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Wstęp

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy powstała w 1903 r. 
W  ciągu swojej ponad stuletniej działalności zgromadziła duży i ciekawy zasób 
obiektów zabytkowych. Tworzą one zbiory specjalne, czyli materiały o szczególnej 
wartości materialnej, kulturowej i dokumentacyjnej. Obecnie łączna liczba jednostek 
inwentarzowych przekracza 60 tys., choć nie wszystkie mają jednakowe znaczenie. 
Najliczniejszą i najcenniejszą grupę stanowią inkunabuły, stare druki i rękopisy. Bo-
gaty jest także zbiór kartograficzny (mapy, atlasy, plany) i ikonograficzny (grafika, 
rysunki, obrazy, ekslibrisy, fotografie, pocztówki, przezrocza). Pozostałe materiały 
to muzykalia (druki muzyczne i płyty), dokumenty życia społecznego oraz obiekty 
alternatywne (medale). Najcenniejsze – ze względu na ciągłość historyczną – są ko-
lekcje. Wśród nich na uwagę zasługuje Bibliotheca Bernardina, czyli księgozbiór sta-
rodruczny, dawniej należący do konwentu bydgoskich bernardynów, rękopiśmienny 
zbiór Kazimierza Kierskiego, obejmujący listy i autografy królewskie z XIV-XVIII w., 
oraz teatralia podarowane przez Adama Grzymałę-Siedleckiego. Dwie kolekcje two-
rzą wystawy stałe i są dostępne dla zwiedzających w stylizowanych pomieszczeniach 
muzealnych, tj. przeznaczonej dla woluminów pobernardyńskich Sali Królewskiej 
„Bernardina” oraz Izbie Pamięci Adama Grzymały-Siedleckiego, prezentującej pa-
miątki i spuściznę po zmarłym artyście.

Dział Zbiorów Specjalnych został utworzony podczas restrukturyzacji Biblioteki 
w 1953 r., ale historia przechowywanego w nim zasobu jest znacznie dłuższa i zaczy-
na się wraz z powstaniem placówki, kiedy zaczęły napływać do niej pierwsze cenne 
dokumenty. W pracach związanych z gromadzeniem, badaniem i ochroną zbiorów 
zasłużyło się kilka osób. Wśród nich wyróżnia się wieloletni dyrektor dr Witold Bełza 
(1920-1939, 1945-1952), który doprowadził do spolonizowania i wzbogacenia księgo-
zbioru. To jemu Biblioteka zawdzięcza pozyskanie najcenniejszych obiektów, jak np. 
unikatowego rękopisu Roty Marii Konopnickiej. W pracach badawczych nad zbiorem 
wyróżnił się ks. Jan Klein (późniejszy dyrektor Muzeum Miejskiego w Bydgoszczy, 
zamęczony w obozie koncentracyjnym w Oranienburgu), dr Michał Nycz (zamordo-
wany w fordońskiej Dolinie Śmierci za ukrycie przed okupantem niemieckim kolekcji 
Kierskiego), archiwariusz miejski Zygmunt Malewski, introligator Piotr Karowski oraz 
dwaj powojenni kustosze: prof. Franciszek Mincer i językoznawca Edward Szmańda. 

Zabytkowe zbiory Książnicy bydgoskiej posiadają wartość naukową i tworzą cie-
kawy warsztat pracy dla szerokiego zespołu badaczy, tj. historyków, bibliologów, histo-
ryków sztuki, językoznawców, kulturoznawców, kartografów, muzykologów itd. Obok 
cymeliów i unikatów ogromne znaczenie badawcze przedstawiają regionalia, doku-
mentujące różne aspekty dziejów Bydgoszczy i Kujaw. Biblioteka, chcąc ułatwić dostęp 
do swych zbiorów, poza prowadzeniem katalogu on-line, wydała drukiem trzy kata-
logi drukowane, obejmujące szczegółowy wykaz najcenniejszych obiektów: rękopisów 
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królewskich, inkunabułów i poloników XVI-XVII w.1 Ponadto część zasobu, głównie 
o charakterze regionalnym, została udostępniona w wersji cyfrowej na stronach KPBC.

Publikacja niniejsza składa się z siedmiu rozdziałów, zawierających charaktery-
stykę poszczególnych grup zbiorów, ze szczególnym naciskiem na cymelia i unikaty 
oraz inne obiekty z różnych względów – jak zabytkowe oprawy, ciekawa proweniencja 
czy regionalny charakter – uważanych za wartościowe. Kolejność poszczególnych czę-
ści ustalono na podstawie liczebności zbioru, jego znaczenia dla kultury polskiej oraz 
ilości występujących w nim cymeliów. Przegląd zasobu Biblioteki rozpoczynamy od 
inkunabułów i starych druków, które tworzą najliczniejszy i najcenniejszy fragment 
zbiorów specjalnych. Jako drugi znajduje się opis rękopisów – zespołu mniej licznego, 
ale zawierającego wiele unikatowych manuskryptów, w tym dokumenty pergaminowe 
i przykłady dorobku polskiej literatury. Dalej umieszczono teksty poświęcone nastę-
pującym grupom: licznemu zbiorowi kartografii, ważnym z punktu widzenia dziejów 
Bydgoszczy muzykaliom, zabytkom sztuki w postaci ikonografii oraz odzwierciedla-
jącym historię regionu dokumentom życia społecznego i Izbie Pamięci Adama Grzy-
mały-Siedleckiego. Całość wieńczy zakończenie, abstrakty w językach obcych (obok 
najbardziej rozpowszechnionego języka angielskiego umieszczono wersję niemiecko-
języczną z uwagi na historię miasta), wykaz skrótów, indeks osobowy oraz bibliogra-
fia. Książka została wzbogacona licznymi zdjęciami najcenniejszych obiektów, które 
wkomponowano w tekst. Zaznaczyć należy, że zaprezentowany materiał obejmuje 
najbardziej wartościowe grupy zbiorów o charakterze zabytkowym, pomija natomiast 
mniej cenne zbiory specjalne (jak medale, przezrocza, multimedia), bogaty dla historii 
regionu zasób Pracowni Regionalnej oraz cymelia dziewiętnastowieczne.  

Oddawana do rąk czytelnika publikacja ma charakter popularno-naukowy, gdyż 
obok poszerzenia stanu badań nad zasobem placówki, spełnia także rolę promocyj-
ną, stąd jej albumowa forma. Ukazanie się wydawnictwa łączy się z dwiema ważnymi 
rocznicami. Biblioteka posiada w swych zbiorach wiele obiektów ważnych dla kultu-
ry polskiej, stanowiących dziedzictwo narodowe. Bezcenne są zwłaszcza unikatowe 
rękopisy Roty Marii Konopnickiej oraz partytury Feliksa Nowowiejskiego. Książnica 
bydgoska, poprzez prezentację najcenniejszej części swego zasobu w formie publikacji, 
pragnie uczcić setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Równocześnie 
instytucja obchodzi własny jubileusz, jakim jest 115-lecie działalności. Urodziny Bi-
blioteki stwarzają okazję do zaprezentowania jej zabytkowych zbiorów, a także dziejów 
i roli, jaką odegrała w kształtowaniu kultury Bydgoszczy i regionu kujawsko-pomor-
skiego.

1 J. Eis, Katalog dokumentów i listów królewskich ze zbioru Kazimierza Kierskiego, Bydgoszcz 2005.; J. Matyasik, Polonika 
XVI-XVII w. ze zbiorów Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy. Katalog, Bydgoszcz 2015.; J. Ociepa, 
Katalog inkunabułów Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy, Bydgoszcz 1999.

Inkunabuły i stare druki

Zbiór inkunabułów i starych druków Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Bydgoszczy liczy 8248 egzemplarzy. Zasób cechuje duże zróżnicowanie 

pod względem tematycznym, językowym, topograficznym, edytorskim, graficznym, 
introligatorskim i proweniencyjnym. Gromadzono go od 1903 r., drogą zakupów an-
tykwarycznych, wymiany dubletów, przyjmowania darów bądź opieki nad pozostało-
ściami cennych kolekcji. Największe wpływy odnotowano w pierwszych latach istnie-
nia placówki, następnie w dwudziestoleciu międzywojennym oraz tuż po zakończeniu 
II wojny światowej w wyniku włączania fragmentów zbiorów prywatnych, które zosta-
ły zagrabione i rozproszone przez okupanta niemieckiego. Pod względem treściowym 
księgozbiór jest dość zróżnicowany. Przeważają w nim dzieła humanistyczne, zwłasz-
cza z zakresu teologii, filozofii, filologii, prawa, historii i publicystyki. Mniej licznie 
reprezentowane są nauki ścisłe i techniczne, w tym ekonomia, geografia, matematyka, 
astronomia, przyroda i medycyna. Ponad połowę zasobu stanowią publikacje osiem-
nastowieczne, druki z XVI i XVII w. liczą odpowiednio ok. 1000 i 2000 egzemplarzy, 
pozostałe 102 pozycje bibliograficzne to inkunabuły. W kolekcji bydgoskich starych 
druków dominują prace w językach: francuskim, niemieckim, łacińskim i polskim. 
Pod względem miejsca wydania prym wiodą oficyny zagraniczne, głównie niemiec-
kie, francuskie, niderlandzkie i szwajcarskie. Publikacje polskie przeważnie pochodzą 
z warsztatów krakowskich, gdańskich i zakonnych, usytuowanych w różnych regio-
nach kraju.

Stare druki ze zbioru WiMBP.
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Zbiór inkunabułów i starych dru-
ków posiada wartość naukową i tworzy 
ciekawy warsztat pracy dla szerokiego 
zespołu badaczy, głównie historyków, 
bibliologów, literaturo- i językoznawców. 
Szczególnie cenna jest kolekcja poloni-
ków, która jest źródłem wiedzy do ba-
dań poświęconych zasobom zabytków 
piśmienniczych w Polsce, w zakresie 
dziejów literatury i kultury staropolskiej, 
historii książki na ziemiach polskich 
oraz losów rozproszonych księgozbio-
rów historycznych. W zasobie znaleźć 
można także wiele unikatów i cymeliów, 
będących chlubą Książnicy bydgoskiej, 
pierwsze ze względu na rzadkość wy-
stępowania, drugie stanowiące dorobek 
kultury europejskiej oraz największe 
osiągnięcia sztuki typograficznej z po-
wodu staranności wykonania i dbałości 
o estetykę szaty graficznej. Dodatkowo 

każdy egzemplarz posiada cechy indywidualne, które mogą podwyższać jego wartość. 
Poszczególne druki wyróżniają się artystycznymi oprawami. Woluminy znacznej czę-
ści księgozbioru zachowały się w oryginalnych okładzinach, zwłaszcza w przypadku 
kolekcji pobernardyńskiej i wydawnictw in folio. Wiele tomów ocalało i odzyskało 
dawny blask dzięki staraniom pracowników Introligatorni Biblioteki Miejskiej: Natalii 
Malinowskiej i Piotra Karowskiego1. Cechą charakterystyczną każdego egzemplarza 
jest także jego historia proweniencyjna. Ze wstępnych badań nad strukturą własno-
ściową zasobu wynika, że w murach Książnicy bydgoskiej przechowywane są druki 
pochodzące z okolicznych bibliotek ziemiańskich (m.in. Kruszyńskich i Sczanieckich 
w Nawrze, Kalksteinów w Pluskowęsach, Skórzewskich w Lubostroniu, Ponińskich 
w  Kościelcu Kujawskim), zasłużonych obywateli Bydgoszczy i Kujaw (np. ks. Jana  
Kleina, prezydenta Jana Maciaszka), placówek kościelnych i zakonnych (jak bernar-
dynów bydgoskich, kapucynów w Krakowie), dawnych instytucji, towarzystw i stowa-
rzyszeń o charakterze naukowym, społecznym i oświatowym (głównie Towarzystwa 
Historycznego Obwodu Nadnoteckiego) oraz bibliotek miejskich, szkolnych i uniwer-
syteckich (np. Stadtbiliothek Danzig, Biblioteki Kolegium Gröninga w Stargardzie)2. 

1 O działalności Introligatorni WiMBP zob. więcej: E. Pokorzyńska, Z dziejów introligatorni Wojewódzkiej i Miejskiej Biblio-
teki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2013. 

2 Zob. więcej: J. Matyasik, Struktura proweniencyjna zbioru starych druków Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej w Bydgoszczy, [w:] Książka dawna i jej właściciele, red. D. Sidorowicz-Mulak, A. Franczyk-Cegła, Wrocław 2017, 

M. K. Sarbiewski, Lyricorum libri IV, Antverpia 1634, sygn. 5359.1976, oprawa barokowa.

Oprawa wykonana w 1926 r. w Introligatorni Bi-
blioteki Miejskiej na wystawę introligatorską w  Pra-
dze, zorganizowaną podczas Międzynarodowego  
Zjazdu Bibliotekarzy, sygn. B 882.

S. Czerniecki, Stół obojętny, Wilno 1744, sygn. 
777.1930, oprawa z superekslibrisem pisarza 
Adama Mieleszko-Maliszkiewicza (1829-1899).

G. Lengnich, Historia Polona, Lipsiae 1740, 
sygn. 1485.1950, karta ochronna z pieczęcią 
Skórzewskich z Lubostronia i  wpisem własno-
ściowym starosty gnieźnieńskiego Rafała Ga-
jewskiego z Błociszewa (1714-1776).
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Cenne są nie tylko poszczególne egzemplarze, ale również całe kolekcje. Wśród 
nich najbardziej wartościowy jest księgozbiór, dawniej należący do bernardynów byd-
goskich. Historia biblioteki klasztornej rozpoczyna się wraz z przybyciem pierwszych 
zakonników do Bydgoszczy w 1480 r. Bernardyni mieli spory wkład w kształtowanie 
kultury miasta i regionu, m.in. od 1530 r. kierowali studium filozoficznym, organizowa-
li kolejne placówki zakonne w terenie, wreszcie zgromadzili cenną bibliotekę, potrzeb-
ną do prowadzenia misji katechizacyjnej i edukacyjnej. Obydwie funkcje generowały 
tematykę woluminów, koncentrującą się wokół zagadnień teologicznych i filozoficz-
nych3. Największy rozkwit księgozbioru nastąpił w XVI w., w tym też okresie odnoto-
wujemy napływ druków najcenniejszych i najciekawszych pod względem szaty typo-
graficznej i treści. Najstarsze wpisy własnościowe pochodzą jeszcze z XV w. Zachowały 
się one w dziele Mikołaja z Osimo Supplementum Summae Pisanellae (Norymberga 
1478), a należą do Stanisława ze Sczeglina (1480 r.) i altarysty oświęcimskiego Miko-
łaja z Brabienic (1482 r.) Nieco późniejsze są informacje o pierwszych zakupach, które 
znaleźć można w książce Piotra z Palude (Thesaurus novus de sanctis, Strasburg 1491), 
nabytej przez Stanisława z Myślęcinka w 1493 r. za 24 grosze polskie. Księgozbiór roz-
budował się w  znacznej mierze dzięki darom samych bernardynów, wśród których 
najsławniejszy był uczony leksykograf Bartłomiej z Bydgoszczy. Darczyńcami zosta-
wali także ludzie świeccy. Z tego grona wyróżnili się: starosta bydgoski Jan (Janusz) 

Kościelecki (1574  r.), 
starosta kcyński Piotr 
Czarnkowski (1620  r.) 
oraz prawnik Andrzej 
Rozrażewski, ofiaro-
dawca 29 dzieł, w  tym 
wielu pięknie wydanych 
inkunabułów wenec-
kich (1631 r.)4

Bernardyni byd-
goscy zdołali zgroma-
dzić jeden z najwięk-
szych księgozbiorów 
zakonnych w kraju. 

Pierwszy spis wykonany 
w  1810 r. wykazał około 

s. 157-173.; R. Nowicki, Fragment księgozbioru Ponińskich z Kościelca w zbiorach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Bydgoszczy, „Biblioteka” 2007, nr 11, s. 29-44.

3 K. Sarnowska, Bibliotheca Bernardina, [w:] Z życia i pracy bydgoskiej książnicy. Księga pamiątkowa 1903-1963, Bydgoszcz 
1965, s. 69, 73-76.

4 K. Kantak, Kronika Bernardynów Bydgoskich, Poznań 1907, s. 50, 122.; F. Mincer, Biblioteka bernardynów bydgoskich 
i jej ofiarodawcy, „Kronika Bydgoska” 1989 [druk 1991], t. 11, s. 223-224, 228.; J. Ociepa, Biblioteka bernardyńska, 
„Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski” 2003, nr 2 (21), s. 39-42.; E. Szmańda, Rozwój i stan bydgoskiej Biblioteki Bernar-
dyńskiej, „Kronika Bydgoska” 1974-1975 [druk 1982], t. 6, s. 212, 216. 

2,5 tys. dzieł. Po rozwiązaniu konwentu 
przez władze pruskie w 1829 r. kolek-
cja uległa częściowemu rozproszeniu 
i zniszczeniu. Najpierw zmagazynowano 
ją w Kaplicy Loretańskiej, a po jej roze-
braniu w 1838 r. na strychu Fary bydgo-
skiej, w warunkach nieodpowiednich dla 
przechowywania zbiorów (zmienna tem-
peratura, duża wilgotność, działalność 
owadów i  gryzoni)5. W 1907 r. księgo-
zbiór został tymczasowo przeniesiony do 
Biblioteki Miejskiej, gdzie znajduje się do 
chwili obecnej w charakterze wieczystego 
depozytu. W okresie międzywojennym 
kolekcję otoczono staranną opieką, pod-
dając zniszczone woluminy konserwacji. 
Całość umieszczono w  sali ekspozycyj-
nej, urządzonej z wielkim rozmachem na 
wzór wąskiej gotyckiej celi bibliotecznej 
budynku klasztornego. W jej przygoto-
waniu uczestniczyli znani bydgoscy arty-
ści dwudziestolecia międzywojennego, tj. 

malarz i grafik Jerzy 
Rupniewski oraz 
witrażysta Edward 
Kwiatkowski. Ca-
ł o ś ć d op e ł n i aj ą 
obiekty ekspozycyj-
ne, w  postaci m.in. 
obrazu św. Antonie-
go, figury polichro-
mowanej świętego, 
autentycznego zega-
ra ściennego z klasz-
toru bernardynów, 
zegara z  globusem 
oraz lichtarzy mo-

siężnych. W trakcie II wojny światowej księgozbiór bernardyński uległ uszczupleniu, 
gdy część najcenniejszych inkunabułów oraz druków renesansowych skradli żołnie-
rze niemieccy. Dziś kolekcja liczy 1555 dzieł, zawartych w 1374 woluminach i nadal 

5 J. Rył, Losy Biblioteki Bernardynów w Bydgoszczy po kasacie klasztoru w świetle odnalezionych dokumentów, „Studia Gne-
snensia” 1982-1983, t. 7, s. 337-348.

