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Beata Malczewska

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
SIECI BIBLIOTEK PUBLICZNYCH

 WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO 
PODLEGŁYCH MERYTORYCZNIE WOJEWÓDZKIEJ I MIEJSKIEJ

 BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY – 2019 ROK

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

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

124 fi lie biblioteczne (w tym 48 w miastach oraz 76 na wsi)• 
25 oddziałów dla dzieci (w tym 22 w miastach oraz 3 na wsi)• 
30 punktów bibliotecznych• 

W ubiegłym roku w podregionie bydgoskim nie zmienił się stan licz-
bowy placówek bibliotecznych.
 Żadna z bibliotek w podregionie bydgoskim nie posiada wrzutni, książ-
komatów i bibliobusów.

 Wykaz placówek, które w ciągu roku zmieniły lokalizację lub pomiesz-
czenia:

GBP w Dragaczu•  z siedzibą w Górnej Grupie (ul. Świecka 8) w grud-
niu 2019 roku zyskała większy lokal w tym samym budynku (po zli-
kwidowanej restauracji). Nowy lokal ma powierzchnię 108 m2 (po-
przedni 41 m2) oraz podjazd dla niepełnosprawnych.
Filia w Witosławiu M-GBP w Mroczy • (Witosław 33) w październiku 
2019 r. została przeniesiona z lokalu o powierzchni 56 m2 do loka-
lu o powierzchni 34 m2 (w tym samym budynku). Pomieszczenia fi lii 
przejęło przedszkole.
Filia w Żalnie GBP w Kęsowie • (ul. Szkolna 1), mieszcząca się 
w szkole podstawowej, w związku z koniecznością przebudowy klas 
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szkolnych, przeniesiona została z pomieszczenia o powierzchni 54 m2 
do pomieszczenia 39 m2 .

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

łają 4 biblioteki połączone z ośrodkami kultury. W gminach Białe Błota (powiat 
bydgoski) oraz Osie (powiat świecki) funkcjonują biblioteki będące w struk-
turach ośrodka kultury. W Kcyni (powiat nakielski) od 2013 r. działa Gminne 
Centrum Kultury i Biblioteki im. Klary Prillowej w Kcyni. Od 2016 r. istnieje 
Biblioteka – Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo w powiecie tuchol-
skim. Pozostałe biblioteki samorządowe w podregionie bydgoskim posiadają 
status samodzielnej instytucji kultury. 

Filia we Wtelnie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Koronowie 
(powiat bydgoski) funkcjonuje jako biblioteka publiczno-szkolna. 

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

25.01.2019 r. Rada Gminy Warlubie podjęła uchwałę o zamiarze połą-
czenia GBP w Warlubiu z GOKPiR w Warlubiu w instytucję pod nazwą Gminne 
Centrum Biblioteki i Kultury w Warlubiu. Wojewódzka i Miejska Biblioteka 
Publiczna w Bydgoszczy negatywnie zaopiniowała zamiar połączenia obu in-
stytucji. Wójt Gminy Warlubie nie zgodził się z opinią WiMBP w Bydgoszczy 
i 6.03.2019 r. zwrócił się z pismem o zmianę opinii. WiMBP podtrzymała swoje 
zdanie. Na posiedzeniu KRB w dn. 20.05.2019 r. wniosek otrzymał opinię nega-
tywną. Wójt wypowiedział stanowisko kierowniczce GBP, zmieniając jej umo-
wę za porozumieniem stron na stanowisko bibliotekarza. Kierownikiem GBP 
została na ¼ etatu dyrektor domu kultury.

W lutym 2019 r. Burmistrz Miasta i Gminy Nakło zwrócił się do 
WiMBP w Bydgoszczy o wyrażenie opinii w sprawie zamiaru połączenia 
PiMBP w Nakle oraz NOK, argumentując, że obecnie instytucje konkurują ze 
sobą w organizacji imprez kulturalnych. Zdaniem WiMBP w Bydgoszczy gmi-
na, która ma prawie 32 tys. mieszkańców nie powinna łączyć instytucji kultu-
ry, a wprost przeciwnie, powinna dołożyć wszelkich starań, by utrzymać dwie 
wyspecjalizowane instytucje kultury na odpowiednio wysokim poziomie tak, 
by spełniały swoje zadania na rzecz mieszkańców. Nakielska Biblioteka pełni 
również zadania biblioteki powiatowej dla powiatu nakielskiego. PiMBP w Na-
kle nad Notecią to jedna z najprężniej działających w podregionie bydgoskim 
województwa kujawsko-pomorskiego bibliotek. Na posiedzeniu KRB w dn. 
11.03.2019 r. wniosek został zaopiniowany negatywnie.  

13.06.2019 r. Rada Gminy Jeżewo podjęła uchwałę o zamiarze połą-
czenia GBP w Jeżewie (z siedzibą w Laskowicach) z GOK w Jeżewie. WiMBP 
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w Bydgoszczy negatywnie zaopiniowała zamiar połączenia obu instytucji. 
Nie zgadzając się z tą opinią, Wójt Gminy Jeżewo ponownie wysłał pismo 
24.07.2019 r. o zrewidowanie opinii. WiMBP w Bydgoszczy podtrzymała swo-
je zdanie. 

27.12.2019 r. Rada Gminy Śliwice podjęła uchwałę o zamiarze połą-
czenia GBP w Śliwicach z GOK Śliwice. WiMBP w Bydgoszczy zaopiniowała 
zamiar połączenia negatywnie.

II Stan organizacyjny i działalność bibliotek powiatowych, wysokość dota-
cji na działalność ponadlokalną (zmiany w stosunku do ubiegłego roku).

W podregionie bydgoskim województwa kujawsko-pomorskiego 
funkcjonuje jedna biblioteka powiatowa – Powiatowa Biblioteka Publiczna 
w Świeciu, która powstała w 2017 roku na bazie zlikwidowanej Filii w Świe-
ciu Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy. PBW w Świeciu 
na działalność powiatową otrzymała ze Starostwa Powiatowego w 2019 r. dota-
cję w kwocie 377.267 zł. Instruktor powiatowy zatrudniony jest w wymiarze 1 
etatu. PBP w Świeciu zorganizowała w 2019 r. Konferencję Bibliotekarzy Po-
wiatu Świeckiego „Nowoczesność – wyzwania, szanse i zagrożenia”, na której 
omawiano tematy związane z wartościami w literaturze dla dzieci i młodzieży 
oraz poruszono kwestię wpływu technologii cyfrowych na rozwój emocjonal-
ny i edukacyjny dzieci. PBP przygotowała również szkolenie z zakresu prawa 
autorskiego dla bibliotekarzy z powiatu. Przeprowadzone zostały 3 konkursy 
czytelnicze o zasięgu powiatowym.
 W 2019 r. w podregionie bydgoskim województwa kujawsko-pomor-
skiego działało także 6 bibliotek pełniących funkcję biblioteki powiatowej na 
mocy podpisanego ze starostwem porozumienia (Inowrocław, Mogilno, Na-
kło, Sępólno Krajeńskie, Tuchola, Żnin). Nadal brakuje biblioteki powiatowej 
w Bydgoskim Powiecie Ziemskim. Starostwo Powiatowe wsparło działalność 
bibliotek publicznych w gminach powiatu bydgoskiego, przekazując im w for-
mie dotacji środki na zakup nowości wydawniczych w wysokości 1.000 zł dla 
każdej biblioteki.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Gniewkowie pełniła zadania 
biblioteki powiatowej dla powiatu inowrocławskiego od 2015 r. do końca lutego 
2019 r. Od 1.07.2019 r. zadania biblioteki powiatowej pełni Biblioteka Miej-
ska w Inowrocławiu. Na wypełnianie zadań biblioteki powiatowej otrzymała 
na mocy porozumienia podpisanego ze Starostwem 30.000 zł. Placówki w po-
wiecie inowrocławskim mogą liczyć na pomoc merytoryczną 2. instruktorów 
(2 etaty). Bibliotece Miejskiej w Inowrocławiu podlega 8 bibliotek miejsko-
gminnych i gminnych oraz 16 fi lii bibliotecznych. BM zorganizowała dla bi-
bliotek w powiecie szkolenie dotyczące czytania wrażeniowego, czyli „smako-
wania” literatury wszelkimi zmysłami.
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 Starostwo w Mogilnie na działalność powiatową w 2019 r. przekaza-
ło Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mogilnie 21.000 zł. Kwota ta nie ulega 
zmianie od roku 2011. Biblioteka w Mogilnie sprawuje nadzór merytoryczny 
nad 1 biblioteką miejską i 2. bibliotekami gminnymi w powiecie. Z powodu 
braku środków są to najczęściej kontakty telefoniczne. Ze środków powiatu za-
kupiono książki i sfi nansowano prenumeratę czasopism regionalnych. Bibliote-
ka tworzy bibliografi ę czasopism regionalnych oraz gromadzi dokumenty życia 
społecznego z regionu. Ze środków powiatu wypłacany jest dodatek funkcyjny 
instruktora. Instruktor pracuje w wymiarze 0,2 etatu. 

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Nakle nad Notecią 
na działalność powiatową otrzymała ze Starostwa Powiatowego w 2019 r. 
110.000 zł (10.000 zł więcej niż w 2018 r.). Dotacja przeznaczona została na 
płace oraz organizację konkursów o zasięgu powiatowym. Biblioteka tworzy 
bibliografi ę prasy regionalnej. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Na-
kle na bieżąco prowadzi działalność instrukcyjną w ramach potrzeb zgłasza-
nych przez biblioteki publiczne z terenu powiatu nakielskiego. Instruktor (1etat) 
wizytował placówki w terenie. Biblioteka sprawuje opiekę merytoryczną nad           
3. bibliotekami miejsko-gminnymi i 1 gminną.

Biblioteka Publiczna w Sępólnie Krajeńskim pełni funkcję biblio-
teki powiatowej od 2004 r. Wysokość dotacji otrzymywanej na ten cel ze Sta-
rostwa Powiatowego niezmiennie wynosi 15.000 zł. Biblioteka nie zatrudnia 
instruktora powiatowego. Środki z dotacji przeznaczono głównie na zakup ksią-
żek o tematyce regionalnej.

Miejska Biblioteka Publiczna w Tucholi wypełniała zadania bibliote-
ki powiatowej na podstawie porozumienia podpisanego tylko na bieżący rok (od 
2001 r. porozumienie jest podpisywane każdego roku na nowo). Dotacja otrzy-
mana ze Starostwa wynosiła 40.000 zł, czyli 10.000 zł więcej niż w roku 2018. 
Biblioteka pełni też rolę biblioteki uczelnianej dla miejscowej Wyższej Szkoły 
Zarządzania Środowiskiem. Ze środków uczelni sfi nansowano zakup księgo-
zbioru fachowego oraz prenumeratę czasopism z dziedzin zgodnych z profi lem 
uczelni. Księgozbiór i czasopisma pozostają w depozycie biblioteki z możliwo-
ścią udostępniania go wszystkim zainteresowanym czytelnikom. W ubiegłym 
roku biblioteka pozyskała z uczelni środki w kwocie 15.000 zł, które przezna-
czyła na sfi nansowanie 0,5 etatu pracownika czytelni. MBP w Tucholi pełni 
również zadania biblioteki Tucholskiej Szkoły Realnej Liceum Ogólnokształ-
cącego i otrzymała na ten cel dotację w wysokości 2.000 zł. Miejska Biblioteka 
Publiczna w Tucholi nie prowadzi żadnych działań instrukcyjnych.

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Żninie na działalność 
na rzecz bibliotek w powiecie otrzymała w 2019 r. ze Starostwa Powiatowe-
go w Żninie kwotę 69.000 zł (bez zmian w stosunku do 2018 r.). Środki te 
przeznaczone były głównie na płace, na zakup książek popularnonaukowych, 
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na organizację spotkań autorskich, wystaw, konkursów czytelniczych o zasię-
gu powiatowym (spotkania autorskie, spotkania Klubu Podróżnika, konkursy). 
W ramach tych środków tworzona jest również „Bibliografi a Regionalna Powia-
tu Żnińskiego”. Dodatkowo Starostwo Powiatowe w Żninie wsparło w kwocie 
1.000 zł działalność wydawniczą MiPBP w Żninie. Biblioteka żnińska obejmuje 
opieką merytoryczną 3 biblioteki miejsko-gminne i 2. gminne. Miejska i Po-
wiatowa Biblioteka Publiczna w Żninie zatrudnia 2. instruktorów w wymiarze 
0,1 etatu, którzy udzielają bibliotekarzom z terenu powiatu najczęściej infor-
macji telefonicznych, odpowiadają na pytania dotyczące prawa bibliotecznego, 
przepisów oraz merytoryki działań, pracy w programie bibliotecznym Mak+. 
Wyjazdy instruktorów powiatowych w teren są nieliczne. Częściej natomiast 
zainteresowani pomocą merytoryczną bibliotekarze gminni przyjeżdżają do 
MiPBP w Żninie.

Biblioteki powiatowe prowadzą działalność upowszechnieniową, or-
ganizują konkursy o zasięgu powiatowym (recytatorskie, literackie, plastycz-
ne), zapraszają pisarzy na spotkania autorskie, tworzą bibliografi ę regionalną, 
prowadzą działalność wydawniczą (MiPBP w Żninie, BM w Tucholi, BP w Sę-
pólnie Krajeńskim). Wszystkie biblioteki pełniące funkcje bibliotek powiato-
wych, podkreślają, że na wypełnianie tych zadań przeznaczane są zbyt małe 
środki fi nansowe.

Ogółem w bibliotekach powiatowych zatrudnionych jest 7 osób na sta-
nowiskach instruktorów w wymiarze 4,30 etatu. Instruktorzy pracujący w wy-
miarze pełnego etatu zatrudnieni są w BM w Inowrocławiu, w PiMBP w Nakle 
oraz w PBP w Świeciu. W Sępólnie Krajeńskim i Tucholi brak instruktorów po-
wiatowych. Biblioteki nie mają środków na szkolenia i w większości ich opieka 
merytoryczna nad bibliotekami w powiecie sprowadza się niestety tylko do kon-
taktów mailowych lub telefonicznych. Większość współpracuje z bibliotekami 
w terenie w zakresie organizacji imprez upowszechnieniowych o zasięgu ponad-
lokalnym. Biblioteki powiatowe przygotowują sprawozdawczość statystyczną 
i merytoryczną z działalności bibliotek powiatu dla WiMBP w Bydgoszczy.

III Obsługa specjalnych grup użytkowników bibliotek publicznych (osób 
z niepełnosprawnością, seniorów) – dostęp do biblioteki (bariery architek-
toniczne), zbiory przeznaczone dla osób z dysfunkcjami wzroku (książki 
z dużą czcionką, audiobooki, e-booki – liczba w wol., jedn. inw. lub zbiory 
licencjonowane), wyposażenie w sprzęt i oprogramowanie specjalistyczne – 
jego rodzaj i opis. Informacja o ewentualnej współpracy (i jej charakterze) 
podejmowanej z organizatorami lub instytucjami wspierającymi osoby nie-
pełnosprawne. 
 

Biblioteki samorządowe starały się w ubiegłym roku zaspokajać po-
trzeby czytelnicze, informacyjne, edukacyjne specjalnych grup czytelniczych: 
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osób niepełnosprawnych, seniorów oraz dzieci, które nie rozpoczęły jeszcze 
nauki szkolnej. Najczęściej oferowaną usługą było wypożyczanie „książki mó-
wionej” przeznaczonej dla niewidomych, niedowidzących, dyslektyków i osób 
chorych. Tego typu zbiory udostępniała w minionym roku zarówno Wojewódz-
ka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy, jak i biblioteki samorządowe 
w podregionie bydgoskim.
 W WiMBP „książkę mówioną” udostępniała Wypożyczalnia Multi-
mediów – Multimedia 39. Posiadała ona w 2019 roku 7.949 tytułów „książki 
mówionej” (3.598 tytułów na kasetach magnetofonowych oraz 4.351 na płytach 
CD). W ubiegłym roku zakupiono 524 nowe tytuły. Z oferty Wypożyczalni Mul-
timediów skorzystało 29 osób niepełnosprawnych. Ze zbiorów tych korzystali 
zarówno czytelnicy z Bydgoszczy, jak i z okolic, niewidomi i niedowidzący 
dorośli oraz uczniowie znajdującego się w Bydgoszczy Specjalnego Ośrod-
ka Szkolno-Wychowawczego im. L. Braille’a. Wypożyczalnia Multimediów 
WiMBP w Bydgoszczy w minionym roku dowoziła do domu „książkę mówio-
ną” (12 razy) dwóm osobom niesprawnym ruchowo i w podeszłym wieku, które 
skorzystały ze 174. tytułów. 
 Audiobooki (ogółem 4.594 tytuły) oferowało również 9 fi lii WiMBP 
w Bydgoszczy. W 2019 roku zakupiono 606 nowych tytułów. Wypożyczalnia 
Multimediów – Multimedia 39 WiMBP oferowała 82 (o 24 więcej niż w 2018 r.) 
fi lmy fabularne z audiodeskrypcją dla osób niewidomych i słabowidzących. 
 W Inowrocławiu kontynuowała działalność Filia nr 12 dla Ludzi Nie-
pełnosprawnych Biblioteki Miejskiej utworzona wyłącznie z myślą o tej spe-
cjalnej grupie użytkowników. W 2019 roku jej księgozbiór liczył łącznie 1.519 
woluminów. Liczba audiobooków wzrosła o 267 tytułów w stosunku do 2018 r. 
i wynosiła 3.801 tytułów. Liczba wypożyczeń „książki mówionej” wyniosła 
w 2019 roku 4.174 tytuły. Filia nr 12 kontynuowała współpracę z Polskim 
Związkiem Niewidomych, Polskim Związkiem Głuchych, Integracyjnym Cen-
trum Aktywności „Nadzieja Życia”, Powiatową Poradnią Zdrowia Psychicz-
nego, Fundacją „Arka” z Bydgoszczy, Stowarzyszeniem Wzajemnej Pomocy 
„Flandria”, Klubem Pacjenta „Przystań Nadziei”, Inowrocławskim Stowarzy-
szeniem „Amazonki”, Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Niepełnosprawnym 
„Larix” w Warszawie, Zakładem Karnym w Inowrocławiu, Zespołem Placówek 
Oświatowych w Tucznie, Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką w Bydgoszczy, 
świetlicami wiejskimi, PTTK Oddział w Inowrocławiu, inowrocławskim Klu-
bem Turystyki Rowerowej, Kujawskim Centrum Kultury, Poradnią Psycholo-
giczno-Pedagogiczną w Inowrocławiu.
 Obok Bydgoszczy i Inowrocławia „książkę mówioną” na obu nośni-
kach (kasetach magnetofonowych oraz płytach CD) oferowały czytelnikom bi-
blioteki w Świeciu i w Żninie. Łącznie w podregionie bydgoskim oferta audio-
booków wynosiła w 2019 roku 30.460 tytułów (o 2.783 więcej niż w 2018 r.), 
z których 17.917 oferowały biblioteki w terenie. 
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W 2019 r. WiMBP poszerzyła ofertę książek drukowanych dużą czcion-
ką, które wydaje Wydawnictwo Prószyński Media o 370 woluminów. Książki 
dostępne były w łącznej liczbie 2.134 woluminów w Bibliotece Głównej (Wy-
pożyczalnia FABULA) oraz 9. fi liach sieci miejskiej. Zbiory te zostały wydzie-
lone, by ułatwić do nich dostęp. W katalogach OPAC można je znaleźć np. wpi-
sując nazwę serii „Duże Litery”. Książki z dużą czcionką oferują również bi-
blioteki w terenie: Inowrocław, Barcin, Koronowo, Mogilno, Strzelno, Cekcyn, 
Dąbrowa, Gostycyn, Jeziora Wielkie, Lniano, Nowa Wieś Wielka, Pruszcz.
 WiMBP w Bydgoszczy w 2019 r. umożliwiała również czytelnikom 
darmowy dostęp do e-booków. W minionym roku WiMBP wraz z 19. biblio-
tekami samorządowymi z województwa kujawsko-pomorskiego tworzyła kon-
sorcjum i wykupiła dostęp do elektronicznych wersji publikacji udostępnionych 
przez Wydawnictwo Naukowe PWN na platformie IBUK Libra. Czytelnicy 
konsorcjum mają dostęp do 1.987 dokumentów. Konsorcjum bibliotek samo-
rządowych, z WiMBP w Bydgoszczy na czele, oferuje czytelnikom również 
darmowy dostęp do e-booków na portalu Legimi. W 2019 r. konsorcjum liczyło 
36 bibliotek i posiadało w swojej ofercie około 60.000 tysięcy tytułów najnow-
szych pozycji literatury pięknej. Książki w wersji elektronicznej dostępne na 
tablety, czytniki i inne urządzenia pozwalają na dowolne powiększenie czcionki 
dla osób z dysfunkcją wzroku. Użytkownicy całego Konsorcjum pobrali (wy-
pożyczyli) z platformy Legimi na swoje urządzenia mobilne 86.925 darmowych 
e-booków.
 Czytelnicy mogą wypożyczyć w bibliotekach podregionu również 
czytniki e-booków dedykowane do Legimi. Taką usługę oferuje wypożyczalnia 
WiMBP w Bydgoszczy (11 czytników), MBP w Świeciu (7 czytników), GBP 
w Świekatowie (7 czytników), BPMiG w Barcinie (1 czytnik), GBP w Białych 
Błotach (1czytnik). Biblioteka w Świekatowie pozyskała z programu Działaj 
Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności dotację w wysokości 3.515 
zł na realizację projektu „E-czytelnictwo dla Seniorów”. Zakupiono 6 czytników 
e-booków oraz 5 kodów dostępu do platformy Legimi na 5 miesięcy. W ramach 
projektu zorganizowano dla 40-osobowej grupy seniorów szkolenie z zakresu 
obsługi czytników e-booków.
 Obsługą czytelniczą objęci byli w 2019 roku także pacjenci niektórych 
szpitali. Swoją działalność kontynuowała Filia nr 28 WiMBP, znajdująca się 
w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy. Z liczą-
cego 6.255 woluminów (głównie beletrystyka) księgozbioru skorzystało 867 
zarejestrowanych czytelników. Ogółem wypożyczyli oni 18.949 książek. Aby 
ułatwić dostęp do książki, szczególnie obłożnie chorym, bibliotekarz dwa razy 
w tygodniu odwiedzał oddziały, wypożyczając książkę „przy łóżku” chorego. 
Placówka bydgoska posiadała w swojej ofercie 4 tytuły czasopism bieżących 
pochodzących z prenumeraty oraz 6 tytułów czasopism medycznych pochodzą-
cych z darów. 
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W minionym roku działały fi lie szpitalne Biblioteki Miejskiej w Ino-
wrocławiu, Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nakle oraz Miej-
skiej Biblioteki Publicznej w Świeciu. Z ich księgozbiorów liczących 16.268 
woluminów skorzystało 931. czytelników wypożyczając 13.328 pozycji. Filie 
szpitalne oferowały swoim użytkownikom łącznie 11 tytułów czasopism bieżą-
cych, a fi lia świecka również 185 audiobooków. 
 Filie WiMBP w Bydgoszczy organizowały zajęcia literackie oraz 
edukacyjne przeznaczone dla seniorów. W ramach zajęć seniorzy zwiedzali 
z przewodnikiem Bydgoszcz, chodzili do Filharmonii na Poranki muzyczne 
dla seniorów oraz zwiedzali muzea. Kolejny już rok działało przy jednej z fi lii 
Koło Przyjaciół Biblioteki skupiające seniorów. Zainteresowaniem cieszyły się 
organizowane w fi liach spotkania z ludźmi kultury, regionalistami, warsztaty 
fl orystyczne, szkolenia komputerowe, spotkania z okazji świąt, a także wernisa-
że wystaw prezentujących twórczość seniorów. Seniorzy chętnie uczestniczyli 
w spotkaniach Klubów Brydżowych. 
 Większość bibliotek samorządowych systematycznie pomaga starszym 
osobom w obsłudze komputera i Internetu. Kursy obsługi komputera dla senio-
rów (indywidualne i grupowe) organizowały biblioteki w Inowrocławiu, Barci-
nie, Kamieniu Krajeńskim, Kruszwicy, Solcu Kujawskim, Żninie, Lnianie. 
 BPMiG w Barcinie, GBP w Nowem, GBP w Bukowcu, GBP w Prusz-
czu oraz GBP w Sicienku zostały partnerem swoich gmin w programie „e-Mocni: 
cyfrowe umiejętności, realne korzyści”, szkoląc osoby zagrożone cyfrowo.
 W 2019 r. dorośli użytkownicy bibliotek w Solcu Kujawskim i Cek-
cynie mogli wziąć udział w kolejnej edycji projektu „O fi nansach…w bibliote-
ce”.
 Przy Bibliotece Publicznej w Solcu Kujawskim, Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Świekatowie, Gminnej Bibliotece Publicznej w Pruszczu, Filii 
w Piechcinie BPMiG w Barcinie, Gminnej Bibliotece Publicznej w Lnianie 
działają Uniwersytety Trzeciego Wieku. Biblioteki w Barcinie, Inowrocławiu, 
Kamieniu Krajeńskim, Kcyni, Sępólnie Krajeńskim, Żninie, Sicienku współpra-
cowały cyklicznie z Uniwersytetami Trzeciego Wieku. Seniorzy z UTW i Klu-
bów Seniora w Barcinie jako wolontariusze prowadzili warsztaty rękodzielni-
cze dla różnych grup wiekowych. W Barcinie bibliotekarz prowadził kurs ję-
zyka angielskiego dla seniorów, a w Filii BP w Sępólnie Krajeńskim seniorzy 
uczestniczyli w kursach języka angielskiego i niemieckiego, prowadzonych na 
zasadzie wolontariatu przez emerytowane nauczycielki.
 W większości seniorzy należą do Dyskusyjnych Klubów Książki dzia-
łających przy bibliotekach w Bydgoszczy i 43. miejscowościach bydgoskiego 
podregionu. W bibliotece żnińskiej kontynuował działalność Klub Podróżnika, 
którego członkami były w większości osoby starsze. Powodzeniem cieszyły się 
organizowane w barcińskiej bibliotece cykliczne spotkania dla seniorów ph. 
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„Zajrzyj do biblioteki powspominać…”. W barcińskiej Filii nr 1 działały w mi-
nionym roku dwa kluby skupiające seniorów: „Artystyczne pasje czytelniczek” 
i „Barcińskie wspominki”. W 2019 r. w Barcinie rozpoczął działalność Klub 
Haftu Pałuckiego. Działające przy bibliotece w Kamieniu Krajeńskim Kółko 
Robótek Ręcznych, w Strzelnie Koło Rękodzieła Artystycznego skupiają głów-
nie seniorów. Biblioteki Gminy Lubiewo współpracują z zespołami seniorów 
Stokrotki i Bysławskie Frantówki oraz z Kołami Gospodyń Wiejskich przy or-
ganizacji imprez integracyjnych. Z Kołami Gospodyń Wiejskich współpracuje 
GBP w Jaksicach. Biblioteka w Kcyni i Filia nr 1 BM w Inowrocławiu prowa-
dziły Klub Aktywny Senior, a inowrocławska Filia nr 4 – Klub Cafe Senior. 
W inowrocławskiej Filii nr 12 zajęcia dla seniorów organizowane były aż w 6. 
grupach tematycznych: „Senior potrafi ” – zajęcia rękodzielnicze, „Fitness dla 
seniorów”, „Żyj z pasją” – spotkania z ciekawymi ludźmi, „Klub Dobrego Wier-
sza i Dobrej Prozy”, „Język niemiecki dla każdego”, „Szach-mat” – nauka gry 
w szachy od podstaw. RBP w Szubinie organizowała wystawy prac uczestni-
ków Warsztatów Terapii Zajęciowej PELIKAN prowadzonego przez Ligę Ko-
biet Polskich – Oddział Kujawsko-Pomorski. Z myślą o seniorach w Barcinie 
realizowane były projekty: „Działaj po pałucku”, „Biblioteka ze smakiem” oraz 
„Literacko, teatralnie i muzycznie w bibliotece”. Biblioteka w Janowcu Wielko-
polskim zorganizowała obchody Dnia Seniora (14 listopada). 
 Biblioteki samorządowe (Inowrocław, Barcin, Janikowo, Nakło, Świe-
cie, Żnin, Jaksice) współpracowały z Domami Pomocy Społecznej oraz z Do-
mami Dziennego Pobytu. Ich pensjonariusze korzystali z księgozbioru, a tak-
że, często aktywnie, uczestniczyli w życiu kulturalnym bibliotek. Biblioteki 
w Barcinie, Koronowie i Kruszwicy prowadziły punkty biblioteczne w Domach 
Pomocy Społecznej. Ze Środowiskowymi Domami Samopomocy współpraco-
wały biblioteki w Barcinie, Gniewkowie, Janowcu Wielkopolskim, Koronowie, 
Kruszwicy, Nowem, Więcborku, Dąbrowie Biskupiej i Nowej Wsi Wielkiej, a bi-
blioteki w Sępólnie Krajeńskim, Szubinie i Żninie z Miejsko-Gminnym Ośrod-
kiem Pomocy Społecznej, Biblioteka w Lnianie pojęła współpracę z Gminnym 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej. W 2019 roku biblioteka w Barcinie zorganizo-
wała we współpracy ze Środowiskowym Domem Samopomocy IV Barciński 
Orszak Trzech Króli. 
 Biblioteki publiczne kierowały swoją ofertę także do Szkół Specjal-
nych (Inowrocław, Kcynia, Nakło, Sępólno Krajeńskie, Szubin, Więcbork, 
Żnin, Dąbrowa Chełmińska) i do uczestników warsztatów terapii zajęciowej 
(Inowrocław, Mrocza, Nowe). MBP w Koronowie prowadzi punkt biblioteczny 
w Zespole Szkół dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną oraz niepeł-
nosprawnościami sprzężonymi, Biblioteka w Strzelnie współpracowała ze Spe-
cjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym, natomiast w GBP Złotnikach 
Kujawskich organizowała zajęcia dla dzieci ze świetlicy terapeutycznej. Biblio-
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teka w Pruszczu współpracowała z Międzygminnym Ośrodkiem Opiekuńczym. 
W GBP w Dąbrowie Chełmińskiej odbywały się indywidualne zajęcia z osoba-
mi niepełnosprawnymi, prowadzone przez terapeutów. PBP w Świeciu zorga-
nizowała głośne czytanie dla pensjonariuszy Oddziału Dziennego Pobytu dla 
Ludzi Starszych „Florencja”. Biblioteka w Jaksicach współpracowała z dwoma 
placówkami opiekuńczo-wychowawczymi.

W Kruszwicy zaproszono do udziału w życiu kulturalno-oświato-
wym biblioteki wychowanków świetlicy socjoterapeutycznej, w Inowrocła-
wiu i w Nowej Wsi Wielkiej – świetlicy środowiskowej. Biblioteka w Lnianie 
współpracowała ze świetlicami wiejskimi i profi laktycznymi. Z księgozbioru 
koronowskiej MBP korzystały osoby przebywające w Zakładzie Karnym i Po-
prawczym.  

Coraz więcej bibliotek stara się dostosować swoją ofertę do specjal-
nej grupy czytelników, jaką są dzieci w wieku 0-5 lat i ich rodzice. Biblioteki 
wzbogacają swoje zbiory w książeczki-zabawki. Zajęcia edukacyjne, literac-
kie, plastyczne, teatralne dla dzieci w wieku 0-5 lat organizowały fi lie WiMBP 
w Bydgoszczy, a także biblioteki podregionu bydgoskiego. W placówkach od-
bywało się cyklicznie głośne czytanie książek dzieciom. Bibliotekarze często 
zapraszani byli do przedszkoli i prowadzili tam zajęcia promujące czytelnictwo. 
Oddział dla dzieci i młodzieży na osiedlu Bajka WiMBP w Bydgoszczy kon-
tynuował projekt „Rosnę z książką”, przeznaczony dla dzieci do 36. miesiąca 
życia, w ramach którego dzieci z rodzicami uczestniczyły w zajęciach eduka-
cyjnych oraz literackich.

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Świeciu kontynuował działalność 
Klub Maluszka skupiający dzieci w wieku od 2 do 4 lat oraz Klub Wiewiór 
dla pięciolatków. Przy bibliotece w Solcu Kujawskim kontynuował swoją dzia-
łalność Klub Rodzinny. Gminna Biblioteka Publiczna w Jaksicach realizowała 
adresowany do pięcio- i sześciolatków projekt „ABC Ekonomii”.

Biblioteki wzięły udział w zainicjowanej przez Instytut Książki kam-
panii społecznej „Mała książka – wielki człowiek”, adresowanej do trzylatków. 
Do akcji włączyły się WiMBP w Bydgoszczy oraz biblioteki publiczne w Barci-
nie, Świeciu, Górnej Grupie, Jaksicach, Kęsowie, Lubiewie i Pruszczu.

Bibliotekarze dostarczają książki do domów czytelnikom w podeszłym 
wieku, obłożnie chorym i niepełnosprawnym. Taką usługę świadczy WiMBP 
w Bydgoszczy oraz biblioteki w Inowrocławiu, Barcinie, Gniewkowie, Kcyni, 
Koronowie, Łabiszynie, Mogilnie, Nakle, Pakości, Świeciu, Tucholi, Żninie, 
Cekcynie, Dąbrowie Chełmińskiej, Gostycynie, Jaksicach, Lnianie, Osiu i Ro-
gowie.

Niestety niewiele placówek bibliotecznych przystosowanych jest do 
obsługi osób niepełnosprawnych. W Bibliotece Głównej WiMBP w Bydgosz-
czy zamontowano schodołaz, który umożliwia wejście do budynku osobom 
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niepełnosprawnym, poruszającym się na wózku inwalidzkim. Na 26 fi lii biblio-
tecznych, całkowicie przystosowana do obsługi osób niepełnosprawnych (pod-
jazd, toalety) jest tylko jedna. Dziewięć fi lii jest częściowo przystosowanych 
do obsługi niepełnosprawnych. Sześć z nich jest usytuowanych na parterze, na-
tomiast w trzech dotarcie na piętro (a w fi lii szpitalnej dotarcie na poziom -1) 
umożliwia winda. 

W 2019 roku liczba obiektów bibliotecznych przystosowanych dla 
osób poruszających się na wózkach inwalidzkich w terenie wyniosła łącznie 
78, z czego 38 tego typu obiektów znajduje się w miastach i 40 na wsi. 45 
bibliotek (w tym 24 na wsi) deklaruje posiadanie udogodnień ułatwiających 
poruszanie się osobom niepełnosprawnym wewnątrz budynku. W czterech bi-
bliotekach w mieście (Mogilno, Solec Kujawski, Świecie, Żnin) i w jednej na 
wsi (Sadki) użytkownicy mają do dyspozycji windę. Zaledwie jedna bibliote-
ka w terenie – BPMiG w Barcinie – posiada stanowisko komputerowe przy-
stosowane do obsługi osób niepełnosprawnych. Wypożyczalnia Multimediów 
39 WiMBP w Bydgoszczy dysponuje Czytakiem, przystosowanym dla niewi-
domych, urządzeniem do odtwarzania książki mówionej w formacie DAISY, 
natomiast nie posiada zbiorów zapisanych w tym formacie. Biblioteka Miej-
ska w Inowrocławiu udostępnia 3 urządzenia CZYTAK PLUS. W Filii nr 12 
w Inowrocławiu osoby niewidome i słabowidzące korzystać mogą od 2014 roku 
ze stanowiska komputerowego z oprogramowaniem MAGi Plus. Poza Biblio-
teką Miejską w Inowrocławiu 7 bibliotek samorządowych – Mogilno, Nowe, 
Sępólno Krajeńskie, Świecie, Więcbork, Jaksice i Sadki – współpracowało ze 
Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix”, dzięki czemu 
pozyskały one odtwarzacze cyfrowej książki mówionej CZYTAKI PLUS dla 
osób niewidomych i niedowidzących oraz rozwijały ofertę cyfrowych książek 
mówionych. BPMiG w Barcinie posiada specjalny program komputerowy – Pa-
kiet Rehabilitacyjny IVONA dla osób niewidomych i niedowidzących, który 
zawiera program IVONA Reader wspomagający słuchanie audiobooków i In-
ternetu. Biblioteka w Nowem posiada również podświetlane klawiatury przy 
wszystkich stanowiskach komputerowych. Biblioteki w Lubiewie i Bysławiu 
oferowały osobom niedowidzącym elektroniczne powiększalniki umożliwiają-
ce czytanie. RBP w Szubinie wyposażona jest w tablice ze specjalnymi znakami 
grafi cznymi umożliwiającymi porozumiewanie się z osobami niemymi, z Ze-
społem Aspergera bądź chorymi na autyzm.

IV Pozabudżetowe źródła pozyskiwania środków na działalność bieżącą 
i inwestycje – udział w programach, grantach, sponsoring, środki z bu-
dżetów partycypacyjnych itp.

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Witolda Bełzy 
w Bydgoszczy oraz biblioteki samorządowe województwa kujawsko-pomor-
skiego w ubiegłym roku, ubiegały się o dodatkowe środki na działalność i roz-
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wój swoich placówek, biorąc udział w wielu konkursach i projektach. Przy-
gotowane oferty składały do Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 
Urzędu Miasta Bydgoszczy oraz do samorządów niższego szczebla (powiat, 
gmina). Opracowały i składały wnioski o dofi nansowanie zadań ze środków 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jak również do fundacji działają-
cych w kraju. 
 W 2019 r. biblioteki samorządowe podregionu bydgoskiego otrzymały 
dotację na zakup nowości wydawniczych w kwocie 605.305,50 zł, w ramach 
Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek 
publicznych w 2019 roku”. Dotacja objęła wszystkie 54 samorządowe biblio-
teki publiczne w podregionie bydgoskim (490.902,50 zł) oraz WiMBP w Byd-
goszczy (114.403 zł). Za środki pozyskane z dotacji zakupiono w całym pod-
regionie bydgoskim 24.751 woluminów książek oraz 1.125 jednostek zbiorów 
specjalnych.
 Kontynuowany był program dotacyjny dla wojewódzkich bibliotek 
publicznych Dyskusyjne Kluby Książki, realizowany przez Instytut Książki. 
WiMBP w Bydgoszczy otrzymała dofi nansowanie w kwocie 85.000 zł. W 2019 
r. działało w podregionie bydgoskim 79 klubów, z czego 18 (w tym 3 dla dzie-
ci) w Bydgoszczy. W bibliotekach samorządowych, merytorycznie podległych 
WiMBP w Bydgoszczy, działało 61 klubów (w tym 9 dla dzieci i 3 dla mło-
dzieży). Odbyło się łącznie 658 spotkań klubowych, w których uczestniczyło 
5.520 osób. Koordynator regionalny zakupił na potrzeby klubów 815 wolumi-
nów książek. W ramach programu Dyskusyjne Kluby Książki zorganizowanych 
zostało 30 spotkań autorskich (w tym 10 w Bydgoszczy). Łącznie w 699. wy-
darzeniach organizowanych w podregionie bydgoskim województwa kujawsko 
pomorskiego w 2019 r. w ramach programu DKK wzięło udział 7.185 osób.
 WiMBP w Bydgoszczy pozyskała środki na realizację następujących 
zadań: 
Dofi nansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
w ramach Programu Partnerstwo dla książki otrzymały 3 wnioski: 

„Biblioteka na wynos” • Prezentacja oferty czytelniczej i kulturalnej 
w szkołach i galeriach handlowych – kwota dofi nansowania 30.905 zł. 
Realizacja zadania w terminie 3.06.2019-29.11.2019.
„Kompanijka”• . Promocja czytelnictwa poprzez gry książkowe, plan-
szowe, zabawy z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości – kwota 
dofi nansowania 15.400 zł. Realizacja zadania w terminie 1.04.2019-
30.09.2019. 
 • „Biblioteka – Twórczo i aktywnie”. Szkolenia dla bibliotekarzy – 
kwota dofi nansowania 23.100 zł. Realizacja zadania w terminie 1.05-
31.10.2019.
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W WiMBP w Bydgoszczy realizowany był dwuletni (2018-2019) projekt „Li-
terObrazki – Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci” w ramach programu 
Promocja czytelnictwa MKiDN. Dotacja na 2019 r. wyniosła 132.300 zł.

Dofi nansowanie ze środków Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa 
Działania „Dwie Rzeki” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 otrzymał wnio-
sek:

„Bezpieczny e-senior”• . Podniesienie kompetencji cyfrowej senio-
rów – kwota dofi nansowania 34.250 zł. Termin realizacji: 1.07.2019-
31.12.2019

Dofi nansowanie ze środków Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na po-
krycie wkładu własnego do projektów, które otrzymały dofi nansowanie 
z MKiDN:

 „LiterObrazki - Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci” • – dotacja 
w kwocie 48.000 zł.
„Biblioteka na wynos” • – dotacja w kwocie 15.000 zł.
„Kompanijka” • – dotacja w kwocie 15.600 zł. 
„Biblioteka – Twórczo i aktywnie” – dotacja w kwocie 16.900 zł. • 

Dofi nansowanie z budżetu Miasta Bydgoszczy:
„LiterObrazki • – Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci” – dotacja 
w kwocie 20.000 zł.

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

 „Tydzień Bibliotek” – dotacja w kwocie 6.000 zł• 
 Realizacja zadania w terminie 30.04.2019-14.06.2019.
„Literatura niepodległa•  – Polska czasów wojny” – dotacja w kwocie 
5.000 zł. Realizacja zadania w terminie 1.10.2019-29.11.2019 roku.

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

Biblioteka Miejska w Inowrocławiu otrzymała dofi nansowanie z Pro-
gramu Partnerstwo dla książki na projekty: „DziałaMy – Czytamy” (13.400 zł) 
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oraz „Poczytaj mi TATO!” (7.450 zł), a z Programu Edukacja Kulturalna na 
„Festiwal Rytmajino” (30.000 zł).

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Barcin pozyskała środki 
z MKiDN w ramach Programu Partnerstwo dla książki na projekty: „Biblio-
teka ze smakiem” (10.990 zł), „Literacko, teatralnie i muzycznie w bibliotece” 
(11.300 zł), „Kto czyta nie pyta – książka na leżaku” (11.860 zł).

Biblioteka – Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo pozy-
skała środki z MKiDN w ramach Programu Partnerstwo dla książki, na projekt 
„Czytusie w akcji” (8.500 zł).

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Barcin otrzymała dofi nanso-
wanie (12.830 zł) z Narodowego Centrum Kultury, w ramach projektu EtnoPol-
ska 2019, na zadanie „Działaj po pałucku!”, a w Biblioteka Publiczna Gminy 
Złotniki Kujawskie pozyskała z tego programu 10.000 zł na zadanie „Kujawy 
– nasza mała Ojczyzna”.

Biblioteka Publiczna w Sępólnie Krajeńskim pozyskała 20.000 zł 
z Programu Wieloletniego Niepodległa 2017-2-20 MKiDN na realizację zada-
nia „Franciszek i Emanuel Grudzińscy – budowniczowie polskiego Sępólna 
Krajeńskiego w okresie II RP”.

Biblioteka Publiczna w Solcu Kujawskim realizowała projekt „Klik 
w kulturę”, na który otrzymała dotację w wysokości 14.622 zł z Fundacji Ban-
ku Gospodarstwa Krajowego im. J. K. Steczkowskiego, z programu Generacja 
5.0.

Gminna Biblioteka Publiczna w Rogowie pozyskała dofi nansowa-
nie w kwocie 24.597 zł z programu IK „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 
2019”. GBP w Świekatowie z powyższego programu uzyskała 29.400 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Kęsowie otrzymała grant w wyso-
kości 8.500 zł z Regionalnego Programu Równać Szanse na projekt „Korona 
marzeń”.

Miejska Biblioteka Publiczna w Świeciu pozyskała środki (3.000 zł) 
z Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych STOCZNIA – V edycja 
programu TESCO „Decydujesz, pomagamy”, na projekty „Babloteka – prak-
tyczny kurs języków obcych” oraz „Alfabet smaków – czyli kulinarna rozpusta 
w Bibliotece” (3.000 zł).

Miejska Biblioteka Publiczna w Świeciu pozyskała środki w wyso-
kości 7.000 zł z Fundacji Santander z programu TU Mieszkam, Tu Zmieniam, 
na realizację Letniej Czytelni.

Biblioteka Publiczna Gminy Złotniki Kujawskie otrzymała 
w ramach programu grantowego Potęga, ogłoszonego przez Fundację mBanku, 
kwotę 10.000 zł na projekt „Matematyczne śledztwo”, Biblioteka Publiczna 
w Solcu Kujawskim – 7.740 zł na zadanie „Cudze chwalicie…”, a Gminna 
Biblioteka Publiczna w Pruszczu 5.000 zł na grę terenową „Matematycznym 
szlakiem przez Pruszcz”.
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Gminna Biblioteka Publiczna w Pruszczu w ramach XI edycji pro-
gramu Fundacji Banku Gospodarstwa Krajowego „Na dobry początek” pozy-
skała kwotę 5.466 zł na projekt „Bajkoterapia z psem – cykl warsztatów kyno-
terapeutycznych”.

Gminna Biblioteka Publiczna w Pruszczu, w konkursie grantowym 
Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, otrzymała dotację 
w wysokości 2.100 zł na realizację projektu „Lato w Gminie Pruszcz – Bądź 
bezpieczny i aktywny”, a Gminna Biblioteka Publiczna w Świekatowie pozy-
skała 3.515 zł na realizację projektu ”E-czytelnictwo dla Seniorów”.

Biblioteka Miejska w Inowrocławiu otrzymała 41.863 zł z Lokalnej 
Grupy Działania na projekt „Klub Młodzieżowy AlternaTYwa”.

Projekt „O fi nansach w bibliotece…” FRSI i NBP realizowały następu-
jące biblioteki: Biblioteka Publiczna w Solcu Kujawskim i Gminna Bibliote-
ka Publiczna w Cekcynie.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Barcin, GBP w Nowem, GBP 
w Bukowcu, GBP w Pruszczu oraz GBP w Sicienku zostały partnerem swo-
ich gmin w programie FRSI i Fundacji Aktywizacja „e-Mocni: cyfrowe umie-
jętności, realne korzyści”, szkoląc osoby zagrożone cyfrowo.
Biblioteki w podregionie bydgoskim aplikowały również o fundusze ze środ-
ków samorządowych: 

Biblioteka Miejska w Inowrocławiu pozyskała ze środków Woje-
wództwa Kujawsko-Pomorskiego dofi nansowanie w wysokości 1.800 zł na 
wojewódzki konkurs krasomówczy „Tu jestem”, a z Urzędu Miasta w Inowro-
cławiu – 1.380 zł na zadanie „Eko-dzieciaki VI”. Koło SBP działające przy 
Bibliotece Miejskiej otrzymało z Urzędu Miasta Inowrocławia dofi nansowanie 
(9.000 zł) cyklu imprez upowszechnieniowych „Protokół kulturalny XIII”. 

Biblioteki pozyskiwały także dofi nansowanie z Gminnej Komisji Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych: Gminna Biblioteka Publiczna w Jak-
sicach – 3.000 zł na zajęcia dla najmłodszych, Biblioteka Publiczna Gminy 
Złotniki Kujawskie – 2.500 zł na „Wakacje z Biblioteką”.

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

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Żninie pozyskała od 
sponsorów 1.650 zł na wydanie tomiku poezji.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Barcin pozyskała nagrody rze-
czowe od Lafarge Holcim S.A. Cementownia Kujawy na Turniej Szachowy, od 
Gminy Barcin i Towarzystwa Miłośników Miasta i Gminy nagrody na działania 
w projektach „Biblioteka ze smakiem” i „Kto czyta nie pyta, książka na leża-
ku”.
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M-GBP w Więcborku pozyskała 1.600 zł od sponsorów na organiza-
cję VI Parady Postaci Bajkowych.

Gminna Biblioteka Publiczna w Sadkach otrzymała 500 zł z Banku 
Spółdzielczego na organizację imprez wakacyjnych.

Biblioteki z podregionu wzięły udział w projekcie FRSI „Kodowanie 
w Bibliotece” i otrzymały sprzęt: 3 tablety, 3 gry edukacyjne Scottie Go!, 3 ro-
boty Photon o wartości 2.740 zł (MBP Koronowo, MBP Mogilno, BPMiG Bar-
cin, BPMiG Łabiszyn, MGBP Janikowo, GBP Gostycyn, GBP Sicienko, GBP 
Cekcyn, GBP Jeżewo).

W 2019 r. żadna z bibliotek w podregionie bydgoskim województwa 
kujawsko-pomorskiego nie otrzymała środków z budżetu partycypacyjnego.

V E-usługi bibliotek 
zakres (np. katalog on-line, bazy danych, tworzenie biblioteki cy-a) 
frowej lub udział w konsorcjum, zdalny dostęp do zbiorów spoza 
bibliotek), ich wykorzystanie (np. liczba wejść, pobrań):

W 2019 roku w podregionie bydgoskim 154 biblioteki i fi lie oferowa-
ły czytelnikom dostęp do katalogu on-line. Tylko 19 bibliotek głównych, wraz 
z całą siecią swoich fi lii (ogółem 90 placówek), wprowadziło 100 % księgozbio-
ru do elektronicznej bazy katalogowej. Stanowi to 50,3% wszystkich placówek 
bibliotecznych w podregionie bydgoskim. Natomiast 97 placówek wypożyczało 
książki w komputerowym systemie bibliotecznym. Możliwość zdalnego skła-
dania zamówień na materiały biblioteczne oferowały czytelnikom 64 placówki, 
natomiast możliwość zdalnej rezerwacji materiałów bibliotecznych do wypoży-
czenia umożliwiało 88 placówek. 

Nadal jeszcze 2. biblioteki w podregionie w gminach: Kęsowo i Dra-
gacz oraz 13 fi lii w podregionie bydgoskim nie rozpoczęły prac nad wprowa-
dzaniem księgozbioru do elektronicznej bazy katalogowej, z uwagi na brak sys-
temu bibliotecznego.

Ogółem w podregionie bydgoskim 73 placówki prowadzą profi le na 
portalach społecznościowych, za pomocą których informują czytelników o no-
wościach książkowych i wydarzeniach w bibliotece. Aż 38 bibliotek (na 55 
w podregionie bydgoskim) posiada własną stronę internetową.

Biblioteka Miejska w Inowrocławiu oferuje czytelnikom możliwość 
korzystania z Inowrocławskiej Biblioteki Cyfrowej http://dlibra.bmino.pl/
dlibra, w której obecnie znajdują się 9.534 obiekty. W 2019 r. odnotowano 
948.784 wizyty w IBC i 28.565 udostępnień publikacji. 
 WiMBP w Bydgoszczy jest uczestnikiem projektu Kujawsko-Pomor-
ska Biblioteka Cyfrowa, realizowanego przez instytucje współpracujące w ra-
mach Konsorcjum Bibliotek Naukowych Regionu Kujawsko-Pomorskiego. 
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Zdigitalizowane dokumenty ze zbiorów WiMBP w Bydgoszczy liczyły na ko-
niec 2019 r. 83.226 obiektów, co stanowiło 35% całego zasobu KPBC. W KPBC 
można również znaleźć obiekty ze zbiorów MiPBP w Żninie, RBP w Szubinie 
i BM w Inowrocławiu. 

W 2019 r. WiMBP w Bydgoszczy poddała digitalizacji 6.413 obiek-
tów. Ogółem z całego księgozbioru WiMBP zdigitalizowanych zostało do końca 
2019 r. 122.570 obiektów. 

W ubiegłym roku kontynuowane były prace związane z koordynacją 
dwuletniego projektu digitalizacji „Kultura Cyfrowa”. Drugi etap zadania pn. 
„Od skarbów renesansu do dwudziestowiecznej Bydgoszczy” zrealizowany zo-
stał zgodnie z założonymi celami. Zdigitalizowanych zostało 1.177 dokumen-
tów życia społecznego i 5 poloników renesansowych, wykonano 7.398 skanów. 
Zdigitalizowane zbiory opublikowane zostały na stronie internetowej Kujaw-
sko-Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej www.kpbc.umk.pl 

Dostęp do zdigitalizowanych zbiorów WiMBP w Bydgoszczy do któ-
rych nie wygasły jeszcze prawa autorskie, zapewniony jest w Pracowni Regio-
nalnej i Czytelni Zbiorów Specjalnych.

W Pracowni Digitalizacji kontynuowany był też w 2019 r. projekt 
„Kultura w zasięgu 2.0”. Główne zadania realizowane w ramach projektu kon-
centrowały się na digitalizacji zasobów własnych biblioteki przy wykorzystaniu 
sprzętu i oprogramowania otrzymanego z projektu. W drugiej połowie roku uru-
chomione zostało narzędzie online do raportowania postępów digitalizacji. Do 
końca roku 2019 w ewidencji znalazło się ponad 500 rekordów, na które złożyło 
się 1.418 zdigitalizowanych obiektów (12.097 skanów). Kopia zdigitalizowane-
go zasobu na bieżąco umieszczana była w sieciowym magazynie danych QNAP, 
będącym również częścią otrzymanego wyposażenia.
 Pięć bibliotek w podregionie bydgoskim (MBP Mogilno, BP Sępólno 
Krajeńskie, M-GBP Kruszwica, GBP Gostycyn, BPMiG Łabiszyn) digitalizuje 
dokumenty historii i tradycji lokalnej i upublicznia je na internetowych stronach 
Cyfrowych Archiwów Tradycji Lokalnej, a najbardziej wartościowe materiały 
ze zbiorów bibliotek biorących udział w CATL prezentowane są na stronie Bi-
blioteki Cyfrowych Archiwów Tradycji Lokalnej. 

WiMBP w Bydgoszczy tworzy i udostępnia on-line „Bibliografi ę 
województwa kujawsko-pomorskiego”. Baza bibliografi i regionalnej zawiera 
82.066 rekordów. Adres strony z bazami bibliografi cznymi: http://biblioteka.
bydgoszcz.pl/biblioteka-glowna/bazy-bibliografi czne

Jest to bibliografi a przedmiotowo-podmiotowa zawierająca opisy bi-
bliografi czne książek, czasopism, artykułów, wywiadów oraz utworów literac-
kich twórców związanych z regionem, a także recenzji ich prac. MiPBP w Żni-
nie opracowuje Bibliografi ę powiatu żnińskiego. 
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 WiMBP w Bydgoszczy, BM w Inowrocławiu, RBP w Szubinie, 
GBP w Gostycynie, GBP w Jeżewie, GBP w Świekatowie umożliwiają czytel-
nikom dostęp do bazy Cyfrowej Wypożyczalni Międzybibliotecznej Publikacji 
Naukowych – Academica. Terminale dostępowe do Cyfrowej Wypożyczalni 
znajdują się w czytelniach.

WiMBP w Bydgoszczy prowadzi Centrum kultury i informacji „Ame-
ryka w twojej bibliotece”. Dzięki współpracy z ambasadą amerykańską czy-
telnicy w Bibliotece Głównej uzyskali dostęp do 9. komercyjnych baz danych 
zamieszczonych na portalu eLibrary USA. Bazy zawierają między innymi 
artykuły z czasopism naukowych i magazynów, książki, fi lmy dokumentalne, 
a także materiały dydaktyczne dla nauczycieli. Bazy dostępne są wyłącznie na 
stanowiskach komputerowych w Bibliotece Głównej WiMBP w Bydgoszczy.

E-booki i audiobooki udostępniane za pośrednictwem platform b) 
zdalnego dostępu:

Kujawsko-Pomorski Elektroniczny Zasób Biblioteczny 

W 2019 r. WiMBP w Bydgoszczy, wraz z 14. bibliotekami z podre-
gionu bydgoskiego, (BPMiG w Barcinie, MGBP w Gniewkowie, BM w Ino-
wrocławiu, Biblioteką w Kcyni, MBP w Koronowie, MBP w Mogilnie, PiMBP 
w Nakle, BP w Sępólnie Krajeńskim, RBP w Solcu Kujawskim, MBP w Świe-
ciu, PBP w Świeciu, MBP w Tucholi, BP w Złotnikach Kuj., MiPBP w Żni-
nie), PBW w Bydgoszczy oraz 3. bibliotekami z podregionu toruńskiego (WBP 
w Toruniu, MBP w Chełmnie, BM w Grudziądzu) tworzyła konsorcjum i wyku-
piła dostęp do elektronicznych wersji publikacji udostępnionych przez Wydaw-
nictwo Naukowe PWN na platformie IBUK Libra. Konsorcjum łącznie tworzy 
19 bibliotek. Każda z bibliotek, członków konsorcjum wykupiła interesujące ją 
tytuły, w ramach ustalonej minimalnej kwoty wkładu własnego. Ogółem całe 
konsorcjum wykupiło dostęp do 546. tytułów. Dodatkowo platforma oferowała 
dostęp do darmowych e-booków. Czytelnicy Konsorcjum mogli w 2019 roku 
korzystać ogółem z 1.987. dokumentów. Aby uzyskać dostęp do serwisu IBUK 
Libra, wystarczy: odwiedzić bibliotekę, założyć kartę biblioteczną i pobrać kod 
PIN, założyć darmowe konto i czytać w dowolnym miejscu. Kod PIN pobrany 
raz przez użytkownika jest aktywny przez cały czas trwania umowy pomiędzy 
Biblioteką a platformą IBUK Libra. Dodatkowo z platformy można korzystać 
bez logowania na komputerach w czytelniach bibliotecznych.

W 2019 r. czytelnicy bibliotek wchodzących w skład konsorcjum ko-
rzystali z platformy 18.756 razy pobierając 179.319 stron dokumentów. Sta-
tystyka generowana jest z panelu statystycznego dla poszczególnych bibliotek 
przez bibliotekę wojewódzką. 
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Konsorcjum bibliotek oferujących dostęp do e-booków na portalu Legimi 

 W 2019 r. konsorcjum bibliotek samorządowych podregionu bydgo-
skiego oferowało czytelnikom darmowy dostęp do e-booków na portalu Legimi. 
Konsorcjum tworzy 36 bibliotek: w podregionie bydgoskim – 21 bibliotek (Byd-
goszcz, Barcin, Bukowiec, Cekcyn, Drzycim, Gostycyn, Inowrocław, Korono-
wo, Lniano, Łabiszyn, Mogilno, Pruszcz, Rogowo, Sępólno Krajeńskie, Szubin, 
Śliwice, Świecie, Świekatowo, Tuchola, Złotniki Kujawskie, Żnin), w podregio-
nie toruńsko-włocławskim 13 bibliotek (Toruń, Aleksandrów Kujawski, Brod-
nica, Chełmno, Chełmża, Ciechocinek, Grudziądz, Lubicz, Radziejów, Rypin, 
Świedziebnia, Wąbrzeźno, Włocławek). Do Konsorcjum przystąpiły również 2. 
biblioteki spoza województwa (Trzebiatów woj. zachodniopomorskie) i Żuro-
min (woj. mazowieckie). Biblioteki udostępniają swoim użytkownikom kody 
dostępu do platformy Legimi, umożliwiając im korzystanie z książek w formie 
cyfrowej (e-booków) na tablecie, smartfonie lub czytniku. Ogółem całe kon-
sorcjum wykupiło dla swoich czytelników 1.201 kodów dostępu do platformy 
Legimi bez limitu stron. Umowa została podpisana wyłącznie na udostępnianie 
e-booków, ze względu na zbyt wysoki dla bibliotek koszt udostępniania audio-
booków. Legimi oferuje czytelnikom ok. 60.000 tytułów najnowszych pozycji 
literatury pięknej. Kody dostępu są wydawane użytkownikom bibliotek (po-
siadającym karty biblioteczne) każdego miesiąca. Należy odebrać je osobiście 
w bibliotece. Wizyty użytkowników, którzy przychodzą po kod dostępu odnoto-
wywane są w statystyce jako odwiedziny w bibliotece. Z panelu administracyj-
nego Legimi można wygenerować następujące dane statystyczne: liczbę wyko-
rzystanych kodów, liczbę pobranych dokumentów, liczbę otwartych (czyli prze-
czytanych) dokumentów oraz ranking najbardziej poczytnych tytułów. W 2018 
r. w całym konsorcjum (31 bibliotek) wykorzystanych zostało 6.316 kodów 
dostępu. Użytkownicy całego konsorcjum pobrali z platformy Legimi na swoje 
urządzenia mobilne 54.561 darmowych e-booków, z czego przeczytali 18.204 
książek. W 2019 r. w całym konsorcjum wykorzystanych zostało 10.388 kodów 
dostępu, z czego czytelnicy WiMBP w Bydgoszczy wykorzystali ogółem 4.307 
kodów. Użytkownicy całego konsorcjum pobrali (wypożyczyli) z platformy Le-
gimi na swoje urządzenia mobilne 86.925 darmowych e-booków.

Czytelnicy mogli wypożyczyć w bibliotekach podregionu również 
czytniki e-booków dedykowane do Legimi. Taką usługę oferuje wypożyczalnia 
WiMBP w Bydgoszczy (11 czytników), MBP w Świeciu (7 czytników), GBP 
w Świekatowie (7 czytników), BPMiG w Barcinie (1 czytnik), GBP w Białych 
Błotach (1czytnik).
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2019 Katalog on-line
zbiory opracowane 

komputerowo jako procent 
ogólnej liczby zbiorów

wypożyczanie w systemie 
bibliotecznym

1 WiMBP Bydgoszcz 1 77 1
filie WiMBP 26 100 25

Biblioteki samorządowe 127 71
O G Ó Ł E M 154 97

Powiat bydgoski
2 Koronowo 1 100 1

Filia dla dzieci Koronowo 1 100 1
 Buszkowo 1 60 0

 Wierzchucin 1 65 0
 Mąkowarsko 1 50 0

 Wtelno 0 0 0
3 Solec Kujawski 1 100 1

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

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

Brzoza 1 70 1
8 Osielsko 1 100 1

Żołędowo 1 100 1
9 Sicienko 1 100 0

Kruszyn 1 100 1
17 13

Powiat  inowrocławski
10 Inowrocław 1 100 1

Filia nr 2 dla dzieci 1 100 1
Filia nr 1 1 100 1
Filia nr 2 1 100 1
Filia nr 3 1 100 1
Filia nr 4 1 100 1
Filia nr 5 1 100 1
Filia nr 7 1 100 1

Filia nr 12 1 100 1
11 Gniewkowo 1 77 0

Wierzchosławice 0 0 0
12 Janikowo 0 54 0

Filia nr 1 Janikowo 0 38 0
Kołodziejewo 0 27 0

13 Kruszwica 1 84 0
Chełmce 1 19 0

Polanowice 1 16 0
Racice 1 20 0

Wola Wapowska 1 18 0
Zagople 1 18 0

14 Pakość 1 98 1
15 Dąbrowa Biskupia 0 10 0

Pieranie 0 5 0
Radojewice 0 5 0

Wonorze 0 8 0
16 Jaksice 1 100 1

Gnojno 1 100 1
17 Rojewo 1 100 1

Jezuicka Struga 1 100 1
Rojewice 1 100 1

18 Złotniki Kujawskie 1 27 0
Lisewo 1 60 0
Tuczno 1 15 0

25 15

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

ŚWIECKIM, TUCHOLSKIM, ŻNIŃSKIM

OGÓŁEM

OGÓŁEM
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2019 Katalog on-line
zbiory opracowane 

komputerowo jako procent 
ogólnej liczby zbiorów

wypożyczanie w systemie 
bibliotecznym

Powiat mogileński
19 Mogilno 1 99 1

Gębice 1 35 0
Wylatowo 1 61 0

22 Strzelno 1 33 0
21 Dąbrowa 1 28 0

Słaboszewko 1 58 0
Szczepanowo 1 14 0

22 Jeziora Wielkie 1 33 0
OGÓŁEM 8 1

Powiat nakielski
23 Nakło 1 100 1

Filia dla dzieci Nakło 1 100 1
Filia Ogólna Nakło 1 100 1

Filia Szpitalna Nakło 1 100 1
Paterek 1 100 1
Potulice 1 100 1
Ślesin 1 100 1

Trzeciewnica 1 100 1
24 Kcynia 1 89 0

Chwaliszewo 0 0 0
Sipiory 0 0 0

25 Mrocza 1 19 0
Witosław 1 5 0

26 Szubin 1 88 1
Chomętowo 1 91 0

Królikowo 1 65 0
Rynarzewo 1 84 0

Samoklęski Małe 1 81 0
Słonawy 1 71 0
Zamość 1 100 0

27 Sadki 1 28 0
Dębowo 1 17 0
Radzicz 1 17 0

OGÓŁEM 21 9
Powiat sępoleński

28 Sępólno Krajeńskie 1 100 1
Filia Sępólno 1 100 0

29 Kamień Krajeński 0 52 0
Dąbrówka 0 0 0

30 Więcbork 1 99 1
Runowo 1 95 0

Sypniewo 1 83 0
31 Sośno 1 100 0

Wąwelno 1 100 0
Wielowicz 1 100 0
OGÓŁEM 8 2

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

ŚWIECKIM, TUCHOLSKIM, ŻNIŃSKIM
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2019 Katalog on-line
zbiory opracowane 

komputerowo jako procent 
ogólnej liczby zbiorów

wypożyczanie w systemie 
bibliotecznym

Powiat świecki
32 Świecie 1 100 1

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

Czaple 1 100 1
Gruczno 1 100 1

33 Świecie PBP 1 98 1
34 Nowe 1 100 1

Rychława 1 100 1
35 Bukowiec 1 100 1

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

Filia Dragacz 0 0 0
37 Drzycim 1 82 0
38 Jeżewo (Laskowice) 1 70 0

Filia Jeżewo 1 52 0
39 Lniano 1 58 0
40 Osie 1 48 0
41 Pruszcz 1 100 1

Serock 1 100 1
42 Świekatowo 1 100 1
43 Warlubie 1 100 1

Lipinki 1 59 0
Wielki Komorsk 0 0 0

OGÓŁEM 21 15
Powiat tucholski

44 Tuchola 1 95 1
Filia dla dzieci Tuchola 1 100 1

Raciąż 1 100 1
45 Cekcyn 1 47 0

Iwiec 1 4 0
Małe Gacno 1 4 0

46 Gostycyn 1 100 1
Wielki Mędromierz 1 100 1

Pruszcz 1 100 1
Wielka Klonia 1 100 1

47 Kęsowo 0 0 0
Drożdżenica 0 0 0

Piastoszyn 0 0 0
Żalno 0 0 0

48 Lubiewo 1 43 0
Bysław 1 2 0

49 Śliwice 1 37 0
OGÓŁEM 13 7

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

ŚWIECKIM, TUCHOLSKIM, ŻNIŃSKIM
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2019 Katalog on-line
zbiory opracowane 

komputerowo jako procent 
ogólnej liczby zbiorów

wypożyczanie w systemie 
bibliotecznym

Powiat żniński

50 Żnin 1 86 1

Filia nr 1 Żnin 1 100 1

Brzyskorzystewko 1 43 0

Gorzyce 1 100 0

51 Barcin 1 100 1

Filia nr 1 Barcin 1 100 1

Mamlicz 1 100 1

Piechcin 1 100 1

52 Janowiec Wielkopolski 0 25 0

Sarbinowo Drugie 0 0 0

Żerniki 0 7 0

53 Łabiszyn 1 100 1

Jeżewo 1 99 0

Lubostroń 1 41 0

Nowe Dąbie 0 0 0

54 Gąsawa 1 25 0

Laski Wielkie 0 0 0

55 Rogowo 1 98 1

Gościeszyn 1 99 1

OGÓŁEM 14 9

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

ŚWIECKIM, TUCHOLSKIM, ŻNIŃSKIM
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Joanna Matyasik 

NA DZIESIĘCIOLECIE BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ
– KSIĘGA JUBILEUSZOWA KSIĄŻNICY BYDGOSKIEJ

Publikacja Na dziesięciolecie Biblioteki Miejskiej w Bydgoszczy jest 
księgą pamiątkową, którą wydano z okazji jubileuszu polskiej działalności 
książnicy w latach 1920-1930. Jej nakład wynosił 200 egzemplarzy, ręcznie 
numerowanych. Ukazała się w 1931 r., w Drukarni Bydgoskiej, Wydawnictwo 
„Dziennika Bydgoskiego”, w formacie in quarto, w objętości 285. stron nume-
rowanych i trzech bez paginacji. Koszty częściowo zostały pokryte ze środków 
pochodzących z subwencji Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Pu-
blicznego, pierwotnie przeznaczonych na rozwój zasobu bibliotecznego. Celem 
księgi pamiątkowej było uświetnienie jubileuszu i zilustrowanie dorobku kultu-
ralnego biblioteki, a także podkreślenie udziału placówki w repolonizacji zger-
manizowanego w okresie zaborów miasta oraz w rozwoju kultury polskiej. Pracę 
zamierzano zatytułować Pierwsze dziesięciolecie Biblioteki Miejskiej, bądź Na 
dziesięciolecie Biblioteki Miejskiej w Bydgoszczy. Ostatecznie wybrano drugi 
wariant, odzwierciedlający szerszy zakres tematyczny. Dziś wydawnictwo ma 
charakter zabytku bibliofi lskiego, o czym decyduje nie tylko niewielka liczba 
zachowanych egzemplarzy, ale również wysoki poziom treści merytorycznej 
i zewnętrznej szaty grafi cznej. 

W księdze pamiątkowej znalazło się 19 tekstów dotyczących dziejów 
i zbiorów Biblioteki Miejskiej (np. Teodor Brandowski zaprezentował najcen-
niejsze manuskrypty, ks. Jan Klein i ks. Kamil Kantak kolekcję bernardynów 
bydgoskich), historii i zasobu innych książnic polskich w kraju i poza jego 
granicami (m.in. wspomnienia Adama Lewaka z pracy w Muzeum Polskim 
w Rapperswilu oraz charakterystyka Biblioteki Polskiej w Czerniowicach pió-
ra Józefa Bałynia-Chołodeckiego), roli Polski i narodu w dziejach Europy (jak 
tekst Mariana Szyjkowskiego Idea Polski jako przedmurza chrześcijaństwa), 
sylwetek naukowców, bibliotekarzy i kolekcjonerów (np. Wiktor Hahn opisał 
życie i dokonania bibliografa poloników Gustawa Pawłowskiego, a Eugeniusz 
Wasilewski w artykule Trismegistos scharakteryzował fi lozofi ę Józefa Hoene-
Wrońskiego, przedstawiciela polskiej myśli mesjanistycznej) oraz opracowywa-
nia materiałów bibliotecznych (jak szkic Adama Łysakowskiego, poświęcony 
opisowi przedmiotowemu). Pomiędzy tekstami merytorycznymi umieszczono 
siedem dzieł poetyckich, stanowiących pochwałę książki i bibliotek (np. Uciesz-
ne fi gliki o ludziach i xięgach dobrych i złych Stanisława Brandowskiego czy 
wiersz O czytaniu Marcina Bielskiego). 
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Stronę grafi czną księgi opracowano według szesnastowiecznych wzo-
rów z zasobów drukarskich Floriana Unglera, Hieronima Wietora i Ofi cyny 
Łazarzowej. Jej wykonaniem zajął się Paweł Griniow, ilustrator „Dziennika 
Bydgoskiego”. W publikacji zastosowano trójkolorową czcionkę: czarną dla 
tekstu właściwego, złotą dla cytatów i uwidocznienia ważniejszych informa-
cji, a także czerwoną dla autorów i tytułów poszczególnych prac i pierwszych 
liter akapitów, które nie są wyodrębnione. Linią złotą podkreślano kluczowe 
słowa w tekście. Druk umieszczono w dwóch rodzajach złotej ramki: bardziej 
ozdobna i szersza okala pierwsze strony rozdziałów, z kolei skromniejsza, zło-
żona z trzech prostych linii, zdobi pozostałe strony. Większość artykułów wień-
czy sygnet Drukarni Łazarzowej odziedziczony po Wietorze. Inicjały wstępne 
złożone są z czerwonych liter wkomponowanych w złoty ornament zazwyczaj 
ściśle łączący się z tematyką danego artykułu (np. litera „N”, rozpoczynająca 
tekst poświęcony historii i zasobowi biblioteki, umieszczona została na rycinie 
przedstawiającej budynek placówki). Szatę grafi czną wzbogaca 15 ilustracji, 
wśród których znajdziemy fotografi e najcenniejszych zbiorów biblioteki, w tym 
rękopisów, kart tytułowych i rycin ze starych druków oraz not proweniencyj-
nych.

           Ramki okalające tekst

 
Przykłady inicjałów: „N” rozpoczyna tekst o Bibliotece Miejskiej, „W” o manu-
skryptach, „D” o bibliotece bernardyńskiej 
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Poszczególne egzemplarze księgi pamiątkowej posiadają kartonową, 
bogato zdobioną oprawę. Na górnej okładzinie znajduje się złota bordiura, 
złożona z ornamentu roślinnego oraz ryciny ukazującej fragment Bydgoszczy. 
W zwierciadle – ozdobną czcionką, koloru czerwonego na białym tle – zawarto 
tytuł dzieła, miejsce i rok wydania oraz sentencję Seneki („Tandiu discendum 
est quandiu nescias quin quandiu vivas” – „Powinniśmy się uczyć tak długo, jak 
długo żyjemy”). Dolna okładzina jest skromniejsza, pośrodku niej umieszczono 
jedynie złocony sygnet Drukarni Łazarzowej. Jeden egzemplarz, wytypowa-
ny na wystawę międzynarodową, otrzymał elegancką oprawę, przygotowaną 
w Introligatorni Biblioteki Miejskiej przez Piotra Karowskiego. Wykonano ją 
z jasnobeżowej skóry cielęcej, zdobionej kompozycją geometryczną. Tworzy-
ły ją złocone proste linie, pojedyncze lub wielokrotne, które powierzchnię obu 
okładzin dzieliły ukośną kratownicą. Wyklejki wewnątrz okładzin zostały ob-
wiedzione meandrowym szlaczkiem.

Oprawa standardowa i specjalna egzemplarza ekspozycyjnego

Księga pamiątkowa przyczyniła się do promocji biblioteki, miała sta-
nowić dowód jej rozwoju i wkładu w reaktywację polskiej kultury na terenie 
zniemczonego miasta. Publikacji nie można było kupić na rynku księgarskim 
ani antykwarycznym. Jej poszczególne egzemplarze rozdano przedstawicielom 
władz krajowych i lokalnych, dygnitarzom kościelnym, a także najwybitniej-
szym osobom ze świata kultury i nauki (otrzymali ją m.in. marszałek Józef Pił-
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sudski, prezydent Ignacy Mościcki, kompozytor Ignacy Paderewski, kardynał 
August Hlond i prezydent Bydgoszczy Leon Barciszewski). Ponadto wydaw-
nictwo wysłano do autorów, recenzentów, darczyńców i przyjaciół placówki 
(Kazimierz Kierski, Narcyz Gieryn), pracowników biblioteki (w tym jej byłego 
dyrektora z czasów niemieckich Martina Bollerta). Wśród obdarowanych nie 
zabrakło bibliotek krajowych oraz zagranicznych, ponadto towarzystw polonij-
nych, instytutów badawczych, redakcji poczytniejszych czasopism i niektórych 
placówek państwowych (np. trzy egzemplarze otrzymała policja w Bydgosz-
czy). Dzięki księdze pamiątkowej, udało się także wzbogacić zbiory książnicy 
bydgoskiej, gdyż z wyjątkiem najbardziej zasłużonych osób w kraju, pozostali 
byli zobowiązywani do przesłania w zamian materiałów bibliotecznych równej 
wartości. PAU w Krakowie przekazała 42 tomy swoich roczników, Jan Macia-
szek podarował dziewięć tomów akt dotyczących sprawy ordynacji rydzyńskiej, 
ks. Jan Klein pierwodruk Kroniki Macieja Stryjkowskiego z 1766 r.

Wydawnictwo zostało entuzjastycznie ocenione przez ówczesnych 
historyków, bibliologów i bibliofi lii. Do 1937 r. ukazało się około 50 recen-
zji, w tym 20 w prasie zagranicznej, np. w niemieckim „Zentralblatt für Bi-
bliothekswegen” (1932, Heft 10, Jg. 49, S. 510) czy austriackim „Philobiblon” 
(1932, Jahr V, Heft 7, S. 265). W zdecydowanej większości teksty te zawierały 
opinie bardzo pozytywne. W obszernym artykule „Przeglądu Współczesnego” 
(1932, nr. 43, s. 135-136) oceniono wydawnictwo w następujący sposób: „pod 
względem typografi cznym 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, idą o lepsze z nienagannym trójbarwnym (czarno-czerwono-złotym) 
drukiem, przestaranną korektą, kapitalnym papierem i nielicznemi wprawdzie, 
ale dobranemi reprodukcjami”. W 1937 r. księga została wysłana na wystawę 
międzynarodową w Paryżu „Sztuka i Technika”. Egzemplarz znalazł się w dzia-
le „Książka ozdobna” i uzyskał nagrodę. 
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Katarzyna Modrzejewska

KONGRES BIBLIOTEK

Wyjazdy szkoleniowe na Kongres Bibliotek stały się już tradycją dla 
pracowników Działu Instrukcyjno-Metodycznego Wojewódzkiej i Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy. Kongres organizowany jest przez Funda-
cję Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI), która utworzona została 
w 2008 r. przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności (PAFW) z siedzibą 
w USA. Wspiera ona rozwój społeczności lokalnych, pomagając instytucjom 
i organizacjom wykorzystywać potencjał nowych technologii. Kluczowym 
projektem realizowanym przez FRSI był Program Rozwoju Bibliotek. Wspie-
rał on biblioteki publiczne w całej Polsce w pełnieniu roli lokalnych centrów 
aktywności społecznej. W latach 2009-2015 Program Rozwoju Bibliotek był 
realizowany w ramach partnerstwa z Fundacją Billa i Melindy Gates. W ramach 
Programu Rozwoju Bibliotek zorganizowano pięć ogólnopolskich Kongresów 
Bibliotek Publicznych. 

Pierwszy Kongres Bibliotek odbył się w Centrum Artystycznym Fa-
bryka Trzciny na warszawskiej Pradze Północ 22-23 listopada 2010 r. pod ha-
słem: „Biblioteka: lubię to!”. Wzięło w nim udział prawie 500 bibliotekarek i bi-
bliotekarzy oraz osób związanych z bibliotekami. W tych dniach odbyły się 32 
wykłady i warsztaty. Zorganizowana została również debata dotycząca wyzwań 
dla bibliotek publicznych we współczesnym świecie oraz refl eksji o przyszłości 
bibliotek. Część wykładową oraz warsztatową podzielono na cztery bloki tema-
tyczne: „Nowoczesna biblioteka”, „Pasje w bibliotece”, „Wysłuchaj eksperta”, 
oraz „Ludzie w bibliotece”.

„Biblioteka: więcej niż myślisz!” to hasło drugiego Kongresu, który 
odbył się w dniach 13-14 października 2011 r. w Forcie Sanguszki w Warsza-
wie. Odbyło się 40 warsztatów, spotkań i prezentacji w ramach pięciu bloków 
tematycznych: „Pokaż się!” (blok poświęcony działalności promocyjnej biblio-
teki), „Włącz się!” (tematyką było zastosowanie nowoczesnych technologii 
w bibliotekach), „Pochwal się!” (zaprezentowano tutaj przykłady dobrych prak-
tyk wśród bibliotek biorących udział w PRB), „Dowiedz się!” (przedstawiono 
tematy zaproponowane przez uczestników pierwszego Kongresu), „Wsłuchaj 
się!” (ukazano prezentacje organizacji pozarządowych, współpracujących z bi-
bliotekami oraz spotkania z ludźmi działającymi z pasją). Podczas Kongresu 
odbyła się premiera fi lmu dokumentalnego w reżyserii Jakuba Piątka pt. Otwar-
te dla wszystkich. W fi lmie zaprezentowano biblioteki z Sępólna Krajeńskiego, 
Jarocina oraz Gierałtowic.
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W dniach 11-12 października 2012 r. odbył się trzeci Kongres Bi-
bliotek pod hasłem: „Biblioteka z wizją”. Otwarcie miało miejsce w warszaw-
skim kinie „Wisła”, a cześć warsztatowo-integracyjna w Forcie Sokolnickiego 
w Warszawie. Kongres był doskonałą okazją do zaprezentowania „Biblioteki 
z wizją” – modelu działania biblioteki publicznej w małej miejscowości. Został 
on opracowany przez FRSI w oparciu o doświadczenia nabyte podczas realiza-
cji Programu Rozwoju Bibliotek. W części warsztatowo-integracyjnej odbyło 
się w ramach dziewięciu bloków tematycznych 36 warsztatów.

Ponad 300. bibliotekarzy, przedstawicieli instytucji oraz organizacji 
współpracujących z bibliotekami wzięło udział w IV Ogólnopolskim Kongresie 
Bibliotek Publicznych, który odbył się w dniach 21-22 października 2013 r. 
w warszawskim Centrum Nauki Kopernik. Hasło przewodnie Kongresu brzmia-
ło: „Biblioteka pełna ludzi”. Jego program powstał w drodze konkursu. Swoje 
propozycje odnośnie kongresowych warsztatów mogli zgłaszać bibliotekarze 
oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych, biznesu i grup nieformalnych. 
Wybrano 30 propozycji, które z kolei podzielono na sześć bloków tematycz-
nych. Bloki te znalazły się pod merytoryczną opieką przedstawicielek programu 
LABIB oraz FRSI.

„Cała naprzód!” to hasło V Kongresu Bibliotek Publicznych. Odbył 
się w dniach 20-21 października 2014 r. w Muzeum Historii Żydów Polskich na 
warszawskim Muranowie. Motywem przewodnim Kongresu była współpraca. 
Obok bibliotek w centrum uwagi znaleźli się ich partnerzy: urzędy gminy, domy 
kultury, szkoły, grupy nieformalne, organizacje pozarządowe oraz lokalni lide-
rzy. W programie Kongresu znalazło się sześć bloków tematycznych obejmu-
jących warsztaty, wykłady, na których ukazano nowe trendy oraz zaprezento-
wano nowe praktyki. Po raz pierwszy odbyła się sesja stworzona przez samych 
uczestników Kongresu w eksperymentalnej dla nich formule unconference.

22 i 23 października 2015 r. zorganizowany został, w Służewskim 
Domu Kultury w Warszawie, VI Ogólnopolski Kongres Bibliotek pod hasłem 
„Włącz Różnorodność”. Wzięło w nim udział ponad 150 bibliotekarzy oraz 
osoby współpracujące z bibliotekami. Uczestnicy przyglądali się wielokulturo-
wości. Zastanawiali się, jak ją rozumieć, w jaki sposób odnosić się do przedsta-
wicieli różnych kultur. Pierwszy dzień Kongresu wypełniła gra edukacyjna pod 
hasłem: „Włącz różnorodność przez cały rok”. Uczestnicy Kongresu obejrzeli 
spektakl Święto wiosny//Święta wojna w wykonaniu uchodźców z Gruzji, Kir-
gistanu, Czeczenii i Ukrainy. Drugiego dnia uczestnicy wzięli udział w warsz-
tatach i wykładach.

W 2016 r. organizatorzy przenieśli Kongres Bibliotek Publicznych 
z Warszawy do Łodzi. Bibliotekarze z całego kraju zostali zaproszeni do Fa-
bryki Sztuki przy ul. Tymienieckiego 3. Jest to miejska instytucja mieszcząca 
się na terenie XIX wiecznych fabryk Karola Scheiblera i Ludwika Grohmana 
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na Książęcym Młynie. W dniach 17-18 listopada 2016 r. odbył się tam VII Kon-
gres Bibliotek pod hasłem „Biblioteka to ja!”. Otworzyło go wystąpienie Sylwii 
Chutnik – działaczki społecznej, pisarki, laureatki Paszportu Polityki w katego-
rii Literatura za rok 2008. Bibliotekarze podczas 18. warsztatów i prezentacji 
rozmawiali o rolach, jakie pełnią na co dzień w swoich placówkach: o byciu ak-
tywistą, liderem, menagerem, programistą, designerem. Podczas zajęć uczestni-
cy dowiedzieli się, do czego przydadzą im się w pracy bibliotecznej nowe tech-
nologie i narzędzia, np. Virtual Reality czy Periscope. Podczas Kongresu odbyła 
się też sesja „niekonferencji”, która stanowiła doskonałą okazję do dyskusji na 
tematy, zgłoszone i wybrane podczas trwania Kongresu. Podczas VII Kongresu 
odbył się BiblioHakaton. Było to wydarzenie współorganizowane przez Fun-
dację ePaństwo, Koduj dla Polski, ogólnopolską sieć bibliotekarzy Labib oraz 
Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Pierwszego dnia uczestnicy 
podzielili się na kilka zespołów, które pierwszego dnia pracowały nad zaprojek-
towaniem i stworzeniem konkretnego narzędzia IT mającego służyć bibliote-
kom. Wszystkie pomysły przedstawione zostały w drugim dniu Kongresu. 

VIII Kongres Bibliotek Publicznych odbył się w dniach 23-24 listo-
pada 2017 r., a jego hasło przewodnie brzmiało „Biblioteka twórców”. Hasło 
nawiązywało do biblioteki jako miejsca ludzi twórczych, którzy wzbogacają 
ofertę biblioteki, dzieląc się swoimi pasjami i dobrymi praktykami. Ponad 200. 
przedstawicieli bibliotek publicznych z całej Polski uczestniczyło w tym wyda-
rzeniu. Podczas części powitalnej na scenie pojawili się goście ze świata lite-
ratury: Anna Dziewit-Meller, pisarka, twórczyni kanału internetowego bukbuk.
pl oraz Mariusz Szczygieł, dziennikarz, reportażysta. Dalsza część Kongresu 
miała charakter warsztatów. Aż 30. prelegentów, ekspertów z dziedziny literatu-
ry i animacji kulturowej oraz sami bibliotekarze dzielili się dobrymi praktyka-
mi podczas 24. sesji warsztatowych. W przerwie między zajęciami uczestnicy 
Kongresu mogli wypróbować drukarki 3D, sprawdzić, jak nowe technologie 
mogą pomóc najmłodszym w uczeniu się oraz jak działa biblioteczny makerspa-
ce. Można też było wziąć udział w warsztacie wokalno-muzycznym prowadzo-
nym przez Elizę Szulińską, absolwentkę Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka 
Chopina w Warszawie. 

Kolejny Kongres Bibliotek Publicznych odbył się w dniach 15-16 li-
stopada 2018 roku. Był to już 9. Kongres, a jego hasło brzmiało: „Brawo My 
Brawo Wy!”. Było to wyjątkowe wydarzenie, ponieważ zbiegło się z dziesięcio-
leciem istnienia FRSI. W sesji inauguracyjnej przedstawiono osiągnięcia Fun-
dacji, wspominano początki Programu Rozwoju Bibliotek. Wydarzenie nawią-
zywało do Oscarowej Gali. Gośćmi specjalnymi były Urszula Dudziak – wo-
kalistka i kompozytorka jazzowa oraz Anna Bikont – dziennikarka, reporterka 
i pisarka, która opowiadała o napisanej wspólnie z Heleną Łuczywo książce pt. 
Jacek. Dalszą część wypełniły warsztaty i spotkania. Swoje działania prezen-
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towali bibliotekarze, a także zaproszeni goście, reprezentujący wydawnictwa 
oraz biblioteki. W drugim dniu Kongresu uczestników podzielono na zespoły. 
Podczas warsztatów prognozowano przyszłość bibliotek w perspektywie naj-
bliższych dziesięciu lat. Wzięto pod uwagę różne aspekty funkcjonowania bi-
bliotek: książka, nowe technologie, ekologia, kultura, edukacja globalna.