L. Surius, Commentarius brevis rerum in orbe gestarum, Coloniae 1603, sygn.  
B 1115, wyklejka z wpisem własnościowym starosty kcyńskiego Piotra Czarn-
kowskiego, 1610 r.

Bibliotheca Bernardina, wystawa stała, stan na 2016 r.
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przedstawia ogromną wartość, która wynika głównie z  ciągłości historycznej, czyli 
wielowiekowego związku z jednym zgromadzeniem zakonnym. Obecnie Bibliotheca 
Bernardina jest chlubą, wizytówką i atrakcją turystyczną Bydgoszczy, wzbogacającą 
ofertę kulturalną zarówno imprez lokalnych, jak i ogólnokrajowych6.

Pozycje wyjątkowo cenne i unikatowe znaleźć można zarówno w kolekcji po-
bernardyńskiej, jak i w pozostałej grupie starych druków. Najcenniejsze są inkuna-
buły, w tym najstarsza publikacja w zbiorze, zawierająca Homilie św. Jana Chryzosto-
ma (1466). Unikatem jest jedyny zachowany na świecie egzemplarz ulotki Hieronima 
Savonaroli pt. Regulae quae ad omnes religiosos pertinent (Reguła dla wszystkich zakon-
ników), wydany we Florencji w 1489 r. Ulotkę odkryto na początku XX w. podczas re-
stauracji okładziny dzieła św. Augustyna Opuscula plurima, opublikowanego w Stras-
burgu w 1491 r. Ta bezcenna pozycja znajdowała się między deską oprawy, a skórą ją 
pokrywającą. Odnalezienie uchroniło ją od całkowitego zapomnienia, ponieważ sam 
druk strasburski został zniszczony podczas II wojny światowej. Ulotka, mimo że – 
jako uszkodzona pojedyncza karta – wizualnie jest dość skromna, zajmuje odrębną ga-
blotę w sali wystawowej, stanowiąc najcenniejszy i najciekawszy element ekspozycji7. 

6 Zob. więcej: J. Matyasik, Sala Królewska „Bernardina” – 80 lat ekspozycji stałej Książnicy bydgoskiej, „Bibliotekarz Kujaw-
sko-Pomorski” 2016, nr 2 (47), s. 9-21.

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

Bardzo wartościowymi obiek-
tami są również dzieła niemieckie-
go inkwizytora Heinricha Kramera 
(Institoris). Pierwszym jest okryty 
złą sławą podręcznik łowców cza-
rownic Malleus maleficarum (Młot 
na czarownice), wydany w Speyer 
ok. 1485 r. w oficynie Petera Dracha. 
Książka, zawierająca wskazówki do-
tyczące walki z czarownicami, była 
bardzo popularna i wielokrotnie edy-
towana. Przypisywano jej wywołanie 
fali prześladowań i przyczynienie się 
do spalenia na stosie kilkudziesięciu 
tysięcy kobiet podejrzewanych o cza-
ry. Bydgoski egzemplarz charaktery-
zują ręcznie malowane, czerwone 
inicjały i zdobienia w tekście, a także 
łacińskie glosy kilku rąk8. Drugim 
znanym dziełem Kramera jest Tarcza 
obrony przeciw waldensom (S. Roma-
nae ecclesiae fidei defensionis clip-
peu[m] adversus Walde[n]siu[m]), 
wydana w  Ołomuńcu w 1502 r., 
przez jednego z pierwszych typogra-
fów na ziemiach polskich – wcześniej 
działającego w  Gdańsku – Konrada 
Baumgartena. Publikacja odnosi się 
do walki inkwizytora z  sektą wal-
densów i pikardów. Mimo, że wyszła 
spod prasy wędrownego drukarza, to jednak stoi na wysokim poziomie pod względem 
typograficznym i zdobniczym. Szata graficzna obejmuje ozdobną kartę tytułową, ryci-
nę na jej verso i sygnet drukarza na końcu (inicjały „CB” oraz drzewko w zagródce)9.

Bardzo cennym inkunabułem jest słownik medycyny naturalnej Hortus sani-
tatis (Ogród zdrowia), wydany w Moguncji w 1491 r. przez Jakuba Meydenbacha. 
Dzieło, będące kompilacją wcześniejszych źródeł – tj. ustaleń starożytnych i średnio-
wiecznych medyków, zielników i podręczników ludowego lecznictwa – znakomicie 
oddaje stan ówczesnej wiedzy, łączącej wątki metafizyczne i fantastyczne z rzetelną 
8 Zob. więcej: J. Matyasik, Cymelia książnicy bydgoskiej: Malleus Maleficarum – podręcznik łowców czarownic, „Bibliotekarz 

Kujawsko-Pomorski” 2015, nr 1 (44), s. 39-46.
9 J. Matyasik, Bibliotheca Bernardina – cymelia i unikaty księgozbioru bydgoskich bernardynów, „Universitas Gedanensis” 

2016, r. 28, t. 52, s. 22.

H. Savonarola, Regulae quae ad omnes religiosos pertinent, 
Firenze ok. 1489, sygn. B 273.

św. Antoni, Summa theologica, Nürnberg 1486, sygn. 
B 12, inicjał wstępny.

H. Kramer, S. Romanae ecclesiae fidei defensionis clippeu[m] 
adversus Walde[n]siu[m], Olumu[n]cz 1502, sygn. B 314.
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obserwacją przyrodniczą. O jego popularności świadczą liczne przekłady na języki 
narodowe i wznowienia druku. Moguncka edycja, obrazująca świat roślin, zwie-
rząt i minerałów oraz ich medyczne zastosowanie, jest bardzo bogato ilustrowana. 
Wśród rycin pojawiają się wszelkiego rodzaju baśniowe i trudne do zidentyfikowa-
nia stworzenia, jak merpeople (syreny), jednorożce czy bazyliszki. Wywody autora 
zostały wyłożone w sześciu częściach, ale bydgoski egzemplarz jest uboższy o trzy 

ostatnie partie, bowiem brakuje w nim 
końcowych kart. W 2014 r. obiekt pod-
dany został pełnej konserwacji, w wyniku 
której zyskał oprawę wykonaną według 
piętnastowiecznych wzorów10.

Wartość inkunabułów wynika z dokumentowania narodzin typografii i niewiel-
kiej liczby zachowanych egzemplarzy. Za największe osiągnięcia sztuki drukarskiej 
uznaje się natomiast druki renesansowe, wydawane na najwyższym poziomie arty-
stycznym, wyznaczające normę estetyki druku, odznaczające się harmonią, piękną 
szatą graficzną, poprawnością tekstu, zgrabnym formatem, mistrzowskim materiałem 
ikonograficznym i starannie wykonanymi oprawami. Dziś publikacje szesnastowiecz-
ne, jako zabytki z zakresu sztuki drukarskiej, należą do bibliofilskich rarytasów. Two-
rzą one sporą i cenną grupę w zasobie Książnicy bydgoskiej. 

Dużą wartość mają druki wytłoczone w najstarszych warsztatach polskich, 
które naświetlają najwcześniejszą historię książki na ziemiach polskich. Biblioteka 
posiada w swych zbiorach kilka pozycji opublikowanych przez Jana Hallera, wła-
ściciela wielkiego przedsiębiorstwa książkowego na przełomie XV i XVI w. i tym 
10 J. Matyasik, Starodruki, [w:] Od inkunabułów do e-booków. Bydgoska Książnica 1903-2013, Bydgoszcz 2013, s. 63.

Hortus sanitatis, Mainz 1491, sygn. 3496.1940.

Missale Cracoviense, Nürnberg, Ge[orgium] Stuchs pro Io[hannes] Haller, [non ante 2 X 1494], sygn. 3837.1968.
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samym prekursora rodzi-
mego drukarstwa. Około 
1493 r. wspólnie z dru-
karzem norymberskim 
Jerzym Stuchsem wydał 
mszał krakowski, którego 
jeden egzemplarz znajdu-
je się w zbiorach WiMBP. 
Cechą charakterystycz-
ną bydgoskiego inkuna-
bułu jest piękny – złoco-
ny i floraturowy – inicjał 
wstępny. Najstarszym 

drukiem hallerowskim (polskim) w zaso-
bie Biblioteki jest pochodzące z 1510 r. 
Introductiones in libros phisicoru[m], 
autorstwa francuskiego filozofa Jakuba 
Fabra (Stapulensis). To niewielkie dzie-
ło rozpoczyna ozdobny i całostronicowy 
drzeworyt umieszczony na karcie tytuło-
wej (godła Polski i Litwy, herb Krakowa). 
Książnica posiada także dwie publikacje 
wydane przez Hallera w oficynie Floriana 
Unglera, typografa znanego z innowacyj-
ności i podnoszenia kunsztu drukarstwa. 
Pierwszym jest popularny podręcznik 
przyrody Jana ze Stobnicy pt. Expositio 
Parvuli philosophiae naturalis (1513), 
z ozdobnym kolofonem z herbem Kra-
kowa; drugim filozoficzny traktat Ary-
stotelesa Libri octo physicorum (1519), 
z charakterystycznym inicjałem renesan-
sowego pochodzenia, rozpowszechnio-
nym w drukach włoskich (białym C[um] 
wkomponowanym w motyw roślinny na 
czarnym tle)11.

Wśród najstarszych poloników 
w zasobie bydgoskiej Biblioteki znajdują 
się piękne zabytki sztuki typograficznej, 

11 J. Matyasik, Druki prekursora drukarstwa polskiego – Jana Hallera w zbiorach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Bydgoszczy, „Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski” 2013, nr 2 (41), s. 38-43.

Mateusz z Kościana, Examen spirituum, Cracoviae 1542, 
sygn. XVI, 8-24, kolofon.

Maciej z Miechowa, Chronica Polonorum, Cracoviae 1521, sygn. 2766.1993 (4).

Jan ze Stobnicy, Expositio Parvuli philosophiae naturalis, Cracoviae 1513, 
sygn. B 378, kolofon.
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wzbogacone elementami ikonograficznymi. Jednym z nich jest druk Hieronima 
Wietora, zawierający dzieło Erazma z Rotterdamu pt. De contemptu mundi epistola 
(1542). Charakteryzuje go ozdobna karta tytułowa, na której tytuł otoczono ramką 
drzeworytniczą, przedstawiającą w części górnej wieniec z głową anioła pomiędzy 
dwoma rogami obfitości, po bokach i poniżej zaś putta z gałązkami winorośli. Piękną 
ryciną rozpoczyna się również Rhetorica Jana Caesariusa, wydana w 1538 r. przez 
Macieja Szarffenberga. Drukarz umieścił tytuł w drzeworytniczej ramce architekto-
nicznej skonstruowanej według wzorów włoskich, w której na tle budowli widoczne 
są różne instrumenty muzyczne i grające putta12. W zbiorze szesnastowiecznych po-
loników są także unikaty. Wyjątkowo cennym zabytkiem jest krakowski druk Jana 
z Sącza Maleckiego z 1530 r., zawierający Dialogus Erazma z Rotterdamu. Bydgoski 
wolumin jest dotychczas jedynym znanym egzemplarzem tego dzieła. Unikatowym 
wydawnictwem jest także pierwsza edycja dzieła Macieja z Miechowa Chronica Po-
lonorum, wytłoczona przez wspomnianego Hieronima Wietora w 1521 r. Cechuje ją 
bogata szata graficzna, w tym liczne ręcznie kolorowane portrety królów i książąt 
polskich13.

Wiele renesansowych druków zagranicznych z kolekcji bydgoskiej wyszło 
z oficyn drukarskich, które z powodu utrzymywania wysokiego poziomu, dbałości 
o walory estetyczne obiektów i wprowadzania nowinek technicznych, w owym czasie 
zdobyły światową sławę. Do szczególnie cennych należą aldyny, czyli druki wydane 
w Wenecji w latach 1494-1585 przez rodzinę Manutiusów, cechujące się piękną szatą 
graficzną i poprawnością tekstów. Do bibliofilskich rarytasów zaliczają się także pu-
blikacje weneckiej oficyny Giuntów (Junta), uczonego grecysty z Francji Jodocusa 
Badiusa Ascensiusa oraz najsławniejszego typografa niderlandzkiego – Krzysztofa 
Plantina i jego następców14.

Sporą część zabytkowego księgozbioru Książnicy bydgoskiej stanowi literatura 
religijna. Biblioteka posiada w swoich zbiorach wiele cennych zabytków piśmiennic-
twa reformacyjnego, charakteryzujących się bogatą szatą graficzną, złożoną z prac naj-
wybitniejszych grafików i rytowników epoki. Wśród druków ewangelickich wyróż-
nia się dzieło Obraz męki Pańskiej (Speculum passionis do mini nostri Ihesu Christi), 
które ukazało się w 1507 r. w Norymberdze w warsztacie Ulricha Pindera. Publikacja 
zawiera 76 drzeworytów, w tym 39 całostronicowych rycin autorstwa Hansa Schäufe-
leina i Hansa z Kulmbachu – dwóch wybitnych niemieckich artystów, doskonalących 
swoje umiejętności u boku samego Albrechta Dürera15. Innym godnym uwagi drukiem 
reformacyjnym jest zbiór dzieł Marcina Lutra Opera omnia, wydany w Wittenberdze 
w 1549 r. w oficynie Hansa Luffta. Publikacja jest przykładem długotrwałej i ści-
słej współpracy reformatora religijnego z warsztatem mistrzów grafiki – Cranachów.  
12 H. Dubowik, K. Sarnowska, Dzieje drukarstwa na przykładzie starodruków Biblioteki Miejskiej w Bydgoszczy, Bydgoszcz 

1967, nr 24, 26. 
13 J. Matyasik, Polonika XVI-XVII w. ze zbiorów Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy. Katalog, Byd-

goszcz 2015, s. 21.
14 J. Matyasik, Bibliotheca Bernardina – cymelia i unikaty..., s. 26-28.
15 Rewolucje graficzne. Albrecht Dürer i szkoła niemiecka XV-XVI wieku, red. B. Kłosińska-Dygdała, Bydgoszcz 2011, nr 67, 68, 70.

Drzeworytnicze obramie-
nie karty tytułowej, au-
torstwa Lukasa Cranacha 
Młodszego, przedstawia 
Marcina Lutra i elektora 
Fryderyka III Mądrego, 
adorujących Chrystusa 
wiszącego na Krzyżu. 
Warto wymienić także 
opracowane przez Filipa 
Melanchtona fragmenty 
Pisma Świętego, wzbo-
gacone o stojący na wy-
sokim poziomie materiał 
ikonograficzny. Są to Li-
sty św. Pawła do Rzymian 
(Norymberga 1524) , 
z tytułem umieszczonym 
w drzeworytniczej ramce 
architektonicznej według 
wzorów włoskich oraz 
Nowy Testament (Lipsk 
1557), zawierający 12 
ilustracji drzeworytni-
czych o treści biblijnej. 
Na koniec trzeba wspo-
mnieć o Institutio Chri-
stianae Religionis Jana 
Kalwina (Genewa 1592), 
które przedstawia dużą 

wartość merytoryczną. Jest to podstawowy traktat teologiczny, ustanawiający doktry-
nalne podstawy kalwinizmu. Dodatkowo na obiekcie przechowywanym w WiMBP 
zachował się wpis własnościowy Samuela Meienreisa (1572-1604), teologa prote-
stanckiego, filozofa i bibliofila16.

Cenną grupę starych druków tworzy szereg wydań Pisma Świętego. W Biblio-
tece zachowało się aż dziewięć publikacji piętnastowiecznych, a wśród nich m.in. 
edycja strasburska z 1470 r., wenecka z 1484 r. czy norymberska z 1485 r. Druki 
te są przykładem najwyższych osiągnięć ówczesnej sztuki typograficznej, graficz-
nej i introligatorskiej. Powstały z wielką dbałością o walory estetyczne, ponadto  

16 J. Matyasik, A. Rzeźnik, Dzieje reformacji i kontrreformacji na przykładzie starych druków ze zbiorów Wojewódzkiej i Miej-
skiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy, „Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski” 2017, nr 1 (48), s. 7-10.

Speculum passionis domini nostri Ihesu Christi, [Norymberga] 1507, sygn.  
B 307, wjazd Chrystusa do Jerozolimy.
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charakteryzują się całostronicowymi rycinami drzeworytniczymi, ręcznie wykonany-
mi kolorowymi inicjałami, zdobieniami w tekście, odręcznymi zapiskami prowenien-
cyjnymi oraz oryginalnymi oprawami z epoki. Nie mniej cenne są renesansowe wyda-
nia zagraniczne, m.in. szesnastowieczne edycje niemieckie, francuskie, flamandzkie, 
szwajcarskie, greckie, hebrajskie i syryjskie. Do biblijnych cymeliów należą także 
tłumaczenia polskojęzyczne, które dziś stanowią nie tylko zabytki sztuki drukarskiej, 
ale również odzwierciedlają rozwój piśmiennictwa narodowego i jego miejsce w lite-
raturze europejskiej17.