„Różni. Równi. Ważni” to hasło X. Kongresu Bibliotek Publicznych, 
który odbył się 26-27 listopada 2019 roku. Poświęcony on został kwestiom rów-
ności i różnorodności. Przygotowano prelekcje warsztaty, grę edukacyjną oraz 
strefę spotkań z Partnerami Kongresu. W części galowej głos zabrali: Małgorza-
ta Moskwa-Wodnicka, wiceprezydent miasta Łodzi oraz Adam Bodnar – Rzecz-
nik Praw Obywatelskich. Następnie głos zabrała redaktor naczelna „Wysokich 
Obcasów” oraz zastępca redaktora naczelnego „Gazety Wyborczej” – Aleksan-
dra Klich. Prezentację przedstawił też Piotr Łój, założyciel i prezes fundacji 
Virtual Dream oraz Lojke.pl, specjalista VR, producent fi lmów VR360. Za po-
mocą technologii i wirtualnej rzeczywistości spełnia marzenia dzieci w klini-
kach onkologicznych, hospicjach i domach dziecka. Po uroczystej gali odbyły 
się warsztaty, które poprowadzili przedstawiciele m.in. Amnesty International, 
Stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza, British Council, Helsińskiej Fundacji 
Praw Człowieka, SYNAPSIS, Fundacji Polski Bez Barier, Centrum Cyfrowe-
go. W godzinach popołudniowych odbyła się również Sesja Inspiracji, podczas 
której prelekcje wygłosili m.in. Paweł Braun, dyrektor Biblioteki Miejskiej 
w Łodzi, Michał Zając z Uniwersytetu Warszawskiego, a także przedstawiciele 
Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę” oraz Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzie-
ży. Podczas przerw między warsztatami i spotkaniami można było odwiedzić 
specjalnie przygotowane stoiska m. in. Stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza, 
Fundacji Wysokich Obcasów, a także stoisko SYNAPSIS, gdzie można było 
w specjalnie przygotowanym namiocie sensorycznym poznać w jaki sposób od-
bierają rzeczywistość osoby z autyzmem. Fundacja WOŚP przygotowała kurs 
pierwszej pomocy, a Fundacja Polska Bez Barier pokazała uczestnikom Kongre-
su, jak wygląda świat osób, które poruszają się na wózkach inwalidzkich. Pod-
czas drugiego dnia Kongresu bibliotekarze i bibliotekarki wzięli udział w grze 
Niebezpieczna Podróż przygotowanej przez Amnesty International Polska. Gra-
cze wcielili się w uchodźców uciekających ze swojego domu, podejmujących 
trudne decyzje, by dojść do kraju, w którym będą bezpieczni.

Jednym z najważniejszych punktów Kongresu Bibliotek Publicznych 
od roku 2012 jest wręczenie nagród laureatkom i wyróżnionym bibliotekarkom 
w konkursie stypendialnym im. Olgi Rok. Celem konkursu jest wsparcie roz-
woju osobistego bibliotekarek z całej Polski. Stypendium fi nansowane jest ze 
środków funduszu wieczystego utworzonego z inicjatywy wnuczki Olgi Rok – 
Anny, chcącej upamiętnić pracę swojej babci, bibliotekarki z Warszawy. 
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Joanna Matyasik

UDZIAŁ WiMBP W BYDGOSZCZY W OBCHODACH
SETNEJ ROCZNICY 

POWROTU POMORZA I KUJAW DO MACIERZY
 

„Książka polska była wygnanką” – tak w 1920 r. pisał Witold Bełza, 
obejmując zarząd Biblioteki Miejskiej. Od tamtej pory minęło 100 lat, w ciągu 
których placówka z narzędzia germanizacji przeobraziła się w skarbnicę zabyt-
ków polskiego piśmiennictwa. Z okazji okrągłego jubileuszu polskiego zarządu 
Biblioteki – obchodzonego wespół z setną rocznicą przyłączenia Bydgoszczy 
do odrodzonego państwa polskiego – przygotowano wystawę Sto lat u siebie. 
Zabytki piśmiennictwa polskiego w zbiorach bydgoskiej książnicy. Na ekspozy-
cji zaprezentowano cymelia i unikaty literatury polskiej, od czasów staropol-
skich po kres II Rzeczpospolitej. Patriotyczny charakter obiektów miał na celu 
wzbogacenie uroczystych obchodów setnej rocznicy powrotu Pomorza i Kujaw 
do Macierzy. Organizacją zajął się Dział Zbiorów Specjalnych, który wyko-
rzystał szerokie spektrum dostępnych materiałów bibliotecznych, tj. rękopisów, 
starych druków, dokumentów życia społecznego, ikonografi i, płyt gramofono-
wych, współczesnych zbiorów multimedialnych i wydawnictw zwartych. 

Ekspozycję otwiera literatura staropolska. Ten zbiór tworzą przede 
wszystkim stare druki. Najstarsze publikacje pochodzą z XVI w. Znajdziemy 
wśród nich słynnego Dworzanina polskiego, parafrazę traktatu Il cortegiano 
Baldassare Castiglione, którego treść dopasowano do polskich realiów. Za ten 
utwór autor – Łukasz Górnicki otrzymał w 1561 r. tytuł szlachecki. Wartość 
obiektu wzrasta dzięki ekslibrisowi proweniencyjnemu, który należał do 
Biblioteki Ordynacji Skórzewskich na Radomicach-Czerniejewie. Nie zabrakło 
również dzieł Jana Kochanowskiego. Za największe osiągnięcie twórczości pi-
sarza uważa się przekład Psałterza Dawidowego. Z uwagi na głębokie różnice 
w treści i w tonacji, utwór należy traktować nie jako tłumaczenie, ale jako od-
rębny byt poetycki. Książnica bydgoska posiada wydanie z 1617 r., które ukaza-
ło się w Krakowie w jednym z największych wówczas warsztatów typografi cz-
nych, prowadzonym przez Andrzeja Piotrkowczyka. Druk ozdobiony jest ryciną 
przedstawiającą Dawida grającego na harfi e, umieszczoną pomiędzy tytułem 
a adresem wydawniczym. Woluminy zawierające dzieła Kochanowskiego cen-
ne są także ze względu na walory introligatorskie, np. jedną z opraw wykonał 
słynny introligator lwowski Aleksander Semkowicz (1885-1954). 

Literatura osiemnastowieczna zaprezentowana jest przez twórczość 
Ignacego Krasickiego, którego liczne dzieła Książnica posiada, w tym także 
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pierwodruki. Warto wymienić chociażby dwa z nich: Monachomachia, czyli 
Wojna mnichów, która poprzez swoją antyklerykalną treść wywołała oburzenie 
hierarchii kościelnej, a także Wojna chocimska, będąca jedną z pierwszych prób 
napisania epopei narodowej. Nie można także zapomnieć o Julianie Ursynie 
Niemcewiczu. Jest on autorem najstarszego utworu literackiego, jaki zachował 
się w murach Książnicy bydgoskiej w formie manuskryptu. Chodzi o Wóz roz-
pędzony, bajkę satyryczną, która powstała prawdopodobnie u schyłku XVIII w. 
i nigdy nie była drukowana. Cenne jest także jedno z najwcześniejszych wydań 
Powrotu posła (1791), znanej komedii politycznej, napisanej w związku z obra-
dami Sejmu Czteroletniego. Warto wspomnieć też o zbiorze poematów Elżbiety 
Drużbackiej (około 1695-1765), przez współczesnych nazywanej „słowiańską 
Safoną” oraz „Muzą sarmacką”. Omawiana publikacja, która jako jedyna uka-
zała się za życia autorki (Warszawa 1752), jest tym cenniejsza, że jej rękopisy, 
przechowywane niegdyś w Bibliotece Krasińskich, uległy zniszczeniu podczas 
powstania warszawskiego.
 Epokę romantyzmu reprezentuje przede wszystkim twórczość Adama 
Mickiewicza. Na ekspozycji znalazły się dwa wydania Pana Tadeusza. Pierwsze 
zostało przygotowane przez Aleksandra Jełowickiego w Paryżu w 1834 r. Eg-
zemplarz dodatkowo zaopatrzono tłoczoną pismem ręcznym dedykacją grafi ka 
Antoniego Oleszczyńskiego dla Stefana Witwickiego, który był również poetą 
i przyjacielem wieszcza. W zasobie Książnicy bydgoskiej przechowywana jest 
także pierwsza edycja epopei narodowej na ziemiach polskich, przygotowana 
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przez Ernesta Lambecka w Toruniu w 1859 r. Cały nakład, jako że wydany bez 
zgody spadkobierców autora i wbrew prawom wydawniczym warszawskiego 
księgarza Samuela Henryka Merzbacha, został zbojkotowany przez współcze-
snych, dlatego dziś jest unikatem. „Podobna spekulacja księgarska grzecznie 
nazywa się kontrfazonem, kontrafakcją, po polsku zaś bez ogródek kradzieżą 
i karygodnym złodziejstwem, w którem spodziewamy się, że nikt nie zechce 
brać udziału, ani żaden księgarz polski przez sprzedawanie, ani nikt z polskiej 
publiczności przez kupno …” – pisano wówczas w „Dzienniku Literackim” 
(Lwów 1859, nr 1, s. 12). Analogiczna sytuacja występuje w przypadku Sone-
tów, których mamy pierwodruk moskiewski z 1826 r. wraz z dodatkiem litogra-
fowanym: Widok Czatyrdahu ze stepów Kozłowa w przekładzie perskim; oraz 
bezprawny przedruk wykonany we Lwowie w 1827 r. Warto też wspomnieć 
o unikatowej, dwujęzycznej edycji z okresu Wiosny Ludów Ody do młodości, 
która ukazała się w Przemyślu; a także o Konradzie Wallenrodzie, krakowskim 
przedruku z 1828 r. pierwodruku (Petersburg 1828) dokonanym przez Henryka 
Bogusza i Mieczysława Darowskiego. Wydrukowano wówczas 500 egzempla-
rzy, w tym 100 z rycinami, które następnie na polecenie autora wycofano z obie-
gu. Bydgoskie mickiewicziana zostały wzbogacone o odręcznie zaadresowaną 
przez wieszcza kopertę do Madame Clustine, oraz kilka dokumentów życia spo-
łecznego (programy i zaproszenia na wieczorki ku czci A. Mickiewicza, telegra-
my patriotyczne i pocztówki z jego podobizną). 
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W kolejnej części ekspozycji 
możemy zapoznać się z twórczością 
pozostałych przedstawicieli romanty-
zmu. Wśród nich znalazł się pierwo-
druk poematu Anhelii (Paryż 1838) 
Juliusza Słowackiego. Utwór – jako 
pesymistyczna wizja przyszłości pol-
skiej emigracji i jej walki o odzyska-
nie niepodległości – stanowi poetyc-
ką replikę na Księgi narodu polskiego 
i pielgrzymstwa polskiego A. Mic-
kiewicza. Dodatkowo egzemplarz 
bydgoski posiada własnoręczny wpis 
autora. Spuściznę epoki uzupełnia 
Cyprian Kamil Norwid (1821-1883) 
poematem Zwolon (Poznań 1851), 
który tak jak równocześnie wydany 
Promethidion nie zdobył uznania kry-
tyków. Julian Kłaczko opublikował 

nawet na łamach „Gońca Polskiego” złośliwy rymowany dowcip: „Promethi-
diony, Zwolony i inne androny…”. W zasobie Biblioteki bogato reprezentowa-
na jest twórczość Józefa Ignacego Kraszewskiego. Nic dziwnego, skoro wśród 
autorów polskich opublikował on największą liczbę dzieł, a na świecie zajął pod 
tym względem siódmą pozycję. Na ekspozycji znalazły się jednak tylko rękopi-
sy, jak Półdiable Weneckie (powieść podarowana przez Jana Kleina w 1925 r., 
ówczesnego dyrektora Muzeum Miejskiego), wiersz Błogosławieni (do którego 
dołączono list autora z zaleceniami dotyczącymi wydania), a także dokumenty 
życia społecznego (np. Liść pamiątkowy z nadrukiem oraz program obrzędu 
pogrzebowego pisarza. Pożegnanie odbyło się 18 kwietnia 1887 r. w Krakowie 
i przekształciło się w manifestację patriotyczną). Obok dzieł Kraszewskiego 
znalazły się utwory Jadwigi Łuszczewskiej, używającej pseudonimu literackie-
go Deotyma. Była ona autorką wielu zbiorów wierszy, poematów, dramatów 
i powieści, a także organizatorką własnego salonu literackiego w Warszawie. 
Debiutowała w 1854 r. zbiorem Improwizacje i poezje, który – wraz z fragmen-
tem rękopisu wiersza o Kilińskim – również wzbogacił wystawę biblioteczną. 

Okres pozytywizmu to przede wszystkim twórczość Henryka Sienkie-
wicza, którego manuskrypty przechowywane są w WiMBP, a wśród nich ko-
media Zagłoba swatem, z adnotacją i podpisem autora u dołu karty tytułowej: 
„Nie do druku. Honorarium niewymagalne” oraz nowela U źródła, podarowana 
placówce przez Józefa Weyssenhoffa w 1926 r. Są także pierwodruki Na ja-
snym brzegu (Warszawa-Kraków 1897) oraz egzotyczne wydanie popularnego 
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na całym świecie dzieła noblisty Quo Vadis (japoński przekład, Tokio 1959). 
Kompozycja została wzbogacona wizualnie poprzez dodanie starych pocztówek 
z początku XX w., ilustrujących największe dzieła noblisty, a także przedwojen-
nego gobelinu, czyli artystycznej tkaniny z wizerunkiem pisarza. Obok umiesz-
czono materiały związane z Bolesławem Prusem: pierwsze wydanie powieści 
Lalka (Warszawa 1890), plakietę wybitą z okazji swej śmierci w 1912 r. oraz 
z ilustracje do Faraona autorstwa Jana Marcina Szancera (1969 r.)

Kolejna część ekspozycji obejmuje kilka epok literackich, od pozyty-
wizmu poprzez Młodą Polskę, po dwudziestolecie międzywojenne. Tak szeroki 
zakres chronologiczny zawęża wyselekcjonowanie spuścizny polskich pisarek. 
Najwięcej miejsca zajmują rękopisy Marii Konopnickiej, w tym wielokrotnie 
już opisywany, jedyny na świecie egzemplarz Roty. Wiersz powstał w 1910 r. 
w Nicei, w związku z obchodami Roku Grunwaldzkiego. Biblioteka zakupiła 
manuskrypt w 1935 r. od Józefa Watry-Przewłockiego, redaktora „Gazety Pol-
skiej” w Chicago. Rok później placówka wzbogaciła się o rękopis kompozycji 
muzycznej podarowany przez Feliksa Nowowiejskiego. Ciekawy pod wzglę-
dem grafi cznym jest też wiersz napisany na papierze fi rmowym z umieszczo-
nym w górnej części rysunkiem przedstawiającym zamek w Czerwonym Dwo-
rze (posiadłość Tyszkiewiczów). Oprócz tego, Biblioteka posiada kilka innych 
drobnych utworów poetki, podarowanych przez Marię, wdowę po pisarzu Ada-
mie Grzymale-Siedleckim (W trójkrólowy wieczór, Na wyłomie). W tej części 
znalazła się też spuścizna po Elizie Orzeszkowej (List do literatów rosyjskich 
zapraszających ją na obchód mickiewiczowski w Petersburgu), Marii Dąbrow-
skiej (korespondencja z lat 1932-1958) i Gabrieli Zapolskiej. Ta ostatnia po 
problematykę narodowowyzwoleńczą sięgała bardzo rzadko, tym cenniejszy 
jest przechowywany w WiMBP rękopis dramatu Jesiennym wieczorem. Cieka-
wostką jest także dedykacja umieszczona na karcie tytułowej dla najsłynniej-
szej wówczas aktorki: „Helenie Modrzejewskiej z prośbą o odtworzenie Lory 
Autor”.

Ostatnia część została poświęcona spuściźnie pisarzy z okresu Młodej 
Polski i dwudziestolecia międzywojennego. Swoje miejsce znalazły tu pier-
wodruki dzieł Stanisława Wyspiańskiego, jak dramat Legenda (Kraków 1897) 
z odręczną dedykacją autora i kartą tytułową zdobioną przez niego stylizowa-
nym kwiatem (rozkwitłym mniszkiem). Ciekawym dodatkiem są pocztówki 
z 1912 r., ilustrujące przedstawienie Legionu Wyspiańskiego w Teatrze Kra-
kowskim – III Colosseum. Spośród licznych dzieł Jana Kasprowicza wystawio-
no m.in. rękopis Uczta Herodyady z dołączonym listem Marii Kasprowiczo-
wej do Witolda Bełzy, dyrektora Biblioteki Miejskiej w Bydgoszczy. Literaturę 
współczesną, liczoną od 1918 r., reprezentuje twórczość Stefana Żeromskiego, 
w tym pierwodruk komedii Uciekła mi przepióreczka (Warszawa 1924). Do-
datkowo egzemplarz zawiera dedykację pisarza. Bardzo bogata jest spuścizna 
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Kornela Makuszyńskiego, który przyjaźnił się z Witoldem Bełzą, stąd darowane 
w 1935 r. Bibliotece rękopisy w postaci powieści, wierszy i listów. Z tego okre-
su posiadamy też pierwodruk Juliana Tuwima Czary i czarty polskie oraz wy-
pisy czarnoksięskie (Warszawa 1924). Jest to próba antologii polskiej literatury 
magicznej, która zawiera przedruki z dzieł rzadkich, stanowiących najczęściej 
białe kruki, a przez to szerszemu ogółowi nieznanych. 

Wystawę, pod względem wizualnym, wzbogaca kolekcja starych pocz-
tówek. Publikował je m.in. krakowski Salon Malarzy Polskich, jedno z najbar-
dziej znanych i renomowanych wydawnictw na przełomie XIX i XX w. Salon 
wydawał karty pocztowe okolicznościowe i o charakterze patriotycznym, a tak-
że z reprodukcjami malarstwa polskiego z widokami miast i górskimi pejzaża-
mi. W zbiorze Książnicy bydgoskiej znalazły się pocztówki z portretami pisarzy 
polskich i pięknie, ręcznie malowane ilustracje do powieści Henryka Sienkie-
wicza. Wśród innych wydawców pocztówek znajdziemy też drukarnie zagra-
niczne, np. portret Adama Mickiewicza z 1913 r. ukazał się drukiem „Dzien-
nika Berlińskiego”, polskiej gazety przeznaczonej dla Polaków mieszkających 
w Niemczech w latach 1897-1939, a kartę do Quo vadis z 1913 r. wydało studio 
fotografi czne Noyer, działające w latach 1910-1940 w Paryżu, nadzorowane 
przez fotografa Alfreda Noyera.
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Na ekspozycji dokumentującej polskie piśmiennictwo znalazły się tak-
że medale i plakiety. Najwięcej tego typu pamiątek dotyczy Adama Mickiewi-
cza. Wykorzystano cztery obiekty, w tym dwa dziewiętnastowieczne. Najstar-
szy pochodzi z 1890 r. i został wybity z okazji sprowadzenia zwłok wieszcza 
do kraju. W wieńcu laurowym umieszczono popiersie pisarza, a na rewersie 
Panoramę Wawelu i półkoliście napis: „To Obrońca i Wskrzesiciel Narodu”. 
Warto wspomnieć o wypukłym obrazie w ozdobnej niszy prostokątnej z gipso-
wym popiersiem Mickiewicza. Podstawa niszy zdobiona jest postaciami i drze-
wami. Obiekt ten został podarowany Bibliotece w okresie międzywojennym 
przez autora – rzeźbiarza Jana Wysockiego (1873-1960). Sporo jest także meda-
li z wizerunkiem Henryka Sienkiewicza. Autorem jednego z nich, wykonanego 
w Paryżu w 1900 r., jest rzeźbiarz i malarz Wincenty Trojanowski (1859-1928). 
Na odwrocie, z lewej strony umieścił pomnik siedzącego mężczyzny, w środku 
stojącą na tle gałązki palmowej postać kobiety (widziana z prawego profi lu, 
trzymająca w lewej ręce krzyż, a prawą pisząca „Quo vadis”), z prawej strony 
tytuły 20. utworów H. Sienkiewicza. Najstarszym medalem na ekspozycji jest 
praca niemieckiego medalisty i grawera Maxa Bardulecka (1846-1923). W 1879 
r. artysta przygotował medal z miedzi przedstawiający prawy profi l Józefa Igna-
cego Kraszewskiego. Wybito go na koszt Polaków mieszkających w Dreźnie 
i z okazji pięćdziesięciolecia pracy twórczej pisarza. 

W skład zbiorów tworzących wystawę wchodzą także materiały multi-
medialne, zawierające inscenizacje fi lmowe, muzyczne i słuchowiska. Znajdują 
się w gablotach wiszących nad stanowiskiem jeden i dwa. Godne dłuższego 
omówienia są zwłaszcza płyty gramofonowe, dziś coraz częściej uważane za 
obiekty kolekcjonerskie. Wśród najciekawszych pozycji jest opera według tra-
gedii Odprawa posłów greckich Jana Kochanowskiego, wystawiona w Operze 
Narodowej w Warszawie; słuchowisko muzyczne Latarnik Henryka Sienkiewi-
cza, które odbyło się Teatrze Wyobraźni, z Aleksandrą Śląską i Władysławem 
Hańczą w rolach głównych; a także recytacje poezji Juliusza Słowackiego wy-
konane przez Andrzeja Łapickiego czy wierszy Cypriana Kamila Norwida przez 
Tadeusza Łomnickiego i Zbigniewa Zapasiewicza. Najliczniej reprezentowane 
są utwory A. Mickiewicza, np. Sonety krymskie, Bajki, Ballady, które czytają 
znani aktorzy, jak Andrzej Łapicki, Jan Kobuszewski i Grażyna Barszczew-
ska. Ponadto posłuchać można Dziadów w inscenizacji Konrada Swinarskiego 
i z muzyką Zygmunta Koniecznego. Spektakl ten odbył się w Starym Teatrze 
im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie w 1974 r. 

Tuż obok umieszczono portrety znanych przedstawicieli romantyzmu, 
jak Józef Ignacy Kraszewski, Cyprian Kamil Norwid i Aleksander Fredro. Ma-
teriałom ikonografi cznym towarzyszą wydawnictwa zwarte, poświęcone historii 
literatury, wybitnym pisarzom i analizie utworów literackich. Z tej grupy warto 
wymienić publikację Marka Boruckiego Polskie gniazda literackie, zawierają-
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cą opis siedzib i pracowni artystów oraz muzeów literatury (Warszawa 2009). 
Ciekawa jest też książka Aliny Białej pt. Literatura i muzyka: korespondencja 
sztuk (Warszawa, Bielsko-Biała 2011), do której dołączono płytę CD z utwora-
mi muzycznymi, objaśnieniami muzykologów, dziełami literackimi, impresjami 
autorskimi, informacjami o kompozytorach i pisarzach. Wspomnieć należy też 
o książce Władysława Zawistowskiego Kto jest kim w Trylogii Henryka Sien-
kiewicza? (Gdańsk 1999). Pytanie o historyczne pierwowzory bohaterów lite-
rackich od wielu lat zadają sobie literaturoznawcy i historycy. Album zawiera 
niemal tysiąc haseł osobowych, uzupełnionych licznymi portretami, mapami, 
panoramami bitew i kadrami z fi lmów.

Ekspozycję tworzą także plakaty fi lmowe. Są to materiały promujące 
adaptacje znanych powieści; wszystkie ekranizacje pochodzą z lat 70. ubiegłego 
wieku. Znajdziemy wśród nich plakat przygotowany do serialu telewizyjnego 
nakręconego na podstawie Chłopów Władysława Reymonta w reżyserii Jana 
Rybkowskiego. Za ten utwór pisarz otrzymał literacką Nagrodę Nobla w 1924 r. 
Obok jest afi sz reklamujący Ziemię obiecaną w reżyserii i według scenariu-
sza Andrzeja Wajdy. Film był nominowany do Oscara w kategorii: najlepszy 
fi lm obcojęzyczny i przez wielu fi lmoznawców uważany jest za najwybitniejsze 
dzieło polskiej fi lmografi i. Są też dwa plakaty promujące ekranizacje powieści 
Stefana Żeromskiego: Doktora Judyma nakręconego na podstawie Ludzi bez-
domnych i melodramatu psychologicznego Dzieje grzechu. Choć ten ostatni 
utwór, poprzez niemoralną tematykę, wzbudzał wiele kontrowersji, to jednak 
był wielokrotnie przenoszony na taśmę fi lmową (1911, 1918, 1933 i 1975). 
Wśród plakatów fi lmowych znajdziemy także afi sz promujący ekranizację We-
sela – dramatu Stanisława Wyspiańskiego w reżyserii Andrzeja Wajdy. Utwór 
ten uważany jest za jedno z najważniejszych dzieł epoki Młodej Polski. Przy-
niósł on autorowi wielką popularność. Wreszcie znajdziemy plakat, który pro-
muje komedię obyczajową Dulscy, zrealizowaną według wątków zaczerpnię-
tych z dramatu Gabrieli Zapolskiej Moralność pani Dulskiej. 

Wystawa czynna była jedynie dwa tygodnie, od 17 do 31 stycznia 
2020 r., z uwagi na charakterystyczne dla zbioru rękopisów zagrożenie blaknię-
cia. Zlokalizowano ją w siedzibie Biblioteki Głównej, w Sali Wystawowej przy 
ul. Jana Kazimierza w Bydgoszczy. Uroczyste otwarcie nastąpiło o godzinie 
12:00 z udziałem 47. zaproszonych gości, reprezentujących środowisko bydgo-
skiej kultury i nauki. Ogółem ekspozycję zobaczyło 386 osób, w tym 20 grup 
(liczących w sumie 214 osób), oprowadzonych przez przewodnika i 207 osób 
indywidulanych. 

Omówionej wystawie towarzyszyła druga ekspozycja, ściśle łącząca 
się z uroczystymi obchodami. Jej tytuł to Setna rocznica powrotu do Macierzy. 
Przygotowano ją w formie plansz, na których umieszczono kopie materiałów 
prezentujących najważniejsze wydarzenia związane z przyłączeniem Bydgosz-
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czy do państwa polskiego, tj. zdjęcia, odezwy, afi sze, wycinki z „Dziennika 
Bydgoskiego”. Ekspozycja trwała od 17 styczna do 29 lutego 2020 r., zlokali-
zowana została w Wypożyczalni Głównej, co dało możliwość swobodnego jej 
oglądania w godzinach otwarcia placówki. Ponadto WiMBP użyczyła Muzeum 
Okręgowemu w Bydgoszczy 22 obiekty (10 oryginałów i 12 reprodukcji: rę-
kopisy, broszury, odezwy, plakaty, fotografi e) do celów wystawy Ku wolności. 
Bydgoszcz 1914-1920 zorganizowanej od 20 stycznia do 10 maja 2020 r. w Spi-
chrzach nad Brdą. Wśród wypożyczonych materiałów znalazły się tak cenne 
bydgostiana, jak odezwa pierwszego komisarycznego prezydenta Jana Maciasz-
ka do mieszkańców miasta z dn. 20 stycznia 1920 r. i afi sz promujący uroczy-
ste przedstawienie Dziadów Adama Mickiewicza na przyjęcie Wojsk Polskich 
z dn. 22 stycznia 1920 r. Wystawa ta towarzyszyła konferencji naukowej „Na 
drodze do Niepodległości. Bydgoszcz w latach 1914-1920”, przygotowanej 
przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Muzeum Okręgowe im. Leona Wy-
czółkowskiego w Bydgoszczy i Miasto Bydgoszcz, na której głos zabrali znani 
naukowcy bydgoscy, m.in. Janusz Kutta, Zbigniew Zyglewski, Albert Kotowski 
i Włodzimierz Jastrzębski. Autorka, reprezentująca WiMBP, wygłosiła referat 
pt. Biblioteka Miejska w Bydgoszczy w pierwszych latach niepodległości – po-
lonizacja kadry i księgozbioru. 

Świadectwem dawnych czasów są nie tylko materiały zabytkowe prze-
chowywane w Dziale Zbiorów Specjalnych, ale również czasopisma regionalne. 
Najbardziej uznaną gazetą w pierwszych dziesięcioleciach XX w. był „Dziennik 
Bydgoski”. Książnica bydgoska, aby upamiętnić stulecie powrotu Bydgoszczy 
do Macierzy, przygotowała projekt zatytułowany Wehikuł Czasu. Na portalu 
społecznościowym, w celu prezentacji życia codziennego miasta, publikowane 
są wybrane fragmenty gazety, które dotyczą wydarzeń z bieżącego dnia sprzed 
100 lat. Posty ukazują się nieregularnie, w zależności od natężenia pojawiania 
się artykułów dotyczących tematyki niepodległościowej. Każdy zawiera link do 
całego numeru czasopisma w Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej. Po 
zakończeniu całego rocznicowego roku wszystkie zostaną umieszczone w osob-
nym albumie na stronie Biblioteki na portalu Facebook. 

Warto też wspomnieć o udziale WiMBP w uczczeniu postaci generała 
Józefa Dowbor-Muśnickiego. Na frontowej ścianie budynku placówki zawisła 
tablica upamiętniająca dowódcę, a prof. Janusz Kutta wygłosił wykład zatytu-
łowany Generał J. Dowbor-Muśnicki (1867-1937) – wódz Powstańców Wielko-
polskich, głównodowodzący Armii Polskiej, którego wysłuchali m.in. wicemar-
szałek województwa kujawsko-pomorskiego Zbigniew Ostrowski oraz dyrektor 
IBP Gdańsk prof. Mirosław Golon.
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Grażyna Kowalska

PÓŁKA Z REGIONALIAMI

W Pracowni Regionalnej niezmiennie stałym zainteresowaniem cieszy 
się historia poszczególnych budynków w mieście. Czy to za sprawą znikających 
starych kamienic (remonty ulic, wyburzenia), czy to z pobudek osobistych, byd-
goszczanie poszukują takich właśnie informacji. Na szczęście, nie brakuje też 
publikacji, które zaspokajają ich oczekiwania. Dom na szwederowskiej skarpie 
to praca, która w swym podtytule dopowiada: obrazki z historii bydgoskiego 
sierocińca w czasach od Henryka Dietza do Leona Stobrawy. Dowiadujemy 
się z niej, jakie tajemnice kryje stary budynek z czerwonej cegły przy ulicy 
Romualda Traugutta 5, w którym dziś znajduje się Bydgoski Zespół Placó-
wek Opiekuńczo-Wychowawczych. Okazuje się, że ufundowany w 1907 roku 
przez Ernesta Henryka Dietza dom, już od początku miał za zadanie stworzyć 
schronienie i otaczać opieką tych najmłodszych, z bagażem złych doświadczeń. 
Jednak przed poznaniem losów domu, warto poznać samego fundatora, który 
¼ swojego majątku przekazał na cele dobroczynne1. Kim był, czym się zajmo-
wał, przeczytamy w krótkim rozdziale pierwszym, wprowadzającym. Jeśli ktoś 
chciałby poczytać więcej, może sięgnąć do innych opracowań, na które powo-
łują się autorzy publikacji, a które dostępne są w naszej Pracowni. 

W dalszej części książki przedstawiono inne postaci, które przyczyniły 
się do tego, aby przez lata pozostał i czynnie działał ośrodek, któremu cele wy-
tyczono na początku XX w. Odnajdziemy tu także liczne plany architektoniczne 
i fotografi e oraz mniej liczne wspomnienia pracowników, mieszkańców i osób 
związanych pośrednio z domem.

Przechodząc do innej tematyki, również cieszącej się dużym zaintere-
sowaniem, warto przedstawić publikację pt. Od Towarzystwa Terminatorów do 
Klubu Sportowego : Gwiazda Bydgoszcz 1908-1970. Dzieło powstało w związ-
ku z 100. rocznicą klubu i nie jest to pierwsza publikacja o Gwieździe, ale na 
pewno jest najobszerniejsza i – jak poprzednie wydawnictwa Zenona Greinerta 
– solidnie udokumentowana i sprawdzona pod względem merytorycznym. Edy-
torsko imponująca, dostarczy czytelnikowi wiele przyjemnych wrażeń, zwłasz-
cza jeśli jest on miłośnikiem sportu, a już najbardziej, jeśli kiedykolwiek miał 
coś wspólnego z klubem Gwiazda i sam uczestniczył w głośnych lub mniej 
zauważalnych rozgrywkach sportowych. Publikacja zawiera szereg zdjęć, ze-

1 P.P. Grzybowski, K. Marszałek, J. Brzozowska, Dom na szwederowskiej skarpie: 
obrazki z historii bydgoskiego sierocińca w czasach od Henryka Dietza do Leona 
Stobrawy , Kraków 2019, s. 12.
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stawień rywalizacji i zmagań między klubami, listy uczestników, jak i wyników 
współzawodnictwa. Autor nie skupia się tylko na piłce nożnej, od której wszyst-
ko się zaczęło, ale omawia też inne dyscypliny sportu, takie jak lekkoatletyka, 
kajakarstwo, tenis stołowy, strzelectwo, gry zespołowe m.in. siatkówka, koszy-
kówka, piłka ręczna, hokej na trawie i inne. Nie zapomniano również o mniej 
spektakularnej, choć wciągającej i budzącej respekt, grze w szachy. Poza wy-
czynami sportowymi, ważni są także ci, którzy inspirują, uczą i zapisują się 
w pamięci innych. O takich ludziach nie zapomina także autor 2. 

Zakres chronologiczny nie świadczy o tym, że książka skierowana jest 
do ludzi starszych. Poznawanie historii ludzi, którzy podzielają nasze zaintere-
sowania i którzy odkryli sport „parę… naście… dziesiąt” lat wcześniej może 
być bardzo odkrywcze. Dostrzegając różnicę pokoleniową (jak to było kiedyś), 
możemy wzbogacić swoje odczucia i samoświadomość otaczającego świata.

Uważny czytelnik zwróci uwagę na zakres dat publikacji (tylko do 
roku 1970). Autor zapowiada, że w 2020 r. ukaże się również tom drugi, który 
uzupełni dalsze, ciekawe losy bydgoskiego sportu. 

Pozostając przy sporcie, warto wspomnieć o wydawnictwach Broni-
sława Majewskiego, które wyglądają jak albumy i właściwie tak można o nich 
mówić. Pierwsze to wspomnienie sylwetki Edmunda Borowskiego, inowro-
cławskiego sportowca, który znakomitymi osiągnięciami zapisał się w historii 
miasta oraz historii polskiego sportu. Mistrz Europy, trzykrotny mistrz Polski 
w sztafecie 4x400 m. Mimo skromnego materiału, jak podkreśla autor3, warto 
przypominać o sukcesach lokalnego championa z bydgoskiego klubu „Zawi-
sza”. Drugi album dotyczy sylwetki Jana Jaskólskiego, który również pochodził 
z Inowrocławia, był uczestnikiem trzech olimpiad i uzyskał najlepszy rezultat 
na świecie w trójskoku w 1966 r .4 

Na koniec warto wspomnieć o wydawnictwie adresowanym do dzieci: 
Węgierskie ślady w Bydgoszczy, którego pomysłodawcą jest Marek Pietrzak, 
autorem ilustracji Andrzej Wróblewski, a teksty napisał Tomasz Izajasz. Nad 
redakcją tekstu czuwał Janos Tischler5. Projekt sfi nansowano z budżetu Mia-
sta Bydgoszczy przy wsparciu Węgierskiego Instytutu Kultury w Warszawie. 
Mała książeczka, pewnego rodzaju przewodnik, informator, służy jednocześnie 
zabawie. Pełna kolorowych ilustracji, rebusów, zagadek i zadań do wypełnie-
nia TEH2O : szlakiem przygody, której wydawcą jest Muzeum Okręgowe im.                    

2 Z. Greinert, Od Towarzystwa Terminatorów do Klubu Sportowego : Gwiazda 
Bydgoszcz 1908-1970, Zamość 2019, s. [7].

3 B. Majewski, Mistrz jednego okrążenia : sylwetka Edmunda Borowskiego, Inowrocław, 
2017, s. [5].

4 B. Majewski, Janek Kangur z Kruka : wspomnienie o Janie Jaskólskim, Inowrocław, 
2014, s. [5].

5 T. Izajasz, A. Wróblewski, Węgierskie ślady w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2019, s. [32]
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L. Wyczółkowskiego6, służy zabawie i nauce, a także zawiera krótkie informa-
cje o ważnych wydarzeniach i miejscach, które powinni poznać mali bydgosz-
czanie. Cieszą tego typu wydawnictwa, skierowane do młodego pokolenia, po-
nieważ to bardzo trafna forma docierania do najmłodszych z wiedzą o regionie. 
Wydawnictwa tego typu mogą przydać się również w szkole podstawowej jako 
atrakcyjne narzędzie edukacyjne. 

6 N. Szczerbińska, E. Widacka-Matoszko, TEH2O : szlakiem przygody, Bydgoszcz, 
2016.
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Karolina Stanek

MASZYNOPIS ZENONA JARKIEWICZA
PT. BYDGOSZCZ. MIASTO – OSIEDLA – ULICE I PLACE

Zenon Jarkiewicz (1917-2013) był niestrudzonym badaczem dziejów 
miasta. Jego zapał i benedyktyński trud, wkładane w wyszukiwanie informa-
cji, można porównać z pasją innego „szperacza”, Wincentego Gordona1. Obaj 
zajmowali się również podobną tematyką, czyli historią Bydgoszczy, jej ulic 
i budynków. 

W Pracowni Regionalnej jest przechowywany maszynopis zatytuło-
wany Bydgoszcz. Miasto – osiedla – ulice i place. Jest on na tyle ciekawy, że 
zasługuje na chociaż krótkie omówienie. Rzecz ma formę 11. woluminów róż-
nej objętości, oprawionych przez introligatornię WiMBP. Na stronie tytułowej 
widnieje rok 1995. Każdy tom rozpoczyna się spisem treści2. Warto również 
zwrócić uwagę na formę wydruku. Jest on jednostronny, stąd też zastosowano 
foliację, czyli numerowanie kart. Jeśli chodzi o treść, jak sam autor pisze we 
wstępie „opracowanie niniejsze zostało pomyślane jako zbiór informacji do-
tyczących budowy i rozwoju miasta, tworzenia się osiedli, powstawania ulic 
i placów oraz ich nazw. Ma być swego rodzaju (i w wielkim skrócie) vademe-
cum wiedzy o naszym mieście, jego osiedlach, ulicach i placach, chronologii ich 
powstawania, przemianowywania i likwidowania – przeznaczonym dla wszyst-
kich mieszkańców Bydgoszczy, a w pierwszym rzędzie dla tych, którzy są tego 
miasta ciekawi, którzy na wiele pytań nie mogą znaleźć odpowiedzi, którzy czu-
ją się bydgoszczanami, miasta swego miłośnikami . . .”3. Każdy z tomów został 
omówiony w paru zdaniach według subiektywnej oceny autorki artykułu. 

Tom pierwszy zawiera dwa rozdziały. Pierwszy rozdział obejmuje 
okres od 1346 r. (nadanie Bydgoszczy praw miejskich) do roku 1772, drugi 
– od 1772 r. do 1920 r. Na początku jest zamieszczony spis treści z dopisaną 
zawartością. Jest to niezwykle pomocne i cenne, niestety znajduje się wyłącznie 
w tym jednym z 11. woluminów. Zawartość wzbogacona o liczne mapy i plany 
1 Historia Wincentego Gordona wraz z zestawieniem bibliografi cznym ukazała się 

na łamach „Bibliotekarza Kujawsko-Pomorskiego” w latach 2017 (nr 2) oraz 2018           
(nr 1).

2 Przy okazji sporządziłam zbiorczy spis treści wszystkich tomów w dokumencie 
Word i liczy on sobie aż 29 stron. Jest dostępny w wersji elektronicznej w Pracowni 
Regionalnej. Dzięki tej formie istnieje możliwość szybszego wyszukiwania w tekście 
konkretnych słów.

3 Jarkiewicz Z. Bydgoszcz. Miasto – osiedla – ulice i place Tom 1, Bydgoszcz 1995,      
k. 3.



50

to swego rodzaju kompendium w pigułce omawiające dzieje Bydgoszczy do 
1920 roku. Stanowi ono wprowadzenie do późniejszych, bardziej szczegóło-
wych, omówień wydarzeń z XX wieku i ma tylko 161 kart. 

Tom drugi obejmuje okres zaledwie 19. lat, a jest prawie dwa razy 
grubszy od pierwszego, bo zawiera 298 kart. Już ten fakt wskazuje na to, że 
treść jest zdecydowanie bardziej szczegółowa. W tym woluminie uwidacznia 
się schemat bazowania na informacjach prasowych. Najczęściej cytowany jest 
„Dziennik Bydgoski”, „Orędownik Urzędowy M. Bydgoszczy” i „Gazeta Byd-
goska”. Z bardziej interesujących tematów znajduje się tu omówienie zmiany 
numeracji ulic miasta Bydgoszczy z roku 1931. Innym ciekawym fragmentem 
jest ten, dotyczący cyklu artykułów ukazujących się na łamach „Dziennika Byd-
goskiego” od 8 marca 1939 r., który omawiał nazwy bydgoskich ulic. Autor, 
jak to miał w zwyczaju, nie ograniczył się do podania informacji gdzie można 
te omówienia znaleźć, ale je po prostu przytoczył. Ostatnim tematem, na który 
warto zwrócić uwagę przeglądając tom 2., jest wykaz nazw ulic zmienionych 
w latach 1920-1939. 

Tom trzeci jest najcieńszy ze wszystkich i liczy zaledwie 45 kart, 
na których autor opisuje okres II wojny światowej. Znajdują się w nim m.in. 
wzmianki o bydgoskiej synagodze, fontannie Potop, czy Bazylice św. Wincen-
tego a Paulo. 

Tom czwarty opisuje pierwszą powojenną dekadę. Liczy 292 karty. 
Najczęściej cytowane są „Wiadomości Bydgoskie”, „Ziemia Pomorska” oraz 
„Ilustrowany Kurier Polski”. Często pojawiają się również teksty z uchwał Miej-
skiej Rady Narodowej. Szczególnie dużo miejsca poświęcono pracom Komisji 
regulującej nazwy ulic na terenie miasta Bydgoszczy, w której zasiadał m.in. 
dr Witold Bełza, ówczesny dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej. Wśród 
ciekawszych fragmentów można wymienić m.in. krótką historię Szwederowa 
(k. 181), czy wykaz przemianowanych placów i ulic w okresie od 1945 r. do 
31.10.1956 r. wraz z datami zmian (k. 279-281). 

Tom piąty zawiera 221 kart i opisuje lata 1957-1972. Treść opiera się 
na informacjach prasowych z „Ilustrowanego Kuriera Polskiego”, sprawozda-
niach i protokołach z obrad Miejskiej Rady Narodowej oraz uchwałach MRN. 
W tej części autor opisuje również wydawnictwa dotyczące ulic, m.in.: Czy 
znasz ulice Bydgoszczy? Józefa Podgórecznego, Plan dzielnic centralnych mia-
sta Bydgoszczy, a także opracowanie Wincentego Gordona, które nie ukazało 
się drukiem, a jest przechowywane w Pracowni Regionalnej w formie odręcz-
nie napisanego brulionu, czyli Zestawienie Nazw Ulic miasta Bydgoszcz. Tej 
ostatniej pozycji poświęca szczególnie dużo miejsca, w porównaniu do innych 
poruszanych zagadnień. 

Tom szósty skupia się na latach 1972-1985 i liczy 252. karty. Podobnie 
jak w poprzednim tomie wiele miejsca zajmują teksty uchwał, a także protokoły 
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z obrad MRN. Wśród ciekawszych fragmentów można wymienić ten dotyczący 
umieszczenia na jednym z budynków przy Alei 1 Maja tablicy pamiątkowej ku 
czci dra Witolda Bełzy (dyrektora Biblioteki Miejskiej w latach 1920-1939 oraz 
1945-1952). Odsłonięcie tablicy nastąpiło 24 lutego 1984 roku. Można rów-
nież poczytać o „Skandalu w planie”, czyli błędach w planie miasta z 1983 
roku, wśród których można wspomnieć pomylenie Antoniego Chołoniewskie-
go ze Stanisławem, czy funkcjonowanie samego nazwiska w nazwie ulicy (np. 
Brodzińskiego, Bronikowskiego, Dąbrowskiego, itp.) Niezwykle interesujący 
jest fragment zatytułowany: Niepolska nazwa bydgoskiej ulicy. Przedstawia on 
historię zmiany nazwy ul. Czerwonej Armii na poprawną, czyli Armii Czer-
wonej. Zmiana ta nastąpiła w marcu 1981 roku, po artykule zamieszczonym 
w IKP 11.02.1981 r., w którym to mieszkaniec Piotrkowa Trybunalskiego pod-
dał w wątpliwość poprawność nazwy ul. Czerwonej Armii. Na uwagę zasługu-
je również historia zmiany nazwy ulicy Przyjemnej (Wzgórze Wolności, przy 
cmentarzu) na ul. Gen. Stanisława Grzmota-Skotnickiego. Sprawa ta rozpoczęła 
się w styczniu 1984 roku, a zmiana nazwy nastąpiła dopiero w czerwcu 1987 
roku. Dzięki zamieszczeniu kolejnych pism mamy szansę prześledzić cały pro-
ces zmiany nazwy, od pomysłu do uchwały, którą możemy przeczytać w kolej-
nym, siódmym woluminie. 

Tom siódmy dotyczy lat 1986-1989 i liczy 241 kart. Oczywiście wi-
dać tu utarty już schemat zamieszczania tekstów uchwał, protokołów, pism od 
mieszkańców oraz fragmentów artykułów z prasy lokalnej, w szczególności 
z „Ilustrowanego Kuriera Polskiego”. W listopadzie 1986 r. IKP informował 
o tajemniczej i nieznanej większości bydgoszczan „róży wiatrów”, która znaj-
dowała się przy skrzyżowaniu Alei 1 Maja (obecnie ul. Gdańska) oraz Alei 
Mickiewicza. Zwracano uwagę na to, że ten swego rodzaju zabytek niszczeje 
i należałoby podjąć się jego odrestaurowania. Ciekawy jest fakt, że 26 września 
2002 roku „Gazeta Pomorska” w swoim internetowym wydaniu informowała4, 
że dzień wcześniej zamontowano odtworzoną Różę Wiatrów, która została zde-
montowana kilkanaście lat wcześniej. Inną ciekawostką jest przytoczony artykuł 
z „Dziennika Wieczornego” z dnia 18.01.1988 r., który traktuje o dyskusji nt. 
prawidłowej odmiany nazwy ul. Niedźwiedzia, która pochodzić ma od nazwi-
ska niemieckiego aptekarza (Bär, po niemiecku: niedźwiedź). Zresztą dyskusja 
na ten temat wraca co jakiś czas na łamy bydgoskiej prasy (np. „Gazeta Pomor-
ska” w roku 20105). Ostatnim z tematów, na który warto zwrócić uwagę przy 
omawianiu 7. tomu, jest projekt Fordońskiej Spółdzielni Mieszkaniowej doty-
czący układu komunikacyjnego i nazewnictwa ulic nowego osiedla w Fordonie, 
4 https://pomorska.pl/roza-wiatrow-wrocila-fot-tadeusz-pawlowski/

ar/6618079 dostęp: 14.02.2020 r.
5 https://pomorska.pl/ulica-przez-apteke-ktora-zalozyl-niemiec-bar/

ar/7105495 dostęp: 14.02.2020 r.
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któremu zaproponowano nazwę Osiedle Tatrzańskie. Od 34. karty możemy się 
zapoznać ze spisem proponowanych ulic, wraz z wyjaśnieniami ich nazw. 

Tom ósmy koncentruje się na latach 1990-1991 i liczy aż 330 kart. Ta 
część jest szczególnie bogata w kserokopie pism mieszkańców oraz korespon-
dencji radnych miejskich. Możemy zapoznać się z historią zmiany nazwy ul. 
Armii Czerwonej. W listopadzie 1990 r. proponowano zmianę tej nazwy na ul. 
Kazimierza Wielkiego. Jednak pojawiły się też pomysły powrotu do dawnej 
nazwy, czyli Marszałka Focha. Możemy przeczytać o tym, że w ferworze dys-
kusji jeden z radnych stwierdził, że marszałek Foch kolaborował z hitlerowcami 
i dlatego nie powinien być patronem ulicy. Zostało to sprostowane w kolejnym 
artykule, gdzie zwrócono uwagę na rok śmierci Ferdynanda Focha, czyli 1929. 
Zamieszczony jest również cięty felieton reportera „Gazety Pomorskiej” z dnia 
27.11.1990 r., pt.: Marszałek Foch kolaborantem, czyli uczył Marcin Marcina. 
Inna dyskusja dotyczyła zmiany nazwy Al. 40-lecia PL na ul. Armii Krajowej, 
zaś Armii Krajowej na gen. Leopolda Okulickiego. Jest to o tyle ciekawe, że 
3 lata wcześniej, w 1988 roku nadano jednej z ulic w Fordonie nazwę Armii 
Krajowej. Jednak w 1991 roku, po zmianie ustroju, zaproponowano tę nazwę 
Alejom 40-lecia PL. Po burzliwej dyskusji projekt tych zmian został zaakcepto-
wany i wszedł w życie 1 maja 1991 roku. 

Tom dziewiąty opisuje lata 1992-1994 i zawiera 247 kart. Najciekaw-
szym fragmentem tego tomu może być ten zatytułowany Tabela z błędami. Do-
tyczy on tabeli z nazwami ulic o zmienionych nazwach, opublikowanej na ła-
mach „Gazety Regionalnej” dnia 4.03.1993 r. pod tytułem W sieci ulic. Tabela ta 
zawierała sporo błędów, które sprostowała w swoim liście do redakcji Elżbieta 
Laskowska, przewodnicząca Zespołu ds. Nazewnictwa Miejskiego. Sprostowa-
nie można przeczytać w pracy Jarkiewicza i jest to o tyle cenne, że na łamach 
„Gazety Regionalnej” nigdy się ono nie ukazało, mimo takiej prośby wyrażonej 
na końcu listu. Nie brakuje również protokołów z obrad Rady Miejskiej Byd-
goszczy, podczas których powoływano nowe osiedla, tj.: Czyżkówko, Błonie, 
Wzgórze Wolności, Nowy Fordon, Wyżyny, Kapuściska, czy Jachcice. 

Tom dziesiąty zawiera tylko 85 kart i jest właściwie podsumowaniem 
poprzednich 9. części. Zawiera spis nowych nazw i ulic (stanowi większość tre-
ści, bo aż 55 stron); spis przedłużonych ulic; spis rond, skwerów, mostów i par-
ków wraz z nazwami; spis nowych osiedli w Fordonie; spis osiedli Bydgoszczy; 
spis przemianowanych ulic; zmiany nazw ulic („kosmetyczne”); zmiany nazw 
części ulic oraz spis zlikwidowanych ulic i ich nazw lub nazwy ulic. Wszystkie 
te zmiany są opatrzone numerem odpowiedniej uchwały Rady Miasta, która 
wprowadziła daną zmianę w życie, co jest niezwykle cenne przy docieraniu do 
materiałów źródłowych. 

Tom jedenasty liczy 126 kart. Zawiera bibliografi ę i przypisy do po-
przednich części oraz opisuje lata 1994-1996. Podobnie jak w poprzednich to-
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mach, jest tu sporo kopii artykułów z lokalnej prasy, a także uchwał Rady Mia-
sta. Można przeczytać o powstaniu kolejnych osiedli w Bydgoszczy: Łęgnowo, 
Miedzyń-Prądy, Bocianowo, Flisy (wyodrębnione z Czyżkówka). Ciekawe są 
fragmenty opisujące poszczególne osiedla (na podstawie cyklu autorstwa Raj-
munda Kuczmy publikowanego na łamach „Expressu Bydgoskiego”).
 Przy okazji pracy nad maszynopisem Zenona Jarkiewicza powstała bi-
bliografi a artykułów jego autorstwa, która zawiera 39 pozycji. Sporządzono ją 
w oparciu o bazy bibliografi czne zamieszczone na stronie internetowej WiMBP 
w Bydgoszczy oraz bibliografi ę zawartości „Kalendarza Bydgoskiego”.

Burmistrz Fordonu1.  / Zenon Jarkiewicz // Kalendarz Bydgoski. – R. 24 
(1991), s. 204-208.
Czy „Potop” powróci?2.  / Zenon Jarkiewicz // Kalendarz Bydgoski. –  
R. 26 (1993), s. 135-137.
Dekret ks. kardynała Edmunda Dalbora z 1924 r. o podziale parafi i 3. 
rzymskokatolickich w Bydgoszczy / Zenon Jarkiewicz // Kronika Byd-
goska. – T. 14 (1992) wyd. 1993, s. 275-279.
„Z zagadnień i zadań Bydgoszczy” Zygmunta Malewskiego z 1930 r.4.  
/ Zenon Jarkiewicz // Kronika Bydgoska. – T. 14 (1992) wyd. 1993,         
s. 399-401.
Bydgoskie ulice5.  / Zenon Jarkiewicz // Kalendarz Bydgoski. – R. 27 
(1994), s. 158-165.
Dom przy ul. Długiej6.  / Zenon Jarkiewicz // Kalendarz Bydgoski. –       
R. 27 (1994), s. 167-173.
Świt i noc czyli dawny Fordon i jego burmistrz7.  / Zenon Jarkiewicz. 
– Bydgoszcz : [b.w.], 1994. – 269, [5] k. : il. ; 31 cm. – Bibliogr.                  
s. [274].
Bydgoszcz : miasto, osiedla, ulice i place8. . T. 1-11 / Zenon Jarkiewicz. 
– Bydgoszcz : [b.w.] , 1995. – 11 t. (161 k. ; 298 k. ; 45 k. ; 292 k. ; 
221 k. ; 252 k. ; 241 k. ; 247 k. ; 85 k. ; 126 k.) : il., mapy ; 31 cm. – 
Maszynopis powiel.
W „niemieckiej” Bydgoszczy polska wystawa9.  / Zenon Jarkiewicz // Ka-
lendarz Bydgoski. – R. 28 (1995), s. 192-197.
Gdzie jest ulica Bramka?10.  / Zenon Jarkiewicz. – Rys. // Kalendarz Byd-
goski. – R. 29 (1996), s. 246-251.
Kłopoty z girlandami11.  / Zenon Jarkiewicz. – Il. // Kalendarz Bydgoski. 
– R. 29 (1996), s. 252-257.
Kościoły bydgoskie po wyzwoleniu miasta z pruskiej niewoli w 1920 r. 12. 
w świetle publikacji „Dziennika Bydgoskiego” / Zenon Jarkiewicz // 
Kronika Bydgoska. – T. 18 (1996) wyd. 1997, s. 197-213.
Kościuszko w Bydgoszczy13.  / Zenon Jarkiewicz. – Rys. // Kalendarz Byd-
goski. – R. 29 (1996), s. 242-245.
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Nowe i przemianowane ulice w roku jubileuszowym Bydgoszczy - 199614.  
/ Zenon Jarkiewicz // Kronika Bydgoska. – T. 18 (1996) wyd. 1997,        
s. 309-313.
List otwarty do Pana Profesora Franciszka Nowaka15.  : (w sprawie ar-
tykułu pt. Nazwy ulic Bydgoszczy) / Zenon Jarkiewicz. – (Przeglądy, 
omówienia, recenzje, polemiki) // Kronika Bydgoska. – T. 17 (1995) 
wyd. 1996, s. 311-318.
Polski ksiądz z Fordonu przed pruskim sądem w Bydgoszczy w 1908 r.16.  
/ Zenon Jarkiewicz. – (Materiały) // Kronika Bydgoska. – T. 17 (1995) 
wyd. 1996, s. 225-235.
Rok wielkiego jubileuszu. Czy Bydgoszcz jest miastem kazimierzow-17. 
skim? / J. Ewicz // Kalendarz Bydgoski. – R. 29 (1996), s. 258-264.
Juliusz Słowacki przejechał obok...18.  / Zenon Jarkiewicz // Kalendarz 
Bydgoski. – R. 30 (1997), s. 242-243.
Przed 115-tu laty... : czy Napoleon był w Bydgoszczy?19.  / Zenon Jarkie-
wicz // Kalendarz Bydgoski. – R. 30 (1997), s. 245-246.
Historia budowy nowego kościoła na Szwederowie w latach między-20. 
wojennych : wypisy źródłowe / Zenon Jarkiewicz // Kronika Bydgoska. 
– T. 19 (1998) wyd. 1999, s. 226-247.
Komentarz do okładki XVIII tomu Kroniki Bydgoskiej21.  / Zenon Jar-
kiewicz. – Przypisy // Kronika Bydgoska. – T. 19 (1998) wyd. 1999,           
s. 439-441.
Nowe, zmienione, zlikwidowane i zagubione nazwy ulic w Bydgoszczy22.  
/ Zenon Jarkiewicz. – Przypisy // Kronika Bydgoska. – T. 19 (1998) 
wyd. 1998, s. 402-408.
Paderewski w Bydgoszczy23.  : (w 40-tą rocznicę śmierci) / Zenon Jarkie-
wicz // Kalendarz Bydgoski. – R. 31 (1998), s. 255-257.
Parę uzupełnień do historii budowy kościoła w Siernieczku24.  / Zenon 
Jarkiewicz. – Przypisy // Kronika Bydgoska. – T. 18 (1996) wyd. 1997, 
s. 365-369.
Pierwszy bydgoski tramwaj konny25.  / Zenon Jarkiewicz. – Il. // Kalen-
darz Bydgoski. –R. 31 (1998), s. 263-266.
Poprawki do hasła „Bydgoszcz” w Słowniku miejscowości Wojewódz-26. 
twa Bydgoskiego z 1993 r. / Zenon Jarkiewicz // Kronika Bydgoska. 
– T. 20 (1998) wyd. 1999 , s. 292-301.
Nowe, zmienione i poprawione nazwy ulic w Bydgoszczy w 1999 r.27.  
/ Zenon Jarkiewicz // Kronika Bydgoska. – T. 21 (1999) wyd. 2000,        
s. 249-251.
Wizyta Naczelnika w Bydgoszczy28.  / Zenon Jarkiewicz // Kalendarz Byd-
goski. – R. 32 (1999), s. 195-199.



55

Wstęp do historii parafi i Matki Bożej Fatimskiej na bydgoskich Wy-29. 
żynach / Zenon Jarkiewicz // Kronika Bydgoska. – T. spec. (1999),             
s. 229-235.
Nowe, poprawione i zlikwidowane nazwy ulic w Bydgoszczy w 2000 30. 
r. / Zenon Jarkiewicz // Kronika Bydgoska. – T. 22 (2000) wyd. 2001,           
s. 340-343.
Sto lat temu31.  / Zenon Jarkiewicz. – Il. // Kalendarz Bydgoski. – R. 33 
(2000), s. 87-90.
Nowe i zmienione nazwy ulic w Bydgoszczy w 2001 r.32.  / Zenon Jarkie-
wicz // Kronika Bydgoska. – T. 23 (2001) wyd. 2002 , s. 365-373.
Z teki szperacza : Wzgórze Bolesława Krzywoustego33.  / Zenon Jarkie-
wicz. – Il. // Kalendarz Bydgoski. – R. 34 (2001), s. 171-174.
W dwudziestą rocznicę34.  / Zenon Jarkiewicz // Kalendarz Bydgoski. –         
R. 35 (2002), s. 159-160 [Wincenty Gordon (1900-1982)].
Żołnierskie groby sprzed 130 lat35.  / Zenon Jarkiewicz. – Il. // Kalendarz 
Bydgoski. – R. 35 (2002), s. 206-208.
Budowa kościoła Świętej Trójcy w Bydgoszczy a „Historia Bydgosz-36. 
czy” : w 90. rocznicę konsekracji / Zenon Jarkiewicz. – Przypisy // 
Kronika Bydgoska. – T. 24 (2002) wyd. 2003 , s. 379-395.
Nowe i zmienione nazwy ulic i mostów : dawnym patronom ulic zwró-37. 
cono ich imiona / Zenon Jarkiewicz // Kronika Bydgoska. – T. 24 
(2002) wyd. 2003, s. 428-446.
Popieram stanowisko Zespołu...38.  / Zenon Jarkiewicz // Kronika Bydgo-
ska. – T. 24 (2002) wyd. 2003, s. 447-448.
Zapomniane zamierzenia39.  / Zenon Jarkiewicz. – Il. // Kalendarz Bydgo-
ski. – R. 38 (2005), s. 228-230.
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Grażyna Kowalska

REGIONALIA W „TYGODNIKU ILUSTROWANYM”
(zestawienie bibliografi czne z lat 1921-1925)

Czasopismo „Tygodnik Ilustrowany” założone przez J. Ungra, znane-
go w stolicy drukarza i wydawcę, wydawane było w Warszawie w latach 1859-
1939. W omawianym okresie wydawane było przez fi rmę Gebethner i Wolff 
pod redakcją Zdzisława Dębickiego (1918-1929) oraz Piotra Choynowskiego 
(1920-1923).

„Tygodnik Ilustrowany” (sygn. R 2204.21920) zachowany jest w zbio-
rach WiMBP w Bydgoszczy prawie w komplecie, brakuje jedynie roczników 
z lat (1859, 1873, 1882, 1889, 1894, 1936-38). Stan zachowania tego czaso-
pisma jest bardzo dobry, niewątpliwie za sprawą dobrej jakości papieru oraz 
dzięki sztywnej oprawie wykonanej w introligatorni działającej przy bibliotece 
od 1 XI 1923 r1.

Głównym założeniem tygodnika było „zaznajamianie czytelników 
z pamiątkami krajowymi, historią, etnografi ą, folklorem z różnych stron kraju, 
literaturą, sztuką, życiem literackim, kulturalnym, społecznym i politycznym”2. 
Czasopismo nie ustępowało jakością podobnym wydawnictwom zachodnioeu-
ropejskim, m.in. za sprawą ciągle ulepszanej techniki drzeworytniczej, pięknej 
szaty grafi cznej i licznym ilustracjom. Obecnie jego papierowa wersja rzadziej 
jest wykorzystywana przez czytelników, być może dlatego, że istnieją elektro-
niczne wersje tego czasopisma w bibliotekach cyfrowych. 

Tygodnik ten jest niewątpliwie cennym źródłem informacji dla lokal-
nych badaczy przedsiębiorczości oraz życia codziennego Bydgoszczy zaraz po 
odzyskaniu niepodległości w 1920 roku. Przytoczono tu zestawienie artykułów, 
które ukazały się w „Tygodniku Ilustrowanym” w latach 1921-1925, poświę-
conych przemysłowi i handlowi na „ziemiach zachodnich, nadnoteckich i byd-
gosko-pomorskich”. Bydgoszcz w tym okresie stawała się coraz silniejszym 
i prężnie rozwijającym się gospodarczo miastem naszego regionu, o którym 
chętnie wówczas pisano. Wyraźnie widać, że wzrost zainteresowania miastem, 
nastąpił w 1922 i 1923 roku. W ciągu jednego roku kalendarzowego ukazywały 
się 52 numery tygodnika; w 1923 r. aż w 33. numerach znalazły się materiały 
dotyczące Bydgoszczy.

1 E. Pokorzyńska, Z dziejów introligatorni Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki 
Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2013, s. 9.

2 Słownik literatury polskiej XIX wieku , pod red. J. Bachórza i A. Kowalczykowej, 
Wrocław 1994, s. 963.
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Dla przejrzystego zestawienia bibliografi i, przyjęto układ chronologicz-
ny, według dat ukazywania się poszczególnych numerów, a pisownię i sposób 
nazewnictwa zachowano wg oryginału. Wśród regionaliów głównym tematem 
jest przemysł i handel bydgoski – 41 artykułów, przemysł koronowski – 1 arty-
kuł, wytwórczość i handel grudziądzki – 5 artykułów (jeden został uwzględnio-
ny w dwóch miejscach: „Unia” Zjednoczone Fabryki Maszyn… dotyczy Byd-
goszczy, Grudziądza i Chełmna). W 5. przypadkach tematem zainteresowania 
są inne sprawy: powrót Bydgoszczy do macierzy, żłobek dla dzieci, rozgrywki 
sportowe, kościół, muzeum. Na 41 pozycji dotyczących wytwórczości, 9 to 
przemysł tytoniowy, 9 – przemysł odzieżowy, obuwniczy i włókienniczy lub 
handel nimi, 6 – metalurgia, budownictwo, mechanika i elektryka, 5 – przemysł 
drzewny, 5 – branża spożywcza, produkcja i obrót towarowy, 2 – przemysł pa-
pierniczy i chemiczny, 2 – przemysł drogeryjny, 2 – banki, 1 – biuro handlowe, 
8 – hurtownie. 

Odniemczona Bydgoszcz1.  / M. Trzebiński. – Il. // Tyg. Il. 1921, nr 4,        
s. 60-61.
Chudziński&Maciejewski w Bydgoszczy2.  / W. Bzowski. – Il. // Tyg. Il. 
1922, nr 12, s. 190. – (Złota serja nadnotecka). [Dom Towarowy, róg 
ul. Dworcowej i Gdańskiej, późniejszy „Jedynak”].
Król tektury : korespondencja z Bydgoszczy : Jan Kłosowski, właściciel 3. 
fabryki tektury w Fordonie nad Wisłą w Bydgoszczy / Gryf Łazowski. – 
Il. / Tyg. Il. 1922, nr 22, s. 352-353. – (Ze złotej serii nadnoteckiej).
Fabryka obuwia A. Weynerowskiego w Bydgoszczy4.  / N. B. – Il. //               
Tyg. Il. 1922, nr 27, s. 436. – (Zachodnia Polska w opisach i obraz-
kach).
Bank Dyskontowy Spółka Akcyjna Bydgoszcz-Gdańsk5.  / dr Ligęza. – 
Il. // Tyg. Il. 1922, nr 28, s. 449-451. – (Zachodnia Polska w opisach 
i obrazkach). 
Znamienny jubileusz : dwudziestolecie Pierwszej Polskiej Hurtow-6. 
ni wyrobów pończoszniczych, trykotaży, nici, konfekcji dziecinnej i t. 
p. galanterii „Morgenstern&Stoiński w Bydgoszczy / Fortis. – Il. //          
Tyg. Il. 1922, nr 29, s. 465-466. – (Zachodnia Polska w opisach i ob-
razkach).
Dla pięknych pań… : (korespondencja z Nadnoteckiego)7.  / Ignis. – Il. // 
Tyg. Il. 1922, nr 31, s. 497-498. – (Zachodnia Polska w opisach i ob-
razkach). [T. Sroczyński i S-ka Hurtownia kapeluszy i przyborów do 
stroju, przy Placu Teatralnym].
Dla dobra armji… : Fabryka Konserw Mięsnych Tow. Akcyjne w Byd-8. 
goszczy / Emeryk Bzowski. – Il. // Tyg. Il. 1922, nr 33, s. 531-532. – 
(Zachodnia Polska w opisach i obrazkach).
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Fundament przemysłu drzewnego : C. Blumwe i Syn Tow. Akc. Byd-9. 
goszcz-Wilczak / Ignis. – Il. // Tyg. Il. 1922, nr 34, s. 545-546. – (Za-
chodnia Polska w opisach i obrazkach).
Bank Bydgoski Towarzystwo-Akcyjne w Bydgoszczy10.  / Probus. – Il. // 
Tyg. Il. 1922, nr 36, s. 577-578. – (Zachodnia Polska w opisach i ob-
razkach).
Bogactwa w drzewie : hurtownia drzewa „Wisła” Towarzystwo Akcyj-11. 
ne w Bydgoszczy / dr Ligęza. – Il. // Tyg. Il. 1922, nr 38, s. 608-610. – 
(Zachodnia Polska w opisach i obrazkach). [Przy ul. Toruńskiej].
Z cementu i żelaza : fabryka wyrobów cementowych Ludwik Frankow-12. 
ski / Cajus. – Il. // Tyg. Il. 1922, nr 44, s. 714-715. – (Zachodnia Polska 
w opisach i obrazkach).
Żłobek polski w Bydgoszczy13. . – Il. // Tyg. Il. 1923, nr 2, s. [31]. [Byd-
goszcz, ul. Św. Floriana].
Bydgosko-Pomorski Przemysł Tytoniowy (szkic zarysu)14.  / Quis. – Il. // 
Tyg. Il. 1923, nr 11, s. 173.
„Legjonka” : (impresja)15.  / Cajus. – Il. // Tyg. Il. 1923, nr 11, s. 174-175. 
[Polska Fabryka Tytoniu Julian Król, Bydgoszcz, ul. Szpitalna 3].
75-lecie najstarszej Fabryki Cygar w Polsce16. . – Il. // Tyg. Il. 1923,         
nr 11, s. 176-178.
”Stambuł” fabryka tytoniu i papierosów w Bydgoszczy, ul. Jackowskie-17. 
go 1. – Il. / Tyg. Il. 1923, nr 11, s. 179. [Właściciel - Józef Robein].
Bydgoska Fabryka Cygar (Tow. Akc. w Bydgoszczy)18.  / Cajus. – Il. // 
Tyg. Il. 1923, nr 12, s. 192-194. – (Z cyklu: „Bydgosko-Pomorski” 
przemysł tytoniowy).
„Druh” : fabryka tytoniu i papierosów w Bydgoszczy, ul. Poznańska 2819.  
/ Quis. – Il. // Tyg. Il. Il. 1923, nr 12, s. 194-196. – (Z cyklu „Bydgosko-
Pomorski” przemysł tytoniowy).
Fabryka wyrobów Tytuniowych „Pomorze” w Bydgoszczy, Garbary 1020.  
/ Fortis. – Il. // Tyg. Il. 1923, nr 15, s. 241-242.
Człowiek, który ma własne okręty i importuje niemi tytuń do Polski21.  / 
Quis. – Il. // Tyg. Il. 1923, nr 15, s. 243-244. – (Z cyklu: „Bydgosko-
Pomorski” przemysł tytoniowy). [K. Bloch].
Fabryka Cygar „Łokietek” z ogr. odp. w Koronowie pod Bydgoszczą22.  / 
Cajus. – Il. // Tygodnik Il. 1923, nr 16, s. 261-262.
Piękne tło…23.  / Ignotus. – Il. // Tyg. Il. 1923, nr 17, s. 276-278. – (Z serji 
„Bydgosko-pomorski” handel i przemysł). [Hurtownia i magazyn dy-
wanów, właściciel A. O. Jende, ul. Gdańska 165].
Towary kolonialne w polskim hurcie24. . – Il. // Tyg. Il. 1923, nr 21, s. 344-
345. – (Z cyklu „Bydgosko-pomorski handel i przemysł”). [Siedziba 
fi rmy Bronisław Kentzer, ul. Gdańska 71, w 1921 r. przeniesiona na 
Gdańską 149].
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Bydgoskie Mydła…25.  / Grot. – Il. // Tyg. Il. 1923, nr 22, s. 360-361. – 
(Z serji „Bydgosko-pomorski przemysł i handel”). [Bydgoska fabryka 
mydeł Towarzystwo Akcyjne, dawniej J. G. Boehlke].
20-lecie popularnej Hurtowni Kolonjalnej26.  / Cajus. – Il. // Tyg. Il. 1923, 
nr 25, s. 405-406. – (Z cyklu „Bydgosko-pomorski przemysł i han-
del”). [M. Sentkowski, ul. Św. Trójcy 28].
U źródła towarów drogeryjnych27.  / G. Połomski. – Il. // Tyg. Il. 1923,       
nr 28, s. 456-458. – (Z cyklu: „Bydgosko-pomorski przemysł i han-
del”).
„Adama Cygara Bydgoskie”28. . – Il. // Tyg. Il. 1923, nr 29, s. 472-475. – 
(Z cyklu: „Bydgosko-pomorski przemysł”).
„Galwana” Tow. Akc. Bydgoszcz, ul. Mazowiecka29.  / Dr M…ski. – Il. 
// Tyg. Il. 1923, nr 31, s. 504-506. – (Z cyklu: „Bydgosko-pomorski 
przemysł i handel”).
Pierwsze polskie kable30.  / Em-win. – Il. // Tyg. Il. 1923, nr 33, s. 538-
539. – (Z cyklu: „Bydgosko-pomorski przemysł i handel”).
Regaty międzyklubowe w Bydgoszczy31.  / fot. W. Rokosz. – Il. // Tyg. Il. 
1923, nr 35, s. 566.
Złoto z drzewa / Ig. – Il. // Tyg. Il. 1923, nr 35, s. 568. – (Z cyklu: „Byd-32. 
gosko-pomorski przemysł”). [Lewandowski i Janiak Fabryka Wyro-
bów Drzewnych, Bydgoszcz, róg ul. Dworcowej i Unii Lubelskiej].
„Pasamon”33.  / Ignotus. – Il. // Tyg. Il. 1923, nr 35, s. 569-570. – (Z cy-
klu: „Bydgosko-pomorski przemysł”).
Biuro handlowe p. f. „Ignacy Radoszewski” w Bydgoszczy34.  / Ignis. – Il. 
// Tyg. Il. 1923, nr 37, s. 601. – (Z cyklu: „Bydgosko-pomorski prze-
mysł i handel”).
Szlakiem słodyczy…35.  / Gnom. – Il. // Tyg. Il. 1923, nr 37, s. 602. – (Z cy-
klu: „Złota serja nadnotecka”).
Tam, gdzie się karbid wyrabia36.  / Dr M. Win. – Il. // Tyg. Il. 1923, nr 39, 
s. 633-634. – (Z cyklu: „Bydgosko-pomorski przemysł i handel”).
Akt rozumnej przezorności37.  / Dr M. Win. – Il. // Tyg. Il. 1923, nr 40,       
s. 648-650. – (Z cyklu: „Bydgosko-pomorski przemysł i handel”). [Fa-
bryka Konserw Mięsnych Tow. Akc. Bydgoszcz].
Masowy wyrób konfekcji męskiej38.  / Jim. – Il. // Tyg. Il. 1923, nr 42, 
s. 681-682. – (Z cyklu: „Bydgosko-pomorski przemysł i handel”).                 
[F. Chudziński, Bydgoszcz, Stary Rynek 7].
Ważna placówka na rynku drzewnym39.  / Junctim. – Il. // Tyg. Il. 1923,            
nr 43, s. 696-697. – (Z cyklu: „Bydgosko-pomorski przemysł i han-
del”). [Tartak parowy A. Weynerowski, Bydgoszcz-Szretery].
Masowa produkcja umundurowania40.  / Quidam. – Il. // Tyg. Il. 1923,            
nr 43, s. 697-698. – (Z cyklu: „Bydgosko-pomorski przemysł i han-
del”). [Bydgoska fabryka garderoby Leon Posłuszny i S-ka].
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Dla zapobieżenia katastrofom na kolejach żelaznych41.  / Inż. M. S. – Il. 
// Tyg. Il. 1923, nr 44, s. 712-713. – (Z cyklu: „Bydgosko-pomorski 
przemysł i handel”). [C. Fiebrandt i S-ka fabryka urządzeń ochronnych 
dla kolei żelaznych w Bydgoszczy na Okolu].
Fabryka bez konkurencji…42.  / Inż. M. S. – Il. // Tyg. Il. 1923, nr 44,            
s. 713-714. – (Z cyklu: „Bydgosko-pomorski przemysł i handel”). 
[Tow. Akc. Bydgoskich Zakładów Mechanicznych Herm. Loehnert].
Polskie Muzeum Miejskie w Bydgoszczy43.  / Dr M. Winiarski. – Il. // Tyg. 
Il. 1923, nr 45, s. 723.
„Industria”44.  / Quidam. – Il. // Tyg. Il. 1923, nr 45, s. 729. – (Z cyklu: 
„Bydgosko-pomorski przemysł i handel”). [Fabryka Konfekcji Mę-
skiej, Bydgoszcz, ul. Kujawska 105/106]
Jakób Hechliński : Fabryka Mebli i Zakład Architektury Wewnętrznej 45. 
(dawniej „Spółka Stolarska”), Bydgoszcz, ul. Podgórna 2 / Jaque. – Il. 
// Tyg. Il. 1923, nr 52, s. [840]-841.
Z życia Pomorza46.  / Dr. M. Winiarski. – Il. // Tyg. Il. 1924, nr 16,                        
s. [255]. [Cudowny obraz Madonny Bydgoskiej i sylwetka ks. Tade-
usza Skarbka-Malczewskiego].
„Unia” Zjednoczone Fabryki Maszyn, dawniej A. Ventzki, Blumwe 47. 
i Peters Sp. Akc. Bydgoszcz-Grudziądz-Chełmno. – Il. // Tyg. Il. 1925, 
nr 33, s. 663.
Refl eksje z I Pomorskiej Wystawy Rolnictwa i Przemysłu48.  / Emf. – Il. // 
Tyg. Il. 1925, nr 33, s. 664. [ Pomorskie Towarzystwo Przemysłu Che-
micznego „Pomerania” Kazimierz Wolski i Syn w Grudziądzu].
Przemysł Drzewny „Strug”, Spółka Akc. w Grudziądzu49. . – Il. // Tyg. Il. 
1925, nr 33, s. 665.
Z ruchu Budowlanego na Pomorzu50. . – Il. // Tyg. Il. 1925, nr 33, s. 666.  
[ Biuro Techniczno-Budowlane K. Jastrzębski i Cz. Zagrzejewski].
Kilka słów o handlu zbożem i produktami rolnemi na Pomorzu51. . – Il. // 
Tyg. Il. 1925, nr 33, s. 667. [„Pardon i Kurzawa” Hurt Wełny w Gru-
dziądzu].
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Joanna Kasprowicz

„LITERATURA NIEPODLEGŁA – POLSKA CZASU WOJNY”

Upływ czasu i ulotność ludzkich wspomnień niejednokrotnie znie-
kształcają prawdę. Zlokalizowana na bydgoskim osiedlu Kapuściska przy ulicy 
Noakowskiego 4 Filia nr 10 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży 
WiMBP w Bydgoszczy postanowiła uhonorować patronów sześciu bydgoskich 
ulic z osiedli Wyżyny i Kapuściska w myśl maksymy „pióro nie podlega niczyim 
rozkazom, jedynie pisarza, który tworzy swoje dzieło”. Tym sposobem zrodził 
się projekt „Literatura niepodległa – Polska czasu wojny”, w ramach którego 
w październiku i listopadzie 2019 r. zrealizowano w fi lii cykl spotkań dla senio-
rów – przede wszystkim stałych czytelników biblioteki i mieszkańców osiedla 
Kapuściska. Seniorzy skupieni nieformalnie przy fi lii na ul. Noakowskiego, od 
kilku lat spotykają się cyklicznie w ramach Klubu Optymistycznych Czytelni-
ków, aktywnie uczestniczą w życiu biblioteki. W zajęciach animacyjnych brali 
udział również członkowie Klubu Seniorów i Rencistów przy Związku Nauczy-
cielstwa Polskiego w Bydgoszczy, Domu Dziennego Pobytu „Kapuściska” Sto-
warzyszenia Pomocy Społecznej, Klubu Seniora „Radość” Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Bydgoszczy, Klubu „Odnowa” Spółdzielni Mieszkanio-
wej „Jedność”. Projekt miał na celu upowszechnienie wiedzy związanej z histo-
rią Bydgoszczy okresu II wojny światowej oraz ukazanie dorobku literackiego 
Władysława Bełzy, Leopolda Staffa, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Adama 
Grzymały-Siedleckiego, Tadeusza Boya-Żeleńskiego oraz Zofi i Nałkowskiej. 
Projekt realizowany był przez członków Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 
Oddział w Bydgoszczy i uzyskał dofi nansowanie Miasta Bydgoszczy w wyso-
kości 5000 złotych. 

Spotkania związane z wybranymi patronami ulic poprzedzone zostały 
wydarzeniami nawiązującymi do przypadającej w 2019 r. 80. rocznicy wybu-
chu II wojny światowej. 1 października 2019 r. fi lia gościła Wiesława Trzecia-
kowskiego – znakomitego historyka bydgoskiego, poetę, autora wielu publika-
cji między innymi dokumentu historyczno-archiwalnego Śmierć w Bydgoszczy 
1939–1945. Bydgoscy seniorzy mieli okazję uzyskać szczegółowe informacje 
na tematy, których nie znajdzie się w podręcznikach do historii, jak np. czym był 
tak zwany Selbstschutz, do jakich okrutnych zadań była wyznaczona ta organi-
zacja. O tym oraz o wielu innych faktach można również poczytać w publikacji 
Selbstschutz w Bydgoszczy i powiecie bydgoskim 1939/1940. 
 7 października 2019 r. otwarta została wystawa „Listy z II wojny świa-
towej”, przedstawiająca fotografi e dokumentów z czasów II wojny światowej, 
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przechowywanych na co dzień w Dziale Zbiorów Specjalnych WiMBP w Byd-
goszczy. Zaprezentowano memoriał skierowany 1 maja 1940 r. do Hermana 
Göringa, korespondencję Andrzeja Mańczaka (w tym z obozu koncentracyjne-
go) oraz korespondencję Adama Grzymały-Siedleckiego (listy różne). Wystawa 
była dostępna dla zwiedzających w październiku i listopadzie 2019 r. w godzi-
nach otwarcia biblioteki. 7 października seniorzy mieli też wyjątkową okazję 
wzięcia udziału w warsztatach pisania listów. Poprowadziła je dr Anita Całek 
z Katedry Komparastyki Literackiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie 
– ekspert w dziedzinie epistolografi i. Warsztaty składały się z części teoretycz-
nej oraz praktycznej, podczas której praca odbywała się w zespołach. Grupy 
stworzyły unikatowe mapy myśli, będące wstępem do napisania listu do potom-
nych, co stanowiło dla uczestników pracę domową. Gotowe prace można było 
obejrzeć na zorganizowanej w bibliotece wystawie. 
 12 listopada odbył się koncert „Zakazane piosenki” w wykonaniu chó-
ru Camerata działającego przy ZNP w Bydgoszczy, który zaprezentował między 
innymi utwory ze znanego polskiego fi lmu pod takim samym tytułem, nakręco-
nego w 1947 roku. Usłyszeć można było utwory: Siekiera, motyka, Teraz jest 
wojna, Hej, chłopcy bagnet na broń, Serce w plecaku, Pałacyk Michla, Białe 
róże, Dziś do Ciebie przyjść nie mogę, Deszcz, jesienny deszcz, Rozszumiały się 
wierzby płaczące, Modlitwa Armii Krajowej, O Barbaro, o Barbaro.
  17 października 2019 r. zainaugurowano cykl spotkań poświęconych 
patronom wybranych ulic bydgoskich Wyżyn i Kapuścisk, prowadzonych przez 
wykładowców Wydziału Literaturoznawstwa Uniwersytetu Kazimierza Wiel-
kiego w Bydgoszczy. Pierwszy wykład pt. „Czym ta ziemia? – mą ojczyzną 
– o patriotycznej literaturze Władysława Bełzy” wygłosiła dr hab. Alicja Dą-
browska. Słuchacze poznali wiele interesujących szczegółów z życia pisarza, 
dotyczących jego działalności literackiej oraz kulturalnej, a także ogromnego 
zamiłowania do literatury epoki romantyzmu, o czym świadczą liczne nawiąza-
nia w jego twórczości. W spotkaniu uczestniczyła przedstawicielka rodziny Beł-
zów – Anna Dzierżykraj-Lipowicz, wnuczka patrona Wojewódzkiej i Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy. Z kolei 14 listopada dr hab. A. Dąbrowska 
prelekcją „Legenda Leopolda Staffa” przybliżyła sylwetkę poety, który gene-
racyjnie przynależał do trzech epok literackich i w każdej z nich stawiany był 
młodym poetom jako wzór do naśladowania. 
  24 października 2019 r. wysłuchano wykładu pt. „Nas nauczono. Nie 
ma litości” – o życiu i twórczości Krzysztofa Kamila Baczyńskiego inaczej” 
dr. Mirosława Gołuńskiego. Ukazanych zostało wiele faktów z życia poety, 
który poniósł przedwczesną śmierć w Powstaniu Warszawskim. Twórczość 
Baczyńskiego, mimo młodego wieku poety, była nad wyraz dojrzała, wyróż-
niająca się wieloma walorami literackimi. Kolejny wykład dr. Mirosława Go-
łuńskiego, zatytułowany „Adam Grzymała-Siedlecki – pisarz, krytyk, obywa-
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tel”, wygłoszony został 18 listopada 2019 roku. Pisarz związany był od paź-
dziernika 1923 roku z Bydgoszczą. Pytany o powód osiedlenia się w mieście 
nad Brdą mawiał, iż „pociągała go ziemia na której siedzieli i pracowali jego 
przodkowie, że brał pod uwagę znaczenie polityczne i strategiczne regionu [...], 
wreszcie, że dostrzegł tu dogodne warunki dla spokoju, niezbędnego w pracy                                                           
literackiej”1. Zajmował się przede wszystkim pracą literacką. Pisał przeważnie 
utwory o zabarwieniu komediowym, które wystawiano wielokrotnie na deskach 
teatralnych. Dzień później, 19 listopada 2019 r., seniorzy odwiedzili Izbę Pa-
mięci Adama Grzymały-Siedleckiego, będącą jednocześnie Pracownią Teatrolo-
giczną WiMBP w Bydgoszczy. Znajduje się ona w dawnym mieszkaniu pisarza, 
mieszczącym się w kamienicy przy ulicy Libelta 5. Zgromadzone są tutaj liczne 
pamiątki po pisarzu, materiały dotyczące historii teatru w Bydgoszczy: afi sze, 
programy teatralne oraz fotografi e ze sztuk teatralnych. A. Grzymała-Siedlecki 
przekazał bibliotece zarówno swoją spuściznę, jak i bogaty księgozbiór.

Bohaterem spotkania, które odbyło się 29 października 2019 r., był 
„Tadeusz Boy-Żeleński. Człowiek o wielu twarzach”. Prelekcję wygłosił dr 
hab. Marek Kurkiewicz. Przypomniał postać lekarza z wykształcenia, pisarza, 
krytyka literackiego i teatralnego, autora kongenialnych przekładów dzieł litera-
tury francuskiej. 7 listopada natomiast dr hab. Marek Kurkiewicz wykładem pt. 
„Zofi a Nałkowska. Literatura i... mężczyźni” zaznajomił słuchaczy z kilkoma 
istotnymi szczegółami z życia pisarki, o których ona sama rozpisała się w two-
rzonych od 1899 do 1954 roku dziennikach. 

 Realizacja projektu „Literatura niepodległa – Polska czasu wojny” po-
twierdziła, że chęć poznawania, poszukiwania, badania i uczenia się jest natural-
ną cechą człowieka na każdym etapie jego egzystencji. Cykl zaproponowanych 
seniorom spotkań wzbudził duże zainteresowanie. Dla wielu z nich stanowiły 
one jedyną możliwość pozyskania wiedzy z rzetelnych źródeł oraz utwierdzi-
ły w przekonaniu, iż mogą być dumni z faktu posiadania w Bydgoszczy ulic 
noszących nazwiska tak znamienitych polskich literatów. Działania podjęte 
w ramach tego zadania zachęciły osoby starsze do aktywności i integracji spo-
łecznej w środowisku lokalnym, a przede wszystkim przełożyły się na większe 
zainteresowanie opracowaniami z historii Bydgoszczy, epistolografi i, zbiorami 
teatrologicznymi, tekstami piosenek okupacyjnych, piosenek ulicznych i par-
tyzanckich oraz dziełami literackimi napisanymi przez wybranych patronów 
bydgoskich ulic. Realizowane w ramach projektu wydarzenia stworzyły okazję 
do spotkań, sprzyjających budowaniu społecznych więzi, co było niezmiernie 
ważne dla osób samotnych, spragnionych kontaktu z drugim człowiekiem. Przy 
kawie i słodkim poczęstunku znalazły one odskocznię dla monotonii i szarości 
codziennej egzystencji.
1  Polska kultura i sztuka w Bydgoszczy w latach 1920-1939. [w.] Historia Bydgoszczy. 