WiMBP jest w posiadaniu wszystkich trzech wydań pierwszego całościowego 
przekładu polskiego, zwanego Biblią Leopolity (Kraków 1561, 1575 i 1577, warsztat 

Szarffenbergów). Na uwagę zasługuje zastosowany w publikacji materiał zdobniczy. 
Tytuł dzieła otoczono okazałą ramką drzeworytniczą, złożoną z licznych scen i po-
staci biblijnych. Tekst wzbogacono niemal 300. drzeworytniczymi rycinami o różnej 
wielkości. Wykonali je, wzorując się na ilustracjach z luterańskich wydawnictw, dwaj 
wrocławscy graficy: Kryspin i Wendel Szarffenbergowie18. Biblioteka może się też  
17 J. Matyasik, Biblia na przestrzeni wieków. Najstarsze polskie przekłady Pisma Świętego w zbiorach Wojewódzkiej i Miejskiej 

Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy, „Kronika Bydgoska” 2017, t. 38, s. 462.
18 E. Balcerzowa, Polskie i czeskie źródła przekładu Biblii Leopolity, Kraków 2006, s. 13.; E. Chojecka, Związki artystycz-

ne polskiego drzeworytu renesansowego z grafiką europejską. Kryspin i Wendel Scharffenbergowie, „Acta Universitatis 
Wratislaviensis. Bibliotekoznawstwo” 1978, t. 7, nr 364, s. 187-192.

poszczycić posiadaniem dwóch egzemplarzy pierwszego wydania Biblii Wujka z 1599 r., 
dzieła pomnikowego, obowiązującego w Kościele Katolickim przez ponad 350 lat. 
Edycja ukazała się w Drukarni Łazarzowej, będącej jedną z najstarszych i największych 
oficyn na ziemiach polskich. Pod względem zewnętrznym jest imponująca, zawarta 
in folio i  licząca niemal 1,5 tys. stron samego tekstu. Szata graficzna jest skromniej-
sza w porównaniu z drukiem szarffenbergowskim. Składa się na nią czerwono-czarna 
karta tytułowa, drzeworytniczy herb Królestwa Polskiego oraz rozbudowane inicjały, 
złożone z ornamentu geometrycznego, roślinnego i zwierzęcego. Szczęśliwym trafem, 
obydwa egzemplarze będące w posiadaniu Książnicy bydgoskiej, są różnymi warianta-
mi tej samej edycji. Jeden 
z nich pochodzi z  księ-
gozbioru Ponińskich 
z  Kościelca Kujawskiego, 
zniszczonego i rozpro-
szonego w czasie II wojny 
światowej. O jego przyna-
leżności świadczy piękny 
superekslibris, umiesz-
czony na dolnej okładzi-
nie woluminu19. 

W zbiorze WiMBP 
n i e br a kuj e rów n i e ż 
ewangelickich wydań 
Pisma Świętego. Najcen-
niejszą pozycją jest Biblia 
Gdańska, jeden z najpięk-
niejszych i  najtrwalszych 
pomników językowych, 
literackich i typograficz-
nych reformacji. Druk 
wytłoczono w  Gdańsku 
w 1632 r. u Andrzeja Hü-
nefelda, właściciela oficy-
ny pod względem wypo-
sażenia nie odbiegającej 
od standardów europej-
skich i stanowiącej głów-
ny ośrodek wydawniczy 
innowierców. Publika-
cja ukazała się w małym  
19 J. Matyasik, Biblia na przestrzeni wieków..., s. 467-469.

Biblia Leopolity, Kraków 1577, sygn. 297.1947(4), drzeworyt z Księgi Hioba.

J. Heweliusz, Machinae coelestis, Gedani 1673, sygn. 2200.1958(2).
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formacie octavo, co biorąc pod uwagę 
ówczesną technikę drukarską, było du-
żym osiągnięciem. Z powodu oszczęd-
ności miejsca materiał zdobniczy 
ograniczono do miedziorytu na karcie 
tytułowej, przygotowanego i  sygnowa-
nego przez holenderskiego sztycharza 
Corneliusa Claessena Duysenda20.

Zbiór druków siedemnasto- 
i  osiemnastowiecznych Książnicy byd-
goskiej ma znacznie mniejszą wartość 
niż inkunabuły i książki renesansowe, 
co wynika przede wszystkim z ogólnej 
tendencji obniżenia poziomu drukar-
stwa w wiekach późniejszych. Niemniej 
i  w  tej grupie, poza wspomnianą już 
Biblią Gdańską, znaleźć można cieka-
we i  cenne pozycje, wydane w  pięknej 
szacie graficznej i z wielką dbałością 
o walory estetyczne. Wśród nich są mo-

dlitwy św. Antoniego z Padwy, wydane nakładem bernardynów bydgoskich w 1661 r. 
Pozycja ta jest unikatem, ponieważ dotychczasowe poszukiwania drugiego egzempla-
rza w bibliotekach polskich i zagranicznych nie przyniosły rezultatu. Godny uwagi jest 
zbiór dzieł Diego Nisseno (Opera omnia, 1650-1659), do którego frontispis, przed-
stawiający ołtarz z postacią św. Bazylego, personifikacją Wiary Katolickiej, Rozumu 
i postacią kobiety z Duchem Św., przygotował śląski rytownik Dawid Tscherning. Ko-
lejny ciekawy sztych, autorstwa gdańskiego grafika Jana Benssheimera i wyobrażający 
świątynię na tle skały, morza i statku, zamieszczony został w dziele Qvaestiones de Deo 
Uno et Trino Jana Morawskiego (1674). Nie można też pominąć rozprawy Machinae 
coelestis z 1673 r., gdańskiego astronoma Jana Heweliusza, jednego z najwybitniejszych 
astronomów epoki, który na dachu swego domu w Gdańsku urządził obserwatorium 
astronomiczne. Dzieło zawiera opis instrumentów astronomicznych, bogato ilustro-
wany sztychami rytowanymi przez holenderskiego rytownika Isaaka Saala, według 
rysunków gdańskiego artysty Andrzeja Stecha21.

Wyjątkowe miejsce w historii polskiej sztuki typograficznej, ze względu na kunszt 
drukarski i popularyzację staropolskiej literatury, historii i publicystyki, zajmują druki 
wydane przez przedsiębiorstwo księgarsko-nakładcze Försterów. Zbiór försterianów 
20 Z. Nowak, Gdańska oficyna drukarska Guillemota-Hünefelda w służbie polskiej reformacji 1603-1652, „Rocznik Gdański” 

1973, t. 33, z. 2, s. 50-51, 58-59.
21 J. Matyasik, Polonika XVI-XVII w..., s. 16-17.; J. Talbierska, Grafika XVII wieku w Polsce. Funkcje, ośrodki, artyści, dzieła, 

Warszawa 2011, s. 77-79.; A. Więcek, Dawid i  Jan Tscherningowie oraz ich ryciny o polskiej tematyce: z  dziejów śląsko- 
polskich stosunków artystycznych na przełomie XVII i XVIII stulecia, „Biuletyn Historii Sztuki” 1956, t. 18, nr 4, s. 482-502. 

przechowywanych w WiMBP liczy 
kilkanaście pozycji bibliograficznych, 
z których większość wydał Jerzy Förster. 
Egzemplarze przechowywane w zbio-
rach Biblioteki cechuje bogate zdobnic-
two i ślady dawnej proweniencji. Więk-
szość obiektów zawiera bogaty materiał 
zdobniczy w postaci sztychowanych 
kart tytułowych, miedziorytniczych 
frontispisów i związanych z treścią ry-
cin w tekście. Przykładem może być 
Polonia, pióra Szymona Starowolskie-
go (Gdańsk 1652), którą rozpoczyna 
sztych, przedstawiający alegorię Polski, 
autorstwa prawdopodobnie słynne-
go Jeremiasza Falcka. Ten sam artysta 
przygotował rycinę do dzieła Commen-
tarius brevis rerum Polonicarum Jana 
Dymitra Solikowskiego (Gdańsk 1647). 
Widnieją na niej, na postumencie pod  
baldachimem, popiersia trzech królów 
elekcyjnych, każdy w stroju charaktery-
stycznym dla swojej nacji. Bydgoski eg-
zemplarz ma dodatkowo ciekawą histo-
rię proweniencyjną, początkowo należał 
bowiem do skarbnika płockiego Stani-
sława Zakrzewskiego (-1725), a potem 
znalazł się w księgozbiorze skępskim 
Gustawa Zielińskiego. Do grupy förste-
rianów zalicza się także dzieło Stanisła-
wa Kobierzyckiego pt. Historia Vladislai 
(Gdańsk 1655) ze sztychowaną kartą 
tytułową, przedstawiającą wjazd króla 
Władysława IV Wazy do Krakowa, au-
torstwa niderlandzkiego grawera Jakuba 
van Meursa. Warto wspomnieć jeszcze 
o Militarium Andrzeja Maksymilia-
na Fredry, traktacie reformatorskim 
poświęconym sprawom wojskowym 
(Amsterdam 1668). Uwagę przykuwa 
wielka troska o estetyczny wygląd szaty  

A.M. Fredro, Militaria, Amstelodami 1668, sygn. 
2234.1958, karta tytułowa sztychowana.

S. Kobierzycki, Historia Vladislai, Dantisci 1655, sygn. 
4383.1969, karta tytułowa sztychowana.

K. Zawadzki, Historia arcana, Cosmopoli [Frankfurt n/M] 
1699, sygn. 1517.1950, frontispis.



- 24 - - 25 -

Skarby Książnicy Bydgoskiej Inkunabuły i stare druki

zewnętrznej druku, dbałość o dobór odpowiedniego papieru, a zwłaszcza materiału zdob-
niczego. Treść została bowiem wzbogacona wieloma rycinami wykonanymi przez dwóch 
artystów gdańskich: malarza Andrzeja Stecha i miedziorytnika Jana Bensheimera22. 

22 Zob. więcej: J. Matyasik, Druki Jerzego Förstera w zbiorach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy, „Kro-
nika Bydgoska” 2016, t. 37, s. 309-330.

M. Zeiller, Topographia Electorat[us] Brandenburgici, [Frankfurt n/M] 1652, sygn. 2211.1958 (4).

Publikacje zagraniczne z XVII-XVIII w. stanowią liczną grupę starych druków, 
ale próżno doszukiwać się wśród nich wielu zabytków bibliofilskich. Na uwagę zasłu-
gują elzewiry, czyli lekkie i poręczne książki rozpowszechnione przez firmę księgarską 
i drukarską Elzewirów. Przykładem może być Omnia quae extant Ogiera Ghislain de 
Busbecqa, wydane w Lejdzie w 1633 r., z frontispisem i notką własnościową brygidek 
gdańskich, oraz Redivivus Jana Makowskiego, który ukazał się w 1654 r. we Franeker 
nakładem Ludwika Elzewira. W Bibliotece bydgoskiej znaleźć można też dzieła histo-
ryczne i topograficzne o wielkim znaczeniu historiograficznym, jak np. trzy kluczowe 
dla dziejów Prus prace cenionego historyka Krzysztofa Jana Hartknocha, wszystkie 
wydane we Frankfurcie n/M i Lipsku: Altes und neues Preussen (1684), Preussische Kir-
chen–Historia (1686) oraz De Republica Polonica libri duo... item De originibus Pome-
ranicis (1697). Warto wymienić też, ze względu na szatę graficzną, bogato ilustrowaną 
Topographię niemieckiego geografa Marcina Zeillera, wzbogaconą widokami wielu 
miast pomorskich (1652); Pommerischer atlas Jakuba Paula von Gundlinga (1673-
1731), zawierający opis pomorskich miejscowości; czy przedstawione w  części iko-
nograficznej norymberskie wydanie De rebus a Carolo Gustavo Samuela Pufendorfa, 

G. Gualdo-Priorato, Historia di Leopoldo cesare, Vienna 1670, sygn. 1289.1904 (4), Bitwa morska w Cieśninie Kaletań-
skiej, 11-14 czerwca 1666 r.
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Rękopisy

Zbiór rękopisów Książnicy bydgoskiej liczy ponad 1200 jednostek inwentarzo-
wych, pod którymi rozumiemy zarówno pojedyncze karty, jak i wielotomowe zespoły 
archiwaliów. Zasób jest zróżnicowany pod względem wieku, formy, treści i prowe-

Mszał franciszkański, XV/XVI w., sygn. Rkp 609/1.

Sztambuch dr. Augusta Bécu, ojczyma Juliusza Słowackiego, 1796-
1822, sygn. Rkp 348/1.

niencji. Przeważają w nim manuskrypty nowożytne i współczesne, choć nie brakuje 
także średniowiecznych, sięgających I połowy XIV w. Epoka wpływa na język, w któ-
rym sporządzono rękopis. Spotykamy zatem egzemplarze różnojęzyczne: od najdaw-
niejszych łacińskich, poprzez łacińskie i polskie z XVII-XVIII w. oraz niemieckie 
z XIX i pocz. XX w., po dwudziestowieczne spisane w języku polskim. Są wśród nich 
archiwalia historyczne, materia-
ły literackie, notacje muzyczne, 
sztambuchy, reportaże, papiery 
i korespondencja osobistości. Rę-
kopisy bydgoskie, ze względu na 
unikatowość i szeroki zakres te-
matyczny, stanowią wartościowy 
materiał badawczy. Różnorod-
ność wynika z długiego procesu 
i wielu źródeł gromadzenia za-
sobu. Podstawę stanowiła kolek-
cja Towarzystwa Historycznego 

z pierwszą panoramą Bydgoszczy w wykonaniu Erika Jönssona Dahlberga. Wszystkie 
zawierają kilkaset tablic przedstawiających portrety, sceny batalistyczne, mapy, plany 
i widoki miast; przygotowane przez niemieckich i flamandzkich rytowników23.

23 J. Matyasik, Pomeranika w zbiorze starych druków Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy, [w:] Dzieje 
książki i prasy. Przegląd badań za lata 2013-2015, red. B. Iwańska-Cieślik, E. Pokorzyńska i in., Bydgoszcz 2017, s. 69-70.
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Obwodu Nadnoteckiego. Zbiór wzbogacił się w dwudziestoleciu międzywojennym 
dzięki zaangażowaniu dyrektora Witolda Bełzy i w okresie powojennym w wyniku 
zakupów antykwarycznych i licznych darów, m.in. Adama Grzymały-Siedleckiego.

Najcenniejszym zespołem rękopisów bydgoskich jest kolekcja Kazimierza Kier-
skiego. Właściciel zbioru był znanym prawnikiem, dyplomatą, społecznikiem i kolek-
cjonerem. Pochodził z wielkopolskiej rodziny szlacheckiej, ale w młodości związał 
się z Warszawą, gdzie prowadził własną kancelarię adwokacką, a w czasie I wojny 
światowej organizował sądownictwo w mieście. W 1920 r. przeniósł się do Poznania, 
tam najpierw zarządzał oddziałem Prokuratorii, a w latach 1926-1928 był przewod-
niczącym Komitetu Likwidacyjnego, zajmującego się odniemczeniem Wielkopolski. 
Kierski nie stronił także od aktywności społeczno-politycznej i pisarskiej, wydawał 
przekłady niemieckich kodeksów prawniczych i liczne prace z zakresu prawa mię-
dzynarodowego. W czasie II wojny światowej ukrywał się w Warszawie pod przy-
branymi nazwiskami. Zginął w pierwszych dniach powstania warszawskiego w nie-
wyjaśnionych okolicznościach1. Jego pasją było zbieranie archiwaliów polskich lub 
Polski dotyczących. Podstawę kolekcji stanowiło archiwum rodzinne, powiększone 
poprzez zakupy antykwaryczne oraz wymianę z innymi zbieraczami. W przeciągu 30. 
lat zgromadził bogaty zbiór, który w maju 1937 r. przekazał Książnicy bydgoskiej. 
Jak sam napisał, na jego decyzji zaważyła obawa przed rozproszeniem kolekcji w rę-
kach prywatnych, „głębokie znawstwo i ten prawdziwy entuzjazm dla zabytków na-
szej przeszłości, jaki cechuje zasłużonego dyrektora Biblioteki Miejskiej, dr. Witolda 
1 J. Kutta, Kierski Kazimierz, BSB, t. 3, Bydgoszcz 1996, s. 76-78.

Bełzę”, wreszcie chęć podkreślenia wielowiekowej przynależności do Polski miasta 
nad Brdą, zniemczonego w okresie zaborów2.

Pierwotnie kolekcja liczyła 2662 dokumenty z XIV-XX w. (w tym 15 pergami-
nowych), zawierające przeszło 4500 podpisów i około 2500 rozmaitych pieczęci. Jej 
opracowaniem zajął się historyk dr Michał Nycz, który w ciągu kilkunastu miesięcy 
zdołał skatalogować wszystkie dokumenty królewskie oraz sporządzić do nich indeks 
osobowy i topograficzny. Po wybuchu II wojny światowej zbiór ukryto w Czersku 
(mazowieckim), w willi należącej do rodziny K. Kierskiego, ale w okresie okupacji 
niemieckiej ślad po nim zaginął. Witold Bełza, jak i jego następca – Józef Podgórecz-
ny, bezskutecznie szukali zaginionego skarbu, którego fragmenty odnaleziono dopie-
ro w 1970 r. w zasobie Biblioteki Narodowej. Wojnę przetrwało 676 jednostek, co 
stanowiło zaledwie 25% stanu sprzed 1939 r.3 

W kolekcji wyodrębnić można trzy zespoły: dokumenty, listy i autografy królew-
skie (435 z XIV-XIX w.); dokumenty i listy osobistości (z 1900 ocalało zaledwie 213, 
są to rękopisy z XVI-XX w. wybitnych polityków, dowódców, naukowców, pisarzy 
i poetów polskich, jak Piotr Skarga, Tadeusz Kościuszko, Józef Zajączek, Jan Śnia-
decki, Adam Mickiewicz, Cyprian Kamil Norwid i Henryk Sienkiewicz); wreszcie 
materiały rodziny Kierskich (26 z XVIII-XX w.) Zbiór pod względem topograficznym 

2 K. Kierski, Autografy i pieczęcie królewskie, „Przegląd Bydgoski” 1937, z. 2, s. 137.
3 F. Mincer, Odzyskane skarby, „Kalendarz Bydgoski” 1973, nr 6/33, s. 102-104.