Tom II. Część pierwsza 1920-1939. Red. Marian Biskup. Bydgoszcz: Bydgoskie 
Towarzystwo Naukowe 1999.  ISBN 83-901329-0-7 , s. 719-675.
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Olga Gralak-Ćwikła

„DZIAŁAJ – PO PAŁUCKU” W BARCINIE

Pałuki – kraina, zajmująca obszar zaledwie 2 tys. km2 – leży na styku 
Wielkopolski, Pomorza i Kujaw, a jej granice naturalnie wyznaczają rzeki: od 
północy Noteć, od południa oraz częściowo od zachodu Wełna. Nie ma tutaj 
dużych miast, do największych zalicza się Żnin (nieofi cjalna stolica Pałuk), 
Szubin, Kcynię, Nakło, Wągrowiec oraz leżący na pograniczu Pałuk i Kujaw 
Barcin. Pałuczanie do dziś zachowali poczucie własnej odrębności kulturowej.

Duże zasługi w propagowaniu kultury pałuckiej ma Biblioteka Pu-
bliczna Miasta i Gminy w Barcinie. Konkurs gwary pałuckiej, w którym biorą 
udział dzieci, młodzież i osoby dorosłe, na stałe wpisał się do kalendarza bi-
bliotecznych imprez. W 2019 roku odbyła się już jego XI edycja. Regularnie 
organizowane są także warsztaty kuchni pałuckiej oraz pałuckiego rękodzieła, 
wystawy pałuckiego haftu, a także spotkania z autorami książek dotyczących 
historii i kultury regionu.

To właśnie tradycyjna pałucka kultura ludowa znalazła się w centrum 
zadania „Działaj – po pałucku”, realizowanego w Bibliotece Publicznej Miasta 
i Gminy w Barcinie od sierpnia do września 2019 roku. Na realizację tego zada-
nia uzyskano dofi nansowanie z Narodowego Centrum Kultury w kwocie 13 000 
zł w ramach programu „EtnoPolska 2019”. Przeprowadzono szereg warsztatów, 
podczas których dzieci, młodzież i dorośli mogli, pod okiem specjalistów, nie 
tylko poznać tajniki haftu, gwary i kuchni, ale także samemu spróbować wyszyć 
wzór, powiedzieć coś w gwarze czy ugotować potrawy kuchni pałuckiej. Zaję-
cia z haftu pałuckiego prowadziła ceniona hafciarka ludowa Jadwiga Dziurgiela, 
zasady gwary przybliżał uczestnikom warsztatów Mirosław Binkowski, znany 
propagator pałuckiej gwary oraz autor książek jej poświęconych, zaś swoją wie-
dzą na temat kuchni pałuckiej dzielił się Krzysztof Leśniewski, autor pierwszej 
książki kucharskiej poświęconej w całości pałuckim kulinariom. 

Pierwsze zajęcia realizowane w ramach zadania „Działaj – po pałuc-
ku” poświęcone były kuchni pałuckiej. Odbyły się one 23 sierpnia 2019 r. przy 
Stanicy Klubu Żeglarskiego „Neptun” w Barcinie. Warsztaty przeznaczone były 
dla dzieci, więc przepisy zostały tak dobrane, aby mali uczestnicy zajęć mogli 
poradzić sobie z przygotowaniem potraw bez większych problemów. Pod czuj-
nym okiem prowadzącego dzieci przyrządziły kilka potraw typowych dla terenu 
Pałuk: bułki mleczne, pastę jajeczną, gzik oraz lemoniadę z syropem ze skórki 
cytryny. Dzieci chętnie brały udział we wspólnym kucharzeniu – lepiły bułecz-
ki, tarły jajka, rozdrabniały twaróg, wyciskały sok z cytryn. W trakcie przy-
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gotowań prowadzący zajęcia Krzysztof Leśniewski opowiadał o kuchni Pałuk. 
Wspierał się przy tym napisaną przez siebie książką, zatytułowaną oczywiście 
– Kuchnia pałucka.

27 sierpnia 2019 r. dzieci popróbowały swoich sił w wyszywaniu tra-
dycyjnych pałuckich wzorów. Dowiedziały się, czym charakteryzował się haft 
pałucki, na jakich elementach stroju występował. Prowadząca zajęcia Jadwiga 
Dziurgiela wymieniła stosowane w hafcie pałuckim ściegi, zademonstrowała 
wzory, objaśniała, jaki ścieg i gdzie należy stosować. Uczestnicy zajęć mogli 
sami wybrać wzór do haftowania. 

Cykl zajęć adresowanych do dzieci zakończyły warsztaty poświęco-
ne gwarze pałuckiej – mowie niegdyś powszechnie używanej na terenie Pałuk, 
obecnie już niemal zapomnianej. Znawca gwary Mirosław Binkowski na pod-
stawie wybranych słów starał się pokazać dzieciom, na czym polegają różnice 
pomiędzy tymi dwoma językami – zarówno w piśmie, jak i w wymowie. Uczest-
nicy zajęć dowiedzieli się, że po pałucku nazwać ich można „gzubami” – czyli 
dziećmi, a jak będą broić, mogą usłyszeć o sobie „nicpote”, czyli niegrzeczne. 
Zmywać można nie naczynia, ale „statki”, na spacer można pójść z „kiejtrem”, 
czyli psem, na basen spakować „badejki”, czyli kąpielówki, a do szkoły wybrać 
się „na szage”, czyli skrótem. Aby jeszcze lepiej uwidocznić różnice między 
oba językami, a także pokazać urok pałuckiej gwary, prowadzący sięgnął do 
klasyków polskiej i światowej literatury dziecięcej – na warsztatach zabrzmiały 
więc przełożone na gwarę pałucką utwory oparte na motywach Lokomotywy 
Juliana Tuwima, Kaczki dziwaczki Jana Brzechwy, Czerwonego kapturka braci 
Grimm czy Opowiem ci bajkę, jak kot palił fajkę (autor nieznany). Nie zabrakło 
także piosenki – oczywiście po pałucku. 

11 września 2019 r. w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Barcin 
sekrety gwary pałuckiej poznawali szóstoklasiści ze Szkoły Podstawowej nr 
2 w Barcinie. Prowadzący warsztaty Mirosław Binkowski wyjaśnił pokrótce, 
czym właściwie są Pałuki, opowiedział o tradycyjnej kulturze regionu, której 
gwara pałucka stanowi nieodłączny element, objaśnił różnice między pojęciami 
języka, dialektu i gwary, mówił o powodach, dla których gwara Pałuk niemal 
całkowicie zanikła, jak również o swoich staraniach, by zapobiec dalszemu jej 
zamieraniu. Uczestnicy warsztatów odczytywali fragmenty wierszy napisanych 
gwarą pałucką, samodzielnie tłumaczyli fragmenty tekstu z gwary na język 
polski, korzystając z opracowanego przez M. Binkowskiego słownika. Tego 
samego dnia w godzinach popołudniowych odbyły się warsztaty gwarowe dla 
dorosłych. Dla wielu spośród ich uczestników gwara była językiem dzieciń-
stwa. Z tego powodu zajęcia miały bardzo nostalgiczny klimat. Jako że spotka-
nie miało charakter warsztatowy, prowadzący zajęcia przygotował szereg zadań 
dla uczestników. Należało przetłumaczyć fragment tekstu z języka polskiego na 
gwarę, można było sprawdzić swoją wiedzę na temat słownictwa gwarowego 
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w mini konkursie. M. Binkowski opowiadał o gwarze, razem z gośćmi ćwiczył 
wymowę gwarową, inną niż w języku polskim. Na przykładzie przetłumaczo-
nego fragmentu Czerwonego Kapturka pokazał też, jak zabawna może być gwa-
ra. Na koniec zaprosił wszystkich do wspólnego śpiewu, na co goście chętnie 
przystali.

Po gwarze przyszedł ponownie czas na haft. 16 września 2019 r. pod 
okiem J. Dziurgieli swoich sił w hafcie pałuckim próbowali uczniowie Liceum 
Ogólnokształcącego w Barcinie. Po krótkim teoretycznym wstępie młodzież 
zapoznała się z podstawowymi ściegami, po czym licealiści, także chłopcy, 
podjęli próbę własnoręcznego wyhaftowania wzoru. 23 września 2019 dorośli 
uczestnicy warsztatów wybierali wzory, kopiowali formy na tkaninę za pomocą 
kalki, w końcu wyszywali. Zajęcia minęły błyskawicznie. Uczestnikom warsz-
tatów pałuckie wyszywanie tak się spodobało, że postanowili spotkać się znów 
w tym samym gronie i haftować dalej, w efekcie czego przy barcińskiej biblio-
tece powstał Klub Haftu Pałuckiego.

„Szagówki”, czyli kluski ziemniaczane, zupa chlebowa, swojska biała 
kiełbasa, chruściki… brzmi jak menu restauracji. Były to jednak potrawy, które 
przygotowywali dorośli uczestnicy warsztatów kuchni pałuckiej zorganizowa-
nych 16 września 2019 r. wyjątkowo nie w bibliotece, a w „Kolorowym zakąt-
ku” przy Szkole Podstawowej nr 2 w Barcinie. Zaplecze kuchenne „Kolorowe-
go zakątka” umożliwiło uczestnikom przygotowanie potraw kuchni pałuckiej. 
Pod kierunkiem K. Leśniewskiego, biorący udział w warsztatach rozdrabniali 
chleb, kroili mięso, tarli ziemniaki, urabiali ciasto. Degustacji gotowych po-
traw towarzyszyły opowieści prowadzącego zajęcia na temat kuchni Pałuczan, 
w której dominowały potrawy mączne oraz potrawy przyrządzane z ziemnia-
ków – polewki, zupy, placki, wszelkiego rodzaju kluski. Popularna była świeża 
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i kiszona kapusta, ceniono mleko i jego przetwory. Kto miał taką możliwość, 
przyrządzał samodzielnie wędliny, lubiane były także słodkie przysmaki, stąd 
w kuchni pałuckiej dużo przepisów na różnego rodzaju wypieki czy przetwory 
z owoców. 23 września 2019 r. uczniowie piątej klasy przygotowywali klopsy 
z ziemniaków i sera, sałatkę zwaną „niemiecką” oraz rogaliki z marmoladą. 
Kroili, mieszali, formowali klopsy, zwijali rogaliki. Nie tylko udowodnili, że 
potrafi ą gotować, ale że sprawia im to wielką frajdę. Co ważne, we współcze-
snej kuchni regionu zachowało się wiele dawnych potraw, a w wielu domach są 
one przyrządzane do dziś. 

Wszystkie warsztaty cieszyły się ogromnym powodzeniem. Ilość osób 
– ponad 200 (!), które wzięły w nich udział, znacznie przekroczyła liczbę 90. 
zakładaną we wniosku. Warsztaty to jednak nie wszystko. W ramach realizowa-
nego zadania, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Barcinie wydała książ-
kę pt. Działaj – po pałucku, w której zebrano informacje na temat Pałuk oraz 
ich kultury – ze szczególnym naciskiem na haft, gwarę i kuchnię. Znalazły się 
w niej także relacje oraz zdjęcia ze wszystkich zajęć objętych zadaniem. Co 
ważne, książka (z wyjątkiem wstępu) wydana została w języku polskim oraz 
w gwarze pałuckiej. Teksty polskie przetłumaczył na gwarę pałucką M. Bin-
kowski. Autorami tekstów zawartych w książce są: O. Gralak-Ćwikła, J. Dziur-
giela (haft), M. Binkowski (gwara), K. Leśniewski (kuchnia). Promocja książki, 
która odbyła się 23 października 2019 r., zamknęła realizację zadania „Działaj 
– po pałucku!”.
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Grażyna Szafraniak

BARCIŃSKA BIBLIOTEKA W OGÓLNOPOLSKIM
RANKINGU BIBLIOTEK

Ogłoszony po raz pierwszy w 2011 roku Ogólnopolski Ranking 
Bibliotek to wspólna inicjatywa Instytutu Książki i dziennika „Rzeczpospolita”. 
Jego celem miało być propagowanie najlepszych wzorów prowadzenia instytucji 
kulturalnych tego typu. Organizatorzy rankingu podkreślali wówczas: „Chcemy, 
by biblioteki były nie tylko miejscem dostępu do kultury, wiedzy i nowych me-
diów, ale również ośrodkami organizującymi życie społeczne gminy, zwłaszcza 
w mniejszych miejscowościach. Żeby to było możliwe, potrzebne jest – nie tyl-
ko fi nansowe – wsparcie samorządów.”1 Aby wziąć udział w rankingu, należy 
wypełnić stosowną ankietę, zawierającą pytania dotyczące działalności bibliote-
ki gminnej. Obecnie jest ona kierowana do wszystkich gmin wiejskich, miejsko-
wiejskich i gmin miejskich (z wyłączeniem miast na prawach powiatu). 

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Barcinie bierze udział w tej 
rywalizacji od 2012 roku, utrzymując się przez cały czas w czołowej dziesiątce: 
w 2012 r. zdobyła X miejsce, w 2013 – VI, w 2014, 2015 oraz 2016 – I, w 2017 
– VI, a w 2018 – II. W 2019 roku w ogólnopolskim zestawieniu barcińska książ-
nica już po raz czwarty zajęła pierwsze miejsce. Na drugim miejscu uplasował 
się triumfator z 2018 roku – Biblioteka Publiczna w Sianowie. Trzecie miejsce 
przypadło Bibliotece Publicznej Gminy Łomża z siedzibą w Podgórzu.

28 listopada 2019 roku w Pałacu Krasińskich w Warszawie odbyła 
się uroczysta gala, w trakcie której ogłoszono wyniki IX Rankingu Bibliotek 
„Rzeczpospolitej” i Instytutu Książki za 2018 rok. W tym dniu w Pałacu Kra-
sińskich zgromadzili się przedstawiciele samorządów i bibliotek z pierwszej 
dziesiątki rankingu oraz liderzy województw. Pamiątkowy dyplom dla książ-
nicy i władz samorządowych z rąk organizatorów – prof. Krzysztofa Koehlera, 
wicedyrektora Instytutu Książki, Mateusza Adamkowskiego, dyrektora Depar-
tamentu Mecenatu Państwa MKiDN i redaktora zarządzającego „Rzeczpospo-
litej” Marcina Piaseckiego – odebrały dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta 
i Gminy w Barcinie Grażyna Szafraniak i Przewodnicząca Komisji Budżetu, 
Prawa i Porządku Publicznego Rady Miejskiej Miasta i Gminy Barcin Teresa 
Wilk. Placówka z Barcina zdobyła też tytuł najlepszej biblioteki w wojewódz-
twie kujawsko-pomorskim. W tegorocznej Gali udział wzięła również Dyrekcja 
Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy.

1  https://instytutksiazki.pl/aktualnosci,2,ranking-bibliotek-2011,2099.html
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W 2019 r. organizatorzy rankingu wysłali ankiety do 2300 bibliotek. 
Ranking powstał na postawie nadesłanych przez nie 760 odpowiedzi na 26 pytań 
oraz na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego. Kapituła rankingu, 
pod przewodnictwem dyrektora Biblioteki Narodowej Tomasza Makowskiego, 
uwzględniała przy ocenie m.in. powierzchnię biblioteki i fi lii w przeliczeniu 
na 1000 mieszkańców, liczbę czytelników, wielkość księgozbioru na 1000 
mieszkańców, zatrudnienie w placówce, liczbę godzin otwarcia, współpracę 
z organizacjami pozarządowymi i wolontariuszami, a także liczbę działających 
przy bibliotece klubów czytelniczych i kół zainteresowań. Punkty przyznawa-
ne były także za dostępne dla czytelników tytuły prasowe, dostęp do nowych 
mediów oraz udogodnienia dla osób niepełnosprawnych. Punktowano również 
wielkość księgozbioru nabytego w ciągu ostatnich dziesięciu lat, jako procent 
całego zbioru i zakupione nowe książki. Pytania w ankiecie dotyczyły zarów-
no alternatywnych form wypożyczania książek, udostępniania przez biblioteki 
ebooków, jak i udziału biblioteki w wydarzeniach ogólnopolskich promujących 
czytelnictwo. Pod uwagę brano też nagrody oraz wyróżnienia branżowe, jakie 
otrzymała biblioteka w 2018 r. Ważny w ocenianiu ankiety był również wkład 
samorządu w działalność biblioteki, a więc wysokość dotacji podmiotowej dla 
biblioteki w budżecie gminy. 

Kolejny sukces barcińskiej książnicy nie byłby możliwy, gdyby nie 
ogromne zaangażowanie i kreatywność wszystkich pracowników bibliotek 
z terenu gminy Barcin, dokładających wszelkich starań, aby ich placówki ofe-
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rowały użytkownikom ciekawe zbiory oraz interesujące spotkania kulturalne 
i edukacyjne. Wydaje się niezwykle ważne, by biblioteki na terenie gminy były 
swoistym spoiwem, stanowiły punkt kontaktowy, centrum informacji, komu-
nikacji i kultury. W barcińskiej bibliotece istnieją zasoby, możliwości, chęci, 
gotowość do dalszego działania w miarę posiadanych środków fi nansowych, 
czyli niezbędne warunki, aby każda z placówek bibliotecznych była magicznym 
miejscem, w którym każdy może miło i przyjemnie spędzić wolny czas i do 
którego chce się wracać. Osiągnięcie tak wysokiego wyniku w Ogólnopolskim 
Rankingu Bibliotek, nie byłoby możliwe bez ogromnej pomocy i zrozumienia 
potrzeb biblioteki okazywanego przez władze gminy i radnych, partnerów bi-
blioteki z organizacji pozarządowych i jednostek gminnych, a także czytelni-
ków korzystających z usług bibliotecznych.
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Lucyna Partyka

CO SŁYCHAĆ W DKK: lipiec-grudzień 2019

  Zgodnie z danymi opublikowanymi w 2020 r. przez Instytut Książki, 
rok 2019 zamknął się w Polsce liczbą 1768 Dyskusyjnych Klubów Książki, 
z których 1147 stanowiły kluby dla dorosłych. Łącznie wszystkie kluby w ca-
łym kraju skupiały ponad 18 000 członków. W podregionie bydgoskim woje-
wództwa kujawsko-pomorskiego działało w minionym roku 79 klubów, któ-
re liczyły 864. stałych członków. W samej Bydgoszczy było 18 klubów – 17 
przy fi liach WiMBP (w tym 3 dla dzieci) oraz jeden (wspólny) – przy Biblio-
tece Klubu I Brygady Logistycznej i Bibliotece Klubu Inspektoratu Wsparcia 
Sił Zbrojnych, natomiast 61 (w tym 12 dla dzieci i młodzieży) w biblioteka-
ch samorządowych merytorycznie podległych bydgoskiej WiMBP. Program 
Dyskusyjne Kluby Książki od wielu lat umożliwia osobom w każdym wieku 
czytanie książkowych nowości, wymianę opinii na temat przeczytanych lektur 
z innymi uczestnikami programu bądź zapraszanymi gośćmi – autorami czy też 
tłumaczami, a także uczestnictwo w literackich warsztatach. Rok 2019 stanowił 
już trzynasty rok realizacji programu DKK w podregionie bydgoskim. Było to 
możliwe dzięki wsparciu fi nansowemu w wysokości 85 000 złotych, jakiego 
udzielił Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bydgoszczy Instytut 
Książki. W minionym roku WiMBP otrzymała również na ten cel wynoszącą 
5000 zł dotację celową od Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

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

siącu. Rzadko zdarza się, że spotkania klubowe odbywają się raz na dwa miesią-
ce. Tradycyjnie już większość klubów zrobiła sobie wakacyjną przerwę w lipcu 
i sierpniu. Łącznie w okresie od lipca do grudnia 2019 r. w Dyskusyjnych Klu-
bach Książki podregionu bydgoskiego odbyło się 285 spotkań (ogółem w 2019 
– 658 spotkań). Wzięły w nich udział 2372. osoby (ogółem w 2019 – 5520 osób). 
Członkowie Dyskusyjnych Klubów Książki podregionu bydgoskiego często 
uczestniczą aktywnie w różnych formach działalności proponowanych przez 
biblioteki. Tak było również w drugiej połowie 2019 roku. Organizowano spo-
tkania klubowe poza biblioteką. Klub działający przy Filii nr 24 dla dorosłych 
z Oddziałem dla dzieci w lipcu i sierpniu rozmawiał o przeczytanych książkach 
nad brzegiem Wisły przy grillu. Z kolei członkowie klubu tucholskiego wybrali 
się w sierpniu do nowo otwartej cukierni Zakryś. 16 września klubowicze dzie-
cięcego DKK przy Filii nr 15 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży 
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wzięli udział w obchodach Międzynarodowego Dnia Latawca. Wychowanki 
Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Koronowie poprowadziły 
w październiku warsztaty fl orystyczne, w których udział wzięły członkinie dzia-
łającego przy bibliotece DKK. Uczestników grudniowego spotkania DKK dla 
dzieci działającego przy GBP w Dąbrowie Chełmińskiej odwiedził Bałwan, Elf 
i Mikołaj z krakowskiego teatru „Duet”. 5 listopada odbyło się w Barcinie uro-
czyste spotkanie z okazji 10-lecia DKK dla dorosłych. . W grudniu obchodzono 
uroczyście 5. rocznice powstania DKK ZABOOKOWANI w Solcu Kujawskim 
oraz DKK w Trzeciewnicy.

W II półroczu 2019 r. koordynator regionalny zakupił na potrzeby 
klubów 442. książki. Łącznie w minionym roku zakupionych zostało 815 wo-
luminów (109 tytułów). W 2019 r., podobnie jak w latach poprzednich, 45% 
czytelniczych wyborów w klubach dla dorosłych stanowiły powieści tłuma-
czone z języków obcych. Listę bestsellerów otwiera wydana w polskim tłuma-
czeniu w 2018 r. powieść Tatuażysta z Auschwitz Heather Morris mieszkającej 
w Australii Nowozelandki, której w żadnym razie nie należy traktować jako 
dokumentu historycznego. Za nią podąża Ta dziewczyna brytyjskiej pisarki Mi-
chelle Frances, japońskie Cuda za rogiem Keigo Higashino, Czerwony notes 
Szwedki Sofi i Lundberg, amerykański Sprzedawca marzeń Richarda Evansa, 
Sto dni szczęścia brytyjskiej autorki Evy Woods. Powodzeniem cieszyły się też 
powieści: norweskie Błękit Mai Lunde oraz Płyń z tonącymi Larsa Myttinga, 
brytyjskie Na skraju załamania i Pozwól mi wrócić B.A. Paris, Strażnik rzeczy 
zagubionych Ruth Hogan oraz Zgiełk czasu Juliana Barnesa, debiut powieścio-
wy Warkocz francuskiej autorki Laetitii Colombani, amerykańskie Herbacia-
na dziewczyna Lisy See, oraz Wielka samotność Kristin Hannah, meksykańska 
Umami Laii Jufresy, 

Absolutnymi bestsellerami w kategorii literatura polska okazały się po-
wieści cieszących się niegasnącą popularnością autorek: Hanny Cygler Nowe 
niebo oraz Magdaleny Witkiewicz Cymanowski młyn (współaut. Stefan Darda). 
Zaraz za nimi znalazły się: Kamerdyner Marka Klaty, Pawła Palińskiego, Miro-
sława Piepki i Michała Pruskiego, Kobieta, którą pokochał Marszałek Katarzy-
ny Drogi, Długa droga do domu Joanny Jax, Karminowe serce Doroty Gąsio-
rowskiej, Na tropie Anny Aleksandry Kowalskiej, Nieczułość Martyny Bundy, 
To jedno lato Doroty Milli, Troje na huśtawce Nataszy Sochy. Czytano też Jak 
zawsze Zygmunta Miłoszewskiego, Purezento Joanny Bator, Nikt nie idzie Ja-
kuba Małeckiego. Zawsze chętnie sięgano po książki Renaty Kosin, Katarzyny 
Kołczewskiej, Anny Karpińskiej, Krystyny Mirek, Karoliny Wilczyńskiej, Aga-
ty Kołakowskiej.

Coraz większym zainteresowaniem cieszą się w klubach dla dorosłych 
reportaże, literatura wspomnieniowa, biografi e. W 2019 r. literatura non-fi ction 
stanowiła jednak 22 % wszystkich wyborów czytelniczych. Procent ten byłby 
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jeszcze większy, ale czas oczekiwania na wybrany tytuł wydłuża się z uwagi na 
ograniczoną liczbę egzemplarzy. Niekwestionowanymi przebojami okazały się 
w tej kategorii książki: Kwiaty w pudełku. Japonia w oczach kobiet Karoliny 
Bednarz – absolwentki japonistyki na Uniwersytecie Oxfordzkim, reporterki, 
autorki bloga „W krainie tajfunów”, właścicielki księgarni i specjalizującego się 
w literaturze wschodnioazjatyckiej wydawnictwa „Tajfuny” oraz Lud. Z gren-
landzkiej wyspy – trzeciej po Białe. Zimna wyspa Spitsbergen, Hen. Na północy 
Norwegii – poświęconej Północy książki Ilony Wiśniewskiej, reporterki, która 
zakochała się w Północy po pierwszych wakacjach na Spitsbergenie, a od 2010 
roku mieszka w norweskiej Arktyce. Z książek reportażowych chętnie czytano 
też Orient Express. Świat z okien najsłynniejszego pociągu autorstwa norwe-
skiego historyka, dziennikarza i pisarza Torbjørna Færørovika. Sięgano też po 
takie tytuły, jak Mazel tow. Jak zostałam korepetytorką w domu ortodoksyjnych 
Żydów Belgijki J.M. Margot, Wszystkie dzieci Louisa Kamila Bałuka, Islandia 
albo najzimniejsze lato od pięćdziesięciu lat Piotra Milewskiego czy też Komu 
bije Big Ben. Brytyjczycy w sosie własnym Mileny Rachid Chehab. Literaturę 
wspomnieniową z powodzeniem reprezentowała Amerykańska księżna. Z No-
wego Jorku do Siedlisk Virgilii Sapiehy, żony księcia Pawła Sapiehy oraz Żona 
terrorysty szwedzkich autorów Anny Sundberg i Jespera Huora. Spośród biogra-
fi i najczęściej wybierano książkę Marcina Wilka Kwiatkowska. Żarty się skoń-
czyły, przypominającą postać znanej i lubianej aktorki Ireny Kwiatkowskiej. 

Lista książek czytanych i omawianych w minionym roku w klubach 
młodzieżowych liczy 16 tytułów, wśród których znalazło się pięć tytułów pol-
skich autorów: Adama Przechty, Marty Kisiel, Barbary Kosmowskiej, Ałbeny 
Grabowskiej, Małgorzaty Musierowicz. W tej grupie czytelniczej nadal domi-
nuje literatura zagraniczna reprezentowana przez Julie Buxbaum, Sarah Dessen, 
Michaela Kogge’a, Nicka Webba, Jamesa Dashnera, Erina Huntera, Sarah Mo-
ore Fitzgerald.

W 2019 roku ponad 50% lektur w klubach dziecięcych stanowiły książ-
ki polskich autorów. Największym powodzeniem cieszyły się książki Barbary 
Gawryluk – Junior. Opiekun osób starszych oraz Czart. Pies lawinowy wydane 
przez wydawnictwo „Zielona Sowa” w serii „Pies na Medal”, Pudełko pełne ko-
tów z cyklu „Klinika Zdrowego Chomika” (wydawnictwo „Literatura”), książki 
Ewy Nowak – Droga do Nobla. Historia Marii Skłodowskiej-Curie, Edison. 
O wielkim wynalazcy (seria „Czytam Sobie. Fakty. Poziom 3) oraz Kot, który 
zgubił dom (seria Poczytaj ze mną. Reportaż), obie wydane przez wydawnictwo 
„Egmont”, cykl książek Anieli Cholewińskiej-Szkolik pt. „Weterynarz z Lipo-
wej Górki” wydanych przez „Zieloną Sowę” Jeśli chodzi o literaturę zagranicz-
ną, niezachwiana wydaje się być pozycja książek Martina Widmarka – best-
sellerowego autora ze Szwecji. Z bardzo pozytywnym przyjęciem spotkała się 
również francuska seria komiksowa Sisters autorstwa Christophe’a Cazenove 
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(ma na swoim koncie kilkadziesiąt humorystycznych serii dla dzieci i dla doro-
słych) oraz Williama Maury’ego, którego córki były pierwowzorem bohaterek 
serii – Wendy i Marine. Chętnie pracowano w klubach z ciekawą książką au-
stralijskiego autora i ilustratora Petera Carnavasa zatytułowaną Ostatnie drzewo 
w mieście.

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

lutego 2010 roku trwa nieustający internetowy konkurs na najlepszą recenzję 
miesiąca oraz komentarz (do recenzji) miesiąca. Przedmiotem recenzji może być 
dowolna książka (literatura polska i obca, literatura faktu, literatura dziecięca 
i młodzieżowa itp.) czytana i omawiana w Dyskusyjnym Klubie Książki. Przed-
miotem komentarza natomiast dowolna recenzja opublikowana na stronie Insty-
tutu Książki autorstwa członka DKK. Najlepsze teksty (recenzji, bo komentarze 
pisze się bezpośrednio na stronie) wybierane są spośród prac nadsyłanych do 
Instytutu Książki przez koordynatorów DKK. Na stronie IK można przeczytać 
najciekawsze recenzje klubowiczów z całej Polski, w tym niejednokrotnie także 
członków DKK podregionu bydgoskiego. Druga połowa roku 2019 okazała 
się wyjątkowo szczęśliwa dla klubowiczek bydgoskiego podregionu. Nagrodę 
za recenzję miesiąca października 2019 przyznano nagradzanej już wcześniej 
Wiesławie Richert, członkini Dyskusyjnego Klubu Książki działającego przy 
Miejskiej Bibliotece Publicznej w Świeciu, za recenzję japońskiej powieści za-
tytułowanej Ukochane równanie profesora (Warszawa, „Tajfuny”, 2019) autor-
stwa Yoko Ogawy. Książka ta, której premiera japońska miała miejsce w 2003 
roku, do dzisiaj pozostaje bestsellerem w Kraju Kwitnącej Wiśni. Tytuł najlep-
szej recenzji miesiąca grudnia 2019 zdobył tekst Hanny Szulwic reprezentującej 
Dyskusyjny Klub Książki z Tucholi (Miejska Biblioteka Publiczna), dotyczący 
powieści pt. Przyjaciel (Warszawa, „Pauza”, 2019) pióra amerykańskiej pisarki 
Sigrid Nunez, zdobywczyni National Book Award 2018.

Spotkania autorskie
Ofertę spotkań autorskich skierowano, podobnie jak w poprzednich la-

tach, w większości do osób dorosłych. Kluby dla dorosłych stanowią ponad 
80% klubów podregionu bydgoskiego. Nic nie zastąpi bezpośredniego kontak-
tu autora z czytelnikami. W drugim półroczu 2019 r. zorganizowano 21 spo-
tkań autorskich (ogółem w 2019 – 30). Wzięło w nich udział 807 osób (ogółem 
w 2019 – 1449 osób). Niezwykle istotnym celem programu Dyskusyjne Kluby 
Książki, atrakcyjnym dla klubowiczów, było popularyzowanie kultury literac-
kiej, czytelniczej poprzez spotkania z autorami. Podobnie jak to miało miejsce 
w ubiegłych latach, w roku 2019 były one organizowane zarówno w Bydgosz-
czy, jak i poza nią. 
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Pierwsze spotkania miały miejsce w październiku. W klubach podregio-
nu bydgoskiego chętnie czytane są powieści obyczajowe polskich autorek, stąd 
są one zapraszane na spotkania autorskie. W drugiej połowie 2019 roku spotkała 
się z czytelnikami w Koronowie, Kamieniu Krajeńskim, Pruszczu i Kruszwicy 
Renata Kosin – absolwentka polonistyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskie-
go w Olsztynie, autorka powieści Mimo wszystko Wiktoria, Tajemnice Luizy 
Bein, Kołysanka dla Rosalie, Sekret zegarmistrza, Tatarka, Bluszcz prowincjo-
nalny, Aleja Siódmego Anioła, Jedwabne rękawiczki, Złodziejka dusz, Dziec-
ko z mgły. Spotkania połączone były z promocją najnowszej powieści pt. Nić 
Arachny. Na liście klubowych lektur fi guruje kilka pozycji R. Kosin.

Od początku istnienia programu DKK dużym zainteresowaniem cieszą 
się spotkania z podróżnikami. W październiku w Tucholi, a listopadzie w Sę-
pólnie Krajeńskim i Rogowie o swojej amerykańskiej przygodzie opowiadali 
poznańscy restauratorzy – Monika Mądra-Pawlak i Jan Pawlak. Wyruszyli 
we wrześniu 2017 r, kiedy córka miała 6, a syn 3 lata. Wraz z dziećmi w ciągu 
340. dni przejechali przygotowanym pod Poznaniem autem 19 krajów obu ame-
rykańskich kontynentów. Są autorami trzech niezwykle starannie wydanych, 
bogato ilustrowanych książek – atlasów z przepisami: Lubię, iAmeryka!, Cham-
ski ryż.

W listopadzie wrażeniami ze swojej podróży dokoła świata podzieliła się 
w Łabiszynie, Bydgoszczy (Filia nr 11 dla dorosłych i dla dzieci WiMBP) i Na-
kle Martina Zawadzka – autorka bloga lovelajf.pl oraz książki pt. Dziewięć 

DKK z Tucholi
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marzeń. Jak odnalazłam siebie w podróży dookoła świata (premiera: wrzesień 
2019). Po wielu latach pracy postanowiła porzucić pracę managera w jednej 
z warszawskich korporacji, sprzedała swój dobytek i z plecakiem wielkości 
podręcznego bagażu wyruszyła w październiku 2015 r. w podróż dookoła świa-
ta. Na trasie jej 182-dniowej wędrówki znalazły się m.in.: Australia, Filipiny, 
Indonezja, Hawaje. Dzisiaj namawia wszystkich, by nie bali się spełniać swo-
ich marzeń. W Mogilnie Piotr Milewski – pisarz, fotograf, podróżnik, autor 
książek Transsyberyjska. Drogą żelazną przez Rosję i dalej, Dzienniki japoń-
skie. Zapiski z roku Królika i roku Konia, Islandia albo najzimniejsze lato od 
pięćdziesięciu lat – opowiadał o swoim pobycie w Islandii. Także w listopa-
dzie w bibliotece w Nowem dziennikarka, reporterka, związana z tygodnikiem 
„Polityka” i miesięcznikiem „Zwierciadło”, autorka książek Krajobrazy Polski. 
Najpiękniejsze rzeki i jeziora, Mniej. Intymny zakupowy portret Polaków Marta 
Sapała promowała swoją najnowszą książkę pt. Na marne (premiera: czerwiec 
2019), poruszającą zagadnienie marnotrawstwa żywności. 

Wyjątkowo aż dwa spotkania odbyły się w listopadzie w Bibliotece 
Głównej bydgoskiej WiMBP. Gościem pierwszego z nich był ks. prof. Jan 
Sochoń – profesor zwyczajny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Warszawie, fi lozof, teolog, poeta, biograf, wydawca pism ks. Jerzego Po-
piełuszki. Pohabilitacyjny dorobek ks. prof. J. Sochonia, obejmujący fi lozofi ę, 
teologię i literaturę, liczy ponad 190 pozycji, wśród których znajdują się książki, 
m.in. Bóg i język, Ateizm, Przygodność i tajemnica. W kręgu fi lozofi i klasycz-
nej, Ponowoczesne losy religii, O pocieszeniu, jakie daje literatura, Dziennik 
z życia, Tama. Opowieść o życiu i męczeństwie księdza Jerzego Popiełuszki, 
Religia w projekcie postmodernistycznym, Poszukiwanie literatury, Jak żyć 
chrześcijaństwem, Człowiek i twórczość. Szkice z fi lozofi i religii. Zajmuje się 
krytyką literacką, publicystyką i eseistyką. Współpracuje z radiem, telewizją, 
prasą. Ma na swoim koncie ponad 20 tomików poezji. Bydgoskie spotkanie 
połączone było z promocją książki pt. Męczeństwo i miłość. W kręgu kultu-
ry przykościelnej (premiera: październik 2019), kolejnej publikacji ks. prof. J. 
Sochonia poświęconej bł. ks. Jerzemu. Spotkanie zorganizowano w związku 
z przypadającą w 2019 roku 35. rocznicą męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego 
Popiełuszki – kapelana „Solidarności”, duszpasterza krajowego ludzi pracy oraz 
duszpasterza krajowego służby zdrowia, brutalnie zamordowanego w 1984 roku 
przez ofi cerów służb specjalnych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. 

Drugie spotkanie listopadowe połączone było z promocją książki o jed-
nej z najbardziej znanych agentek II wojny światowej pt. Christine. Powieść 
o Krystynie Skarbek, która miała swoją premierę 29 października 2019 roku. 
Jej autor używający pseudonimu Vincent Victor Severski (właśc. Włodzimierz 
Sokołowski) – znany z powieści sensacyjnych Nielegalni, Niewierni, Nieśmier-
telni, Niepokorni, Zamęt, Odwet, nie ukrywa, że napisał ją na zamówienie ma-
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gazynu „Voque Polska”. V.V. Severski zadebiutował jako pisarz w 2007 roku. 
Trzy lata wcześniej na własną prośbę w stopniu pułkownika przeszedł na zawo-
dową emeryturę. Ponad 26 lat przepracował w służbach wywiadowczych PRL 
oraz RP. Odbył 140 misji zagranicznych w ponad 50. krajach. 

Cykl spotkań autorskich organizowanych z myślą o klubach dla doro-
słych zamknęły spotkania z Małgorzatą Wardą – pisarką, malarką, rzeźbiarką, 
która spotkała się z czytelnikami w Koronowie, Gostycynie, Żninie i Nakle. 
Zadebiutowała w 2005 r. książką Dłonie. Sukces przyniosła jej opublikowana 
w 2006 r. powieść pt. Ominąć Paryż. Potem pojawiły się kolejne: Czarodziejka, 
Nie ma powodu, by płakać. Środek lata zainicjował cykl powieści poruszają-
cych tematykę porwań i zaginięć dzieci: Nikt nie widział, nikt nie słyszał, Dziew-
czynka, która widziała zbyt wiele, Jak oddech, Miasto z lodu, Najpiękniejsza 
na niebie, Ta, którą znam, Dziewczyna z gór. Ma na swoim koncie również 
powieści dla młodzieży.

Nie mogło zabraknąć spotkań autorskich dla najmłodszych czytelników. 
W listopadzie spotkała się z nimi w Sępólnie Krajeńskim Renata Piątkowska 
– autorka książek dla dzieci, takich jak np. Wieloryb, Na wszystko jest sposób, 
Hebanowe serce, Wszystkie moje mamy, Oko w oko ze zwierzakiem, Ciekawe, 
co będzie jutro, Dziadek na huśtawce, Najwierniejsi przyjaciele. Jest laureatką 
licznych nagród i wyróżnień. Gościem grudniowego spotkań, które miało miej-

DKK z Trzeciewnicy
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sce w Filii nr 15 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży WiMBP była 
Anna Czerwińska-Rydel – muzyk, pedagog, autorka książek dla dzieci i mło-
dzieży, pomysłodawczyni i autorka cyklu powieści biografi cznych o wielkich 
Polakach, m.in. Jaśnie pan Pichon. Rzecz o Fryderyku Chopinie, W poszuki-
waniu światła. Opowieść o Marii Skłodowskiej-Curie, Po drugiej stronie okna. 
Opowieść o Januszu Korczaku, W podróży ze skrzypcami. Opowieść o Henryku 
Wieniawskim, Zdobyć koronę. Opowieść o Jerzym Kukuczce, laureatką wielu 
nagród i wyróżnień. Jej książka Wszystko gra z ilustracjami Marty Ignerskiej, 
będąca opowieścią o orkiestrze symfonicznej, otrzymała I nagrodę Bologna Ra-
gazzi Award 2012 w kategorii „Non Fiction”, nominację do nagrody Deutscher 
Jugendliteraturpreis 2014, została wpisana na Listę Skarbów Muzeum Książki 
Dziecięcej oraz na Honorową Listę IBBY.

Spotkanie dla moderatorów
4 września 2019 r. odbyło się w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliote-

ce Publicznej w Bydgoszczy spotkanie moderatorów Dyskusyjnych Klubów 
Książki podregionu bydgoskiego województwa kujawsko-pomorskiego. Jego 
pierwszą część wypełniła relacja kierownika Filii nr 15 dla dorosłych z Oddzia-
łem dla dzieci i młodzieży WiMBP w Bydgoszczy – Joanny Albrecht oraz bi-
bliotekarza MBP w Świeciu Marcina Warmke – uczestników zorganizowanego 
przez Instytut Książki szkolenia moderatorów DKK dla dorosłych, które odbyło 
się w dniach 10-11 grudnia 2018 r. w Warszawie. Anna Zielińska – bibliote-
karz, moderator dziecięcego DKK działającego przy Filii nr 1 Biblioteki Pu-
blicznej Miasta i Gminy w Barcinie opowiedziała o projekcie dofi nansowanym 
przez MKiDN – Partnerstwo dla Książki pn. „Pola widzenia książki”, który 
był realizowany przez Dom Oświatowy Biblioteki Śląskiej. Projekt ten stanowił 
pierwsze kompleksowe przedsięwzięcie na Śląsku, popularyzujące bibliotekę 
jako przestrzeń otwartą na literaturę i sztukę. W jego ramach odbyło się 80 róż-
norodnych akcji. Pracownicy Domu Oświatowego odwiedzili biblioteki part-
nerskie, w tym BPMiG w Barcinie, przekazując wystawę promującą projekt. 
Dyrektor barcińskiej biblioteki Grażyna Szafraniak oraz pracownik Filii nr 1 
w Barcinie Anna Zielińska 15 listopada 2018 r. uczestniczyły w zorganizowanej 
w Katowicach konferencji podsumowującej zadanie. Drugą część spotkania dla 
moderatorów stanowiło spotkanie z Magdaleną Grzebałkowską – dziennikar-
ką związaną z „Gazetą Wyborczą”, autorką biografi i ks. Jana Twardowskiego 
pt. Ksiądz Paradoks, Zdzisława i Tomasza Beksińskich pt. Beksińscy. Portret 
podwójny, Krzysztofa Komedy pt. Komeda. Osobiste życie jazzu oraz książki 
pt. 1945. Wojna i pokój, laureatką nagród dziennikarskich i literackich. Trzy 
ostatnie książki cieszyły się ogromną popularnością wśród członków DKK pod-
regionu bydgoskiego. W spotkaniu wzięły udział 53 osoby.
 Warsztaty i szkolenia
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Jednym z celów programu DKK jest poszerzanie kompetencji mode-
ratorów, czyli osób prowadzących kluby. Przede wszystkim z myślą o nich or-
ganizowane są w klubach podregionu bydgoskiego specjalne warsztaty i szko-
lenia. W dniach 19 i 20 września 2019 r. odbyły się w czterech bibliotekach – 
dwóch bydgoskich (Filia nr 13 dla dzieci i młodzieży i Filii nr 15 dla dorosłych 
z Oddziałem dla dzieci i młodzieży WiMBP) oraz dwóch bibliotekach gmin-
nych (w Pruszczu i Dąbrowie Chełmińskiej) – warsztaty plastyczno-literackie 
dla dziecięcych DKK podregionu bydgoskiego. Uczestnicy tej piątej już edycji, 
w 2019 r. noszącej tytuł „Kolorowe strofy”, wykonywali ilustracje do tekstów 
poetyckich związanych z przyrodą. Całość poprowadziła Beata Zdęba – ilus-
tratorka, absolwentka Liceum Plastycznego w Jarosławiu oraz wrocławskiej 
Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych, współpracująca z wydawnictwami oraz 
„Świerszczykiem” – najważniejszym polskim czasopismem dla dzieci, autorka 
ilustracji do ok. 50. książek, m.in. Kukułki Wandy Chotomskiej, Do trzech od-
licz” Grzegorza Kasdepki, Ośmiu metrów niespodzianki Anny Onichimowskiej, 
Doroty Gellner Wścibskich oraz Historii zwierzaka z wieszaka, Alfabestii 
Marcina Brykczyńskiego, Gdzie jest baranek?, Korony, Piłki, Czarodzieja 
Prztyka Małgorzaty Strzałkowskiej. W warsztatach wzięło udział 76 dzieci. 4 
października 2019 r. w Bydgoszczy i Barcinie odbyła się druga edycja warsztatów 
ROZMAWIAJĄC O POEZJI adresowanych do moderatorów oraz członków 
DKK dla dorosłych podregionu bydgoskiego. Poświęcona ona była twórczości 
Kazimiery Iłłakowiczówny, nieco już zapomnianej, ale wydobytej ponownie 
z niepamięci za sprawą książki Iłła. Opowieść o Kazimierze Iłlakowiczównie 
(premiera: 27 września 2017) autorstwa polonistki, dziennikarki Joanny Kuciel-
Frydryszak, mającej na swoim koncie również książki: Słonimski. Heretyk na 
ambonie oraz Służące do wszystkiego. To właśnie Joanna Kuciel-Frydryszak 
poprowadziła tę drugą edycję poetyckich warsztatów, wpisujących się również 
w obchody 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. W sierpniu 
2019 roku minęła 130. rocznica urodzin poetki. W warsztatach uczestniczyły 
33 osoby. 28 i 29 listopada 2019 roku zorganizowana została w czterech bib-
liotekach podregionu bydgoskiego – Miejskiej Bibliotece Publicznej w Świeciu, 
Filii nr 1 Biblioteki Miejskiej w Inowrocławiu, Filii Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Sępólnie Krajeńskim, Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tucholi – 
kolejna edycja warsztatów WOKÓŁ PROZY w 2019 roku poświęcona współ-
czesnej literaturze islandzkiej. Adresowana była do moderatorów i członków 
Dyskusyjnych Klubów Książki dla dorosłych. Poprowadził je sam Jacek 
Godek – aktor, a przede wszystkim tłumacz, od 16-go roku życia zajmujący się 
tłumaczeniem literatury islandzkiej na język polski, wielki popularyzator litera-
tury islandzkiej w Polsce. Omówiono bestsellerową Wyspę – debiut powieścio-
wy islandzkiej dziennikarki Sigríður Hagalín Björnsdóttir (Świecie), Sztormowe 
ptaki Einara Kárasona (Tuchola), Niebo i piekło pierwszą z trzytomowego cy-
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klu powieść Jóna Kalmana Stefánssona (Sępólno Krajeńskie) oraz okrzykniętą 
w Islandii „arcydziełem” książkę Farma Heidy Steinunn Sigurðardóttir (Ino-
wrocław). Celem warsztatów było zaznajomienie uczestników ze współczesną 
literaturą islandzką. W 2019 roku w warsztatach prozatorskich uczestniczyły 
54 osoby. Wszystkie warsztaty zorganizowane w ramach programu Dyskusyj-
ne Kluby Książki cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród klubowiczów. 
Planowana jest kontynuacja cyklu. 