Pamiętnik ofiarowany [?] Kozłowskiemu przez powstańca Jana Tułodzieckiego, 1830-1833, sygn. Rkp 827/1.

Dokument Władysława Łokietka, Kraków 01.IX.1322, sygn. Rkp 1219/1 III.
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odnosi się do wszystkich ziem dawnej Rzeczypospolitej, choć głównie związany jest 
z prowincją litewską. Nie brakuje w nim także archiwaliów dotyczących Wielkopol-
ski i Pomorza, a nawet samej Bydgoszczy4.

Najcenniejszą częścią kolekcji są listy i dokumenty królewskie, których zacho-
wało się 435 spośród dawnych 598. Są to archiwalia pochodzące z lat 1322-1816, 
a koncentrujące się głównie wokół spraw gospodarczych i społecznych, rzadziej po-
litycznych i wojskowych. Dwa najstarsze pochodzą z I poł. XIV w., oba związane są 
z zakonem cystersów i cechują się prostotą, zarówno pod względem strony zewnętrz-
nej, jak i użytych form kancelaryjnych. Pierwszy wyszedł z krakowskiej kancelarii 
Władysława Łokietka 1 września 1322 r., w związku ze sporem pomiędzy klasztorem 
cystersów w Sulejowie a Przecławem i Pelagiuszem Wężykami o wioski Miecho-
wy i Krasik (sandomierskie). W drugim, datowanym na 9 sierpnia 1338 r. w Sando-
mierzu, król Kazimierz Wielki przyznał konwentowi cysterskiemu w Koprzywnicy 
zabrane niesłusznie pastwiska Krakowie koło Krzcina5. Z kolei najstarszy autograf 
królewski spotykamy na liście Jana Olbrachta z 1499 r., adresowanym do margrabie-
go brandenburskiego Fryderyka Hohenzollerna. Jan Olbracht był pierwszym władcą 
polskim, własnoręcznie podpisującym dokumenty, które wcześniej uwierzytelniano 
pieczęcią. Do dziś zachowało się zaledwie kilka jego autografów, co podnosi wartość 
bydgoskiego obiektu. Ciekawe i cenne są także materiały odnoszące się do spraw 
ogólnopaństwowych, jak pismo Zygmunta Augusta z 1567 r., dotyczące finansowania 
budowy polskiej floty wojennej, list Stefana Batorego z 1576 r., odzwierciedlający 

4 Bezpośrednio z Bydgoszczą związane były dwa obiekty zaginione w czasie wojny, był to dokument wojewody poznańskiego 
Stanisława Kościeleckiego, wydany w Bydgoszczy w 1530 r., oraz list starosty bydgoskiego Andrzeja Kościeleckiego, dato-
wany w Bydgoszczy w 1553 r.; J. Eis, Kazimierz Kierski i jego kolekcja, „Bibliotekarz Bydgoski” 1996, nr 1 (6), s. 45-46, 53.

5 J. Maciejewski, Dwa nieznane oryginały pergaminowe królów polskich z pierwszej połowy XIV wieku. Ze zbiorów Woje-
wódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy, „Kronika Bydgoska” 1998, t. 19, s. 379-381.

sytuację wewnętrzną i międzynarodową kraju czy listy i uniwersały Jana Kazimierza 
z połowy 1652 r., ilustrujące kryzys Rzeczypospolitej po klęsce pod Batohem6. Naj-
liczniejszą grupę stanowią dokumenty Stanisława Augusta Poniatowskiego, w tym 
cykl listów pisanych w 1776 r. do księżnej Elżbiety Sapieżyny (również dotyczące 
poufnych spraw politycznych), pismo króla o postawie szlachty wobec Konstytucji 
3 Maja czy listy pisane już po abdykacji z Grodna w 1796 r. i z Moskwy w 1797 r.7

Kolekcja K. Kierskiego 
stanowi także cenny mate-
riał badawczy pod względem 
sfragistycznym i heraldycz-
nym. Zachowane pieczęcie 
odzwierciedlają charakter 
epoki, gusta właścicieli, a na-
wet panującą w różnych okre-
sach modę (np. w poł. XVII w. 
w użyciu były miniaturowych 
rozmiarów pieczątki sygne-
towe). W zbiorze znajdziemy 
zarówno pieczęcie królów 
polskich oraz członków ich 
rodzin (królowych: Bony, 
Anny Jagiellonki, Ludwiki 
Marii i książąt: Karola Ferdy-
nanda Wazy, Jakuba Ludwika 
Sobieskiego), jak i szlach-
ty. Do szczególnie rzadkich 
lub dotąd nieznanych należy 
szwedzka pieczęć Włady-
sława IV, używana między 
elekcją a koronacją; przede-
lekcyjne sygnety Jana III So-
bieskiego (szczególnie z uko-
ronowanym monogramem 
Maria) oraz niepublikowane 
pieczęcie królewicza Sobieskiego, używane w latach 30. XVIII w.8

Drugi cenny zespół rękopisów bydgoskich, choć o różnej proweniencji, ale po-
łączony wspólną tematyką, tworzą materiały źródłowe fragmentarycznie odzwier-
ciedlające dorobek i dzieje polskiej literatury. Wśród nich znaleźć można spuściznę  
6 J. Eis, Katalog dokumentów i listów królewskich ze zbioru Kazimierza Kierskiego, Bydgoszcz 2005, nr 46, 63, 150-151, 268.
7 Tejże, Kazimierz Kierski i jego kolekcja..., s. 50.
8 M. Hlebionek, Pieczęcie w zbiorach bydgoskich – Archiwum Państwowe, Biblioteka Wojewódzka i Miejska, Muzeum Okręgo-

we, [w:] Zbiory pieczęci w Polsce, red. Z. Piech, W. Strzyżewski, Warszawa 2009, s. 144-145.

Dokument Aleksandra Jagiellończyka, Kraków 26.VII.1504, sygn. Rkp 1219/6 III.

Dokument Jana III Sobieskiego, Żółkiew 06.XII.1685, sygn. Rkp 1222/44 III.
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literacką, korespon-
dencję i autogra-
fy poetów i pisarzy 
z XVIII-XX w. Pisane 
ręką autora i często 
niepublikowane utwo-
ry, jak również zbiór 
listów i papierów oso-
bistych, przedstawiają 
nieoszacowaną war-
tość dla badań literatu-
roznawczych. Najstar-
szym manuskryptem 
z tej grupy jest bajka 
polityczna Wóz roz-

pędzony autorstwa Juliana Ursyna 
Niemcewicza. Jest to niewielkie 
(zaledwie dwukartkowe) dzieło sa-
tyryczne, które powstało w okresie 
Sejmu Czteroletniego i do tej pory 
nie ukazało się drukiem. Do cyme-
liów literackich należy także koperta 
skreślona ręką Adama Mickiewicza 
zaadresowana do zamieszkałej w Pa-
ryżu Madame Clustine9.

Znaczną część rękopisów li-
terackich stanowi spuścizna przed-
stawicieli pozytywizmu, w tym 
najpoczytniejszych pisarzy XIX w. 
– Józefa Ignacego Kraszewskiego 
i Henryka Sienkiewicza. Jeśli chodzi 
o twórczość pierwszego z nich, to 
w okresie międzywojennym Biblio-
teka otrzymała w darze od księdza 
Jana Kleina powieść Półdiable we-
neckie, dodatkowo zakupiła wiersz 
Błogosławieni z załączonym listem, 
zawierającym wskazówki odau-
torskie dotyczące publikacji, bajkę 
Kwiat paproci oraz korespondencję 

9 J. Eis, Rękopisy w zbiorach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy, „Bibliotekarz 
Kujawsko-Pomorski” 2004, nr 2 (23), s. 27.

z lat 1871-1882. Po dru-
gim pisarzu w bydgo-
skim zbiorze pozostały 
trzy drobne utwory lite-
rackie – nowele U źródła 
i Toast oraz komedia Za-
głoba swatem, ponadto 
korespondencja z lat 1885-
1910 oraz materiały zwią-
zane z budową pomników 
noblisty w Bydgoszczy. 
Zachowało się kilkadzie-
siąt tomów akt poświęco-
nych procesowi powstania 
pierwszego (1924-1930) 
i drugiego (1959-1968) monumentu, 
które obejmują ogromną ilość kore-
spondencji oraz dokumentów życia 
społecznego10. Dorobek epoki pozyty-
wizmu uzupełnia spuścizna Marii Ko-
nopnickiej, w postaci korespondencji 
z dziećmi, ofiarowanej Bibliotece 
przez córkę poetki Zofię Mickiewi-
czową w 1952 r. oraz kilku utworów, 
w tym wiersz Nie skarż się, zakupiony 
w antykwariacie bydgoskim w 1989 r. 
i napisany na papierze firmowym, 
z grafiką przedstawiającą zamek 
w Czerwonym Dworze11.

Najcenniejszym zabytkiem rę-
kopiśmiennym Książnicy bydgoskiej 
jest jedyny zachowany na świecie  
egzemplarz Roty Marii Konopnickiej. 
Wiersz powstał w 1910 r. w Nicei 
i był odpowiedzią poetki na polity-
kę rządu pruskiego, zmierzającą do 
wynarodowienia Polaków. 17 lute-
go, w związku z obchodami Roku 
Grunwaldzkiego, autorka przesłała 
10 Na podstawie zawartych w kolekcji dokumentów powstał artykuł: Z. Mrozek, Bydgoskie tradycje sienkiewiczowskie w dobie 

międzywojennej, „Kronika Bydgoska” 1976-1979 [druk 1986], t. 7, s. 197-212.
11 J. Eis, Rękopisy w zbiorach..., s. 28, 31.

J.U. Niemcewicz, Wóz rozpędzony, sygn. Rkp 171/I.

M. Konopnicka, Nie skarż się, Czerwony Dwór, przed 1879 r., 
sygn. Rkp 1200/I.

Koperta zaadresowana przez Adama Mickiewicza do Madame Clustine, 
sygn. Rkp 656/II.

Dokument Augusta III Sasa, Warszawa 22.XI.1735, sygn. Rkp 1223/46 III.
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autograf utworu do Józefa Watry-Przewłockiego, redaktora „Gazety Polskiej” 
w Chicago, od którego Biblioteka bydgoska zakupiła manuskrypt w 1935 r. Rok 
później placówka wzbogaciła się o rękopis kompozycji muzycznej, podarowany 
przez Feliksa Nowowiejskiego. Bydgoska Rota jest wtórną postacią utworu, który  
drukowany był już w 1908 r., ale żaden inny jego rękopiśmienny egzemplarz nie 
zachował się do naszych czasów. Szczęśliwym trafem, wykorzystywany przez oku-
panta niemieckiego w celach propagandowych, uniknął zniszczenia w okresie II woj-
ny światowej. W 1940 r. rękopis był głównym eksponatem wystawy zorganizowanej 
w Bydgoszczy, Gdańsku i Berlinie pt. „Jak Polacy wzbudzali nienawiść przeciw naro-
dowi niemieckiemu”. Obecnie Rota Marii Konopnickiej jest jedną z najbardziej zna-
nych polskich pieśni patriotycznych. Nieodłączną jej częścią jest kompozycja Feliksa 
Nowowiejskiego, choć propozycję melodii przedstawili również inni kompozytorzy 
jak Stanisław Niewiadomski, Piotr Maszyński czy Ignacy Antoni Kossobudzki. Nic 
więc dziwnego, że obydwa manuskrypty, będące własnością Biblioteki i nazywane 
„bydgoskimi rękopisami Roty”, są przez placówkę przechowywane z wielkim piety-
zmem i rozpowszechniane w wiernych oryginałowi kopiach, które wydano w setną 
rocznicę powstania utworu12.

W zbiorze rękopisów Książnicy bydgoskiej zachowało się najwięcej dwudzie-
stowiecznych zabytków literatury polskiej. Bogato reprezentowana jest twórczość 
narodowa Młodej Polski, np. poprzez listy Stefana Żeromskiego z lat 1898-1916, pa-
piery osobiste i manuskrypty utworów Jana Kasprowicza (wartością archiwalną wy-
różnia się rękopis dramatu z 1905 r. Uczta Herodiady, podarowany przez żonę poety 
Marię), korespondencja i tom z V seryi Poezji-Wiosna Kazimierza Przerwy-Tetmajera 
oraz dwie sztuki teatralne pióra Gabrieli Zapolskiej. Ta ostatnia jako przedstawicielka 
naturalizmu, po problematykę narodowowyzwoleńczą sięgała jedynie sporadycznie, 
skupiając się na opisywaniu życia codziennego. Do wyjątku, w dodatku docenionego 
przez krytykę, należy przechowywany w murach Biblioteki dramat Jesiennym wie-
czorem, z odręczną dedykacją dla aktorki Heleny Modrzejewskiej. Drugi manuskrypt 
zawiera dramatyczną wersję Kobiety bez skazy, która swą niemoralną tematyką wy-
wołała wielki skandal13. 

Literatura okresu międzywojennego i późniejsza również jest dobrze udoku-
mentowana. W jej skład wchodzą manuskrypty m.in. Leopolda Staffa (niekomplet-
ny przekład Elegii Jana Kochanowskiego), Juliana Tuwima (wiersz Hymn narodo-
wy lasu) i Marii Dąbrowskiej (artykuł Kultura współżycia z ludźmi). Dzięki darom 
odautorskim Książnica bydgoska posiada większy komplet twórczości Kazimiery Ił-
łakowiczówny i Kornela Makuszyńskiego. Dorobek pisarki to niemal 50 woluminów, 
12 M. Hulaj, Bydgoskie rękopisy Roty, „Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski” 2010, nr 1 (34), s. 36-38.; R. Nowicki, Rękopisy 

Feliksa Nowowiejskiego w zbiorach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy, [w:] Grunwald „Rota” 
Nowowiejski, red. J. Chłosta, J. Jasiński, Z. Rondomańska, Olsztyn 2010, s. 137.; J. Podgóreczny, Bydgoskie rękopisy 
„Roty” (Z dziejów tekstu i melodii), „Kronika Bydgoska” 1964-1965 [druk 1971], t. 2, s. 51-62.; tenże, Bydgoskie rękopisy 
Roty, Bydgoszcz 1980.

13 J. Matyasik, Zbiory WiMBP na wystawach zewnętrznych w 2011 r. Komentarz do wybranych rękopisów i starodruków 
bydgoskiej książnicy, „Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski” 2012, nr 2 (39), s. 40-41.M. Konopnicka, Rota, 1910, sygn. Rkp 350/III.
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które zawierają fragmenty twórczości 
w postaci prozy (np. Przeżycia i przy-
gody), pamiętników (Księga dygresji 
albo Trazymeński zając – wspomnienia 
od czasów dzieciństwa do poł. XX w.), 
dramatów (Ziemia rozdarta), wierszy 
(Zamiast modlitwy) i przekładów (m.in. 
z J.W. Goethego i L. Tołstoja). Ze spu-
ścizny Kornela Makuszyńskiego warto 
wymienić powieści (Człowiek znalezio-
ny w nocy), fragmenty publicystyki (Li-
sty ze Lwowa), opowiadania (Śmieszni 
ludzie) i wiersze (Śpiew zwycięski)14. 

Kolejnym dużym zespołem ręko-
pisów WiMBP są bydgostiana i regio-
nalia, czyli materiały związane z dzieja-
mi miasta i regionu. Sporą grupę tworzą 
papiery urzędowe, w tym obszerne akta 
bydgoskiego Magistratu i Rady Miej-

skiej z okresu międzywojennego oraz do-
kumenty luźne z lat 1776-1824, dotyczące 
spraw hipoteczno-gruntowych, transak-
cji finansowych i wyciągów z kancelarii 
notarialnych. Na podstawie rękopisów 
Biblioteki można także prześledzić histo-
rię polityczną Bydgoszczy. Archiwalia te 
odnoszą się jednak wyłącznie do dziejów 
dwudziestowiecznych, zwłaszcza powsta-
nia wielkopolskiego w okręgu nadnotec-
kim – które zostało zilustrowane przez 
Bydgoskie Koło dla Badań nad Historią 
Powstania Wielkopolskiego – i II wojny 
światowej, udokumentowanej przez Zwią-
zek Bojowników o Wolność i Demokrację 
oraz Związek Powstańców Warszawskich 
Koła Terenowego w Bydgoszczy. Osobny 
zespół tworzą rękopisy dotyczące rozwoju 

14 J. Eis, Rękopisy w zbiorach..., s. 31-32.

urbanizacyjnego miasta. Ciekawe są dokumenty poświęcone zbudowaniu w 1893 r. 
pomnika Wilhelma I, który jako symbol panowania pruskiego został zdemontowany 
po powrocie Bydgoszczy w granice odrodzonego państwa polskiego. Spośród źródeł 
związanych z budownictwem przestrzennym wyróżnia się zbiór szkiców architekto-
niczno-urbanistycznych inżyniera Alfonsa Licznerskiego, które rzucają sporo świa-
tła na założenia i zrealizowane zamierzenia urbanizacyjne budowniczych i włodarzy 
miasta15. 