Kontakt
Osoby zainteresowane włączeniem biblioteki do udziału w projekcie 

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

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

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

LIPIEC
   2.07. w ramach wakacyjnych imprez ph. „Na tropie wakacji”, Filia 
nr 30 dla dorosłych i dla dzieci WiMBP w Bydgoszczy zorganizowała zaję-
cia edukacyjne pt. „Zawód detektyw”. Podczas spotkania dzieci z Klubu Od-
krywców zapoznały się z zawodem detektywa, jego atrybutami oraz cechami 
charakteru. Wykorzystawszy czapki, kapelusze, lupę oraz aparat fotografi czny, 
uczestnicy wcielili się w postać zawodowego detektywa, a następnie wykonali 
prace plastyczne prezentujące scenki detektywistyczne.

05.07. w Bibliotece Głównej WiMBP w Bydgoszczy odbyła się pre-
lekcja pt. „Atlas historyczny Polski: Kujawy w XVI wieku”. W dniach od 1 do 
6 lipca 2019 roku pracownicy Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffl a Pol-
skiej Akademii Nauk podróżowali rowerami po Kujawach w ramach corocz-
nego objazdu po okolicach, którymi zajmują się w pracach badawczych nad 
Atlasem Historycznym Polski. 5 lipca 2019 roku do Bydgoszczy przyjechało 11 
osób, historyków i kartografów, którzy opowiedzieli o badaniach nad Kujawami 
w XVI wieku. Podczas spotkania odbyły się trzy wystąpienia przygotowane 
przez członków zespołu atlasowego. Były to wystąpienia na temat idei Atla-
su historycznego Polski, na temat analizy źródeł historycznych do badanego 
zagadnienia oraz na temat omawianego obszaru prezentowanego na dawnych 
mapach. Po wystąpieniach wszyscy goście mieli możliwość dyskusji. 

9.07. Filia nr 13 dla dzieci i młodzieży WiMBP w Bydgoszczy przy-
gotowała zajęcia detektywistyczne pt. „Pamiętnik detektywa” zorganizowane 
w ramach wakacyjnych imprez ph. „Na tropie wakacji”. Podczas spotkania 
dzieci poznały słynnego Sherlocka Holmesa oraz rozwiązały szkolną Zagad-
kę Niepodpisanej Pracy Domowej. Prawdziwi detektywi, podzieleni na dwie 
Drużyny – Lassego i Mai oraz Detektywa Pozytywki rozwiązali szereg zagadek 
przy pomocy różnych zmysłów. Najciekawszym zadaniem okazało się m.in. 
zbieranie odcisków palców. Na zakończenie odbyły się zawody wędkarskie, 
podczas których każdy uczestnik złowił swoją wakacyjną listę wyzwań.

12.07. w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Więcborku 
miał miejsce wernisaż wystawy fotografi i Jowity Niemczyk oraz rzeźby Piotra 
Aleksandra Grodzkiego pt. „Nieobecność zastana”. Tematem ekspozycji była 
pustka w życiu człowieka. Zdjęcia przedstawiały postapokaliptyczny krajobraz 
po wybuchu elektrowni w Czarnobylu. Z kolei drewniane instalacje wykonane 
ze sprzętów codziennego użytku znalezionych we wsi Sucha pod Koronowem, 
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odzwierciedliły nieobecność tych, którzy w przeszłości tam mieszkali. Stały 
się niemymi dowodami ludzkiego istnienia. Wystawę można było obejrzeć od 
12 lipca do 12 sierpnia 2019 roku.
  17.07. Filia nr 4 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzie-
ży WiMBP w Bydgoszczy przeprowadziła zajęcia edukacyjne ph. „Kim był 
Jan Brzechwa?”. Po obejrzeniu prezentacji multimedialnej poświęconej życiu 
i twórczości wybitnego autora bajek i wierszy dla dzieci, uczestnicy wzięli 
udział w konkursie plastycznym nawiązującym do wiersza Stonoga.
  23.07. w Filii nr 15 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzie-
ży WiMBP w Bydgoszczy odbyły się zajęcia czytelnicze ph. „Biuro Detekty-
wistyczne Lassego i Mai”, przygotowane w ramach wakacyjnych imprez pt. 
„Na tropie wakacji”. Podczas spotkania uczestnicy wspólnie z ulubionymi bo-
haterami rozwiązali zagadkę znikających z biblioteki cennych książek. Dzięki 
dedukcji, młodzi detektywi szybko wytypowali sprawcę zuchwałych kradzieży, 
a następnie omówili najważniejsze cechy charakteryzujące następcę słynnego 
Sherlocka Holmesa. Na zakończenie wykonali praktyczne organizery na przy-
bory piśmiennicze niezbędne do sporządzania notatek podczas śledztwa.

25.07. z okazji Dnia Czerwonego Kapturka, Gminna Biblioteka Pu-
bliczna w Kęsowie wraz z grupą teatralną działającą przy WDK Kęsowo przy-
gotowała spektakl teatralny dla dzieci pt. Czerwony Kapturek, w reżyserii Ka-
mili Zimorskiej. 

29.07. gościem Gminnej Biblioteki Publicznej w Kęsowie była Aneta 
Krasińska, autorka m.in. dwóch trylogii Małe tęsknoty oraz Gdy opadły emocje. 
Podczas spotkania autorskiego pisarka opowiedziała o swojej twórczości inspi-
rowanej problemami kobiet walczących z przeciwnościami losu.

SIERPIEŃ
2.08. Gminna Biblioteka Publiczna w Cekcynie zorganizowała spo-

tkanie połączone z promocją książki Zdzisława Dei Pogaduchy do poduchy. 
Gawędy o życiu rodzinnym dzikich zwierząt. Podczas spotkania, w świat ga-
węd wprowadziła uczestników Ewa Żarska. Wysłuchano również fragmentów 
książki w interpretacji samego autora oraz Dariusza Augustyńskiego. Promocji 
towarzyszyła wystawa obrazów Zenona Korytowskiego – tucholskiego mala-
rza, ilustratora omawianej publikacji. Fortepianową oprawę muzyczną przygo-
towała Julia Marcińczyk. 

 7.08. Filia nr 30 dla dorosłych i dla dzieci WiMBP w Bydgoszczy 
zorganizowała zajęcia literackie ph. „Ulubiony bohater komiksowy”. Podczas 
spotkania dzieci z Klubu Odkrywców zapoznały się z komiksami dostępnymi 
w bibliotece, a następnie określiły cechy charakterystyczne omawianej formy 
literackiej. Uczestnicy rozmawiali także na temat najsłynniejszych bohaterów 
komiksowych. Dyskusja stała się inspiracją do samodzielnego opisania oraz 
wykonania wizerunku swojego ulubionego bohatera historyjek obrazkowych.
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  8.08. Filia nr 15 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży 
WiMBP w Bydgoszczy przygotowała zajęcia detektywistyczne ph. „Portrety 
pamięciowe”. Podczas spotkania dzieci dowiedziały się, jak powstaje portret 
pamięciowy poszukiwanej osoby, poznały techniki tworzenia tego rodzaju wi-
zerunków oraz obejrzały najgorsze w historii policyjne portrety. Młodzi detek-
tywi wykonali także na podstawie jednego opisu portrety pamięciowe, z których 
każdy przedstawiał indywidualne wyobrażenie poszukiwanej osoby. Na zakoń-
czenie dzieci stworzyły własne portrety.

13.08. w Filii nr 30 dla dorosłych i dla dzieci WiMBP w Bydgoszczy 
odbyły się zajęcia edukacyjne pt. „Na tropie latarni morskich”. Dzieci z Klubu 
Odkrywców zapoznały się z informacjami i ciekawostkami na temat wybranych 
latarni morskich usytuowanych wzdłuż wybrzeża Bałtyku, od Świnoujścia po 
Hel. Uczestnicy obejrzeli prezentację multimedialną przedstawiającą najcie-
kawsze i najpiękniejsze obiekty w postaci wież pełniących ważną funkcję znaku 
nawigacyjnego. Na zakończenie spotkania dzieci wykonały makietę latarni.

13.08. Biblioteka Publiczna Gminy Złotniki Kujawskie gościła po-
licjantów z Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu oraz dwa psy poli-
cyjne: Barsę, psa patrolowo – tropiącego i Cwaniaka – psa patrolowego. Ich 
opiekunowie opowiedzieli dzieciom o pracy z psami, opiece nad zwierzętami, 
szkoleniu czworonogów, a także zademonstrowali umiejętności swoich pod-
opiecznych. Dzieci wysłuchały pogadanki o bezpieczeństwie w ruchu drogo-
wym, bezpiecznym powrocie do domu oraz prawidłowym zachowaniu w przy-
padku zagrożenia. 
  14.08. Filia nr 10 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzie-
ży WiMBP w Bydgoszczy przeprowadziła zajęcia detektywistyczne ph. „Top 
secret – Akademia Detektywów”. Podczas spotkania dzieci wzięły udział w za-
bawach wykorzystujących zmysły słuchu, węchu, wzroku, dotyku oraz smaku. 
Rozwiązały również zagadkę logiczną pt. „Co było pierwsze – jajko czy kura?”. 
Po sprostaniu wszystkim zadaniom oceniającym predyspozycje do zawodu de-
tektywa, uczestnicy wykonali licencje detektywistyczne oraz opaski z imieniem 
zakodowanym alfabetem Morse’a. Końcowym i najważniejszym wyzwaniem 
dla przyszłych detektywów było odnalezienie kluczy i uwolnienie książki po-
rwanej przez szalonego profesora.

29.08.-01.09. po raz trzeci zagościł w Bibliotece Głównej WiMBP 
w Bydgoszczy Magiczny Festiwal Świata Baśni i Bajek „Pozytywka” organizo-
wany we współpracy z Fundacją Kultury Pozytywka. To wielkie święto dzieci 
i sztuki dla dzieci. To jedyny w regionie interdyscyplinarny festiwal prezentują-
cy sztukę dla młodych widzów, skupiający wybitnych twórców zarówno z Pol-
ski, jak i z Europy. Podczas czterodniowego festiwalu dzieci wraz z rodzicami 
miały okazję uczestniczyć w wielu wyjątkowych wydarzeniach, które na długo 
pozostaną w ich pamięci i zachęcą do obcowania z kulturą i sztuką.
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WRZESIEŃ
5.09. w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nakle odby-

ło się spotkanie z podróżnikiem Piotrem Wnukiem, który zrelacjonował swoją 
podróż do Laosu. Podzielił się z czytelnikami wrażeniami z kilkudniowego po-
bytu w animistycznej wiosce na Płaskowyżu Bolaven oraz przybliżył zwyczaje 
jej mieszkańców. Gość opowiedział także o technologii wytwarzania lokalnego 
alkoholu i systemie wyrabiania cegły chałupniczym sposobem. Przekazał też 
kilka cennych informacji dotyczących noclegu, wyżywienia, ochrony przed in-
sektami i niektórymi chorobami. Spotkaniu towarzyszyła prezentacja fotogra-
fi czna.

06.09. w Bibliotece Głównej WiMBP w Bydgoszczy odbyło się spo-
tkanie autorskie z Edytą Świętek z okazji premiery pierwszego tomu najnowszej 
sagi Grzechy młodości. Autorka zaprosiła w podróż do Bydgoszczy lat siedem-
dziesiątych. Ukazuje w niej codzienne radości i smutki, problemy wychowaw-
cze i uroki rodzicielstwa oraz inne sprawy przeciętnej polskiej rodziny, które 
splatają się z realiami życia w minionej epoce. 

06.09. Biblioteka Główna WiMBP w Bydgoszczy zorganizowała 
koncert Pinky Loops + Hanowska/Karnowski. Kobiecy duet Pinky Loops pre-
zentuje nowe aranżacje znanych standardów muzyki rozrywkowej na elektrycz-
nych instrumentach: skrzypcach i wiolonczeli z wykorzystaniem loopera, czyli 
elektronicznego urządzenia do tworzenia pętli muzycznych. Podczas swoich 
występów na żywo wgrywają podkłady, zapętlając je i dogrywając do nich ko-
lejne partie w czasie rzeczywistym i nakładają kolejne „ścieżki” dźwiękowe na 
siebie, co daje bardzo efektowne rozwiązania harmoniczne. Taki sposób wystę-
pów odróżnia je od innych zespołów często korzystających z gotowych podkła-
dów. W repertuarze zespołu znajduje się muzyka fi lmowa i standardy rockowe 
w nowych aranżacjach oraz własne kompozycje.
  7.09. w zabytkowej synagodze, w dzielnicy Stary Fordon, miała miej-
sce VIII edycja Narodowego Czytania zorganizowana przez Wojewódzką 
i Miejską Bibliotekę Publiczną im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy przy 
współpracy ze Stowarzyszeniem Miłośników Starego Fordonu. W tym roku za-
prezentowano osiem nowel polskich autorstwa Elizy Orzeszkowej, Marii Ko-
nopnickiej, Bolesława Prusa, Bruno Schulza, Władysława Stanisława Reymon-
ta, Stefana Żeromskiego, Henryka Sienkiewicza i Henryka Rzewuskiego. Spo-
tkanie rozpoczęło się wykładem literaturoznawcy dr. Marcina Smolińskiego na 
temat genezy czytanych nowel i twórczości ich autorów. Do głośnego czytania 
zaproszeni zostali czytelnicy osiedlowych bibliotek oraz mieszkańcy Fordonu. 
Czytali również bibliotekarze, członkowie Stowarzyszenia Miłośników Starego 
Fordonu oraz Radni Osiedla Stary Fordon. Głośnemu czytaniu towarzyszyła 
wystawa różnorodnych wydań nowel ze zbiorów Wojewódzkiej i Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej w Bydgoszczy.
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9.09. gośćmi Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mogilnie byli Marzena 
i Krzysztof Wystrachowie. Podróżnicy opowiedzieli o swojej wyprawie do Bo-
liwii, a także o Cholitas – rdzennych mieszkankach tego kraju, którzy zdobywa-
ją szczyty w tradycyjnych strojach. Przybliżyli również życie codzienne tamtej-
szej społeczności. Spotkanie wzbogacono fotorelacją z podróży.
  11.09. Filia nr 30 dla dorosłych i dla dzieci WiMBP w Bydgoszczy 
przygotowała głośne czytanie połączone z zajęciami teatralnymi ph. „Urodziny 
Juliana Tuwima”. Podczas spotkania dzieci z Klubu Odkrywców zaprezentowa-
ły wybrane wiersze poety: Lokomotywę, Rzepkę, Zosię Samosię i Ptasie Radio. 
Wykorzystawszy przygotowane kostiumy oraz scenografi ę uczestnicy stworzyli 
„żywe obrazy” nawiązujące do ulubionych utworów.

11.09. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Jaksicach zainaugurowa-
no cykl wydarzeń dla najmłodszych ph. „Poczytajki z Panią Krecikową”. Pod-
czas spotkania dzieci zapoznały się z informacjami na temat życia i twórczości 
Juliana Tuwima oraz wysłuchały wybranych utworów. Zajęcia odbyły się z oka-
zji 125. rocznicy urodzin poety.

12.09. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Nakle zorga-
nizowała spotkanie z Małgorzatą Jarocińską, która zaprezentowała gawędę 
poświęconą trzem wybitnym postaciom okresu międzywojennego. Bohaterami 
opowieści byli: pisarz Tadeusz Dołęga-Mostowicz, aktor teatralny i fi lmowy 
Bożydar Aleksander Żabczyński oraz Wojciech Kossak, autor m.in. monumen-
talnego obrazu „Bitwa pod Racławicami” stworzonego we współpracy z Janem 
Styką.

13.09. w Bibliotece Głównej WiMBP w Bydgoszczy odbyło się spo-
tkanie autorskie połączone z promocją książki pt. Wojenne sekrety Bydgoszczy, 
której autorem jest Krzysztof Drozdowski. Główny zrąb niniejszej publikacji 
stanowią artykuły publikowane na łamach lokalnej prasy. Całość dopełniają zu-
pełnie nowe rozdziały, które wypełniają białe plamy w historii miasta nad Brdą 
i Wisłą. Tekst urozmaica kilkadziesiąt zdjęć dokumentalnych.

13.09. w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Więcborku 
miało miejsce spotkanie z Ewą i Pawłem Piątkami – autorami książki Pasieka 
Dredziarza. Goście opowiedzieli o swoim pełnym pasji życiu, codziennej pracy 
pszczelarza, technikach zakładania uli oraz chorobach, jakie zagrażają pszczo-
łom w pasiekach na całym świecie. Na zakończenie każdy z uczestników otrzy-
mał słoiczek miodu, a także mógł skosztować wyrobów z Pasieki Dredziarza 
i zakupić egzemplarz książki.

14.09. Biblioteka Główna WiMBP w Bydgoszczy zorganizowała 
koncert Bydgoskiej Orkiestry Improwizowanej. Jest to zespół formujący się 
przy okazji pojedynczych wydarzeń, składający się z lokalnych muzyków, nie-
kiedy z gościnnym udziałem artystów z innych miast. Tuż po zachodzie słońca, 
na strychu biblioteki muzycy zagrali na instrumentach etnicznych. Improwi-
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zacja zespołowa to proces grupowego komponowania powstającego w wyniku 
współpracy równorzędnych wykonawców. Wszelkie decyzje twórcze mogą po-
wstać w dowolnym momencie. Odpowiedzialność za powstającą kompozycję 
spoczywa na każdym z wykonawców, sieć powiązań rośnie w trakcie próby, co 
w rezultacie powoduje rozwój narracji muzycznej.

16.09.-20.09. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Lubiewie miały 
miejsce tygodniowe warsztaty głośnego czytania dla dzieci, które prowadził ak-
tor Dawid Kartaszewicz. Podczas zajęć nie zabrakło teatralnych ćwiczeń, które 
pomogły najmłodszym dobrze zaprezentować się na scenie. Dzieci miały także 
okazję popracować na tekstem Małego Księcia. W dniach 25-29.11. artysta od-
wiedził Gminne Centrum Kultury i Biblioteki w Kcyni, gdzie przeprowadził 
cykl warsztatów teatralnych.

17.09. w Filii nr 3 dla dorosłych i dla dzieci oraz w Filii nr 11 dla 
dorosłych i dla dzieci WiMBP w Bydgoszczy odbyło się spotkanie z Olgą Ha-
nowską, która poprowadziła warsztaty ph. „Obrazki z natury” łączące techniki 
kompozycji i improwizacji. Dzieci wykonały prace w oparciu o naturalny ma-
teriał roślinny, włóczkę oraz rzeźbiarską masę solną. Powstały piękne manda-
le, które wprowadziły do biblioteki jesienny nastrój. Warsztaty zorganizowano 
w ramach VIII edycji Festiwalu Książki Obrazkowej LiterObrazki.

18.09. Gminną Bibliotekę Publiczną w Lubiewie odwiedziła autor-
ka książek dla dzieci, Zofi a Stanecka. Spotkanie z najmłodszymi czytelnikami 
zorganizowane zostało w ramach bibliotecznego projektu „Czytusie w akcji” 
dofi nansowanego z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Autorka 
opowiadała o różnych aspektach pracy pisarza. Dzieci miały okazję stworzyć 
własną bajkową postać, którą następnie zilustrowała pisarka. 

19.09. Zofi a Stanecka gościła w Miejsko-Gminnej Bibliotece Pu-
blicznej w Kamieniu Krajeńskim. Podczas spotkania autorskiego opowie-
działa o początkach swojej twórczości oraz pomyśle na stworzenie serii książek 
o Basi. Przeczytała również kilka fragmentów opowiadań swojego autorstwa 
oraz wspólnie z dziećmi wykonała rysunki przedstawiające postacie z obcej 
planety.
  19.09. w ramach VIII edycji Festiwalu Książki Obrazkowej LiterO-
brazki, Filia nr 3 dla dorosłych i dla dzieci oraz Filia nr 16 dla dorosłych 
z Oddziałem dla dzieci i młodzieży WiMBP w Bydgoszczy zorganizowały 
spotkanie autorskie z Przemysławem Wechterowiczem. Gość opowiedział o za-
wodzie pisarza i swoich utworach. Dzieci miały również okazję zagrać w ka-
lambury inspirowane książką, narysować własny początek historii nawiązujący 
do opowiadań Czy ktoś widział zajączka? i Uśmiech dla żabki oraz przedstawić 
grafi cznie swoje największe marzenie.
  19.09. w ramach programu Dyskusyjne Kluby Książki, Filia nr 13 dla 
dzieci i młodzieży oraz Filia nr 15 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i mło-
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dzieży WiMBP w Bydgoszczy miały miejsce warsztaty literacko-plastyczne 
z Beatą Zdębą, ilustratorką książek dla dzieci, współpracującą z wydawnictwa-
mi oraz najważniejszym polskim czasopismem dla dzieci „Świerszczykiem”. 
Dzieci zainspirowane wierszem Doroty Kozłowskiej-Staszewskiej Co w trawie 
piszczy?, wykonały ilustracje przedstawiające naturalne środowisko owadów.

19.09. Gminną Bibliotekę Publiczną w Pruszczu odwiedziła ilu-
stratorka Beata Zdęba, która przeprowadziła warsztaty literacko-plastyczne. 
Podczas spotkania dzieci wspólnie stworzyły pracę plastyczną przedstawiającą 
barwne drzewo. Na zakończenie artystka przekazała dzieciom pisemne podzię-
kowania zamieszczone w czasopiśmie Świerszczyk, a także zostawiła pamiąt-
kowy wpis w kronice biblioteki oraz w książce Alicja w Krainie Czarów z jej 
ilustracjami.

20.09. w Filii nr 7 dla dorosłych i dla dzieci przy oraz Filii nr 11 dla 
dorosłych i dla dzieci WiMBP w Bydgoszczy odbyły się warsztaty z Joanną 
Krzyżanek pt. „Bajkowa kuchnia Ignasia Ziółki”. Podczas spotkania dzieci wy-
słuchały dobrych rad ulubionego bohatera na temat zdrowego odżywiania oraz 
wspólnie stworzyły warzywny wszechświat. Warsztaty odbyły się w mach VIII 
edycji Festiwalu Książki Obrazkowej LiterObrazki. 

20.09. w Filii nr 14 dla dorosłych i dla dzieci WiMBP w Bydgoszczy 
zorganizowano wernisaż fotografi i Mirosława Rzeszowskiego, dyrektora Rejo-
nowej Biblioteki Publicznej w Szubinie. Jedną z pasji gościa jest fotografi a. Od 
kilkunastu lat dokumentuje stare rękodzielnicze DRZWI, stanowiące niepowta-
rzalne dzieła sztuki, będące efektem pracy wielu twórców. Jako ekspert, w swo-
ich opowieściach o historii drzwi, odwołuje się do fi lozofi i, religii, psychologii 
i innych zagadnień życia codziennego.

23.09. Biblioteka Miejska w Inowrocławiu zorganizowała spotkanie 
z Łukaszem Oliwkowskim, doktorem nauk humanistycznych, moderatorem 
„Spotkań z Filmem” w bibliotece oraz Dyskusyjnego Klubu Filmowego w ino-
wrocławskim kinie. Gość promował książkę Obroty miasta. Felietony i eseje 
o Inowrocławiu, w której znajdują się nawiązania do utworów poety i proza-
ika Mirona Białoszewskiego oraz fi lozofa kultury i religioznawcy Mircea Elia-
de. Wydanie zostało dofi nansowane ze środków budżetu miasta Inowrocławia 
w 2019 roku przeznaczonych na stypendium dla osób zajmujących się twórczo-
ścią artystyczną.

23.09. w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Kamieniu Kra-
jeńskim miało miejsce spotkanie z Joanną Skierą, która przybliżyła uczestni-
kom historię haftu krajeńskiego. Zaprezentowała również wykonane przez sie-
bie przedmioty użytkowe z motywem krajeńskim – piękne karafki, fi liżanki, ale 
także koszulki z wyszytym maszynowo nadrukiem oraz torby. 

23.09. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mogilnie odbyło się 
spotkanie z podróżnikiem Zdzichem Rabendą. Gość na co dzień łączy swoje 



88

zainteresowania z wykształceniem antropologa i animatora kultury. Prowadzi 
autorską działalność edukacyjną o charakterze podróżniczym pod nazwą TYŚ 
WIDZIOŁ, która zrodziła się z chęci przekazywania wiedzy i realizowania wła-
snych pasji. Podczas prelekcji opowiedział o swojej rowerowej wyprawie przez 
Meksyk. Przybliżył również kulturę, zwyczaje, życie codzienne mieszkańców 
oraz przyrodę. Spotkanie uświetniła fotorelacja z wyprawy. 

23.09. w ramach projektu „Z profi laktyką na Ty”, w Gminnej Biblio-
tece Publicznej w Pruszczu przygotowano spektakl dla młodzieży Zagubione 
sumienie Teatru Edukacji i Profi laktyki „Maska” z Krakowa. Przedstawienie po-
ruszyło problem przemocy, agresji oraz braku szacunku wśród młodych ludzi. 
Profi laktyczny spektakl dofi nansowano z budżetu Gminny Pruszcz w ramach 
Programu Profi laktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkoma-
nii na rok 2019.

25.09. gościem Biblioteki Miejskiej w Inowrocławiu była Małgorzata 
Rejmer, nominowana do Literackiej Nagrody Nike autorka powieści Toksymia 
oraz reportażu Bukareszt. Kurz i krew. Podczas spotkania pisarka zaprezento-
wała swoją najnowszą książkę Błoto słodsze niż miód opowiadającą o czasach 
komunizmu w Albanii. W przejmujący sposób opowiedziała o losach zwykłych 
ludzi, ofi ar systemu komunistycznego. 

25.09. Miejska Biblioteka Publiczna w Tucholi zorganizowała spo-
tkanie autorskie z regionalistką Marią Ollick promujące drugie poszerzone 
wydanie książki Maltych i grapa. Podczas wykładu połączonego z prezentacją 
multimedialną autorka przybliżyła gościom kulturę materialną i duchową daw-
nych mieszkańców Borów Tucholskich. Spotkaniu towarzyszyły przyśpiewki 
borowiackie w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca „Młodzi Borowiacy” działa-
jącego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Tucholi. 

26.09.-05.10. w Bibliotece Głównej WiMBP w Bydgoszczy można 
było podziwiać wystawę Życie w ruinach. Wystawa Caritas Polska. Aleppo 
2019 – Warszawa 1944. To poruszające połączenie fotografi i wielkoformato-
wych przedstawiających zniszczone Aleppo oraz zrównaną z ziemią Warszawę, 
miało na celu uwrażliwienie na obecny dramat mieszkańców Syrii. Wystawa 
powstała we współpracy z Muzeum Powstania Warszawskiego.

26.09. w ramach VIII edycji Festiwalu Książki Obrazkowej LiterO-
brazki, w Filii nr 7 dla dorosłych i dla dzieci oraz w Filii nr 15 dla dorosłych 
z Oddziałem dla dzieci i młodzieży WiMBP w Bydgoszczy odbyły się warsz-
taty z Karolem Banachem. Pod okiem ilustratora dzieci przeniosły się w świat 
wyobraźni, czego efektem było stworzenie wspólnej baśni w formie laporello, 
czyli harmonijki.

27.09.-28.09. Biblioteka Główna WiMBP w Bydgoszczy przystąpi-
ła do akcji „60+ Kultura” skierowanej do osób powyżej 60. roku życia, której 
celem jest wzmożenie aktywności polskich seniorów i zwiększenie zaintereso-
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wania tej grupy szeroko pojmowanym życiem kulturalnym. W ramach akcji na 
czytelników czekało zwiedzanie Biblioteki Bernardynów oraz zwiedzanie Izby 
Pamięci Adama Grzymały-Siedleckiego – Pracowni Teatrologicznej.
 27.09. w Filii nr 4 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży 
WiMBP w Bydgoszczy miała miejsce VI edycja Biesiady „Myśli Poetyckiej”. 
Gościem honorowym spotkania była poetka i animatorka kultury Barbara Jen-
drzejewska. Biesiadę prowadzili Lucyna Siemińska i Jarosław St. Jackiewicz. 
Swoją poezję zaprezentowali również: Aleksandra Brzozowska, Maria Chilic-
ka, Helena Dobaczewska-Skonieczka, Barbara Dombrowska-Pietrzykowska, 
Barbara Gębarowska, Artur Włodzimierz Łukasik, Romana Małecka, Krystyna 
Mazur, Rafał Roszczyniała, Sławomir Rybka, Alina Rzepecka. Muzyczną opra-
wę zapewnił poeta Juliusz „Yulo” Rafeld grający na gitarze własne utwory. Ilu-
strację muzyczną stanowiły również utwory Renaty Oparkowskiej do wierszy 
Barbary Jendrzejewskiej z płyty Za zakrętem świata i dalej.... 

27.09. Filia nr 15 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży 
oraz Filia nr 16 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży WiMBP 
w Bydgoszczy zorganizowały warsztaty z Piotrem Witoniem. Gość przygotował 
program literacko-teatralny oparty na książce Tajemnica diamentów z serii Biu-
ro detektywistyczne Lassego i Mai M. Widmarka. Dzieci miały okazję wspólnie 
poczytać, rozwiązać zagadki oraz ćwiczyć pamięć i wyobraźnię. Spotkania od-
były się w ramach VIII edycji Festiwalu Książki Obrazkowej LiterObrazki.

PAŹDZIERNIK
1.10. w Bibliotece Głównej WiMBP w Bydgoszczy odbyły się warsz-

taty NVC – Porozumienie bez Przemocy. Podstawą warsztatu było Porozumie-
nie bez Przemocy Marshalla Rosenberga, które polega na doświadczeniu więk-
szej autentyczności w komunikacji, większego zrozumienia, głębszego kontak-
tu i rozwijania umiejętności rozwiązywania konfl iktów. Warsztaty prowadzone 
były przez Certyfi kowanych Trenerów NVC Beatę i Piotra Hołtyniów.

1.10. Filia nr 19 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży 
WiMBP w Bydgoszczy przygotowała spotkanie z cyklu „BiblioFilia nr 19”. 
Dzieci z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 im. Louisa Braille’a w Byd-
goszczy, poznały historię Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. 
dr. Witolda Bełzy, wysłuchały opowieści o psotnych molach książkowych oraz 
zmieniły się w projektantów toreb bibliotecznych.

1.10. Gminna Biblioteka Publiczna w Kęsowie zorganizowała spo-
tkanie autorskie z dr. Krzysztofem Gawłowskim połączone z promocją najnow-
szego kryminału Cień przeszłości. Podczas spotkania gość opowiedział o po-
czątkach swojej twórczości, doświadczeniach pisarskich oraz inspiracjach.

2.10. w Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tucholi miał miejsce wer-
nisaż malarstwa ph. „Borowiackie inspiracje”. Swoją twórczość z ostatnich lat 
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zaprezentował malarz pochodzący z Borów Tucholskich, Józef Kukliński. Arty-
sta czerpie inspiracje z obserwacji otaczającego świata, głównie przyrody. Zaj-
muje się również kopiowaniem dzieł znanych twórców, np. Wojciecha Kossaka. 
Jego pasją jest także renowacja starych obrazów. Prace Józefa Kuklińskiego 
cenione są w kraju i za granicą, m.in. w Norwegii i Kanadzie. Malarz bierze 
również udział w wielu ekspozycjach. W 1987 roku zajął pierwsze miejsce 
w Ogólnopolskiej Wystawie Plastycznej zorganizowanej przez Ministerstwo 
Obrony Narodowej. Wówczas jego prace trafi ły do Muzeum Wojska Polskiego 
w Warszawie.

3.10. w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nakle odby-
ły się dwa spotkania z dr. Markiem Sikorskim, historykiem sztuki i publicystą. 
Pierwsze, skierowane do młodzieży, poświęcono życiu i twórczości Artura Co-
nan Doyle’a, twórcy postaci Sherlocka Holmesa oraz metodzie dedukcji. Dru-
gie, przygotowane dla dorosłych czytelników, dotyczyło historii św. Graala.

3.10. Gminna Biblioteka Publiczna w Sadkach zorganizowała spo-
tkanie z autorem powieści kryminalnych, Alkiem Rogozińskim, który promował 
swoją najnowszą powieść Do tajemnic. Gość opowiedział o swoim warsztacie 
pracy, o tym jak zaczęła się jego przygoda z pisaniem, o współpracy z Magdale-
ną Witkiewicz, a także o swoich pasjach i zainteresowaniach. Podczas spotkania 
autor stworzył także scenariusz kryminału. 

4.10. z okazji Światowego Dnia Zwierząt, Miejska Biblioteka w Ino-
wrocławiu gościła podróżnika i autora książki 23 kilometr – Krzysztofa No-
wakowskiego. Maszer, miłośnik gór oraz psich zaprzęgów, wraz ze swoją żoną 
Darią, opowiedział o sporcie, poświęceniu i pasji, która stała się sposobem na 
życie, a może nawet jedyną okazją do „prawdziwego”, wartościowego życia. 
Autor książki podkreślał, jak ważna i nierozerwalnie silna może być więź czło-
wieka ze zwierzęciem. Potwierdzeniem tych słów była obecność Heni i Filiki 
– psów zaprzęgowych, obdarzonych przez swoich opiekunów bezgraniczną mi-
łością. Spotkanie odbyło się w ramach projektu Protokół kulturalny XIII, dofi -
nansowanego przez Urząd Miasta Inowrocławia. 4.12. Krzysztof Nowakowski 
odwiedził Gminną Bibliotekę Publiczną w Dąbrowie Chełmińskiej. Podróż-
nik podzielił się wrażeniami z pisania swojej autorskiej książki 23 kilometr oraz 
planami nowej serii książek, tym razem przeznaczonej dla młodszych czytelni-
ków.

4.10. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Lnianie, odbyła się Noc Bi-
bliotek ph. „Znajdźmy wspólny język”. W programie znalazły się m.in.: pokaz 
muzyki etnicznej w wykonaniu Sławka Głowali&Fabryki Rytmów, warsztaty 
linorytu, gry planszowe i zabawy ruchowe, a także spotkanie z „kuchnią między 
regałami – kolacja z książką” oraz II edycja fl ash mob – „czytanie czy spanie”. 

4.10. Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie zorganizowa-
ła spotkanie z Przemysławem Wechterowiczem, autorem książek dla dzieci, 
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m.in.: Jajko czy kura, Bądź jak tygrys, Gwiazdka z nieba, Każdy kot ma dwa 
końce. Podczas spotkania najmłodsi wzięli udział w zabawach i zgadywankach 
przygotowanych przez pisarza. Artysta uczestniczył również w szubińskiej 
Nocy Bibliotek. 5.11. gość odwiedził Gminną Bibliotekę Publiczną w Jaksi-
cach. Podczas spotkania autorskiego opowiedział o zawodzie pisarza i swojej 
twórczości. Zaprezentował także książki: Uśmiech dla żabki, Czy ktoś widział 
zajączka? oraz Wielkie marzenia.

4.10. w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Więcborku miała 
miejsce wystawa sztuki biomechanicznej Roberta Skazy oraz malarstwa Walde-
mara Kuczerepy. Wyjątkowa ekspozycja to przykład nowatorskiego podejścia 
do sztuki. Obrazy Waldemara Kuczerepy to przede wszystkim prace surreali-
styczne i pełne symbolizmu. Jego malarstwo jest próbą zmierzenia się z emo-
cjami związanymi z codziennymi wydarzeniami i sytuacjami. Z kolei prace Ro-
berta Skazy wykonane metodą upcyklingu, reprezentują fantastykę zmierzającą 
w stronę horroru. Na wystawie artysta zaprezentował instalacje 3D pt. Biome-
chaniczne kobiety oraz cykl Potwory morskie inspirowane książkami H. Phil-
lipsa Lovecrafta, a także fi lmami z serii Obcy. Ekspozycję można było obejrzeć 
w dniach 4.10.-4.11.2019 roku.

7.10 gościem Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mogilnie 
był mogileński prawnik, regionalista i bibliofi l, Jerzy Chmielewski, któ-
ry promował książkę Zapomnieć nie wolno. Autor dzieli się w niej swoimi 
wspomnieniami o ludziach, wydarzeniach, miejscach oraz ważnych dla nie-
go publikacjach. Czytelnik poznaje Kazimierza Chmielewskiego – ojca auto-
ra, a następnie przenosi się do Mogilna lat wojny i okupacji. Uzupełnieniem 
publikacji są fotografi e wykonane przez Krzysztofa Walczaka oraz skany do-
kumentów zdeponowanych przez autora w Muzeum Ziemi Mogileńskiej. Je-
rzy Chmielewski był Przewodniczącym Okręgowej Komisji Badania Zbrodni 
Hitlerowskich w Mogilnie, a następnie członkiem Okręgowej Komisji Bada-
nia Zbrodni Hitlerowskich w Bydgoszczy. Organizatorem wydania i promocji 
książki było Mogileńskie Towarzystwo Kultury.

9.10. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tucholi odbyło się gło-
śne czytanie utworów o tematyce przyrodniczej. Gośćmi książnicy byli leśnicy: 
Nadleśniczy Nadleśnictwa Woziwoda, specjalista do spraw edukacji przyrod-
niczo-leśnej i leśniczy Nadleśnictwa Legbąd. Podczas spotkania dzieci wysłu-
chały opowiadań M. Jarockiej Tajemnice starego lasu, B.Gawryluk Wiosenna 
wyprawie Gwizdka oraz T. Samojlika Rodzina borsuków. 

10.10. w ramach programu America@Your Library Biblioteka Głów-
na WiMBP w Bydgoszczy zorganizowała spotkanie z dr. Adamem Piekarskim, 
absolwentem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, prezesem Polskie-
go Stowarzyszenia Przyjaciół Indian, członkiem Polsko-Amerykańskiego To-
warzystwa Etnologicznego i Muzeum Indian Amerykańskich w Waszyngtonie. 
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Od lat zajmuje się promocją w Polsce kultury tubylczych ludów Ameryki Pół-
nocnej. W 2014 roku wyruszył w podróż śladami historycznej wyprawy Lewis 
i Clarka, pokonując w sumie 23 tys. km. Trasa biegła od wybrzeża wschodniego 
poprzez St. Louis, skąd wyruszyła właściwa wyprawa, wzdłuż rzek Missouri, 
Snake i Columbia, aż nad Pacyfi k. Spotkanie było poświęcone wydarzeniu jakie 
miało miejsce na Równinach i Prerii w latach siedemdziesiątych XIX wieku – 
bitwie nad Little Bighorn.

16.10. Gminna Biblioteka Publiczna w Jaksicach zorganizowała 
warsztaty z ekologii, które przeprowadziła Beata Michałek z Leśnego Parku 
Kultury i Wypoczynku w Bydgoszczy. W zajęciach wykorzystano karty zajęć 
dla dzieci, plansze poglądowe oraz nasiona drzew. Celem spotkania była nauka 
rozpoznawania drzew na podstawie sylwetki, kształtu liścia i owoców. Warsz-
taty dofi nansowano z Referatu Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska 
Gminy Inowrocław. 

16.10. gościem Miejsko-Gminnej Biblioteki w Kamieniu Krajeń-
skim była Renata Kosin, autorka powieści i scenariuszy. Podczas spotkania 
opowiedziała o swojej twórczości, na którą składa się 11 książek. Łączy w nich 
wiele gatunków literackich. Tradycyjną powieść obyczajową urozmaica wątka-
mi sensacyjnymi, historycznymi oraz romantycznymi. 

17.10. Filia nr 5 dla dorosłych i dla dzieci WiMBP w Bydgoszczy, 
wspierając ogólnopolski projekt przedszkolny ph. „Mały Miś w świecie wiel-
kiej literatury”, przygotowała cykliczne zajęcia dla najmłodszych na podstawie 
książki Joanny Krzyżanek Dobre uczynki Cecylki Knedelek. Podczas spotkania 
dzieci wysłuchały opowiadania Miś w kratkę, w którym bohaterka wraz z przy-
jaciółką gąską odwiedzają koleżankę w szpitalu, a po tej wizycie szyją kolorowe 
misie dla małych pacjentek. Uczestnicy rozmawiali także o dobrych uczynkach 
oraz zaprojektowali własne wzory na misiach – przytulankach. Na koniec otrzy-
mali uszytego przez bibliotekarkę misia w kratkę. W ramach projektu, którego 
celem jest przekazanie dzieciom miłości do książek, Mały Miś wędruje po róż-
nych instytucjach i domach przedszkolaków, by uczestniczyć w czytaniu ksią-
żek.

18.10. w Bibliotece Głównej WiMBP w Bydgoszczy odbył się wie-
czór autorski Krzysztofa Drozdowskiego, połączony z promocją książki pt. 
W piekle wojny na trzech kontynentach. Są to wspomnienia ofi cera, który po 
przeżyciu katorżniczej pracy w sowieckich gułagach rozpoczął służbę między 
innymi w 7 Dywizji Piechoty formowanej w ramach Armii Polskiej na Wscho-
dzie. Do tej pory ta dywizja nie doczekała się swojego opracowania monogra-
fi cznego. Wspomnienia zebrał i opatrzył wstępem Krzysztof Drozdowski. Wie-
czór autorski z pisarzem miał miejsce także 6.12., a połączony był z promocją 
książki Pomorskie tajemnice III Rzeszy. 
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18.10. Biblioteka Publiczna w Pakości gościła wrocławskiego poetę 
Jerzego Olanina. Podczas spotkania opowiedział o swojej poezji poruszającej 
tematykę życia codziennego. Gość wykonał również kilka piosenek swojego 
autorstwa.

19.10. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Lnianie miało miejsce 
spotkanie dla młodzieży ze Zbigniewem Masternakiem – prozaikiem, reporta-
żystą, autorem scenariuszy fi lmowych. Gość opowiedział o swoim życiu, książ-
kach, działalności twórczej oraz pasjach. Podczas warsztatów komiksowych, po 
zapoznaniu się z podstawowymi pojęciami związanymi z komiksem, uczestnicy 
stworzyli własne obrazkowe historyjki. 15.11. twórca odwiedził Miejską i Po-
wiatową Bibliotekę Publiczna w Żninie i przeprowadził kreatywne warsztaty 
scenariuszowe dla młodzieży oraz warsztaty komiksowe dla dzieci. Zarówno 
w scenariuszach fi lmowych, jak i komiksach, uczestnicy przedstawili historię 
związaną ze Żninem.

22.10. w Filii nr 24 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzie-
ży WiMBP w Bydgoszczy miała miejsce prelekcja historyczno-regionalna ph. 
„Fordońskie czarownice”, którą wygłosiła Aneta Szydłowska ze Stowarzyszenia 
Miłośników Starego Fordonu. Tematem spotkania była historia domniemanych 
czarownic i czarowników z Fordonu, ich prześladowań i procesów o rzekome 
uprawianie czarów. Podczas wykładu, wśród innych świadectw przeszłości, 
zostały zaprezentowane zdjęcia dokumentów procesowych z ksiąg sądowych 
miasta Fordonu, przechowywanych w bydgoskim oddziale Archiwum Państwo-
wego.

24.10. Filia nr 15 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzie-
ży WiMBP w Bydgoszczy przygotowała spotkanie dla dorosłych ph. „Perły 
Dolnego Śląska”. Gościem była Agnieszka Reiwer-Przepierska, która zabrała 
uczestników w podróż po zakątkach południowej Polski. Z pasją opowiedziała 
o zamkach, pałacach i dworach, które można spotkać na Śląsku. Niektóre z nich 
zostały odrestaurowane, inne popadły w ruinę. Ciekawej prelekcji przybliżają-
cej historię cennych obiektów architektury towarzyszyła prezentacja multime-
dialna.

24.10. Miejska Biblioteka Publiczna w Tucholi zorganizowała spo-
tkanie autorskie ze Zbigniewem Kołbą skierowane do uczniów szkół podsta-
wowych. Gość opowiedział o swojej książce Znajdź mnie i kiedyś odwiedź, 
która poprzez zabawę przekazuje wiedzę o mapach, a tym samym zachęca naj-
młodszych do poznawania informacji z dziedziny geografi i. Dzieci zapozna-
ły się m.in. z miejscowościami o humorystycznych nazwach, takich jak: Jeże, 
Kokoszka, Rogi, Mrówki, Pieczarki i Misie. Podczas spotkania gość przekazał 
uczestnikom wskazówki dotyczące efektywnego uczenia się. Poruszył także te-
maty związane z rolą snu, zdrowego odżywiania i ruchu w prawidłowym roz-
woju młodego organizmu. Na zakończenie dzieci miały okazję zdobyć autograf 
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pisarza. 25.10. spotkanie z autorem odbyło się także w Bibliotece Publicznej 
w Sępólnie Krajeńskim.

25.10. Rejonową Bibliotekę Publiczną w Szubinie odwiedził podróż-
nik Szymon Springer. Gość opowiedział o swojej wędrówce po wrzosowiskach 
i Górach Kaledońskich w północnej Szkocji. Spotkaniu towarzyszył pokaz zdjęć 
z liczącej blisko 400 kilometrów pieszej wyprawy.

26.10. Miejską Bibliotekę Publiczną w Mogilnie odwiedził Paweł 
Wicher, który opowiedział o wyprawie przez Bajkał. Razem ze swoim przyja-
cielem Jakubem Rybickim przejechali rowerem zamarznięte, najgłębsze jezioro 
świata. Podczas spotkania gość zaprezentował fi lm z podróży.

LISTOPAD
04.11. w Bibliotece Głównej WiMBP w Bydgoszczy odbyło się spo-

tkanie autorskie Wojciecha Banacha wokół książki poetyckiej Plac Piastowski 
i inne wiersze, połączone z wernisażem wystawy pocztówek patriotycznych au-
tora. W latach 1975-1981 był członkiem Grupy Faktu Poetyckiego „Parkan”, 
znanej z niekonwencjonalnych prezentacji literackich. Od 1990 r. jest człon-
kiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. W 2005 r. został laureatem Nagrody 
Artystycznej Prezydenta Bydgoszczy, a w latach 2009 i 2015 – Strzały Łucz-
niczki – nagrody literackiej za najlepszą bydgoską książkę roku. W 2016 roku 
nagrodzony medalem „Za Twórczy Wkład w Kulturę Chrześcijańską”. Od 2011 
r. pełni funkcję prezesa zarządu Bydgoskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy 
Polskich. Jedną z pasji Wojciecha Banacha są pocztówki. Poeta zgromadził im-
ponujący zbiór, o czym można się było przekonać, odwiedzając wystawę (4-15 
listopada) w ramach obchodów Święta Niepodległości w Bibliotece Głównej 
WiMBP w Bydgoszczy. 

4.11. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mogilnie odbyła się 
promocja albumu prezentującego malarską twórczość, zmarłego w czerwcu 
2019 roku, Stanisława Tarnowieckiego. Gości powitała prezes Mogileńskiego 
Towarzystwa Kultury, która opowiedziała o twórczości regionalnego artysty, 
zwracając szczególną uwagę na jego skromność i życzliwość oraz umiejętność 
harmonizowania świata przedstawionego w akwarelach. Uczestnicy spotkania 
otrzymali pamiątkowy album akwarelisty prezentujący pejzaże oraz miejscową 
architekturę miejską.

6.11. w ramach programu Dyskusyjne Kluby Książki, gościem Filii 
nr 11 dla dorosłych i dla dzieci WiMBP w Bydgoszczy była podróżniczka 
Martina Zawadzka, autorka bloga lovelife.pl oraz książki Dziewięć marzeń. Jak 
odnalazłam siebie w podróży dookoła świata. Podczas spotkania globtroterka 
opowiedziała o swojej podróży po świecie. Na trasie jej wyprawy znalazły się 
m.in.: Australia, Filipiny, Indonezja, Hawaje. Nie zabrakło również ciekawych 
historii o jadowitych pająkach oraz nietypowych azjatyckich przysmakach.
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7.11. w Filii nr 14 dla dorosłych i dla dzieci WiMBP w Bydgoszczy 
miał miejsce wernisaż malarstwa Karola Satera. Artysta najchętniej maluje mar-
twą naturę, przyrodę, abstrakcyjne fi gury geometryczne oraz własne wyobraże-
nie otaczającej rzeczywistości. Preferuje różne techniki malarskie: pastele suche 
i mokre, farby plakatowe, akwarelowe, akrylowe. Swoje prace prezentował na 
zbiorowych i indywidualnych wystawach organizowanych na terenie woje-
wództwa kujawsko-pomorskiego. Chętnie uczestniczy w plenerach malarskich. 
Spotkaniu towarzyszyła muzyka w wykonaniu Piotra Henke z Trzcińca.

08.11. Biblioteka Główna WiMBP w Bydgoszczy zorganizowała spo-
tkanie z ks. Janem Sochoniem – profesorem zwyczajnym Uniwersytetu Kardy-
nała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, fi lozofem, teologiem, poetą, biogra-
fem, wydawcą pism ks. Jerzego Popiełuszki. Pohabilitacyjny dorobek ks. prof. 
J. Sochonia, obejmujący fi lozofi ę, teologię i literaturę, liczy ponad 190 pozycji. 
Zajmuje się on krytyką literacką, publicystyką i eseistyką. Współpracuje z ra-
diem, telewizją, prasą. Ma na swoim koncie ponad 20 tomików poezji. W związ-
ku z 35. rocznicą męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki, bydgoskie 
spotkanie połączone było z promocją książki Męczeństwo i miłość. W kręgu 
kultury przykościelnej.

8.11. w Filii nr 4 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży 
WiMBP w Bydgoszczy odbyło się spotkanie z Piotrem Stareńczakiem, fi lo-
zofem, poetą, eseistą, prozaikiem i współtwórcą grupy literackiej „Et cetera”. 
Gość promował swoją nową powieść Statki we mgle, należącą do nurtu prozy 
eseistycznej. Spotkanie prowadził Jarosław Stanisław Jackiewicz.

8.11. w ramach cyklu „Bliżej Poezji”, gościem Filii nr 11 dla doro-
słych i dla dzieci WiMBP w Bydgoszczy był Juliusz Rafeld, poeta, autor po-
wieści sensacyjnych, tekstów kabaretowych i piosenek. Podczas spotkania za-
prezentował nastrojową poezję przeplataną elementami kabaretowej satyry.

8.11. Gminna Biblioteka Publiczna w Jaksicach zorganizowała spo-
tkanie dla dzieci z artystami Filharmonii Pomorskiej. Goście przybliżyli cechy 
charakterystyczne polskiej muzyki oraz opowiedzieli o inspiracjach najwięk-
szych polskich kompozytorów: Fryderyka Chopina, Michała Kleofasa Ogiń-
skiego, Mieczysława Karłowicza, Ignacego Jana Paderewskiego. Podczas spo-
tkania artyści zaprezentowali mazurki, krakowiaki i polonezy.

9.11. w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Barcin odbyło się 
spotkanie pt. „Dieta osób w wieku dojrzałym”, zorganizowane we współpracy 
z Polskim Stowarzyszeniem Diabetyków Koło w Barcinie. Gościem biblioteki 
była Halina Hajdyła, która opowiedziała o hiperglikemii oraz przybliżyła zasa-
dy diety cukrzycowej.

12.11. w Filii nr 3 dla dorosłych i dla dzieci WiMBP w Bydgoszczy 
miało miejsce spotkanie ph. „Na podbój przestworzy”. Gościem był Jarosław 
Chrostowski, fi zyk, dziennikarz i redaktor naukowy zajmujący się promowa-
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niem polskich osiągnięć naukowych. Prelekcję poświęcono roli mieszkańców 
regionu kujawsko-pomorskiego w rozwoju nauki i lotnictwa.

13.11. Biblioteka Główna WiMBP w Bydgoszczy zorganizowała spo-
tkanie z poezją Doroty Nowak połączone z promocją książki „Zarzewie” (Grand 
Prix w II Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim „O Złotą Pszczołę” 2019). Do-
rota Nowak to autorka tomów poetyckich: na dwa (2014), opium (2015), anti-
dotum (2017), laureatka konkursu na Książkowy Debiut Poetycki w 2014 roku 
w ramach Nocy Poezji w Krakowie za tom na dwa, laureatka ogólnopolskiego 
konkursu „O Laur Czerwonej Róży” w 2016 roku. Publikowała w antologiach, 
pismach literackich, między innymi: „Akant”, „Migotania”, „Okolica Poetów”, 
„Krajobrazy Kultury”, „Protokół Kulturalny”, „Radostowa”. Spotkanie przygo-
towano we współpracy z Fundacją czAR(T) Krzywogońca. Wieczór poprowa-
dziła Grażyna Wojcieszko.

13.11. w stulecie urodzin Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, w Salo-
niku Literacko-Artystycznym Biblioteki Miejskiej w Inowrocławiu, odbył 
się wernisaż wystawy pt. Gustaw Herling-Grudziński. Fotobiografi a. Ekspo-
zycja została wypożyczona z Muzeum Historii Kielc i uzupełniona o zbiory 
pochodzące z biblioteki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz o publikacje 
znajdujące się w Bibliotece Miejskiej. Wernisaż wzbogacił wykład dr Magda-
leny Śniedziewskiej, autorki książki pt. Osobiste sprawy i tematy. Gustaw Her-
ling-Grudziński wobec dwudziestowiecznej literatury włoskiej. Opowiedziała 
o twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego odnoszącej się do jego włoskie-
go publicystycznego i recenzenckiego dorobku, o losie emigranta, jego adapta-
cji w nowej ojczyźnie oraz życiu prywatnym. Wystawę można było oglądać do 
29 listopada.

13.11 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mogilnie odbyło się spo-
tkanie z pisarzem i fotografem, Piotrem Milewskim. Gość opowiedział o książ-
ce Islandia albo najzimniejsze lato od pięćdziesięciu lat. Jest to najnowszy 
reportaż podróżnika, za który otrzymał w tym roku prestiżową Nagrodę Ma-
gellana, przyznawaną za najlepsze publikacje turystyczne. Uczestnicy prelekcji 
mieli okazję wysłuchać wywiadu z Piotrem Milewskim, który przeprowadziła 
Adrianna Radek, pracownik biblioteki. Całość uświetniła fotorelacja z wyprawy 
po Islandii.

15.11. Filia nr 19 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży 
WiMBP w Bydgoszczy przygotowała zajęcia edukacyjne ph. „Co to jest nie-
podległość?”. Podczas spotkania dzieci wysłuchały piosenki Kocham wolność 
w wykonaniu Chłopców z Placu Broni. Utwór stał się inspiracją do dyskusji na 
temat wolności osobistej i narodowej. Uczestnicy zastanawiali się również nad 
przyczynami utraty przez Polskę niepodległości. Pomocna okazała się książka 
Wojciecha Widłaka Komendant Wolnej Polski. O Józefi e Piłsudskim. Ta nie-
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zwykła historia, niczym wehikuł czasu, przeniosła uczestników do 1918 roku 
i pozwoliła wziąć udział w tworzeniu polskiego rządu.

18.11. w Bibliotece Głównej WiMBP w Bydgoszczy odbyło się spo-
tkanie z Rafałem Skąpskim, który opowiedział o pracy nad wspomnieniami 
swojej babki, Zofi i z Odrowąż-Pieniążków Skąpskiej, wydanymi przez Wy-
dawnictwo Czytelnik pt: Dziwne jest serce kobiece… Wspomnienia galicyjskie. 
Rozmowę poprowadził Jerzy Kisielewski. Rafał Skąpski – prawnik, niemal całe 
życie zawodowe i społeczne poświęcił sprawom kultury. W latach 1987-1990 
był sekretarzem Narodowej Rady Kultury, w okresie 1990-1998 i 2005-2015 
wydawcą, m.in. dyrektorem Państwowego Instytutu Wydawniczego, w latach 
1998-2001 wiceprezesem Polskiego Radia, w latach 2001-2004 wiceministrem 
kultury, w latach 1998-2018 prezesem Fundacji Kultury Polskiej, od 2005 pre-
zesem Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek, a od 2013 prezesem spółki 
Targi Książki, od 2015 wiceprezesem Stowarzyszenia Kuźnica, od 2019 pre-
zesem Klubu Przyjaciół Ziemi Sądeckiej. Opublikował blisko 80 artykułów na 
tematy kultury, historii, genealogii i polityki.

19.11. w Filii nr 3 dla dorosłych i dla dzieci WiMBP w Bydgosz-
czy odbyło się spotkanie pt. „Legendy pod żaglami”. Gościem był Cezary Czy-
żewski, instruktor żeglarstwa i podróżnik, który zabrał czytelników na morską 
wyprawę po Bałtyku. Trasa wiodła przez porty Szwecji, Danii, Niemiec oraz 
Polski. Spotkaniu towarzyszyła prezentacja multimedialna.

19.11. w Filii nr 17 dla dorosłych i dla dzieci WiMBP w Bydgoszczy 
odbył się wernisaż malarstwa czytelniczki Danuty Pierzchalskiej ph. „Różno-
rodność”. Podczas spotkania artystka opowiedziała o swojej twórczości, tech-
nikach malarskich oraz inspiracjach zaczerpniętych z otaczającego świata oraz 
dzieł włoskiego malarza A. Modilianiego. Zaprezentowane prace wykonane 
głównie farbami olejnymi powstały w latach 2016-2019.

19.11. gościem Biblioteki Miejskiej w Inowrocławiu był pisarz i po-
dróżnik, Marcin Kozioł. Podczas spotkania pt. „11 przeŻYĆ w Godzinę i 11 mi-
nut” opowiedział o swoich przygodach i doświadczeniach z podróży po świecie, 
które mają odzwierciedlenie w jego twórczości pisarskiej. Spotkaniu towarzy-
szył pokaz zdjęć oraz prezentacja w technice 3D.

19.11. z inicjatywy Gminnej Biblioteki Publicznej w Sadkach odby-
ło się przedstawienie dla najmłodszych pt. Konik Garbusek w wykonaniu Te-
atru Vaśka z Torunia. Po spektaklu dzieci uczestniczyły we wspólnej zabawie. 
W drugiej części spotkania uczestnicy wysłuchali wzruszającej opowieści Julii 
Rozworowskiej-Wolańskiej, zaproszonej przez Stowarzyszenie „Kreatywni dla 
Dębowa i okolic”, która wraz z synem napisała książkę Mój Tata mieszka w in-
nym świecie. 

20.11. Biblioteka Główna WiMBP w Bydgoszczy zorganizowała spo-
tkanie autorskie z fotografką Madame Miko i twórcą modowej marki Preposte-
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volution, Marcinem Urzędowskim (Miko & Urzędowski. Projekt Amputation). 
Artyści opowiedzieli o kulisach powstania projektu artystycznego AMPUTA-
TION, który skupia się wokół osób po amputacjach, a którego celem jest złama-
nie stereotypu dotyczącego postrzegania osób z niepełnosprawnością.

20.11. Filia nr 23 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży 
WiMBP w Bydgoszczy przygotowała zajęcia edukacyjne ph. „Jesteśmy dzieć-
mi i mamy swoje prawa”. Dzieci wysłuchały piosenki Mam prawo żyć oraz 
wiersza Marcina Brykczyńskiego O prawach dziecka. Dzieci odpowiadały tak-
że na pytania dotyczące wysłuchanych tekstów oraz wykonały prace plastyczne 
nawiązujące do tematu zajęć.

20.11. Biblioteka Publiczna w Sępólnie Krajeńskim zorganizowała 
spotkanie z podróżnikami i poznańskimi restauratorami – Moniką Mądrą-Paw-
lak i Janem Pawlakiem. Goście opowiedzieli o swoich samochodowych woja-
żach po obu Amerykach – od Patagonii po Alaskę. W wędrówce kierowali się 
powiedzeniem Patagończyków: Ci, co się spieszą, tracą czas. 21.11. podróżnicy 
odwiedzili Gminna Bibliotekę Publiczną w Rogowie.

21.11.-22.11. w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Barcin po raz 
kolejny zorganizowano konkurs powiatowy ph. „Gwara Pałucka – Ocalić od za-
pomnienia”. Wzięli w nim udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjum, 
szkół średnich oraz dorośli. Oceniano umiejętność posługiwania się gwarą, po-
prawność i staranność interpretacji, opanowanie pamięciowe tekstu, intonację, 
dykcję oraz ogólny wyraz artystyczny. Jury przyznało trzy nagrody w poszcze-
gólnych kategoriach: klas I-III, IV-VI, VII-VIII oraz klas III gimnazjum, a także 
szkół ponadgimnazjalnych i osób dorosłych. Konkursowi towarzyszyły prelek-
cje na temat haftu i stroju pałuckiego oraz kuchni pałuckiej.

21.11. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Nakle zorga-
nizowała koncert pt. „Więcej miłości!” zespołu „Arete”, który zakończył cykl 
uroczystości związanych ze Świętem Nieodległości. Zespół w składzie: Jerzy 
Struk – śpiew, Przemysław Hałuszczak – gitara i Romuald Andrzejewski – syn-
tezator zaprezentował utwory o tematyce patriotycznej i niepodległościowej. 
Nie zabrakło znanych i lubianych utworów: My pierwsza Brygada, Szara pie-
chota czy Maszerują strzelcy. 

21.11. gościem Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowem była Irena 
Ukleja, prezes Koła Sybiraków w Starogardzie Gdańskim. Podczas spotkania 
autorskiego promującego książkę W bolszewickim piekle. Ze Stanisławowa do 
Ojczyzny droga wiodła przez Kazachstan opowiedziała o losach swojej rodziny 
zesłanej na wschód. Wspomnienia zawarte w książce stały się pouczającą lekcją 
historii.

21.11. Bibliotekę Publiczną w Sępólnie Krajeńskim odwiedził po-
dróżnik Robert Gondek. Podczas spotkania opowiedział o swojej podróży do 
Tanzanii, Kenii, Ugandy, Rwandy i Burundi. Uczestnicy mieli okazję zobaczyć 
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pokryte lodowcami Kilimandżaro oraz wschód słońca na Mont Meru, odbyć 
spacer po niezwykle kolorowych Górach Księżycowych, podziwiać afrykańskie 
parki narodowe, a także zrelaksować się przy dźwiękach afrykańskiej muzyki. 
Spotkaniu towarzyszyły prezentacja multimedialna i klimatyczna muzyka.

22.11. z okazji Światowego dnia Pluszowego Misia, Filia nr 10 dla do-
rosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży WiMBP w Bydgoszczy przepro-
wadziła zajęcia edukacyjne pt. „Miś zwany Paddington” na podstawie opowia-
dań Michaela Bonda. Podczas spotkania dzieci wysłuchały fragmentu książki, 
a następnie wzięły udział w zabawach opartych na pomysłowości i wyobraźni. 
Należały do nich: „Odnalezienie depeszy od ciotki Lucy”, „Awaryjne lądowanie 
samolotu lecącego z Peru do Londynu”, „Przeprawa przez morze z samolotu 
na statek”, „Zwiedzanie dwupiętrowym autobusem Londynu”. Na zakończenie 
wykonały portrety sympatycznego Misia.

22.11. w Filii nr 15 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży 
WiMBP w Bydgoszczy odbył się wykład ph. „Kawa czy herbata”, który wygło-
siła dietetyczka Zuzanna Chrobak. Podczas spotkania opowiedziała o historii 
i najpopularniejszych gatunkach kawy i herbaty. Przybliżyła również zwyczaje 
dotyczące ich picia.

22.11. gościem Biblioteki Publicznej w Sępólnie Krajeńskim była 
Magdalena Grzebałkowska, polska pisarka i reporterka, laureatka wielu nagród, 
autorka biografi i ks. Jana Twardowskiego oraz Tomasza i Zdzisława Beksiń-
skich, nominowana w 2016 roku do literackiej nagrody NIKE za książkę 1945. 
Wojna i pokój.

22.11. Gminne Centrum Kultury i Biblioteki w Kcyni zorganizo-
wało spotkanie dla miłośników historii. Organizatorem było Stowarzyszenie 
Miłośników Zespołu Regionalnego Pałuki w Kcyni, Zakład Poprawczy w Kcy-
ni, Koło Turystyki Górskiej im. K. Bachledy w Kcyni oraz GCKiB w Kcyni. 
Spotkanie uświetnił prelekcją i pokazem multimedialnym Jacek Maćkowski, 
który opowiedział o walkach wielkopolan na różnych frontach wojennych. Po-
nadto wręczono nagrody laureatom w konkursie plastycznym pt. „Droga do 
niepodległości”. Całość spotkania zorganizowana została w ramach konkursu 
grantowego na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań 
powiatu nakielskiego w 2019, w zakresie podtrzymywania i upowszechnia-
nia tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości 
narodowej, obywatelskiej i kulturowej pod nazwą „Powstanie Wielkopolskie 
1918-1919 na Krajnie i Pałukach”. Projekt zrealizowany przez Stowarzyszenie 
Miłośników Zespołu Regionalnego Pałuki w Kcyni pod nazwą „Piękna nasza 
Ojczyzna mała – 100 lecie Powstania Wielkopolskiego, wspomnienia rodzin 
powstańczych i ich losy” sfi nansował powiat nakielski przy współpracy Gminy 
Kcynia. Uwieńczeniem wydarzenia było wspólne śpiewanie pieśni patriotycz-
nych z Zespołem Regionalnym Pałuki.
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23.11. w Filii nr 14 dla dorosłych i dla dzieci WiMBP w Bydgoszczy 
miały miejsce warsztaty plastyczne, w których wzięły udział członkinie Ku-
jawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Edukacji Artystycznej. Zajęcia odbyły się 
pod kierunkiem Adama Papke specjalizującego się w jednej z najtrudniejszych 
technik malarskich – akwareli.

26.11. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Świekatowie odbyła się 
Świąteczna Rodzinna Sesja Fotografi czna dla chętnych. Biblioteka zamieniła 
się w studio fotografi czne, gdzie po wcześniejszym zgłoszeniu można było zro-
bić sobie rodzinne zdjęcia. W sesji uczestniczyło 21 rodzin. 

27.11. Filia nr 3 dla dorosłych i dla dzieci WiMBP w Bydgoszczy 
zorganizowała „Ukraińsko-Polski konkurs recytatorski” skierowany do dzie-
ci ze szkoły podstawowej. Mali miłośnicy pięknego słowa recytowali wiersze 
Agnieszki Frączek. Jury pod przewodnictwem dyrektora Szkoły Podstawowej 
nr 10 w Bydgoszczy wyłoniło trzech zwycięzców oraz przyznało cztery wyróż-
nienia.

27.11. Filia nr 23 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży 
WiMBP w Bydgoszczy świętowała Dzień Pluszowego Misia. Oprócz uczest-
nictwa w zajęciach czytelniczych, dzieci obejrzały spektakl teatralny pt. Miś 
Marcel i przyjaciele kłopotów mają wiele w wykonaniu Teatru Maska z Krako-
wa. Tego samego dnia teatr odwiedził Gminną Bibliotekę Publiczną w Świe-
katowie. Z kolei 28.11. gościł w Bibliotece Publicznej w Sępólnie Krajeń-
skim.

27.11. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mogilnie odbyło się spo-
tkanie z dr. Tomaszem Ceranem, autorem opracowania wspomnień wojennych 
Wacława Jurgońskiego Od Szczeglina do KL Dachau. Książkę, która zawiera 
kronikę przeżyć rolnika, mieszkańca ziemi mogileńskiej, osadzonego w hitle-
rowskich obozach, wydała Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej w Bydgosz-
czy, dzięki dofi nansowaniu Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 
Wśród gości biblioteki znaleźli się członkowie rodziny Wacława Jurgońskiego 
oraz osoby, które pamiętały lub znały z opowieści historię Szczeglina – jednego 
z najokrutniejszych obozów przejściowych w drodze do Dachau, Mauthausen 
czy Gross Rosen.

28.11. gościem Filii nr 14 dla dzieci i młodzieży oraz Filii nr 10 dla 
dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży WiMBP w Bydgoszczy była 
autorka książek dla dzieci i młodzieży, Renata Piątkowska. Podczas spotkania 
autorskiego dla najmłodszych pisarka opowiedziała o swoich inspiracjach i po-
mysłach oraz tematach poruszanych w utworach. Przybliżyła wybrane opowie-
ści oraz ich bohaterów. Dzieci zapoznały się z książkami: Najwierniejsi przy-
jaciele, Mruk. Opowiadania o totkach, kotach i kociskach, Zbój. Opowiadania 
o koniach i konikach, To się nie mieści w głowie, Która to Malala?, Paluszki, 
czyli o dziesięciu takich, co nigdy się nie nudzą. Autorce towarzyszyła lektor 
Malwina Kożurno, która przeczytała opowiadanie Daleko jeszcze? ze zbioru 
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To się nie mieści w głowie oraz wiersz Joanny Kulmowej Gdybym miał dziesięć 
rąk. 

29.11. w ramach cyklicznych Spotkań z Historią organizowanych 
przez Klub Miłośników Historii, w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Świe-
ciu odbyło się spotkanie autorskie z Bożeną Ronowską, połączone z promocją 
książki Czarownice Himmlera. Publikacja powstała na podstawie 11. jednostek 
(teczek) wybranych spośród 4000 sporządzonych na polecenie Himmlera. Fi-
larem, na którym oparto prace były dokumenty z XVII w. i pierwszej połowy 
XVIII w. Proces tworzenia, który trwał 2 lata, polegał na tłumaczeniu z języka 
staropolskiego oryginalnych dokumentów, ich opracowaniu oraz cyfryzacji. Do 
tej pory objęła ona ok. 1000 rycin, natomiast w książce znalazły się 293. Pod-
czas spotkania zaprezentowano także pięciominutowy fi lm promujący projekt, 
gdyż fundusze potrzebne do jego realizacji były gromadzone w zbiórce społecz-
nej. Na zakończenie spotkania autorka odpowiedziała na pytania uczestników 
oraz podpisała książki.

30.11. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Świeciu odbyły się 
„Warsztaty kreatywnego pisania”. Spotkanie warsztatowe „Grona Literackie-
go”, skierowane było do wszystkich osób, które piszą i chcą rozwijać tę umiejęt-
ność. Podczas zajęć uczestnicy pracowali na tekstami związanymi z andrzejko-
wymi wróżbami, w wydaniu kryminalnym. Stworzyli również przedświąteczne 
opowiadania i wiersze. Zajęcia poprowadziła Kinga Willim – opiekun „Grona 
Literackiego”.

GRUDZIEŃ
2.12. w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Żninie 

miała miejsce promocja najnowszego tomiku wierszy Barbary Filipiak Drzwi 
do życia. Podczas spotkania autorskiego utwory poetki recytowali uczniowie 
I Liceum Ogólnokształcącego im. Braci Śniadeckich w Żninie. Wydawcą tomi-
ku jest Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Żninie, a współwydawcą 
Związek Literatów Polskich Oddział Bydgosko-Toruński.

3.12. Gminna Biblioteka Publiczna w Rogowie zorganizowała spo-
tkanie z Bronisławem Cieślakiem, odtwórcą roli porucznika Borewicza w kul-
towym serialu kryminalnym 07 zgłoś się. Publiczność zapoznała się z cieka-
wostkami na temat serialu i głównego bohatera. Spotkanie odbyło się w ramach 
obchodów 70-lecia Gminnej Biblioteki Publicznej w Rogowie.

3.12. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tucholi odbyła się pro-
mocja książki Mai Piwońskiej i Andrzeja Janeczki Trzeci Oddech Kaczuchy: 
o życiu i scenie. Trzeci Oddech Kaczuchy to kultowy zespół kabaretu i piosenki 
studenckiej, który powstał na początku lat 80. Zaprezentowana publikacja obej-
muje wiele faktów z minionej epoki i wzbogacona jest archiwalnymi zdjęciami, 
grafi kami oraz tekstami piosenek. Kilku z nich można było wysłuchać podczas 
recitalu zespołu.
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4.12. w Filii nr 11 dla dorosłych i dla dzieci WiMBP w Bydgosz-
czy miał miejsce wernisaż malarstwa pt. „Fikcja i fakty w obrazach i poezji”. 
Gościem była Maria Chilicka, autorka powieści Smak diamentów, ponad 800. 
wierszy i 900. obrazów, stypendystka Prezydenta Miasta Bydgoszczy oraz lau-
reatka Literackiej Nagrody Pracy Organicznej im. Marii Konopnickiej. Artystka 
opowiedziała o swojej twórczości oraz zaprezentowała prace malarskie i utwory 
poetyckie.

5.12. w ramach programu Dyskusyjne Kluby Książki, w Filii nr 15 dla 
dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży WiMBP w Bydgoszczy odbyło 
się spotkanie z Anną Czerwińską-Rydel, muzykiem, pedagogiem oraz autorką 
m.in. serii książek biografi cznych dla dzieci poświęconych wielkim Polakom. 
W bieżącym roku pisarka dołączyła do grona Kawalerów Orderu Uśmiechu. 
Podczas spotkania zaprezentowała książki: Ziuk. Opowieść o Józefi e Piłsud-
skim, W poszukiwaniu światła. Opowieść o Marii Skłodowskiej-Curie, Piórem 
czy mieczem. Opowieść o Henryku Sienkiewiczu, Sekretnik Matyldy. Przybliżyła 
również opowieść o Wandzie Rutkiewicz – pierwszej Polce, która zdobyła naj-
wyższy szczyt z ośmiotysięczników – Mount Everest. Na zakończenie autor-
ka odpowiedziała na pytania dzieci, zdradziła kilka faktów ze swojego życia 
oraz wyjaśniła, skąd czerpie pomysły na swoje książki. 

5.12. Filia nr 16 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzie-
ży WiMBP w Bydgoszczy zorganizowała zajęcia edukacyjne ph. „Wierzcie 
w Mikołaja!”. Podczas spotkania dzieci wysłuchały bajki J. Chapman Czy to 
już święta?, a następnie odpowiedziały na pytania dotyczące magicznego czasu 
Bożego Narodzenia. Na zakończenie wzięły udział w świątecznych konkuren-
cjach sportowych.

6.12. Filia nr 15 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży 
WiMBP w Bydgoszczy przeprowadziła zajęcia edukacyjne pt. „Zwyczaje i tra-
dycje Bożego Narodzenia”. Podczas świątecznego spotkania dzieci obejrzały 
prezentację dotyczącą świąt oraz wysłuchały bożonarodzeniowych opowiadań. 
Na zakończenie przedszkolaki wykonały kolorowe ozdoby choinkowe.

07.12. w Bibliotece Głównej WiMBP w Bydgoszczy odbyły się świą-
teczne warsztaty kreatywne dla dzieci. W oczekiwaniu na święta Bożego Naro-
dzenia zaproszono na niesamowite warsztaty, podczas których dzieci własno-
ręcznie stworzyły kartki świąteczne, pokazując jak ważni są dla nich ich bliscy 
i przygotowując dla nich unikatowy upominek świąteczny. 

10.12. pod hasłem „Zwierzę nie jest rzeczą” w Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Dąbrowie Chełmińskiej odbyły się dwa spotkania z pisarzem 
i artystą grafi kiem Wojciechem Cesarzem. Gość znany jest czytelnikom dzię-
ki serii książek o przygodach psa Wintera. W trakcie spotkania rozmawiano 
o emocjach i uczuciach zwierząt, a także o tym jak psy postrzegają świat. Dzieci 
poznały sekrety psiej natury, dowiedziały się jak należy odczytywać zachowa-
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nia zwierząt oraz sposoby, w jakie psy wspierają ludzi jako psy przewodnicy, 
w dogoterapii, w służbach mundurowych.

11.12. w ramach cyklu spotkań „Artystyczne prezentacje”, Biblioteka 
Publiczna Miasta i Gminy Barcin zorganizowała wystawę prac Ewy Ruczyń-
skiej, mieszkanki Augustowa. Artystka opowiedziała o początkach swojej twór-
czości artystycznej, ulubionych technikach oraz planach na przyszłość. Więk-
szość zaprezentowanych prac wykonano przy pomocy papierowej wikliny.

12.12. Filia nr 14 dla dorosłych i dla dzieci WiMBP w Bydgosz-
czy zorganizowała wystawę rękodzieła artystycznego autorstwa czytelniczki 
biblioteki, Iwony Szostak. Podczas wernisażu ph. „Igłą malowane…” artystka 
opowiedziała o swojej pracy oraz zaprezentowała obrazy o różnej tematyce, 
wykonane techniką haftu krzyżykowego.

12.12. w Saloniku Literacko-Artystycznym, Biblioteka Miejska 
w Inowrocławiu gościła Tomasza Sekielskiego – dziennikarza, autora ksią-
żek, twórcy fi lmów dokumentalnych uhonorowanego tytułem „Dziennikarza 
Roku” – najbardziej prestiżowym wyróżnieniem w dziedzinie mediów. Podczas 
spotkania opowiadał o swojej pracy i obrazie współczesnych programów infor-
macyjnych. Z przymrużeniem oka zdradził, iż chciałby napisać lekką powieść 
obyczajową, która nie byłaby przepełniona przemocą. Podzielił się również 
najbliższymi planami zawodowymi, wśród których jest nakręcenie kolejnych 
fi lmów dokumentalnych. 

12.12. gościem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu była poet-
ka Alicja Kosiedowska. Próby tworzenia własnych utworów poetyckich podję-
ła podczas pracy zawodowej. Pierwsze ukazały się w „Kurierze Lidzbarskim”. 
W drugiej połowie 2016 r. wydała tomik Okruchy życia. Wybór wierszy. Pod-
czas spotkania poetka zaprezentowała wiersze o różnorodnej tematyce, głównie 
egzystencjalnej. Spotkanie zorganizowano w ramach „Literackiego Podwie-
czorka”. 

13.12. w Filii nr 11 dla dorosłych i dla dzieci WiMBP w Bydgoszczy 
odbył się spektakl muzyczny pt. „Kwiaty we włosach” w wykonaniu kabaretu 
improwizowanego Blender – Bydgoskie Impro Układanki. Grupa zajmuje się 
improwizacją teatralną, tworzy przedstawienia bez scenariusza, oparte na suge-
stiach publiczności. Podczas występu goście zaprezentowali scenki inspirowane 
tekstami najbardziej znanych utworów muzycznych, wybranych losowo przez 
widzów.
 13.12. w Filii nr 15 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i mło-
dzieży WiMBP w Bydgoszczy przygotowała spotkanie z dietetykiem, Zuzanną 
Chrobak. Podczas wykładu pt. „Odchudzanie potraw świątecznych” uczestnicy 
dowiedzieli się w jaki sposób zdrowiej przygotować świąteczne przysmaki oraz 
aktywnie spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi.
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13.12. Gminna Biblioteka Publiczna w Nowem gościła Piotra Ma-
słowskiego, który opowiedział o swojej podróży do Amazonii. Spotkanie połą-
czono z promocją książki Świat oczyma Johnny’ego podróżnika.

15.12. Biblioteka Główna WiMBP w Bydgoszczy gościła bydgoski 
Teatr ALELALE, który na strychu Biblioteki Głównej przedstawił spektakl Be-
tlejem polskie, inspirowany dziełem Lucjana Rydla.

16.12. w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Żninie 
miało miejsce spotkanie dla młodzieży z prof. dr. hab. Leszkiem Teuszem – 
literaturoznawcą, pracownikiem Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu, autorem licealnego podręcznika do języka 
polskiego Skarbiec języka, literatury, sztuki, wyróżnionego przez Polską Aka-
demię Umiejętności w Krakowie oraz artykułów z zakresu kultury, literatury 
i języka. W swoich prelekcjach dotyka problematyki szeroko rozumianej kultu-
ry, zagadnień literackich i kwestii językowych. Podczas spotkania gość wygłosił 
wykład pt. „Agresja w języku – przyczyny, mechanizmy, funkcje”.

17.12. Filia nr 16 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży 
WiMBP w Bydgoszczy przygotowała wigilijne spotkanie dla podopiecznych 
Rejonowego Ośrodka Pomocy Społecznej „Słoneczko”, członków Klubu Senio-
ra „Babie Lato” oraz czytelników biblioteki. Świąteczną uroczystość rozpoczął 
występ Alicji Kucher, która wykonała kilka kolęd na harfi e celtyckiej. Następnie 
dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 13 pod kierownictwem Anity Krajnik wysta-
wiły Jasełka. Spotkanie zakończyło wspólne śpiewanie kolęd wraz z zespołem 
wokalnym „Niespodzianka” z Klubu Seniora „Złota Jesień”.

18.12. gościem Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Kcy-
ni był Mirosław Binkowski, autor publikacji: Słownik Gwary Pałuckiej, Mój 
słownik gwary pałuckiej, Mój downiejszy Żnin – czyli wiyrszyki i brawyndzynie 
o pałucki gwarze, żniniokach i Żninie. Podczas spotkania zapoznał czytelników 
z mapą językową Polski, opowiedział o regionie i jego folklorze oraz gwarze 
pałuckiej. Zaprezentował również wiersze, m.in. Jezdym z Barcina, Munczarnio 
dobrygó wychowanio oraz Na Podwyrku.

20.12. w Bibliotece Głównej WiMBP w Bydgoszczy odbył się pre-
mierowy odsłuch słuchowiska Mapy czasu poświęconego Annie Jachninie, 
które ukazało się na płycie winylowej. Losy bydgoszczanki były inspiracją do 
spotkania twórczego kilku artystów. Muzykę stworzyli Antek Jachna, Wojciech 
Jachna, Radosław Drwęcki i Marcin Karnowski (z gościnnym udziałem Anny 
Niestatek, Marka Maciejewskiego i Jarosława Hejmanna). W rolach głównych 
wystąpili Bogumiła Wresiło, Tomasz Kaźmierski i Michał Zdeb. Anna Jachni-
na napisała jeden z największych przebojów okupowanej stolicy – jest autorką 
słów piosenki Siekiera motyka. Jej wstrząsające notatki z pobytu w obozie za-
głady stanowią główną bazę struktury słuchowiska podzielonego na dwie czę-
ści: str. A i B. Ambicją twórców słuchowiska było wydawnictwo, w którym 
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słowa, dźwięki, muzyka i materialna postać stanowią spójną całość. Nagrania 
terenowe powstały w Bydgoszczy, Warszawie i Oświęcimiu (na Mapach czasu 
nie korzystano z żadnego banku dźwięków, wszystkie zostały zarejestrowane 
w naturze). Lektorów nagrano w Studio Mózg, a muzykę na Strychu Wojewódz-
kiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy przez Madżonga Studio. 
O wizualne aspekty albumu zadbała Monika Aleksandrowicz. 
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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

„Kompanijka”

W terminie 24.06.-30.07. 2019 r. Biblioteka Główna wraz z Filią nr 
15 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży przy ul. Brzęczkowskie-
go oraz Filią nr 16 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży przy ul. 
Broniewskiego zrealizowały projekt pt. „Kompanijka”, którego adresatami 
były głównie dzieci i młodzież. Nadrzędnym celem projektu „Kompanijka” 
było promowanie czytelnictwa poprzez niesztampowe działania, takie jak gry 
planszowe, książkowe i zabawy z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości. 
Dzięki temu biblioteka przestała kojarzyć się wyłącznie z lekturami szkolnymi. 
Zamierzeniem „Kompanijki” było przeprowadzenie działań w okresie wakacji, 
co doskonale się sprawdziło. Młodzież, która spędzała lato w mieście, mogła 
bezpłatnie skorzystać z kreatywnej oferty. Gry planszowe były ciekawą alter-
natywą dla gier komputerowych i telewizji. Pozwoliły w interesujący sposób 
spędzić miło czas w gronie znajomych czy rodziny. Najmłodsi czytelnicy, gra-
jąc w „planszówki” uczyli się zasad zdrowego współzawodnictwa. Gry, które 
znalazły się w ofercie „Kompanijki” nie tylko zapewniły dobrą zabawę, ale były 
przemytnikiem nauki ekonomii czy matematyki, a także uczyły umiejętności 
współpracy. Zabawy z nowymi technologiami pozwoliły zanurzyć się w wirtu-
alnej rzeczywistości. Odwiedzając biblioteki, można było przenieść się do naj-
dalszych zakątków świata lub zjechać najbardziej ekstremalnym rollercoaste-
rem. W ten sposób szanse na dostęp do nowych technologii zostały wyrównane. 
W okresie dwóch miesięcy, w Bibliotece na Błoniu i Bibliotece na Przylesiu, na 
odwiedzających czekały nowe, polecane gry planszowe, okulary wykorzystują-
ce wirtualną rzeczywistość oraz gry książkowe. Z kolei w Bibliotece Głównej 
obywały się szkolenia z gier planszowych oraz pokazy instruktażowe z nowo-
czesnych technologii.
Program zadania w przedstawiał się następująco: 
• Popołudnia z planszówkami. Dwie fi lie osiedlowe (Biblioteka na Błoniu i Bi-
blioteka na Przylesiu) zostały zaopatrzone w pakiety gier planszowych. Były to 
gry zarówno dla najmłodszych dzieci, jak i gry rodzinne dla każdej grupy wie-
kowej. Ponadto każdego dnia w dwóch bibliotekach odbywały się rozgrywki 
gier planszowych. 
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• Wirtualny świat. Młodzież odwiedzająca bibliotekę, poznała wirtualną rzeczy-
wistość. W tym celu zostały stworzone odpowiednie stanowiska wyposażone 
w gogle i kontrolery VR. Wykwalifi kowane osoby zajmujące się branżą z za-
kresu wirtualnej rzeczywistości, przeprowadziły szereg szkoleń i pokazów dla 
pracowników Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy. 
Dodatkowo, pasjonaci nowinek technologicznych, podczas trwania projektu, 
przeprowadzali zajęcia z młodzieżą i dziećmi, aby zaprezentować im zastoso-
wanie wirtualnej rzeczywistości. Każdego dnia, biblioteki odwiedzało kilkana-
ście osób, aby skorzystać z Gogli VR.
• Gamebook. Łączymy książki z grami. Zabawa, podczas której użytkownicy 
wcielili się w role bohaterów książkowych. Podczas tego typu działań, gracz-
czytelnik, dokonywał wyborów, które miały wpływ na fabułę opowieści. 
W grach zostały wykorzystane książki, w których były zakodowane hasła. Gra-
cze, czytając wybrane akapity, odkrywali rozwiązania zagadek i sami decydo-
wali jak dalej potoczy się rozgrywka.
 W ramach projektu „Kompanijka”, dofi nansowanego ze środków 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu Partnerstwo dla 
Książki odbyło się 125 wydarzeń, w których uczestniczyło 1018 osób.