Archiwalia o tematyce gospodarczej pochodzą głównie z XIX w., choć nie brak 
również osiemnastowiecznych, a nawet jeszcze starszych. Zwarte grupy tworzą pa-
piery cechów rzemieślniczych: rzeźnickiego, sukienniczego, szewskiego i murar-
skiego z lat 1729-1847; 
Cechu Szewskiego w For-
donie z 1749 r., materiały 
zegarmistrzów z przeło-
mu XVIII-XIX w. i akta 
Zrzeszenia Pomocników 
Rzeźbiarskich z lat 1926-
1939. Spory zespół stano-
wią manuskrypty kupców 
bydgoskich, m.in. rachun-
ki Benjamina Gessnera 
i pamiętnik Karola Augu-
sta Ferdynanda Richardie-
go (oba z czasów wojen 
napoleońskich) oraz doku-
menty Christiana Wilhel-
ma Marga z lat 1816-1825, 
sporządzone podczas jego 
pobytu w Pile i Bydgosz-
czy. Ogromne znaczenie 
dla bydgoskiej gospodarki 
miała sieć wodna, co prze-
łożyło się na zawartość 
zasobu WiMBP, w znacz-
nej części związanego z tą 
tematyką. Najciekawsze 
są źródła dotyczące Ka-
nału Bydgoskiego, w tym papiery Franza Balthasara Schönberga von Brenckenhof-
fa – administratora dystryktu nadnoteckiego po I rozbiorze i budowniczego Kanału 
15 J. Matyasik, Bydgostiana w zbiorze rękopisów Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy, „Kronika Byd-

goska” 2013, t. 34, s. 348.

Fragment ze zbioru korespondencji i papierów Ernesta Conrada Petersona, t. 1: 
Lata 1796-1812, sygn. Rkp 93/III.

L.G. de Culenberger, Zbiór wierszy francuskich, 1873, 
sygn. Rkp 520/I, okładka.

Dyplom z okazji jubileuszu artystycznego kompozytora Bo-
lesława Dembińskiego, 1904, sygn. Rkp 1076/III, okładka.
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oraz Ernesta Konrada Petersona – inspektora Kanału i miejskiego radcy budowlanego 
w I połowie XIX w. Z lat późniejszych na uwagę zasługują materiały inspektora bu-
dowlanego Gottlieba Meyra (poł. XIX w.), rękopiśmienny plan sieci wodnej w Re-
gencji Bydgoskiej, opracowany przez Gustawa Jacoba (1906-1907), oraz już bardziej 
współczesne pisma pozostawione przez bydgoskiego żeglarza i dziennikarza Zbignie-
wa Urbanyi (poł. XX w.) Pozostałe manuskrypty o tematyce gospodarczej dotyczą 
spraw bardzo różnorodnych. Są wśród nich osiemnastowieczne kontrakty dzierżawne 
zawarte między Magistratem a osobami prywatnymi, rękopisy opisujące bydgoskie 
młyny z poł. XIX w., czy dwa woluminy akt poświęconych zrzeczeniu się bezpłat-
nego wypasu bydła na łąkach przedmieścia Czyżkówka przez drobnych właścicieli 
i mieszkańców16.

W zbiorach Biblioteki natrafić można na ślady działalności bydgoskich i oko-
licznych wspólnot wyznaniowych. Najstarszym obiektem z tej grupy jest niewielkich 
rozmiarów pergaminowy dokument (8 x 15 cm), zawierający śluby zakonne brata 
cystersa Pawła Akolity, dokonane w Koronowie w 1491 r. Do cymeliów rękopiśmien-
nych należy szczątkowe archiwum klasztoru bernardynów bydgoskich, ze względu na 
wspólną proweniencję z zakonnym księgozbiorem. W zasobie Biblioteki zachowało 

się 11 jednostek pobernardyńskich, które zostały spisane głównie w XVII-XVIII w. 
Najstarszy, najprawdopodobniej pochodzący z przełomu XV i XVI w., jest obszer-
ny mszał, spisany na pergaminie, oprawiony w skórzaną okładzinę i bogato ilustro-
wany pięknymi inicjałami i miniaturami religijnymi. Pozostałe manuskrypty to rę-
kopiśmienne księgi, wykazy prowincjałów, notatki dotyczące historii Polski, prace 
pomocne w działalności duszpasterskiej (koncepty kazań i przemówień okoliczno-
16 Tamże, s. 349-350. 

ściowych, sentencje, wyjątki z dzieł różnych autorów itp.)17 Zachowało się także spo-
ro materiałów dotyczących innych klasztorów i kościołów zlokalizowanych na tere-
nie Bydgoszczy. Wśród nich na szczególną uwagę zasługują szczątkowe dokumenty 
najstarszego konwentu zakonnego w mieście – karmelitów i działających przy nim 
bractw: Bractwa Św. Józefa z lat 1672-1801, Bractwa Matki Boskiej Szkaplerznej 
(lata 1771-1812) i Bractwa św. Barbary (księga rachunkowa z lat 1807-1898)18. Bez 
wątpienia wymienić należy także trzy woluminy obszernego Documenta Ecclesias 
civitatis Bidgostiensis, obejmujące archiwalia dotyczące różnych placówek kościel-
nych w mieście. W tej samej tematyce utrzymane są materiały Komitetu Odbudowy 
Wieżyc Kościoła Jezuickiego, zniszczonych przez huragan w 1848 r.; księga rachun-
kowa klarysek za lata 1834-1837 i korespondencja duchowieństwa bydgoskiego, np. 
ks. Ryszarda Markwarta. Zachowały się także ślady istnienia na terenie miasta innych 
wyznań, np. pergaminowe dokumenty poświęcone budowie synagogi w Bydgoszczy 

17 J. Matyasik, Bibliotheca Bernardina w zbiorach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy – stan 
badań i perspektywy badawcze, [w:] Zbiory specjalne w bibliotekach polskich. W służbie nauki i edukacji, red. A. Bory-
sowska, wyd. Książnica Pomorska, w druku.

18 O karmelitach bydgoskich zob. więcej: E. Alabrudzińska, Z dziejów Karmelitów Bydgoskich, „Kronika Bydgoska” 1990, t. 10, 
s. 170-176.

Śluby zakonne cystersa Pawła Akolity, Koronowo 1491 r., sygn. Rkp 107/I.

Litania Najśw. Marii Panny z 27 miedziorytami, XVIII w., sygn. Rkp 291/I.
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w 1882 r. oraz powojenny memoriał Stefana Gaszyńskiego w sprawie uregulowania 
kwestii żydowskiej19.

Do dyspozycji badaczy pozostają materiały różnego rodzaju organizacji, formal-
nych grup, związków i stowarzyszeń. Ze starszych źródeł należy wymienić papiery 
Towarzystwa Upiększania Miasta, Towarzystwa Historycznego Obwodu Nadnotec-
kiego w Bydgoszczy i Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Bydgoszczy. Rękopi-
sy z zakresu szkolnictwa bydgoskiego są bardzo szczątkowe i fragmentaryczne. Naj-
ciekawszy jest niemieckojęzyczny memoriał Alfreda Knoblocha z 1900 r., traktujący 
o utworzeniu uniwersytetu w Bydgoszczy. Godne uwagi są również protokoły spo-
rządzone z działalności szkół bydgoskich z lat 1863-1877, obszerny tom, zawierający 
akta różnych urzędów i instytucji z lat 1869-1913 i niewielkie sprawozdanie ze stanu 
szkolnictwa z lat 1922-1938, spisane przez Antoniego Jobke. W zbiorze rękopisów 
dość dobrze reprezentowana jest publicystyka oraz inne materiały odnoszące się do 
mediów bydgoskich. Książnica przechowuje wiele rękopiśmiennych/roboczych wer-
sji artykułów, podarowanych przez autorów i redakcje poszczególnych gazet. Bardzo 
ciekawą grupę stanowią manuskrypty, prezentujące spuściznę kulturalną i dorobek 
naukowy Bydgoszczy. Wymienić można szeroką korespondencję władz Biblioteki 
z naukowcami, liczne maszynopisy prac naukowych oraz papiery znanych i cenio-
nych artystów bydgoskich, jak rzeźbiarz Piotr Triebler, fotografik Piotr Wiszniewski, 
a także malarzy i grafików: Leona Wyczółkowskiego, Stanisława Brzęczkowskiego 
i Jerzego Rupniewskiego20. 

Osobną grupę stanowią rękopisy literatów bydgoskich. Najliczniejszy zbiór 
tworzą materiały rękopiśmienne pisarza i krytyka teatralnego Adama Grzymały-Sie-
dleckiego (zob. szerzej Izba Pamięci AGS), a wśród nich ponad 30 autorskich dzieł, 
zawarta w 13. woluminach spuścizna publicystyczna z lat 1903-1964 oraz obfita ko-
respondencja, licząca ponad 3 tys. listów, zgrupowanych w 40 różnej objętości to-
mach. Materiały te, z uwagi na swą liczebność, sporą grupę odbiorców i mnogość 
poruszanych tematów, stanowią niewyczerpane pole do badań naukowych nad histo-
rią literatury i teatru polskiego21. Obszerne są także archiwalia bydgoskiego literata 
Bogusława Sujkowskiego, autora powieści historycznych przeznaczonych głównie 
dla młodzieży. Spuściznę, liczącą kilkadziesiąt tomów powieści i opowiadań (w tym 
13 niewydanych – jak Orle gniazdo, Spartakus – i 22 publikowanych) oraz materiały 
warsztatowe i dokumenty osobiste, ofiarowała w 1967 r. wdowa Cecylia. W ostatnich 
latach Biblioteka wzbogaciła się o manuskrypty malarza, grafika i pisarza Mariana 
19 J. Matyasik, Bydgostiana..., s. 354.
20 Tamże, s. 351-352, 355, 360-362.
21 Opis korespondencji A. Grzymały-Siedleckiego dostępny jest w literaturze: J. Drozdowski, Listy Adama Grzymały-Siedlec-

kiego, „Metafora. Kwartalnik Literacko-Artystyczny” 1989/1990, nr 1/2, s. 162-172.; J. Konieczny, Listy do Adama Grzy-
mały-Siedleckiego w zbiorach Biblioteki Miejskiej w Bydgoszczy, [w:] W kręgu Adama Grzymały-Siedleckiego i dramaturgii 
polskiej, Bydgoszcz 1970, s. 73-86.; tenże, Listy Szaniawskiego do Grzymały, „Szkice z historii i teorii literatury”, Prace 
Wydziału Nauk Humanistycznych – Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, seria B, nr 6, Poznań-Bydgoszcz 1971, s. 119-126.; 
D. Rudnicka, Listy Adama Grzymały-Siedleckiego ofiarowane Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publiczne w Bydgoszczy, 
„Gazeta Pomorska” 1986, nr 278, s. 5.; I. Torbicka, Trzy tysiące listów do Grzymały. Unikalna korespondencja Grzymały 
Siedleckiego, „Gazeta Regionalna” 1995, nr 255, s. 4.

Turwida. Rękopiśmienna kolekcja obejmuje różne papiery i dokumenty osobiste, pu-
blicystykę o sztuce i utwory literackie (m.in. cykl opowiadań Żelazny krzyż)22.

Spora część 
zbioru rękopisów 
WiMBP, nieuwzględ-
niona w powyższej 
charakterystyce trzech 
zespołów, nie tworzy 
jednolitej grupy, po-
nieważ nie wykazuje 
żadnych cech wspól-
nych. Manuskrypty 
te powstały w od-
miennych miejscach 
i epokach, posiadają 
różną wartość i doty-
kają najrozmaitszych 
tematów. Najstarsze 
mają proweniencję 
klasztorną. Wartościo-
we są spisane w XVII-
-XVIII w. polskoję-
zyczne modlitewniki, 
zbiory kazań i statuty 
zakonne (np. Statuta 
Fratrum Minorum, 
wywodzące się z bi-
blioteki bernardyń-
skiej w Kobylinie). 
Przykładów cennych 
i ciekawych manu-
skryptów, o niewąt-
pliwej wartości arty-
stycznej, historycznej 
i naukowej, można 
podać znacznie wię-
cej. Wśród nich wy-
mienić należy m.in. 

cztery tomy księgi kontowej kupca holenderskiego z lat 1585-1651, akta procesowe 
sławnego procesu „czarownicy” Katarzyny Mrówczyny, przeprowadzonego w 1695 r. 
22 J. Matyasik, Bydgostiana..., s. 355-356.

Actio Criminalis contra Catherinam Mrówczyna in Staszewo [Wypis z akt procesu prze-
ciw „czarownicy” Katarzynie Mrówczynie przed Sądem Kryminalnym we wsi Stanisze-
wo 1695 r. – zeznania świadków], sygn. Rkp 158/III.
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Kartografia  

Znaczącą część zbiorów specjalnych WiMBP tworzą materiały kartograficzne 
w postaci map, planów, atlasów i globusów. Pozyskiwano je od początku istnienia Bi-
blioteki. Początkowo gromadzenie odbywało się w sposób przypadkowy, opierając się 

na darach Magistratu, towarzystw i osób prywatnych, a w czasie II wojny światowej na 
konfiskacie księgarń i bibliotek ziemiańskich. Planowe zakupy koncentrowały się przede 
wszystkim na pozyskiwaniu cymeliów bądź kartografii regionalnej. Na uwagę zasługu-
je fakt, że Książnica bydgoska jeszcze przed 1939 r. zaliczała się do posiadaczy najwięk-
szych zbiorów kartograficznych w kraju1. Podczas okupacji niemieckiej wywieziono 
najcenniejsze materiały, głównie rękopiśmienne mapy i plany Bydgoszczy, z których 
tylko część udało się odzyskać. Aktualny stan liczbowy kolekcji wynosi 5278 jednostek 
inwentarzowych, wydanych od XVI do XXI w. Zbiór cechuje się ogromnym zróżnico-
waniem pod względem wartości badawczej i zabytkowej, topografii i zakresu chrono-
logicznego. Przeważają w nim wydawnictwa współczesne, ale nie brakuje także obiek-
tów starszych, tj. starodrucznych i rękopiśmiennych. Biblioteka nastawiona jest przede  
wszystkim na gromadzenie kartografii lokalnej, obrazującej dzieje Bydgoszczy  

1 B. Olszewicz, Polskie zbiory kartograficzne, Warszawa 1926, s. 59.

G. Delisle, Mappa totius mundi, [Augsburg, ok. 1777], sygn. B IV 2519, planigloby.

Rękopis chiński, Pekin 1900, sygn. Rkp 152/1.

przed sądem kryminalnym we wsi Staniszewo na Kaszubach czy „Rękopis chiński”, 
sporządzony w Pekinie w 1900 r., a oprawiony w drewnianą okładzinę z inskrypcją 
i zawierający kilka wierszy oraz notatki żołnierza niemieckiego Martina Matta, doty-
czące wyprawy państw europejskich przeciw bokserom chińskim.
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i okolic. Zarówno regionalia, jak i obiekty unikatowe w skali całego kraju kształtują 
wartość dokumentacyjną, merytoryczną i historiograficzną zasobu2. 

Najcenniejszym zabytkiem kartograficznym Książnicy bydgoskiej jest Geografia 
Ptolemeusza, wydana w Strasburgu w 1513 r. W epoce odrodzenia, gdy ponownie za-
częto doceniać odkrycia starożytności, dokonania aleksandryjskiego astronoma, ma-
tematyka i geografa zyskały na znaczeniu, a wspomniana praca stała się jedną z najpo-
czytniejszych książek naukowych na przełomie XV i XVI w. Po raz pierwszy ukazała 
się drukiem w 1477 r. w Bolonii. Bydgoski egzemplarz jest kolejną edycją dzieła, opra-
cowaną przez dwóch niemieckich kartografów: Matthiasa Ringmanna oraz Martina 
Waldssemüllera. Publikacja zawiera 9 rysunków piórem (rzuty geograficzne) oraz 47 
map drzeworytniczych (27 starych-ptolemeuszowskich i 20 współczesnych). Wśród 
nowych map znalazła się „Tabula moderna Sarmatiae Eur. Sive Hunguriae, Poloniae, 
Prusiae et Walachiae”, przedstawiająca ziemie I Rzeczypospolitej. W jej przygotowa-
niu uczestniczył Bernard Wapowski, najwybitniejszy polski kartograf XVI w. Wartość 
2 J. Eis, Zbiory kartograficzne bydgoskiej książnicy, „Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski” 2003, nr 2 (21), s. 31.

bydgoskiego egzemplarza podnosi oryginalna oprawa z epoki, złożona z desek, jasnej 
i zdobionej tłokami skóry oraz klamer; a także znaki własnościowe, należące do Jana 
Graumana z XVI w., Gimnazjum w Elblągu i królewieckiego teologa Michała Lilien-
thala z 1736 r.3 

3 K. Buczek, Dzieje kartografii polskiej od XV do XVII wieku. Zarys analityczno-syntetyczny, Wrocław 1963, s. 10-12.

Systema solare et planetarium, oprac. J. B. Homann, Norimbergae [ok. 1707], sygn. B IV 2518.

Ptolemeusz, Geographia, Argentinae 1513, sygn. B IV 158, mapa świata i ziem polskich.
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Cenne są również dzieła Gerarda Mer-
catora, flamandzkiego matematyka i  geo-
grafa, znanego z odkrycia odwzorowania 
walcowego równokątnego, które spowo-
dowało przewrót w żegludze. Wśród nich 
wyróżnia się Atlas Novus, wydany w  Am-
sterdamie w 1638 r.  przez holenderskich 
kartografów: Jana Janssona i Henricusa 
Hondiusa. Publikacja zawiera 41 tablic 
miedziorytniczych, w tym zmodyfikowaną 
mapę Mercatora „Polonia et Silesia”, z tek-
stem „Polonia Regum” oraz wykazem kró-
lów i książąt polskich na odwrocie4. 

Do cymeliów kartograficznych Bi-
blioteki należy mapa Prus sporządzona 
przez historyka i kartografa Kaspra Hen-
nebergera (Prussiae Regionis Sarmatiae 
Europeae nobiliss.), który pod patronatem 
księcia Albrechta Fryderyka prowadził ba-
dania inwentaryzacyjno-pomiarowe ziem 
pruskich. Ich efektem była drzeworytowa 
mapa wydana po raz pierwszy w 1576 r., 

a później wielokrotnie edy-
towana, służąc za wzór aż 
do połowy XVIII w. Książ-
nica bydgoska posiada ko-
lorowy miedzioryt, wyję-
ty z atlasu flamandzkiego 
kartografa Abrahama Or-
teliusa, wydanego w An-
twerpii w 1584 r. Ponadto 
w  zbiorze starych druków 
znajduje się praca Henne-
bergera pt. Erklärung der 
Preussischen grössern Land-
taffel oder Mappen (Króle-
wiec 1595  r.), będąca ob-
szernym komentarzem do 
omawianego planu Prus5.

4 M. Dmochowska, Cymelia kartograficzne, [w:] Z życia i pracy bydgoskiej książnicy. Księga pamiątkowa 1903-1963, Byd-
goszcz, 1965, s. 82; J. Eis, dz.cyt., s. 32.

5 E. Jäger, Prussia-Karten 1542-1810, Weissenhorn 1982, s. 60. 

Równie cennym i rzadkim zabytkiem jest mapa Śląska autorstwa wrocławskiego 
kartografa i pedagoga Marcina Helwiga z Nyssy. Dzieło powstało w 1561 r. na pod-
stawie obserwacji i podróży autora i aż po XVIII w. stanowiło wzór dla kolejnych 
wydawnictw. Bydgoski egzemplarz najprawdopodobniej wydał w 1635 r. w Amster-
damie Willem Blaeu, słynny holenderski kartograf i wydawca, znany z publikacji 12- 
tomowego atlasu, będącego najdroższą książką w siedemnastowiecznej Europie. Jego 
Silesia Ducatus jest miedziorytniczą mapą, zawierającą bardzo dokładne osadnictwo, 
ozdobną tarczę z herbem Śląska i dwuszpaltowy opis na verso, rozpoczynający się ini-
cjałem D na tle obrazka Madonny z Dzieciątkiem6. 

W amsterdamskim warsztacie Willema Blaeu`a ukazała się także miedziorytni-
cza mapa Tomasza Makowskiego, obejmująca Wielkie Księstwo Litewskie oraz część 
kresów południowo-wschodnich, Małopolski i Mazowsza. Prace nad tzw. „Mapą Ra-
dziwiłłowską” – wydaną staraniem i nakładem Mikołaja Radziwiłła „Sierotki” – trwały 
od 1595 r. Choć na bydgoskim egzemplarzu widnieje data 1613 r., to jednak pochodzi 
ona z atlasu wydanego w 1635 r. Dzieło miało ogromne znaczenie w badaniach karto-
graficznych, było pierwszą, na większą skalę, pracą jednej części ziem polskich i cieszy-
ło się wielką popularnością. Posiada także bardzo bogatą szatę graficzną, wyrytowaną 
6 J. Janczak, Zarys dziejów kartografii śląskiej do końca XVIII wieku, Opole 1976, s. 45-53.

G. Mercator, Atlas Novus, Amsterdam 1638, sygn.  
B IV 504, sztychowana karta tytułowa.

J. B. Homann, Ducatus Pomeraniae, Norimbergae [1714], sygn. C III 4543.

K. Henneberger, Prussiae Regionis Sarmatiae Europeae nobiliss., [Antwer-
pia] 1584, sygn. C III 228.
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w miedzi przez amsterdamskiego sztycharza Gerarda Hessela. Na elementy zdobnicze 
składają się scenki batalistyczne na polu mapy; róża wiatrów, trzy żaglowce i wielo-
ryb na Bałtyku; oraz kartusz tytułowy (z ornamentem okuciowo-zwijanym) i legendy 
(z girlandami, puttami, ornamentem spiralnym i zwieńczony herbem)7.

Ze starszych map ziem polskich warto wymienić wydaną w formie atlasu 
w 1772 r. w Paryżu Carte de la Pologne. Prace kartograficzne prowadzono z inicjatywy 
księcia Józefa Aleksandra Jabłonowskiego, który posiadał zainteresowania naukowe, 
kulturowe i kolekcjonerskie (historyk, bibliograf, heraldyk, mecenas sztuki, poeta, 
założyciel Towarzystwa Naukowego Jabłonowskich). W przedsięwzięciu udział wzięli 
wybitni kartografowie zagraniczni: pochodzący z Włoch, wszechstronny i światowej 
sławy naukowiec Jan Antoni Rizzi Zannoni, kapitan artylerii węgierskiego pochodze-
nia Franciszek Czaki oraz urodzony w Turyngii Jan Fryderyk Endersch. Atlas skła-
da się z  24. kart, wysztychowanych przez francuskich rytowników (m.in. Mikołaja 
Chalmandriera, Piotra Bourgona, Gasparda André). Na szczególne uznanie zasługuje 
ozdobna karta tytułowa, wygrawerowana rysunkami alegorycznymi i z dedykacją dla 
Jabłonowskiego oraz plan Warszawy, obramowany szkicami najpiękniejszych budowli 
stolicy. Omawiane dzieło, chociaż nie wolne od błędów, odegrało wielką rolę w dzie-
jach kartografii polskiej, służąc do celów wojennych (np. w kampanii w 1812 r.) i sta-
nowiąc źródło do kolejnych ogólnych map kraju8. 

7 S. Alexandrowicz, Kartografia Wielkiego Księstwa Litewskiego od XV do połowy XVIII wieku, Warszawa 2012, s. 72-73.; J. 
Jakubowski, Tomasz Makowski sztycharz i kartograf nieświeski, Warszawa 1923, s. 16-18.

8 K. Buczek, dz.cyt., s. 78-80.; M. Dmochowska, dz.cyt., s. 84.

Wśród cymeliów XVII i XVIII w. 
przedstawiających dokonania kartogra-
fii europejskiej i prezentujących różne 
regiony świata, wymienić warto zwłasz-
cza prace kartografów francuskich, np. 
mapy obu Ameryk Guillaume’a Delisle’a, 
atlas Nicolasa Sansona L`Europe Dediee, 
wydany w Paryżu 1648 r. i składający się 
ze złożonych map ręcznie kolorowanych; 
a także Atlas historique Henriego Cha-
telaina, opublikowany w  Amsterdamie 
w 1718 r., z zachowanymi znakami pro-
weniencyjnymi, tj. autografem Józefiny 
Amalii z Mniszchów Potockiej (1752-
1798) i pieczęcią Biblioteki Peczarskiej 
Potockich. Wspomnieć należy także 
o wydawnictwach niemieckich, jak mapy 
opublikowane w wyróżniającej się wy-
soką jakością produkcji norymberskiej 
oficynie Johanna Baptisty Homanna,  

J. A. Rizzi-Zannoni, Carte de la Pologne, Paris 1772, sygn. B IV 152, plan Warszawy.

Sz. Starowolski, Regni Poloniae Magnique Ducatus Lithuaniae, Norimbergae 1707-1724, sygn. 
C III. 229.

J. Lattré, Petit Atlas Moderne, Paris [ok.1788], sygn. B II 
706, karta tytułowa.
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(np. dwa egzemplarze Regni Poloniae Szymona Starowolskiego, 1707-1724), czy nowo-
czesny na owe czasy atlas morski Nouvel Atlas de Marine Isaaca Brucknera, opubliko-
wany przez Królewską Akademię Nauk w Berlinie w 1749 r.9 

W zbiorze kartografii WiMBP przeważają mapy wydane od XIX w. Wśród nich 
znaleźć można publikacje cenne, rzadkie i o wielkiej przydatności badawczej. God-
na uwagi jest mapa geologiczna Stanisława Staszica, przedstawiająca ziemie Polski, 
Mołdawii, części Rumunii i Węgier. Dzieło powstało w 1806 r. na podstawie obser-
wacji barometrycznych autora, który w celach badawczych wspinał się na niezdobyte 
wcześniej szczyty tatrzańskie. Drukiem ukazało się w 1815 r. jako dodatek do pracy 
pt. O ziemiorództwie Karpatów i innych gór i równin Polski. Ceniono je zarówno pod 
względem merytorycznym (z powodu znakomicie wyrysowanej siatki hydrograficz-
nej i uwzględnienia hipsometrii terenu), jak i materialnym (uznanie zdobyła litogra-
ficzna winieta tytułowa, dobór barw i wykonanie mapy)10.

9 J. Eis, dz.cyt., s. 33-34.; J. Królicka-Nejman, Zbiory kartograficzne, [w:] Od inkunabułów do e-booków. Bydgoska książnica 
1903-2013, Bydgoszcz 2013, s. 72.

10 S. Cieszkowski, Stanisław Staszic filantrop, mąż stanu i uczony 1755-1826, Warszawa 1925, s. 41-42.

Warto wspomnieć również o Topograficznej Mapie Królestwa Polskiego, potocznie 
zwanej „Mapą kwatermistrzowską”. Prace nad nią od 1822 r. prowadzili topografowie 
Sztabu Kwatermistrzostwa Generalnego Wojsk Polskich na czele z Ignacym Prądzyń-
skim i Wojciechem Chrzanowskim. Wydana została w Petersburgu w 1843 r., z datą 
zakończenia pomiarów terenowych – 1839 r. Początkowo traktowano ją jako tajny ma-
teriał wojskowy, dopiero od 1857 r. możliwa była sprzedaż cywilna. Dzieło składa się 
z 59. jednokolorowych arkuszy, przedstawiających obszar Królestwa Polskiego. Uwagę 
zwraca techniczna strona wykonania, której podjął się znakomity warszawski malarz 
i  litograf Karol Fryderyk Minter. Wyróżnia się pięknie sztychowana karta tytułowa 
i starannie wykonana karta zbiorowa. Treść mapy została oznaczona w języku polskim, 
z kolei tytuł i legendę powtórzono w języku rosyjskim i francuskim. Mimo pewnych 
nieścisłości uznaje się ją za jedno z największych osiągnięć polskiej kartografii okresu 
zaborów. Burzliwy wiek XIX pozwolił odegrać jej znaczącą rolę w walkach niepodle-
głościowych, niektóre gotowe już arkusze wykorzystano w powstaniu listopadowym, 
a sam bydgoski egzemplarz miał zostać wykradziony wojskom rosyjskim i służyć po-
wstańcom styczniowym w ówczesnej guberni radomskiej. Wartość przechowywanego 
w Książnicy bydgoskiej obiektu jest tym większa, że jest on jednym z nielicznych kom-
pletnych egzemplarzy, jakie zachowały się w polskich bibliotekach11. 
11 B. Olszewicz, Polska kartografja wojskowa (Zarys historyczny), Warszawa, 1921, s. 171-173.; M. Dmochowska, dz.cyt., s. 87.

Sphaera Armillaris, Augsburg 1774, sygn. B IV 2606.

Regens edita totius Novi Belgii in America Septentrionali, Augsburg [ok. 1780], sygn. B IV 2594.
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S. Staszic, Carta Geologi-
ca Poloniae, Mołdaviae, 
Transilvaniae et partis 
Hungariae et Valachiae, 
1806, sygn. B III 157.
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WiMBP posiada w swych zbiorach najwybitniejszą mapę ziem polskich, któ-
rą opracowano i wydano na emigracji. Jej autorem jest wspomniany już Wojciech 
Chrzanowski, jeden z twórców Topograficznej Mapy, po klęsce powstania listopado-

wego przebywający 
w Paryżu. Chodzi 
o Kartę Dawnej 
Polski, która uka-
zała się w 1859 r. 
i na 48. arkuszach 
obejmowała grani-
ce Rzeczypospoli-
tej sprzed zaborów 
oraz f ragmenty 
państw ościennych. 
Mapa, mimo wie-
lu nieścisłości (np. 
błędne położenie 
niektórych punk-
tów czy słabe za-
znaczenie rzeź-
by terenu), jako 

pierwsze emigracyjne wydanie całej Polski przedrozbiorowej, uważana jest za dzieło 
ważne i unikatowe12. 

Z wydawnictw współczesnych warto wymienić kilkadziesiąt map i atlasów au-
torstwa Eugeniusza Romera, twórcy nowoczesnej syntezy kartograficznej. Większość 
obiektów pochodzi z II połowy XX w. Najcenniejsze są dwa egzemplarze pierwszego 
wydania Geograficzno-statystycznego atlasu Polski z 1916 r., przedstawiającego pod ką-
tem fizjograficznym, narodowościowym, gospodarczym i kulturalnym obraz państwa 
sprzed zaborów i ziemie państw sąsiednich, zamieszkałe przez ludność polską. Dzieło 
odegrało znaczącą rolę w pertraktacjach pokojowych w sprawie ustalenia granic odro-
dzonej Rzeczypospolitej, a sam autor pełnił funkcję eksperta do spraw geograficznych 
przy delegacji polskiej na pokojowej konferencji w Paryżu w 1918 r.13

12 J. Eis, dz.cyt., s. 36.
13 J. A. Wendt, Skarby kartografii, red. naukowa L. Szaniawska, Warszawa 2013, s. 217-224.

Topograficzna Mapa Królestwa Polskiego, Petersburg 1839 [1843], sygn. B IV 169, szty-
chowana karta tytułowa.

E. Romer, Geograficzno-statystyczny atlas Polski, Warszawa 1916, sygn. B III 215.

Post Charte der kaiserl. königl. Erblanden, oprac. Georg Ignaz von Metzburg, [Wiedeń] 1782, sygn. C III 3274, fragment.
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Mapa projektowanego kanału Bydgoskiego i okolic, G.C. Schultze, 1772, sygn. B III 518, rękopis kolorowy.

Acker zum Caemmerey Vorwerk Medczina, [Bydgoszcz, XVIII w.], sygn. C II 571, rękopis kolorowy.

Plan v. d. Brombergschen Stadt Cämmerey Vorwerck Okolle..., Bydgoszcz ok. 1785, sygn. C II 570, rękopis kolorowy.

Plan der Stadt Bromberg mit Vororten, Bromberg 1915, sygn. C III 430.
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Muzykalia

Zgromadzony przez Książnicę bydgoską zbiór muzykaliów odzwierciedla ob-
raz Bydgoszczy jako ważnego ośrodka muzyki klasycznej i rozrywkowej. Od kilku-
dziesięciu lat w mieście funkcjonuje wiele instytucji, których zadaniem jest podno-
szenie kultury muzycznej. Działa tu m.in. Filharmonia Pomorska, Opera Bydgoska, 
Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejskiego oraz liczne chóry i stowarzyszenia. Bi-
blioteczne muzykalia, stanowiące największy zbiór w regionie kujawsko-pomorskim, 
odzwierciedlają specyfikę kultury bydgoskiej. Tworzą one bardzo różnorodną grupę 
pod względem przeznaczenia, wartości i formy. Obok jednostek o znaczeniu jedynie 
użytkowym – tzn. rekreacyjnym (płyty) i pedagogicznym (podręczniki do nauki gry) 
– znaleźć można obiekty, które z powodu zawartości merytorycznej, poziomu wydaw-
niczego, unikalności czy rangi dokumentacyjnej, przynależą do muzycznych cyme-
liów. Znaczna część pełni funkcję źródła historycznego, nieocenionego przy badaniu 
dziejów instytucji i wydawnictw muzycznych oraz tradycji kultury muzycznej na te-
renie Bydgoszczy i okolic. Zasób muzykaliów jest także różnorodny pod względem 
formy, obejmuje bowiem zarówno materiały zapisane sposobem graficznym (czyli rę-
kopisy, druki nutowe, książki i czasopisma, dokumenty życia społecznego – programy 
koncertów i spektakli, afisze i plakaty imprez muzycznych), jak i nagrania dźwiękowe 
(a  więc płyty CD i gramofonowe z muzyką oraz płyty DVD z koncertami). Płyto-
teka gramofonowa liczy ponad 4,5 tys. tytułów i jest jedną z największych w kraju.  

Druki muzyczne ze zbiorów WiMBP.

Na osobne omówienie zasługuje zbiór kartografii regionalnej, która stanowi nie-
zastąpione źródło do badań nad dziejami Bydgoszczy i okolic. W kolekcji przeważają 
mapy z XIX i XX w., choć nie brakuje także osiemnastowiecznych. Najstarsze są prace 
rękopiśmienne, których w zasobie WiMBP znajduje się 48. Wśród nich wyróżnia się 
kolorowy projekt kanału bydgoskiego i okolic, skreślony ręką Carla Schultze w 1772 r. 
Dzieło przedstawia obszar od ujścia Brdy po Nakło, z naniesioną trasą połączenia  
wodnego między Wisłą, a Notecią. Nieznacznie późniejsza jest mapa obejmująca zie-
mie na południe od Bydgoszczy (1773) i plan miasta z zarysowaną dzierżawą gruntów 
(1797). Ich uzupełnieniem są rękopiśmienne prace, przedstawiające folwarki i tereny 
miejskie, w tym najstarszy jest plan gruntów należących do miejskiego folwarku na 
Miedzyniu z II poł. XVIII w. i plan miejskiego folwarku na Szwederowie z 1786 r. 
W kolekcji kartografii regionalnej przeważają jednak pozycje wydane drukiem. Naj-
starszą publikacją kartograficzną jest mapa Bydgoszczy z 1835 r., a pierwsze plany po-
wiatu bydgoskiego wykonano w latach 1836-183814.

14 R. Czajkowska, M. Dmochowska, Bydgostiana kartograficzne w zbiorach Wojewódzkiej  Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy. 
Katalog, Bydgoszcz, 1980, nr 1-3, 9, 13, 35-36.
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Jej wartość wciąż rośnie wraz ze wzrostem zainteresowania kolekcjonerów i pasjona-
tów muzyki tego typu materiałami. W bydgoskim zasobie nie brakuje unikatowych 
i cennych nagrań, wydanych przez największe i docenione firmy fonograficzne świa-
ta jak: Epic, Naxos, Teldec czy Deutsche Grammophon1. Jednak najwięcej cymeliów 
i ciekawych obiektów znaleźć można wśród muzycznych rękopisów, starych druków 
i nowszych publikacji z zapisem nutowym. 

W skład muzykaliów wchodzą rękopiśmienne notacje muzyczne, które formalnie 
zaliczane są do zbioru rękopisów. W tej grupie godny uwagi jest Walc f-moll Fryderyka 
Chopina, zakupiony przez Bibliotekę w 1924 r. na aukcji antykwarycznej w Berlinie. 