„Biblioteka na wynos”

Głównym zadaniem projektu „Biblioteka na wynos” zrealizowanego 
w terminie 1-31 października 2019 roku było wzmocnienie kulturotwórczej 
roli biblioteki wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Dobre lokalizacje, nowo-
czesny wystrój i wyposażenie Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Bydgoszczy dały szansę na przyciągnięcie osób, które do tej pory korzy-
stały z bibliotek rzadko lub nie korzystały wcale. Ideą zadania była promocja 
czytelnictwa wśród najmłodszych oraz ich rodzin, a także zwrócenie uwagi na 
ogromne znaczenie, jakie dla intelektualnego i emocjonalnego rozwoju dziecka 
ma obcowanie z literaturą i sztuką. Zaprezentowano ofertę kulturalną WiMBP 
w Bydgoszczy, ukazując tym samym ogrom możliwości wyboru interesującej 
dzieci i młodzież oferty czytelniczej i kulturalnej.

Szukając sposobu na skuteczniejsze działania w zakresie animowania 
kultury i życia społecznego, wdrożono nowe działania, narzędzia i usługi, które 
miały za zadanie przyciągnąć i zatrzymać w bibliotece młodych użytkowników. 
Stąd pomysł wyjścia z ofertą kulturalną biblioteki w przestrzeń miejską. W tym 
celu zorganizowano w trzech dużych galeriach handlowych małe eventy, które 
przyciągnęły dzieci, młodzież, a także ich rodziców, dziadków czy opiekunów, 
będących na weekendowych zakupach w centrum handlowym. Współpraca 
z bibliotekami trzech szkół podstawowych opierała się na podobnym wzorcu. 
Zadanie obejmowało działania promujące bibliotekę i literaturę, kształtujące 
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wizerunek biblioteki jako instytucji zachęcającej lokalną społeczność do uczest-
niczenia w wydarzeniach kulturalnych.

Na zadanie „Biblioteka na wynos” złożyły się działania artystyczne, 
edukacyjne i animacyjne: warsztaty, spotkania z pisarzami, gry i zabawy, spek-
takl i koncerty, projekcje fi lmów. Zaprezentowano ofertę biblioteczną, m.in. 
gogle VR, gry planszowe, pokaz photonów. Uczestnicy wszystkich wydarzeń 
mieli na miejscu możliwość zapisania się do biblioteki. 
 Ogółem w ramach zadania „Biblioteka na wynos” dofi nansowanego ze 
środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z programu Partner-
stwo dla Książki odbyło się 57 działań, w których wzięły udział 1484 osoby.

Biblioteka Publiczna w Sępólnie Krajeńskim

„Franciszek i Emanuel Grudzińscy - budowniczowie polskiego Sępólna 
Krajeńskiego w okresie II RP”

BP w Sępólnie Krajeńskim brała udział w programie Pionierzy Polski 
Niepodległej Instytutu Pileckiego w Warszawie i otrzymała grant w wysokości 
20.000 zł ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach 
Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 na realizację za-
dania „Franciszek i Emanuel Grudzińscy – budowniczowie polskiego Sępólna 
Krajeńskiego w okresie II RP”. Trwający ponad pół roku projekt był wieloeta-
powy i obejmował m.in. warsztaty dziennikarskie, test wiedzy o Sępólnie Kra-
jeńskim, wystawę i druk wkładki tematycznej do czasopisma lokalnego.

W czerwcu 2019 r. w ramach projektu, odbyły się dwudniowe warszta-
ty literacko-dziennikarskie oraz spotkanie autorskie z Danielem Odiją. Uczest-
nicy warsztatów poznali haiku, wspólnie z pisarzem szlifowali tekst o ks. E. 
Grudzińskim, otrzymali mnóstwo dziennikarskich wskazówek i poznali cieka-
wostki z życia pisarza.

Kolejnym działaniem w ramach projektu była III Edycja Wielkiego 
Testu z Historii Sępólna Krajeńskiego. 7 sierpnia 2019 r., w gościnnej sali kon-
ferencyjnej Centrum Aktywności Społecznej w Sępólnie, 12. śmiałków przy-
stąpiło do rozwiązywania testu, składającego się z 30. pytań o różnym stopniu 
trudności. Autorem pytań był Łukasz Jakubowski – historyk regionalista oraz 
pracownik biblioteki. Test odbył się pod hasłem „Franciszek i ks. Emanuel Gru-
dzińscy i ich czasy”. Podczas gdy jury zajęte było sprawdzaniem testu, na sali 
dyskutowano o dziejach miasta. Łukasz Jakubowski przedstawił obecnym syl-
wetkę ks. Grudzińskiego i omówił przebieg bibliotecznego projektu.

W październiku 2019 r. Biblioteka Publiczna w Sępólnie zorganizowa-
ła wystawę Grudzińscy – non omnis moriar. Tytuł wystawy stanowił credo bi-
bliotecznego projektu poświęconego Franciszkowi i ks. Emanuelowi Grudziń-
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skim. Celem wszystkich bibliotecznych działań było bowiem przypomnienie 
mieszkańcom biografi i tych postaci i zwrócenie uwagi na spuściznę, jaką po 
sobie zostawili. Franciszek Grudziński był pierwszym kierownikiem szkoły po-
wszechnej w Sępólnie po odzyskaniu niepodległości. Jego syn, ks. Franciszek 
Grudziński, był sępoleńskim proboszczem, inicjatorem rozbudowy kościoła 
i budowy Domu Katolickiego. Wystawę, składającą się z 10 plansz przedsta-
wiających miejsca związane z Grudzińskimi, uzupełnił 8-stronicowy dodatek 
tematyczny do lokalnego tygodnika. Bogato ilustrowana wkładka składała się 
z kilku artykułów: biografi i Franciszka i ks. Emanuela, wspomnień mieszkań-
ców, informacji o projekcie. Materiały niezbędne do opracowania wystawy oraz 
dodatku tematycznego do lokalnego tygodnika przygotowane zostały na czerw-
cowych warsztatach literackich przez grupę studentów Uniwersytetu Trzecie-
go Wieku. Wernisaż wystawy był okazją do podziękowań studentom UTW za 
zaangażowanie w projekt oraz w misję przypomnienia mieszkańcom miasta 
o Franciszku i Emanuelu Grudzińskich.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Barcin

„Biblioteka ze smakiem”

„Biblioteka ze smakiem” to projekt dotowany ze środków Minister-
stwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zrealizowany w terminie 01.04.-
31.11. 2019 r. przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Barcin. W ramach 
zadania zaplanowano działania promujące czytelnictwo wśród osób dorosłych 
oraz młodzieży poprzez aktywne uczestnictwo w różnych wydarzeniach kultu-
ralnych. Projekt obejmował przedsięwzięcia propagujące książkę oraz bibliote-
kę jako ośrodek animujący kulturę i aktywizujący lokalną społeczność. Celem 
było zwrócenie uwagi użytkowników na wartość literatury, nie tylko beletry-
stycznej, ale także popularnonaukowej w formie przewodników i poradników 
kucharskich.

W ramach projektu przeprowadzono szereg spotkań z ciekawymi ludź-
mi: piszącymi kucharzami, pasjonatami gotowania i smakoszami, którzy zabrali 
uczestników w podróż po krainie smaków. Realizację rozpoczęto 3 kwietnia 
warsztatami kulinarnymi z Krzysztofem Leśniewskim, autorem książki Kuch-
nia Pałucka. Podczas spotkania ph. „Biesiada po pałucku” gość opowiedział 
o kuchni Pałuk oraz wspólnie z uczestnikami przygotował potrawy charaktery-
styczne dla tego regionu. W maju w bibliotece gościły członkinie Koła Gospo-
dyń Wiejskich z Lisewa Kościelnego. Spotkanie ph. „Kujawianki to my!”, stało 
się okazją do dyskusji na temat tradycji, kulinariów i zwyczajów panujących na 
Kujawach. Z kolei w czerwcu Bibliotekę odwiedziła Marta Sztokfi sz, która za-
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prezentowała swoją książkę poświęconą Lucynie Ćwierczakiewiczowej, jednej 
z najsłynniejszych polskich autorek książek kucharskich. Opowiedziała o jej 
życiu oraz publikacji 365 obiadów za pięć złotych, która cieszyła się dużym po-
wodzeniem wśród dziewiętnastowiecznych gospodyń. Podczas wrześniowych 
wydarzeń czytelnicy spotkali się z Manuelą Kalicką, cenioną pisarką i dzienni-
karką, właścicielką agencji literackiej. Autorka Powieść od kuchni opowiedziała 
o swojej twórczości oraz kulisach pracy wydawcy. Kolejnym gościem Biblio-
teki był Łukasz Walewski, pisarz, dziennikarz radiowej Trójki, który prowadzi 
audycje Trzecie oblicze dyplomacji, Trzy strony świata i Europa od kuchni, autor 
książki Przywitaj się z królową. Gafy, wpadki, faux pas i inne historie oraz współ-
autor publikacji Polski most szpiegów. Kulisy operacji dyplomatycznych oczami 
ambasadora RP oraz Ambasadorowie. Czego nie powie ci królowa. Podczas 
spotkania autorskiego połączonego z elementami warsztatu ph. „Etykieta wg 
Walewskiego” przybliżył sztukę konwersacji oraz zasady savoir vivre’u. Przy-
toczył również kilka anegdot ze świata międzynarodowej dyplomacji oraz prze-
kazał uczestnikom kilka rad dotyczących radzenia sobie w nieoczekiwanych 
sytuacjach. W październiku, o historii polskiej sztuki kulinarnej, opowiedziała 
bibliotekarka Olga Gralak-Ćwikła. Spotkanie ph. „Kuchnia przez wieki” stało 
się okazją do poznania najciekawszych książek kucharskich, które doskonale 
oddawały zmiany dokonujące się na polskich stołach, w tym następujące po 
sobie wpływy obcych kuchni oraz przemiany społeczne różnicujące dietę ludzi, 
w zależności od ich stanu społecznego, dochodów i miejsca zamieszkania. Nie 
zabrakło odwołań do takich publikacji, jak: Compendium ferculorum Stanisława 
Czernieckiego z 1682 roku, książki kucharskiej Jana Szyttlera z I połowy XIX 
wieku, 365 obiadów za pięć złotych Lucyny Ćwierczakiewiczowej, Uniwersal-
nej książki kucharskiej Marii Ochorowicz-Monatowej, wydanej w I poł. XX 
wieku oraz Kuchnii polskiej z czasów PRL-u. Dla miłośników dalekich podróży 
i egzotycznych potraw, Biblioteka przygotowała spotkanie ph. „Kuchnia regio-
nów świata”. Opowieść podróżniczo-kulinarną poświęconą obu kontynentom 
Ameryki zaprezentowali Monika Mądra-Pawlak i Jan Pawlak. Pasjonaci dobrej 
kuchni i właściciele poznańskich kawiarni oraz restauracji „Cafe La Ruina & 
Raj” wspólnie napisali i wydali dwie książki: Lubię. Atlas z przepisami oraz 
Ameryka! Drugi atlas z przepisami. Razem dziećmi w ciągu 340. dni odwiedzili 
19 krajów Ameryki Północnej i Południowej. W ten sposób poznali setki restau-
racji, barów i domowych kuchni, o których z pasją opowiedzieli czytelnikom. 
Nie zabrakło również sentymentalnych opowieści o smakach Mazur, snutych 
przez pisarkę i dziennikarkę, Katarzynę Enerlich. Autorka powieści osadzo-
nych w mazurskich realiach, przybliżyła uczestnikom historię wybranych dań 
oraz sposoby ich przyrządzania, a także podzieliła się rodzinnymi przepisami. 
Finałowe spotkanie ph. „Rozmowy przy wspólnym stole”, wieńczące projekt 
„Biblioteka ze smakiem”, poprowadziły pisarki Agnieszka Jeż i Paulina Płat-
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kowska. Wspólnie napisały i wydały powieści obyczajowe Nie oddam szczęścia 
walkowerem, Szczęściary, Marzena M., Ciasteczko z wróżbą, Niewierność oraz 
komedię kryminalną Jak przechytrzyć nieboszczyka. Podczas spotkania dys-
kutowały o pasjach czytania, pisania, jedzenia oraz gotowania. Opowiedziały 
także o bogactwie smaków i zwyczajach kulinarnych dwudziestolecia między-
wojennego. 

Dla benefi cjentów projektu Biblioteka przy współpracy z Zespołem 
Szkół w Barcinie, Stowarzyszeniem „Otwarte Umysły” i Towarzystwem Miło-
śników Miasta i Gminy Barcin przygotowały internetowy „Quiz ze smakiem”. 
Celem konkursu było promowanie lokalnych tradycji kulinarnych, ugruntowa-
nie wiedzy o tematyce kulinarnej, rozbudzenie zainteresowań kulinarnych, pi-
sarskich, czytelniczych oraz promocja literatury beletrystycznej i poradników 
kulinarnych. 

W ramach projektu „Biblioteka ze smakiem” zorganizowano 10 spo-
tkań, w których uczestniczyło 491 osób. Koszt projektu wyniósł 14 300 zł, 
z czego 10 990 zł pochodziło z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego z programu Partnerstwo dla Książki, natomiast 3 310 zł stanowiło 
wkład własny.

„Kto czyta nie pyta – książka na leżaku”

W ramach projektu „Kto czyta nie pyta – książka na leżaku”, dofi nan-
sowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Biblioteka 
Publiczna Miasta i Gminy Barcin zrealizowała w terminie 01.06.-31.08.2019 
r. szereg wydarzeń kulturalnych skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 
7-14 lat. Głównym założeniem projektu było wspieranie rozwoju czytelnicze-
go, edukacyjnego i plastycznego najmłodszych czytelników. Podjęte działania 
miały na celu przeprowadzenie spotkań literackich i zajęć plastycznych, sty-
mulujących wrażliwość oraz wyobraźnię dzieci i młodzieży, aktywizujących 
ich twórczo i umożliwiających rozwijanie zainteresowań czytelniczych, a tak-
że umiejętności manualnych. 

Warsztaty plastyczne ph. „Wakacyjny album” 2 lipca zainaugurowa-
ły cykl spotkań wakacyjnych w bibliotece. Dzieci stworzyły okładki do albu-
mu, który nie tylko stał się skarbnicą wspomnień z letniego wypoczynku, ale 
również zbiorem autografów gości zaproszonych do udziału w projekcie. Bi-
bliotekę odwiedziła Ewa Nowak, autorka felietonów, opowiadań oraz powieści 
dla dzieci i młodzieży. Podczas spotkania autorskiego z pisarką połączonego 
z warsztatami literacko-plastycznymi, dzieci zaprojektowały okładki książek 
i wzięły udział w zabawie polegającej na prezentacji własnej publikacji przed 
komisją noblowską. 9 lipca podczas warsztatów plastycznych ph. „Coś fajne-
go z niczego” dzieci przygotowały wyjątkowy prezent dla kolejnego gościa, 
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Jakuba Skworza. Własnoręcznie wykonana książka Nie tylko Mania Skłodow-
ska marzyła o tym, kim będzie stała się miłą niespodzianką dla twórcy takich 
opowieści jak: Mania Skłodowska, Adaś Mickiewicz. Łobuz i mistrz, Wampirek 
Alfredi ostatni ząbek, Księżniczka Adela i duszek Elbit, Prawie bajki. Niezna-
jomość prawa szkodzi. Dzięki prezentacji multimedialnej oraz naukowym do-
świadczeniom, gość wprowadził młodych czytelników w fascynującą opowieść 
o niezwykłej kobiecie, dwukrotnej laureatce Nagrody Nobla, która od najmłod-
szych lat, na przekór przyjętym normom, dążyła do spełnienia swoich marzeń. 
Zaprezentowana książka stała się pretekstem do dyskusji o życiu i pasjach Ma-
rii Skłodowskiej-Curie. Podczas kolejnego spotkania autorskiego, dzieci mały 
okazję zapoznać się z twórczością Jolanty Kasperkowiak, autorki książek o te-
matyce przyrodniczej. Był to czas na wspólne czytanie wierszy i opowiastek 
o przyrodzie i zwierzętach, a także dyskusję na temat środowiska naturalnego. 
Zaproponowane przez Bibliotekę kreatywne warsztaty stały się okazją do stwo-
rzenia ilustrowanej książki podróżniczej oraz poznania sylwetki pisarza i po-
dróżnika, Leszka Szczasnego. Raciborski globtroter przybliżył m.in.: azjatycką 
kulturę, historię, zabytki, kuchnię i przyrodę. Oprócz ciekawostek dotyczących 
Turcji, dzieci poznały również tajniki podróżowania. Na zakończenie spotkania 
uczestnicy otrzymali pocztówki ze zdjęciami autorstwa gościa oraz autografy do 
wakacyjnych albumów. Wprowadzeniem do kolejnego spotkania z niezwykłym 
twórcą literatury dziecięcej były warsztaty literacko-plastyczne, podczas któ-
rych uczestnicy zaprojektowali barwne papierowe zakładki w formie skarpetek 
oraz wykonali plastelinowe czarownice. Powstałe dzieła nawiązywały do ilu-
stracji Daniela de Latour. Podczas warsztatów ilustrator książek, komiksów oraz 
czasopism dla dzieci i dorosłych, przeniósł najmłodszych w świat fantastycznej 
bajki Justyny Bednarek Babcocha. Wspólnie z rysownikiem dzieci stworzyły 
wizerunki czarownic oraz zaprojektowały wnętrza ich trójwymiarowych dom-
ków. Sierpniowe warsztaty plastyczno-techniczne pt. „Wytnij-wklej” były oka-
zją do stworzenia bajkowych gier planszowych oraz papierowo-fi lcowych ko-
laży w technice 3D przedstawiających bezludne wyspy oraz piaszczyste plaże. 
Biblioteka zorganizowała także spotkanie z Magdą Podbylską, która przepro-
wadziła warsztaty literacko-detektywistyczne oparte na książce Tajemnice Koń-
skiej Zagrody. Dzieci nie tylko zapoznały się z wiadomościami na temat koni, 
ale pod okiem gościa wspólnie napisały opowiadanie. Na zakończenie wakacyj-
nego projektu „Kto czyta nie pyta – książka na leżaku”, uczestnicy spotkali się 
z wrocławskim pisarzem Rafałem Witkiem, autorem książek, opowiadań i wier-
szy dla najmłodszych. Gość przywiózł ze sobą podróżny kufer, który stał się ma-
giczną maszyną losującą. Kryły się w nim przeróżne przedmioty nawiązujące 
do powieści autora. Pisarz opowiedział także o swoich najciekawszych książ-
kach i przeczytał wybrane fragmenty. Po potyczkach słownych i zagadkach, 
dzieci zagłosowały na 3 najciekawsze wakacyjne zajęcia, a następnie wzięły 
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udział w zabawach ruchowych. Finałowe spotkanie zorganizowano w stanicy 
żeglarskiej przy współpracy z Klubem Żeglarskim „Neptun” w Barcinie. 

W 17. wydarzeniach uczestniczyło 460 dzieci. Koszty projektu wy-
niosły 16 465 zł, z czego 11 865 zł. pochodziło z dotacji Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego (program Partnerstwo dla Książki), natomiast 4 600 
zł stanowiło wkład własny.

„Literacko, teatralnie i muzycznie w bibliotece”

 W terminie 01.04.-31.11. 2019 r. Filia w Piechcinie Biblioteki Publicz-
nej Miasta i Gminy Barcin zrealizowała cykl spotkań w ramach projektu ph. 
„Literacko, teatralnie i muzycznie w bibliotece”, dofi nansowanego ze środków 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W realizację wydarzenia włą-
czyło się również Ogólnopolskie Stowarzyszenie Seniora (Klub Seniora „Białe 
Zagłębie” w Piechcinie). Zaproponowane działania kulturalno-edukacyjne skie-
rowano do dzieci, młodzieży, dorosłych oraz seniorów mieszkających w Piech-
cinie i na terenie gminy Barcin. Głównym celem projektu było edukowanie oraz 
aktywizacja lokalnego społeczeństwa poprzez udział w spotkaniach o różno-
rodnej tematyce, kształtowanie wrażliwości estetycznej oraz popularyzowanie 
czytelnictwa. W ramach zadania Biblioteka zorganizowała szereg spotkań z pi-
sarzami, historykami, podróżnikami, muzykami i aktorami. 
 Wydarzenia skierowane do młodzieży oraz dorosłych uczestników 
projektu zainaugurował spektakl muzyczny w dwóch aktach pt. Próba u Poli 
Negri w wykonaniu pisarki, aktorki estradowej, autorki tekstów, Barbary Ry-
bałtowskiej. Przy akompaniamencie Pawła Olszewskiego, zaprezentowała ona 
monodram o życiu największej polskiej aktorki teatralnej i fi lmowej, między-
narodowej gwiazdy kina niemego. Gościem kolejnych spotkań była historyk 
Małgorzata Jarocińska, która przedstawiła dwie gawędy: „Marzenie o lataniu. 
O Agnieszce Osieckiej w 20. rocznicę śmierci poetki” oraz „Kiedy znów za-
kwitną białe bzy. Zapomniany Marian Hemar”. Pierwsza opowieść przybliżyła 
sylwetkę wybitnej poetki, pisarki, reżysera teatralnego, autorki tekstów ponad 
dwóch tysięcy piosenek. Drugą historię poświęcono zapomnianemu poecie, 
satyrykowi, autorowi tekstów piosenek, mistrzowi słowa polskiego, kompo-
zytorowi oraz wielkiemu patriocie. Miłośnicy twórczości Ałbeny Grabowskiej 
mieli okazję spotkać się z autorką i wysłuchać m.in. opowieści o początkach jej 
przygody z literaturą oraz pomysłach na niezwykłe i poruszające historie. Popu-
larność wśród czytelników zawdzięcza przede wszystkim bestsellerowej sadze 
Stulecie Winnych. Spod jej pióra wyszły m.in.: trylogia Alicja w krainie czasów, 
kryminały Ostatnia chowa klucz i Kości proroka oraz powieści Lot nisko nad 
ziemią, Coraz mniej olśnieni i Lady M.. Literackie spotkania urozmaicił występ 
„Teatru przy stoliku” przygotowany przez artystów bydgoskiej sceny – Wandę 
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i Eugeniusza Rzyskich. Od 1991 roku bawią dzieci i dorosłych jako kabaret 
„Trójka”, wystawiając bajki, spektakle muzyczne, poetyckie i satyryczne. W Bi-
bliotece zaprezentowali sztukę Czas się żenić opartą na dwóch jednoaktówkach 
Antoniego Czechowa: Niedźwiedź i Oświadczyny. Dużą atrakcją dla uczestni-
ków projektu było również spotkanie z Romualdem Koperskim, podróżnikiem, 
pionierem wypraw samochodowych po rozległych terenach Syberii, dzienni-
karzem, fotografem, muzykiem pianistą, a także autorem książek: Pojedynek 
z Syberią, Przez Syberię na gapę, 1001 obrazów Syberii, Syberia. Zimowa Ody-
seja, Ocean niespokojny. Gość zaprezentował pokaz slajdów przedstawiających 
pionierskie wyprawy przez bezkresne obszary Syberii. Z pasją opowiedział 
o budzących podziw pejzażach, obyczajach i mentalności żyjących tam ludzi. 
Przedstawił również fi lm z podróży przez Ocean Atlantycki. Rejs oceaniczny 
łodzią wiosłową „Pianista” rozpoczął w październiku 2016 roku i zakończył 
sukcesem w 2017 roku. Trasa prowadziła z Teneryfy do Tobago. Podróż trwała 
77 dni, a pokonany dystans to 3173 mile morskie. Jako pierwszy Polak na świe-
cie, przepłynął samotnie Atlantyk. 
 W ramach projektu, najmłodszym czytelnikom zaproponowano udział 
w spotkaniach z twórcami literatury dla dzieci i młodzieży. I tak, w piechciń-
skiej Bibliotece zagościł Wojciech Widłak, autor ponad trzydziestu książek dla 
dzieci, m.in. z serii o Panu Kuleczce, Wesołym Ryjku, a także kilku książek z se-
rii Czytam sobie. Pisarz opowiedział o roli wyobraźni w życiu, procesie tworze-
nia książki oraz własnych inspiracjach i pomysłach. Przeczytał także fragmenty 
wybranych bajek oraz zaprosił do udziału w zabawie ph. „Worek pomysłów”, 
której celem było rozwijanie wyobraźni dziecięcej. Gościem dwóch kolejnych 
wydarzeń był Jakub Skworz, autor kilkunastu książek dla dzieci i młodzieży, 
m.in. z serii o Księżniczce Adeli, Wampirku Alfredzie, a także kilku odrębnych 
opowieści: Prawie bajki. Nieznajomość prawa szkodzi, Disney uczy. Przygoda 
z czytaniem, Adaś Mickiewicz. Łobuz i mistrz, Prawie bajki. Twarde prawo, ale 
prawo. Podczas spotkania pisarz zaprezentował książkę Mania Skłodowska. Fa-
scynującej opowieści o najsłynniejszej polskiej noblistce towarzyszyły ekspery-
menty chemiczne i fi zyczne w wykonaniu samego autora. Z kolei Adaś Mickie-
wicz. Łobuz i mistrz to historia Adama Mickiewicza opowiedziana począwszy 
od narodzin wieszcza do napisania Pana Tadeusza. Z kolei młodzi melomani 
mieli możliwość wziąć udział w niezwykłych warsztatach muzycznych. Biblio-
tekę odwiedziła Podróżująca Filharmonia Marcina Jóźwika. Ciekawą atrakcją 
dla najmłodszych była podróż nadwiślańską ciuchcią w rytm trąbki, a także 
zabawa w dyrygenta. Dzieci wysłuchały krakowiaka, bawiły się w rytmie po-
loneza oraz tańczyły kujawiaka. Odgadywały również melodie pochodzące ze 
znanych bajek. Starszym miłośnikom muzycznych wędrówek gość opowiedział 
o Wiśle, wydarzeniach z nią związanych, a także roli, jaką pełniła w historii 
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Polski. Na zakończenie spotkania dzieci wysłuchały koncertu fortepianowego 
Muzyczny spływ Wisłą.

W ramach projektu „Literacko, teatralnie i muzycznie w Bibliotece” 
odbyło się 10 wydarzeń, w których uczestniczyło 347 osób. Koszty projektu 
wyniosły 14 526 zł, z czego 11 326 zł pochodziło z dotacji Ministerstwa Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu Partnerstwo dla Książki, 
natomiast 3 200 zł stanowiło wkład własny.

Biblioteka Miejska w Inowrocławiu

„Poczytaj mi, Tato!”

 W ramach projektu „Poczytaj mi, Tato!” dofi nansowanego ze środków 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu 
Promocji Kultury, Biblioteka Miejska w Inowrocławiu przygotowała 6 wyda-
rzeń, w skład których weszły m.in.: warsztaty czerpania papieru, ilustracyjne, 
introligatorskie, kurs kreatywnego pisania. Głównym celem projektu zrealizo-
wanego w terminie od 1 września do 31 grudnia 2019 r. była edukacja kulturalna 
i rozwój kompetencji społecznych oraz czytelniczych. Odbiorcami projektu były 
dzieci i ich ojcowie, w tym osadzeni z Zakładu Karnego w Inowrocławiu. Re-
alizację zadania rozpoczęto 23 września warsztatami czerpania papieru ph. „Jak 
to się robi, Tato?”, prowadzonymi przez animatorki z Kreatywnej Planety, które 
wprowadziły uczestników w tajniki wytwarzania papieru w dawnych czasach. 
Za pomocą zabytkowej prasy, sita, drewnianej bali oraz formy czerpalniczej po-
wstał papier, który następnie został wykorzystany jako materiał do wspólnego 
pisania i rysowania gęsim piórem. Z kolei przedstawienie japońskiego teatrzy-
ku kamishibai zaprezentowane przez animatora z Rowerowego Domu Kultury, 
stało się inspiracją do stworzenia abstrakcyjnych prac malarskich z kropek, li-
nii i kresek, wzorowanych na malarstwie Aborygenów. Podczas zajęć powstały 
również tuby wypełnione ryżem i grochem służące do przywoływania deszczu. 
Uczestnicy spotkali się także z pisarką Małgorzatą Wardą, która poprowadziła 
warsztaty kreatywnego pisania ph. „Napisz mi bajkę, Tato!”. Wyjaśniła, co jest 
potrzebne do stworzenia historyjki, pomogła wybrać bohatera, opisać jego świat, 
stworzyć przeciwności, z którymi musi się zmierzyć oraz uchwycić morał. Tak 
powstała fabuła wspólnie wymyślonej bajki, w której bohaterami byli m.in. jed-
norożec, tygrys i kot. Listopadowe warsztaty poprowadzone przez Katarzynę 
Hertmanowską, poświęcone zostały sztuce introligatorskiej. Uczestnicy poznali 
różne typy opraw oraz sposoby szycia bloku książki. Zapoznali się z pojęciami: 
kapitałka, wyklejka i grzbiet, a także z narzędziami, którymi introligator posłu-
guje się w pracy. Podczas zajęć ojcowie i dzieci uszyli przygotowane wcześniej 
składki metodą krzyżykową, zakleili grzbiet, umieścili merkle, tasiemki i kapi-
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tałki. Na koniec wkleili blok książki i oprawili ją, wykorzystawszy wcześniej 
przygotowane ilustracje. Wernisaż wystawy wszystkich prac zorganizowano 26 
listopada 2019 r. Gościem specjalnym spotkania ph. „Bajecznie – świątecznie 
z Tatą” była aktorka Sonia Bohosiewicz, która przeczytała fragmenty książki 
Ludwika Jerzego Kerna Proszę słonia. Artystka podarowała również wszystkim 
uczestnikom publikację swojego autorstwa Nasza chmura. 30 minut z dzieckiem 
bez patrzenia w ekran. Poradnik zawiera pomysły na kreatywne spędzanie czasu 
ze swoimi dziećmi.
 Wszystkie działania w ramach projektu „Poczytaj mi, Tato!” odbyły 
się dzięki współpracy z Zakładem Karnym w Inowrocławiu oraz Stowarzysze-
niem „Nowa Para Butów”. Ogólny koszt projektu wyniósł 7 450 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Świekatowie

„E-czytelnictwo dla Seniorów”

„E-czytelnictwo dla seniorów” to projekt zrealizowany przez Gminną 
Bibliotekę Publiczną w Świekatowie, dofi nansowany z programu „Działaj Lo-
kalnie”, który jest przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. 
Od powstania w 2000 r. realizuje go Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce. 
Głównym celem programu jest wspieranie i aktywizowanie lokalnych społecz-
ności na terenach wiejskich i w małych miastach poprzez projekty obywatel-
skie, które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych i poprawie jakości życia 
oraz przyczyniają się do budowy kapitału społecznego. Mieszkańcy poszczegól-
nych miejscowości wybierają własne cele społecznego zaangażowania. W ten 
sposób program „Działaj Lokalnie” umożliwia realizację tych przedsięwzięć, 
które w danym miejscu są naprawdę potrzebne. W działania włączają się wolon-
tariusze, samorządy lokalne, przedsiębiorcy i media. 

Projekt „E-czytelnictwo dla seniorów” został przygotowany i zreali-
zowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Świekatowie, w terminie od 
czerwca do listopada 2019 r. Jego celem było podniesienie kompetencji cyfro-
wej seniorów oraz promocja czytelnictwa. Podczas warsztatów z edukacji cy-
frowej przeszkolono 40-osobową grupę seniorów z zakresu obsługi czytników 
e-booków oraz darmowych aplikacji do czytania książek elektronicznych. W ra-
mach realizacji przedsięwzięcia zakupiono 5 czytników wraz z dostępem do 
książek elektronicznych. Seniorzy mieli również możliwość wypróbowania ich 
w domu. We wszystkich warsztatach, poza instruktorem, uczestniczyło dwoje 
wolontariuszy z młodego pokolenia, którzy pomagali seniorom w nauce obsłu-
gi czytników. Środki fi nansowe w wysokości 3 515 zł przeznaczono na zakup 
5. czytników e-booków wraz z etui, abonamentu LEGIMI na okres 5. miesięcy 
oraz zorganizowanie spotkania podsumowującego, które miało miejsce 5 listo-
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pada 2019 r. Wzięli w nim udział wszyscy uczestnicy projektu oraz zaprosze-
ni goście, którzy chętnie podzielili się swoimi doświadczeniami i opiniami na 
temat czytania książek w wersji elektronicznej. Biblioteka kontynuuje zakup 
abonamentu Legimi oraz udostępnia czytelnikom czytniki e-booków.
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N A G R O D Y  L I T E R A C K I E  2019

POLSKA

STYCZEŃ

Nagroda im. Kazimierza Wyki:  JACEK LEOCIAK – literaturoznawca, 
historyk literatury, profesor nauk humanistycznych

MARZEC

Międzynarodowa Nagroda Literacka im. Zbigniewa Herberta: izraelska 
poetka AGI MISZOL

KWIECIEŃ

Nagroda Odry: KAZIMIERZ ORŁOŚ  za całokształt twórczości
Nagroda Polskiego PEN Clubu im. Jana Parandowskiego: PIOTR 
MATYWIECKI
Nagroda Literacka m.st. Warszawy w kategorii prozatorskiej: WIESŁAW 
MYŚLIWSKI za powieść Ucho igielne
Nagroda Miast Partnerskich Torunia i Getyngi im. Samuela Bogumiła 
Lindego: SZCZEPAN TWARDOCH oraz niemiecki pisarz CHRISTOPH 
HEIN
Poznańska Nagroda Literacka: WIESŁAW MYŚLIWSKI oraz TOMASZ 
BĄK

MAJ

Wrocławska Nagroda Poetycka Silesius w kategorii książka roku: ADAM 
KACZANOWSKI za tomik Cele
Nagroda im. Ryszarda Kapuścińskiego: MACIEJ ZAREMBA BIELAWSKI 
za książkę Dom z dwiema wieżami
Nagroda Bursztynowego Motyla im. Arkadego Fiedlera: MAŁGORZATA 
REJMER za książkę Błoto słodsze niż miód
Literacka Nagroda Warmii i Mazur Wawrzyn 2018: ANNA MATYSIAK za 
powieść Tyle nieznanych ryb
Nagroda Literacka im. Marka Nowakowskiego: RAFAŁ WOJASIŃSKI za 
zbiór opowiadań Olanda
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CZERWIEC

Nagroda im. Wisławy Szymborskiej: MARTA PODGÓRNIK za tom wierszy 
Mordercze ballady
Nagroda Wielkiego Kalibru: ROBERT MAŁECKI za powieść Skaza
Nagroda Transatlantyk: tłumacz literatury polskiej na język estoński i 
wydawca HENDRIK LINDEPUU

LIPIEC

Nagroda im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego Orfeusz: JAROSŁAW 
MIKOŁAJEWSKI za tom wierszy Basso continuo
Ogólnopolska Nagroda Literacka dla Autorki „Gryfi a”:  ULA RYCIAK za 
książkę Nela i Artur. Koncert intymny Rubinsteinów

SIERPIEŃ

Nagroda im. Janusza A. Zajdla: ROBERT M. WEGNER za powieść Skaza

WRZESIEŃ

Nagroda Literacka im. Witolda Gombrowicza: OLGA HUND za książkę 
Psy ras drobnych
Nagroda Literacka Gdynia w kategorii proza: ZYTA RUDZKA za powieść 
Krótka wymiana ognia
Nagroda Fundacji im. Kościelskich: ALDONA KOPKIEWICZ za tom poezji 
Szczodra
Nagroda im. Cypriana Kamila Norwida: WIESŁAW MYŚLIWSKI za 
powieść Ucho igielne
Ogólnopolska Nagroda Literacka im. Franciszka Karpińskiego: prof. dr 
hab. MAŁGORZATA KSIĄŻEK-CZERMIŃSKA

PAŹDZIERNIK

Nagroda Literacka Nike:  MARIUSZ SZCZYGIEŁ za książkę Nie ma
Nagroda im. Jana Długosza: prof. JOANNA TOKARSKA-BAKIR za 
książkę Pod klątwą. Społeczny portret pogromu kieleckiego
Ogólnopolska Nagroda Literacka im. Kornela Makuszyńskiego: 
ANTONINA KASPRZAK za książkę Wiłka smocza dziewczynka
Literacka Nagroda Europy Środkowej Angelus: bułgarski pisarz GEORGI 
GOSPODINOW za powieść Fizyka smutku
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Nagroda Czytelników im. Natalii Gorbaniewskiej: ukraiński pisarz JURIJ 
WYNNYCZUK za powieść Tango śmierci
Nagroda Conrada za najlepszy polski debiut 2018 ufundowana przez 
miasto Kraków: OLGA HUND za książkę Psy ras drobnych 
Górnośląska Nagroda Literacka Juliusz: ALEKSANDER KACZOROWSKI 
za książkę Ota Pavel. Pod powierzchnią
Nagroda Literacka im. Władysława St. Reymonta: WŁADYSŁAW 
SADKOWSKI za książkę Ktoś taki jak ty
Nagroda Literacka im. Jerzego Żuławskiego: JACEK DUKAJ za powieść 
Imperium chmur

LISTOPAD

Nagroda Historyczna im. Kazimierza Moczarskiego: OLGA LINKIEWICZ 
za książkę Lokalność i nacjonalizm. Społeczności wiejskie w Galicji 
Wschodniej w dwudziestoleciu międzywojennym
Nagroda Literacka im. Józefa Mackiewicza: MAREK ALEKSANDER 
CICHOCKI za książkę Północ i Południe. Teksty o polskiej kulturze i historii
Nagroda „Newsweeka” im. Teresy Torańskiej: KATARZYNA SURMIAK-
DOMAŃSKA za książkę Kieślowski. Zbliżenie
Nagroda Najlepsza Książka Roku Pióro Fredry: WYDAWNICTWO 
KARAKTER za książkę Japonia utracona Alexa Kerra  
Nagroda Literacka im. ks. Jana Twardowskiego: PIOTR 
WOJCIECHOWSKI za zbiór wierszy Chleb z deszczem 

GRUDZIEŃ

Nagroda Literacka im. Juliana Tuwima: MAŁGORZATA SZEJNERT
Paszport Polityki 2019* w kategorii literatura: DOMINIKA SŁOWIK za 
książkę Zimowla

N A G R O D Y  L I T E R A C K I E  2019

ŚWIAT 

MARZEC

Bologna Ragazzi Award (Włochy): VOJTĚCH MAŠEK i  CHRUDOŠ 
VALOUŠEK  (Czechy) za książkę Panáček, pecka, švestka, poleno a zase 
panáček
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Heinrich-Mann-Preis (Niemcy): niemiecki naukowiec, historyk idei 
DANILO SCHOLZ

KWIECIEŃ

Pulitzer Prize: amerykański pisarz RICHARD POWERS za powieść The 
Overstory
Österreichischer Staatspreis für Europäische Literatur (Austria): francuski 
pisarz MICHEL HOUELLEBECQ

MAJ

Man Booker International Prize 2019 (Wielka Brytania): omańska pisarka 
JOKHA ALHARTHI za powieść Celestial Bodies (z ang. Ciała niebieskie)

CZERWIEC

Premio Princesa de Asturias de las Letras (Hiszpania): pisarka amerykańska 
SIRI HUSTVEDT
Griffi n Poetry Prize (Kanada): poetka kanadyjska  EVE JOSEPH za tom 
wierszy Quarrels i koreańsko-amerykańska poetka DON MEE CHOI za tom 
wierszy Autobiography of Death
Cena Franze Kafky (Czechy): francuski pisarz PIERRE MICHON
IMPAC Dublin Literary Award (Irlandia): amerykańska pisarka EMILY 
RUSKOVICH za powieść Idaho

LIPIEC

Georg-Büchner-Preis (Niemcy): dramaturg szwajcarski LUKAS BÄRFUSS
Arthur C. Clarke Award (Wielka Brytania): ALIYA WHITELEY za powieść 
The Loosening Skin

SIERPIEŃ

Hugo Award (USA): MARY ROBINETTE KOWAL za powieść The 
Calculating Stars (cykl Lady Astronaut)

PAŹDZIERNIK

Literacka Nagroda Nobla: OLGA TOKARCZUK oraz austriacki pisarz 
PETER HANDKE
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Man Booker Prize for Fiction (Wielka Brytania): omańska pisarka JOKHA 
AL HARTHI za powieść Celestial Bodies
Deutscher Buchpreis 2019 (Niemcy): niemiecki pisarz SAŠA STANIŠIĆ za 
powieść Herkunft

LISTOPAD

Prix Goncourt (Francja): francuski pisarz JEAN-PAUL DUBOIS za powieść 
Tous les hommes n’habitent pas le monde de la même façon
National Book Award (USA): amerykańska pisarka SUSAN CHOI za 
powieść Trust Exercise
Österreichischer Buchpreis (Austria): austriacki pisarz NORBERT 
GSTREIN za powieść Als ich jung war
Kulturhuset Stadsteatern internationella litteraturpris (Szwecja): 
amerykański pisarz INGVILD H. RISHØI za zbiór opowiadań Vinternoveller

GRUDZIEŃ

Premio Cervantes (Hiszpania): hiszpański poeta JOAN MARGARIT i 
CONSARNAU

*Paszporty Polityki 2019 ogłoszone zostały w styczniu 2020 r.
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Mariola Rozmarynowska
(1951-2020)

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość 
o śmierci Marioli Rozmarynowskiej, emeryto-
wanej kierowniczki Introligatorni przy WiMBP 
w Bydgoszczy. Urodziła się 30 czerwca 1951 r. 
w Bydgoszczy. W 1969 r. ukończyła Zasadniczą 
Szkołę Zawodową Centralnego Związku Spół-
dzielczości Pracy w Bydgoszczy, w zawodzie 
introligatora. 1 sierpnia 1969 r. podjęła roczny 
staż w bibliotecznej introligatorni. Na staż przy-

jął ją dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Józef Podgóreczny. Po zakoń-
czeniu stażu zdała egzamin kwalifi kacyjny na introligatora przed Państwową 
Komisją Egzaminacyjną przy Prasowych Zakładach Grafi cznych RSW „Prasa” 
w Bydgoszczy i zatrudniona została na pełen etat. Całe swoje życie zawodowe 
związała z introligatornią bydgoskiej biblioteki. Od 1 stycznia 1994 r. aż do 
przejścia na emeryturę 29 stycznia 2007 r. pełniła funkcję kierownika introli-
gatorni. Po przejściu na emeryturę pracowała jeszcze w wymiarze ½ etatu do 
końca 2007 roku. Zawsze pomocna, przyuczyła do zawodu introligatora wiele 
młodszych koleżanek. Mariola Rozmarynowska miała poczucie humoru, była 
zawsze uśmiechnięta. Zapamiętamy ją roześmianą ze spotkań integracyjnych 
pracowników i spotkań emerytów Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej w Bydgoszczy. Jeszcze do niedawna odwiedzała fi lię biblioteczną na Ka-
puściskach, której była czytelniczką. Pokonała ją ciężka choroba. Odeszła 27 
lutego 2020 roku.
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