1 E. Ryszkowska, Zbiory dźwiękowe i druki muzyczne w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bydgoszczy, 
„Bibliotekarz Bydgoski” 1995, nr 1 (4), s. 58-59.

Manuskrypt, mimo że stanowił jedynie część utworu2, to jednak jako oryginał spo-
rządzony ręką sławnego artysty osiągnął kwotę 600. mln. polskich marek. Potrzeb-
ną sumę zebrano dzięki staraniom dyrektora Witolda Bełzy i redaktora „Dziennika 
Bydgoskiego” – Stanisława Brandowskiego oraz ofiarności bydgoszczan. Walc f-moll 
powstał w 1841 r. i do dziś zachowało się pięć jego oryginalnych zapisów, które Chopin 
podarował zaprzyjaźnionym osobom. W 1977 r. okazało się, że bydgoski egzemplarz 

nie jest jednym z nich, ale kopią wykonaną przez osobistego sekretarza kompozytora 
– Juliana Fontanę. W 2015 r. w rękach prywatnych odnaleziono pierwszą część ma-
nuskryptu, ustalając czas jego powstania na rok 1843. Rękopis, choć nie jest oryginal-
ny, nadal zalicza się do muzycznych cymeliów. O jego wartości decyduje autorstwo 
– sporządzony został bowiem przez znanego kompozytora i jednego z najbliższych 
współpracowników Chopina, oraz zawirowana historia proweniencyjna, a zwłaszcza 
problemy z identyfikacją3.

W zbiorze manuskryptów o profilu muzycznym znaleźć można wiele innych 
cennych i rzadkich obiektów. Ciekawą grupę tworzą bydgostiana i kujaviana, w tym 
m.in. materiały dotyczące niemieckiego chóru Towarzystwo Śpiewacze „Sine cura” 
z lat 1893-1914 oraz szereg dzieł kompozytorów z Bydgoszczy i regionu. Wśród tych 
ostatnich znajduje się 15 drobnych kompozycji muzycznych autorstwa tucholskiego 
kompozytora i pedagoga Alfonsa Warczaka, zapis nutowy siedmiu utworów Konrada 
Pałubickiego, znanego przede wszystkim z przygotowania hejnału bydgoskiego; czy 

2 Fragment Walca f-moll zawiera takty od 44 do 73 i mieści się na 1 kartce o wymiarach 13,8 x 20,3 cm., papier biały z zie-
loną winietą na wszystkich marginesach. 

3 K. Kobylańska, Rękopisy utworów Chopina. Katalog, Vol. 1, Kraków 1977, nr 1019.; L. Partyka, Unikalna kopia chopi-
nowskiego walca, „Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski” 2016, nr 2 (47), s. 5-8.

Przykładowe okładki płyt analogowych ze zbiorów WiMBP.

J. Fontana, Walc f-moll, 1843, sygn. Rkp 650/II.
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Kantata ku czci Adama Mickiewicza, skomponowana w 1901 r. na chór mieszany z to-
warzystwem orkiestry przez Zygmunta Urbanyi4. Zbiór rękopiśmiennych muzykaliów 
uzupełnia fragmentaryczna spuścizna twórczości kompozytorów o sławie ogólnopol-
skiej czy nawet światowej, luźno bądź w ogóle niezwiązanych z Kujawami. Najcen-
niejsze są trzy kompozycje Feliksa Nowowiejskiego, obejmujące poza wspomnianym 
podkładem muzycznym do tekstu Roty Marii Konopnickiej, hymn Króluj nam Chryste 
oraz partyturę O polski kraju święty do słów Władysława Bełzy. Warto wymienić także 
obszerną operę Mazepa opartą na tragedii Juliusza Słowackiego i z muzyką Adama 
Münchheimera z 1885 r. oraz poemat symfoniczny Ludomira Różyckiego Bolesław 
Śmiały, powstały w Zakopanem i w Berlinie w latach 1904-19055.

Cenne muzykalia znaleźć można również w zbiorze starych druków. Najstarszymi 
publikacjami muzycznymi są księgi liturgiczne, zawierające liczne śpiewy chorałowe, 
zazwyczaj drukowane czcionką czerwoną i czarną dla odróżnienia tekstu od zapisu nu-
towego. W bydgoskim zasobie najwcześniejsze są dwa szesnastowieczne mszały rzym-
skie, należące do kolekcji pobernardyńskiej. Pierwszy ukazał się w 1516 r., w paryskim 
warsztacie Jana Kerbrianta i Jana Adama Sociusa. Charakteryzuje się czterogłosową  

4 Bydgoski leksykon operowy, Z. Pruss, A. Weber, Bydgoszcz 2002, s. 432-433, 612-613.
5 E. Ryszkowska, Muzyka chóralna w zbiorach muzycznych Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy, 

„Zeszyty Naukowe Akademii Muzycznej” 2000, nr 14, s. 278.

notacją menzuralną, drzeworytniczymi inicjała-
mi wkomponowanymi w motywy roślinne oraz 
piękną współczesną oprawą. Drugi mszał został 
wydany w 1582 r. przez Giuntów (Junta), znaną 
rodzinę drukarską, prowadzącą oficyny w wielu 
miastach europejskich i słynącą z osiągnięcia  
wysokiego poziomu w sztuce typograficznej. 
Druk cechuje bogata szata graficzna w  postaci 
różnej wielkości scen biblijnych oraz oprawa, 
zdobiona złoceniami i medalionem ze sceną 
Ukrzyżowania. Warto wspomnieć też o msza-
le wydanym w 1767 r. przez Andreasa Stadlera 
w  oficynie klasztornej w Kempten ze względu 
na pięknie sztychowaną kartę tytułową, inicja-
ły wkomponowane w motywy architektoniczne 
oraz oryginalną oprawę koronkową, z wytłoczo-
ną złotem koronką i krzyżem w zwierciadle6.

6 M. Przywecka-Samecka, Drukarstwo muzyczne w Europie do końca XVIII wieku, Wrocław 1987, s. 5, 89.

Missale ad usum Romanum, Paris 1516, sygn. B 613, zapis nutowy.

Missale romanum, Kempten 1767, sygn. B 190, 
oprawa koronkowa.

F. Nowowiejski, O polski kraju święty, rękopiśmienny zapis nutowy – bez roku, sygn. Rkp 322/III, i druk – Poznań 1936, 
sygn. Muz 382 (4), z autorską dedykacją dla Biblioteki Miejskiej.
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W zbiorze starych druków Książnicy bydgoskiej znaleźć można nie tylko chrze-
ścijańskie księgi liturgiczne, ale również poradniki dotyczące nauki śpiewu chóralne-
go, śpiewniki, podręczniki generałbasu i kompozycji oraz pozycje z zakresu historii 
muzyki. Najstarszą publikacją jest Muisca [!] choralis theoro-practica autorstwa Ber-
narda Scheyera, wydana w Monachium w 1663 r. w oficynie drukarza dworskiego i bi-
skupiego Johanna Jaecklina7. Drugi z siedemnastowiecznych druków to przeznaczony 
dla duchowieństwa śpiewnik na sopran i bas, opublikowany w Amsterdamie w 1688 r. 
Trzecim jest tłumaczony z języka niemieckiego Kancjonał, czyli zbiór popularnych 
pieśni religijnych i śpiewów liturgicznych, który ukazał się w 1697 r. w Toruniu na-
kładem znanego księgarza Samuela Gentera. Typowymi drukami nutowymi są wy-
dawnictwa osiemnastowieczne, wśród których pojawiło się oratorium nieznanego 
kompozytora pt. Die Feyer der Christem auf Golgotha z 1785 r. oraz dwie kompozycje 
Wolfganga Amadeusza Mozarta: partytura Requiem i wyciąg fortepianowy z Czaro-
dziejskiego fletu. Te ostatnie pozycje nie są datowane, ale ich szata graficzna wskazuje 
na schyłek XVIII w.8

W zbiorze druków muzycznych Biblioteki znajduje się kilka kolekcji. Jedną 
z nich jest spuścizna bydgoskiej loży masońskiej Janus, dla której pieśni były nieod-

łącznym elementem obrzę-
dów. Obszerne akta wol-
nomularzy obejmują, poza 
rękopisami i dokumentami 
życia społecznego, 17 tomów 
publikacji muzycznych, wy-
danych w latach 1814-1913 
w oficynach niemieckich9. 
Kolejny zbiór był w posia-
daniu szlachcianki galicyj-
skiej Henrietty Bąkowskiej, 
żyjącej na przełomie XVIII 
i XIX  w. Zachowany w  pię-
ciu woluminach fragment 
kolekcji zawiera nuty ręko-
piśmienne oraz utwory dru-

kowane na arie operowe, pieśni, tańce i muzykę instrumentalną. Na okładce każdego 
tomu umieszczone zostały inicjały właścicielki – HB, a wewnątrz znajdują się ręcznie 
wykonane karty tytułowe. Większość druków ukazała się w austriackich i niemieckich 
oficynach przed 1827 r. , z kolei niektóre rękopisy są prawdopodobnie jedynym zacho-

7 Tamże, s. 177.
8 E. Ryszkowska, Druki muzyczne wydane do 1945 r. w zbiorach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgosz-

czy, „Zeszyty Naukowe Akademii Muzycznej” 1998, nr 11, s. 174.
9 E. Szawluk-Wiśniewska, Fragmenty księgozbioru Loży Janus w zbiorach WiMBP w Bydgoszczy, „Bibliotekarz Kujaw-

sko-Pomorski” 2006, nr 2 (27), s. 22.

wanym przekazem danej kompozycji, ponieważ ich wersje drukowane nie przetrwa-
ły do naszych czasów (w tym nieznane polonezy Stanisława Serwaczyńskiego i Jana 
Stefaniego). Ponadto zbiór – dzięki zawartości i licznym marginaliom poświęconym 
ćwiczeniom instrumentalnym – dostarcza sporo informacji o zainteresowaniach i wy-
kształceniu muzycznym polskiej szlachty10.

Do cymeliów muzycznych należą unikatowe lub wczesne wydania poloników. 
Wśród nich prym wiodą publikacje utworów najsłynniejszego polskiego kompozyto-
ra – Fryderyka Chopina. Zawierają one głównie mazurki, polonezy, nokturny i walce. 

10 E. Ryszkowska, Albumy Henrietty Bąkowskiej w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bydgoszczy, „Bibliote-
karz Kujawsko-Pomorski” 2007, nr 1 (28), s. 56-62.

Auswahl von Maurer-Gesängen, Berlin 1819, sygn. Muz. 1302, wpis byd-
goskiej loży masońskiej Janus z 1819 r. 

Rękopiśmienne karty tytułowe ze zbioru Henrietty Bąkowskiej, przed 1827, sygn. Muz 3022 (4).

A.H. Radziwiłł, Compositionen zu Goethe’s Faust, 
Berlin [1835], sygn. Muz 988 (4).

S. Moniuszko, Pieśń z wieży, Wilno [1859], sygn. Muz 375 (4).
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Jest ich 15, w tym sześć pierwodruków z lat 1834-1855, które ukazały się w Berli-
nie, Wiedniu, Krakowie i Lipsku. Nie mniej wartościowe są kompozycje Stanisława  

Moniuszki zebrane w Trzecim śpiew-
niku domowym, wydanym przez 
Gebethnera i Wolffa w Warszawie 
w 1858  r. Nie można pominąć pier-
wodruku oprawy muzycznej do słów 
Fausta, przygotowanej przez Anto-
niego Radziwiłła, namiestnika Wiel-
kiego Księstwa Poznańskiego, a przy 
tym cenionego kompozytora, wiolon-
czelisty i mecenasa sztuki. Partytura 
ukazała się około 1835  r. w Berlinie 
z  przedmową przedstawicieli presti-
żowej Sing-Academie zu Berlin. War-
tość dzieła wynika z nowatorskiego 
wzbogacenia i zróżnicowania jego 
formy i środków ekspresji muzycznej 
oraz z niskiego nakładu przygotowa-
nego w  ramach subskrypcji. Warty 
odnotowania jest także patriotyczny 

Jeszcze Polska nie zginęła! Pieśni patryotyczne i narodowe, zebr. F. Barański, Lwów ok. 1925, sygn. Muz 412.

J. Wybicki, Pieśni narodowe z towarzyszeniem fortepianu, Kra-
ków ok. 1920, sygn. Muz. 3219(4).

Przykładowa publikacja zagraniczna z XIX w.

śpiewnik pt. Orfeusz wydany w Pelplinie w połowie XIX w. nakładem księdza Ignacego 
Zielińskiego. Zbiór obejmuje pieśni poświęcone polskim władcom, bohaterom walk 
niepodległościowych, ważnym wydarzeniom i życiu ludności polskiej pod zaborami11. 

Wśród poloników muzycznych XX w. również znaleźć można cenne obiekty. Bi-
blioteka posiada wiele pierwodruków lub wczesnych wydań dzieł najwybitniejszych 
polskich kompozytorów, tj. Karola Szymanowskiego, Feliksa Nowowiejskiego, Ludo-
mira Różyckiego i Zygmunta Noskowskiego. Ze względu na piękną szatę graficzną 
cenne są przedwojenne wydawnictwa patriotyczne. Jednym z nich jest śpiewnik Jesz-
cze polska nie zginęła, opracowany przez Franciszka Barańskiego i wydany we Lwowie 
na początku XX w., którego Książnica bydgoska posiada cztery egzemplarze. Równie 
wartościowe od strony graficznej, dzięki bogato zdobionej karcie tytułowej, są Pieśni 
narodowe z towarzyszeniem fortepianu, opublikowane w Krakowie nakładem Stanisła-
wa Andrzeja Krzyżanowskiego12. 

Cymelia muzyczne obecne są także w grupie wydawnictw zagranicznych. Naj-
liczniejsze są publikacje niemieckie, austriackie i szwajcarskie, które uzupełniają druki 
włoskie, angielskie i amerykańskie. Niektóre zwracają uwagę starannością wydania 
i bogato zdobioną szatą graficzną, w postaci litografii ilustrujących treści utworów. 
O wartości wydawnictwa decyduje jednak nie tyle strona typograficzna, co jego za-

wartość. Do szczególnie cennych 
obiektów należą publikacje zawiera-
jące dzieła światowej sławy kompo-
zytorów. Wśród cymeliów znalazł się 
wyciąg fortepianowy opery W.A. Mo-
zarta Uprowadzenie z Seraju, wydany 
przez Johanna André w Offenbach nad 
Menem na przełomie XVIII i XIX w. 
Nie można też zapomnieć o  kompo-
zycji Ludwika van Beethovena przy-
gotowanej do słów Johanna Wolfgan-
ga von Goethego pt. Meeres stille und 
Glücklichte Fahrt op. 112, wydanej 
w Wiedniu u Tobiasza Haslingera, być 
może jeszcze za życia autora. W zbio-
rach Książnicy bydgoskiej znajdują się 
także wydawnictwa zawierające dzieła 
wielu innych kompozytorów, którzy 
na trwałe zapisywali się w historii mu-
zyki, m.in. Johanna Straussa, Roberta 
Schumanna, Richarda Wagnera, Jana 

11 E. Ryszkowska, Cenne druki muzyczne wydane do 1939 r. w Wypożyczalni zbiorów dźwiękowych WiMBP w Bydgoszczy, 
„Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski” 2008, nr 2 (31), s. 29-32.

12 Tamże, s. 32.
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Sebastiana Bacha i Franciszka Liszta. Co ciekawe, niektóre druki muzyczne przecho-
wywane w murach WiMBP nie są znane Encyklopedii Muzycznej PWM, jak ballada 
Carla Loewe Der Papagei op. 111 czy dwa dzieła wokalno-instrumentalne Maxa Bru-
cha13.

13 Tamże, s. 24-26.; tejże, Druki muzyczne wydane do 1945 r..., s. 175. 

Przykładowe publikacje zagraniczne z XIX w.

[Bydgoszcz, ok. 1888], sygn. Gr 652 II, drzeworyt sztorcowy.

Ikonografia

Zbiór ikonograficzny Książnicy bydgoskiej obejmuje wiele typów materiałów 
bibliotecznych, wykonanych odmienną techniką i powstałych w różnych epokach hi-
storycznych. W skład zasobu wchodzi grafika, którą zinwentaryzowano wspólnie z ry-
sunkami i niewielką grupą obiektów malarskich; pocztówki, ekslibrisy oraz fotografie 

(również w starszej postaci jak przezrocza i klisze szklane). Poszczególne egzemplarze 
mają różną wartość zabytkową i historyczną. Wśród nich znaleźć można zarówno bar-
dzo stare i cenne – ze względu na unikatowość i walory artystyczne – ryciny i obrazy, 
jak również współczesne reprodukcje znanych dzieł lub kartki użytkowe, typu wido-
kówki okolicznościowe lub ekslibrisy. Większość jednak z uwagi na charakter zbio-
ru, wynikający z gromadzenia przede wszystkim regionaliów, posiada duże znaczenie 
dokumentacyjne i historyczne. Poprzez ilustrowanie rozwoju, architektury i ważniej-
szych wydarzeń rozgrywających się w mieście i na terenie Kujaw, stanowią świadectwo 
dziejów i tożsamości regionu. Oryginały, reprezentujące w głównej mierze twórczość 
regionalną, tworzą swoistą galerię dzieł artystów lokalnych i odzwierciedlają dokona-
nia kultury bydgoskiej. 

Zbiór grafiki – wraz z rysunkami i malarstwem – liczy 709 pozycji. Najstarsze 
i najcenniejsze, z uwagi na jakość i technikę wykonania, są ryciny starodruczne. Dla 
Biblioteki, skupiającej się na gromadzeniu materiałów ikonograficznych pod kątem 
regionalnym, najbardziej wartościowy jest pierwszy znany widok Bydgoszczy z 1657 r. 
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Do prac najstarszych i bardzo wartościowych należy także siedemnastowieczny 
miedzioryt wykonany przez jednego z najbardziej utytułowanych ówczesnych rytow-

ników polskich – Jere-
miasza Falcka. Rycina 
przedstawia portret 
gdańskiego astrono-
ma i matematyka Jana 
Heweliusza, według 
wzoru przygotowa-
nego przez holender-
skiego malarza Helmi-
cha von Twenhusena. 
Wizerunek astronoma 
został zaprezentowany 
w  półpostaci, stojącej 
za balustradą, o któ-
rą opiera prawą rękę. 
U dołu zamieszczono 
sześciowierszowy na-
pis w języku łacińskim, 
w uznaniu dokonań 
naukowych Heweliu-
sza2. Do najstarszych 
poloników graficz-
nych należą również 
miedzioryty dawnych 
miast polskich: anoni-
mowy widok Gdańska 
z ok. 1575 r., architek-
tura Krakowa, autor-
stwa Johanna Baltasa-
ra Probsta (Augsburg 
1750) oraz panoramy 

Warszawy, Grodna i  Mitawy, które zostały wykonane i wydane przez niemieckiego 
rytownika i kartografa Gabriela Bodenehra (Augsburg, ok. 1720). Wśród najstarszych 
obiektów ikonograficznych znajdziemy także przykłady grafiki niemieckiej (w  tym 
osiemnastowieczną architekturę Norymbergii, w wykonaniu Johanna Adama Delsen-
bacha i Krzysztofa Melchiora Rotha), włoskiej (np. Rzym z 1635 r. według wzoru Pie-
tro Paolo Drei) i czeskiej (kolorowy widok Pragi Leopolda Peuckera z ok. 1793 r.)

Biblioteki Publicznej im. dr. W. Bełzy, „Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski” 2018, nr 1 (5), s. 32-42.
2 J. Talbierska, Grafika XVII wieku w Polsce. Funkcje, ośrodki, artyści, dzieła, Warszawa 2011, s. 145, 151. 

E. J. Dahlberg, [Panorama Bydgoszczy], 1657, cymelium bez sygnatury.

J. Falck, Jan Heweliusz, Danzig 1647, sygn. Gr 231/II.

Autorem jest szwedzki kartograf i rytownik Erik Jönsson Dahlberg, który za pomocą 
rycin uwiecznił ważniejsze bitwy i wydarzenia potopu szwedzkiego oraz naszkicował 
wiele planów i panoram polskich miast. Wśród nich znalazły się okoliczne miejscowo-
ści, tj. Brześć Kujawski, Grudziądz, Kruszwica, Brodnica i Świecie. Jego dzieła zostały 
wydane w formie miedziorytów w pracy Samuela Pufendorfa, sławiącej czyny wojen-
ne króla szwedzkiego Karola X Gustawa (De rebus a Carolo Gustavo..., Norymberga 
1696). Biblioteka, dzięki darowi Towarzystwa Historycznego Obwodu Nadnoteckie-
go, weszła w posiadanie niemieckojęzycznej edycji druku, która ukazała się w 1697 r. 
w norymberskim warsztacie Krzysztofa Riegela. Jedna z zawartych w publikacji rycin 
przedstawia w górnej części obóz Szwedów pod Pułtuskiem, poniżej zaś uwieczniona 
została panorama Bydgoszczy. Na pierwszym planie znajdują się wojska szwedzkie, 
ukazane z wielką dbałością o szczegóły stroju i uzbrojenia, w tle widać miasto, z za-
znaczonymi i opisanymi charakterystycznymi budowlami, jak zamek, mury obronne 
i ważniejsze świątynie. W lewym rogu ryciny umieszczono plan miejski, w prawym 
natomiast kartusz tytułowy, zwieńczony herbem Bydgoszczy. Całość znalazła się w ob-
ramieniu złożonym z ornamentu roślinnego1.

1 Zob. więcej: S. Pufendorf, Siedem ksiąg o czynach Karola Gustawa króla Szwecji., oprac. W. Krawczuk, Warszawa 2013.; J. 
Matyasik, Situs Oppidi Brombergae Erika Dahlberga – najstarsza panorama Bydgoszczy ze zbiorów Wojewódzkiej i Miejskiej 
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Danzig [Gdańsk], Köln 
1575, sygn. Gr 250 I.
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Misją Książnicy bydgoskiej jest gromadzenie ikonograficznych regionaliów, 
które ilustrują dzieje Bydgoszczy, rozwój miejskiej architektury i piękno krajobrazu 

Kujaw. Regionalia są tak-
że świadectwem dokonań 
artystycznych lokalnych 
twórców, nierzadko zdo-
bywających również uzna-
nie w kraju i poza jego 
granicami. Zainteresowa-
ne pozyskiwaniem tego 
typu materiałów są rów-
nież pozostałe placówki 
kulturalne – zwłaszcza 
o charakterze muzealnym 
– dlatego w zasobie Biblio-
teki znajdziemy jedynie 
fragmenty lub pojedyn-

cze obiekty artystycznych spuścizn. Książnica może się poszczycić posiadaniem kilku 
prac Leona Wyczółkowskiego, którego uważa się za najwybitniejszego malarza i grafi-
ka związanego z Bydgoszczą. Gromadzenie jego dzieł jest domeną Muzeum Okręgo-
wego w Bydgoszczy, stąd w zbiorach bibliotecznych znaleźć można jedynie skromną 
reprezentację twórczości artysty, w postaci litografii Chrystus w Kościele N. M. Panny, 
rysunku Zimorodki oraz szeregu reprodukcji albumowych, prezentujących jego naj-
cenniejsze dzieła3.

Znacznie większy zbiór i tym samym bardziej kompletny, dzięki darowiźnie arty-
sty i jego rodziny, tworzy spuścizna Mariana Turwida (właść. Kaczmarek, 1905-1987), 
który w pamięci bydgoszczan zapisał się jako malarz, grafik, pisarz, pedagog, publi-
cysta i polityk. Tematem przewodnim jego dzieł malarskich był pejzaż, architektura 
i mieszkańcy Bydgoszczy. Kolekcja przechowywana w murach Książnicy bydgoskiej 
liczy 35 prac, które powstawały od lat 20. do 80. XX w. w różnych technikach – najczę-
ściej są to rysunki sporządzone za pomocą ołówka, tuszu i tempery. Widnieją na nich 
motywy bydgoskie (np. Fara, Spichrze, Barka na Brdzie), morskie (m.in. Brzeg morski, 
Sosna nad Bałtykiem) oraz postacie ludzkie (w tym autoportret, szkice do portretów 
znanych osób, półprofile i popiersia). Uzupełnieniem kolekcji ikonograficznej są inne 
podarowane Bibliotece pamiątki po artyście, zwłaszcza meble i rzeczy osobiste oraz 
dokumenty dotyczące działalności prywatnej i zawodowej (m.in. dyplomy szkolne 
i uniwersyteckie, akt zmiany nazwiska, umowy zatrudnienia) 4.

W zbiorze ikonograficznym Biblioteki zachowała się bogata spuścizna Karola Ga-
jewskiego, scenografa Teatru Polskiego w Warszawie i Teatru im. Słowackiego w Kra-

kowie, współpra-
c ującego t akże 
z  Teatrem Polskim 
w Bydgoszczy. Pra-
ce te wpisują się 
w kompleksowy 
zasób teatraliów, 
które Książnica 
bydgoska prze-
chowuje w Izbie 
Pamięci Adama 
Grzymały-Siedlec-
kiego. W 28. te-
kach znaleźć moż-
na liczne rysunki, 
szkice i  akwarele, 
przedstawiające 

3 J. Kutta, Wyczółkowski Leon, BSB, t. 3, Bydgoszcz 1996, s. 155
4 Tenże, Turwid Marian, BSB, t. 2, Bydgoszcz 1995, s. 146-149.

K. Gajewski, [Kostiumy], sygn. Gr 156 III.

L. Wyczółkowski, Chrystus w Kościele N. M. Panny, brak roku, sygn. Gr 417 III, 
litografia.

F. Kibler, Nordischer Kriegsschauplaz, XVIII w., sygn. Gr 502 I, miedzioryt kolor., wojna rosyjsko-szwedzka 
1788-1790.
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projekty scenograficzne, 
kostiumy i dekoracje te-
atralne, portrety aktorów, 
propozycje plakatów pro-
mujących spektakle, a tak-
że widoki różnych miast 
(głównie Krakowa). Warte 
uwagi są portrety znanych 
aktorów, np. namalowany 
pastelem rysunek krakow-
skiej aktorki Antoniny 
Klońskiej-Sauerowej jako 
Królowej Matki w Bolesła-
wie Śmiałym Stanisława 
Wyspiańskiego (1937) czy 
przedstawiający wizeru-

nek warszawskiej i bydgoskiej aktorki Natalii Morozowiczowej obraz olejny na płótnie, 
który dziś zdobi jedno z pomieszczeń Biblioteki5. 
5 J. Matyasik, Izba Pamięci Adama Grzymały-Siedleckiego – historia, działalność, zasób, perspektywy, „Kronika Bydgoska” 

2014, t. 35, s. 387. 

S. Brzęczkowski, Fara, Bydgoszcz ok. 1950, sygn. Gr 128 II.

Książnica bydgoska posiada w  swych zbiorach przykłady twórczości niemalże 
wszystkich znaczniejszych artystów regionalnych XX w. Wśród nich znaleźć można 
Jerzego Puciatę (olej na płótnie: Spichrze i Ulica Zaułek), Łucję Warpińską (olej na 
płótnie: Bydgoskie spichrze, Wenecja bydgoska oraz impast akrylowy: Kościół Bernar-
dynów), Edwarda Kwiatkowskiego (akwaforta Wenecja bydgoska), Bronisława Zygfry-

K. Gajewski, [Scenografia], sygn. Gr 147 III. 

K. Gajewski, [Projekt plakatu], sygn. Gr 143 II. K. Gajewski, [Wawel], sygn. Gr 142 III.
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Pozdrowienie z Bydgoszczy [Stary Rynek], przed 1939, sygn. P 730.

da Nowickiego (linoryty: 
Fordon, Bydgoskie mosty 
i drzeworyty: Miasto nad 
Brdą, Wenecja bydgoska), 
Stanisława Brzęczkowskie-
go (Fara), Leona Płoszaja 
(Fara i Bydgoszcz, spichrze 
nad Brdą), Romana Kacz-
marczyka (zakupiona 
w  2017 r. litografia Wene-
cja Bydgoska – „Galerio-
wiec”), Jerzego Rupniew-
skiego (obrazy: Wenecja 
bydgoska, Most kolejowy 
na Brdzie) oraz wielu in-
nych6.

Do zbioru ikonogra-
fii, obok grafiki i malarstwa, 
należą także fotografie (1,5 tys. 
jednostek bibliograficznych). 
Wśród przedwojennych wy-
różniają się zdjęcia Wileńsz-
czyzny, wykonane przez ne-
stora polskiej fotografii – Jana 
Bułhaka. Bogate źródło do 
badań nad dziejami Bydgosz-
czy i  okolic stanowią regio-
nalia. Warto wymienić tutaj 
Ilustrowany przewodnik po 
Bydgoszczy Stanisława Łaben-
dzińskiego (Bydgoszcz 1922) 
oraz publikacje z pracami Wi-
talisa Wojuckiego (Bydgoszcz, 
1925 i Towarzystwo śpiewu 
„Harmonia” w  Bydgoszczy, 
1920-1925). Znaczącą część 
zbioru tworzy bogata twór-
czość dwóch bardzo znanych 
fotografików bydgoskich, 
tj. Piotra Wiszniewskiego  

6 Tejże, Zbiory ikonograficzne, [w:] Od inkunabułów do e-booków. Bydgoska książnica 1903-2013, Bydgoszcz 2013, s. 77.

i Ildefonsa Bańkowskiego. WiMBP może się poszczycić sporą kolekcją prac Wiszniew-
skiego, który od początku lat 20. XX w. dokumentował architekturę miasta z poszcze-
gólnych okresów oraz rejestrował ważniejsze wydarzenia o charakterze politycznym, 
religijnym, gospodarczym i kulturowym (np. wyzwolenie Bydgoszczy w 1920 r., budo-
wa Mostu Gdańskiego i Teatru Polskiego). Powojenny rozwój Bydgoszczy uwiecznił 
z kolei Ildefons Bańkowski, u którego Biblioteka w latach 60. zamówiła przeszło 300 
zdjęć, dokumentujących inwestycje budowlane miasta7. 

Kolejną grupę materiałów ikonograficznych tworzą pocztówki, w liczbie 1657 
jednostek bibliograficznych. Wśród nich zdecydowanie przeważają kartki z lat 1960-
1970, przysyłane Bibliotece przez pracowników przebywających na urlopie. Dzięki tej 
dobrej praktyce zasób wzbogacił się o widokówki niemalże wszystkich atrakcyjnych 
turystycznie zakątków Polski. Nie brakuje także starszych pozycji, choć są one w mniej-

szości. Do najcenniej-
szych należą pocztówki 
dziewiętnastowieczne, 
których jednak nie za-
chowało się wiele. Warto 
wymienić cztery kar-
ty prezentujące zabytki 
Krakowa, które wyszły 
z zakładu znanego kra-
kowskiego fotografika 
Ignacego Kriegera przed 
rokiem 1889. Jak w każ-
dej grupie, tak i  tutaj 
szczególne znaczenie 
mają regionalia. W mu-
rach Książnicy zachowa-
ło się sporo niemieckich 
widokówek Bydgoszczy 
z pierwszych lat XX w. 
i polskich z okresu mię-
dzywojennego. Te ostat-
nie pochodzą głównie 
ze zbiorów bydgoskie-
go kolekcjonera Pawła 
Płoskiego i  zawierają 
zdjęcia wykonane przez 
Piotra Wiszniewskiego. 

7 Czarno-biały świat lat 60. w fotografii Ildefonsa Bańkowskiego, red. A. Gorzaniak, B. Bańkowska, Bydgoszcz 2017, s. 245, 
248.; J. Kutta, Wiszniewski Piotr, BSB, t. 2, s. 152-153.

Bydgoszcz, ul. Gdańska, ok. 1930, sygn. P 685.   

R. Kaczmarczyk, Wenecja Bydgoska – „Galeriowiec”, Bydgoszcz przed 
1939 r., sygn. Gr 708 II, litografia.

L. Płoszaj, Bydgoszcz, spichrze nad Brdą, Bydgoszcz 1949, Gr 299 III.
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Ekslibris kanclerza wielkiego litewskiego Joachima Chrep-
towicza, XVIII w., sygn. Exl. 4636.

Ekslibris kanclerza Rzeszy Otto-
na von Bismarcka, XIX w., sygn. 
Exl. 343. 

Bromberg, Schleuse mit Parkanlage Brahemünde, 1916, sygn. P 615.

Gruss aus Bromberg, Frankfurt n/M [1901], sygn. P 1021.

Herausforderungspreis, gegeben von Sr. Majestät 
Kaiser Wilhelm II, Bromberg do 1920 r., sygn. P 
595.

Uzupełniają je stare pocztówki okolicznych miejscowości, tj. Koronowo, Szubin, Świe-
cie, Chojnice oraz wielu innych. Wszystkie mają ogromną wartość dokumentacyjną 
i historyczną dla badaczy dziejów miasta i okolic. 

W skład zbioru ikonograficzne-
go wchodzą również ekslibrisy, któ-
rych liczba obecnie przekracza 6 tys. 
Najcenniejsze są znaki własnościowe 
pochodzące sprzed XIX w., m.in. nale-
żące do kanclerza wielkiego litewskie-
go Joachima Chreptowicza, pastora 

toruńskiego Krzysztofa Gereta i magna-
ta Konstantego Lubomirskiego. Z póź-

niejszych na szczególną 
uwagę zasługują eksli-
brisy dramaturga Sta-
nisława Wyspiańskiego, 
poety Juliana Tuwima, 
kanclerza Rzeszy Ot-
tona von Bismarcka 
i loży masońskiej. Zbiór 
uzupełniają tematyczne 
druki bibliofilskie, jak 
czasopismo między-
wojenne Silva rerum, 
wydawane w Krakowie 
w latach 1925-1939; pu-
blikacja Wiktora Witty-
ga Ekslibrisy bibliotek 
polskich z 1907, oraz 
szereg wydawnictw 
o  charakterze albumo-
wym, np. Witolda Ga-
węckiego, Józefa Toma, 
Alfreda Birkenmayera, 
Wojciecha Jakubow-
skiego i in8.

8 J. Matyasik, Zbiory ikonograficzne..., s. 78-79.

Bromberg, Kaiser-Wilhelm-Denkmal, 1916, sygn. P 972.
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Dokumenty życia społecznego

Książnica bydgoska zajmuje się gromadzeniem dokumentów życia społeczne-
go od początku swego istnienia. Tworzenie kolekcji zapoczątkowały jeszcze władze 
niemieckie. W numerze 284 „Ostdeutsche Presse” z 5 grudnia 1917 r. zachowało się 

ogłoszenie zamieszczone przez ówczesnego dyrektora – Martina Bollerta, informujące 
o zbieraniu i skupowaniu przez placówkę lokalnych pamiątek piśmienniczych1. Dzia-
łalność tą kontynuował pierwszy polski dyrektor – Witold Bełza oraz jego następcy 
po II wojnie światowej. Dziś zbiór liczy blisko 10 tys. jednostek inwentarzowych2. 
Dokumenty życia społecznego są to materiały, które trudno sklasyfikować, mające 
charakter informacyjny, normatywny, propagandowy i reklamowy. Równie zróżni-
cowana jest ich forma, choć najczęściej występują pod postacią druków jednokart-
kowych, ulotek, broszur, wydawnictw zwartych, katalogów i kartotek. Regionaliści 
widzą w nich bardzo cenne formy przekazu, zawierające wiadomości unikatowe 
i niedostępne w innych materiałach, ale jednocześnie efemeryczne, co wynika z cha-
rakteru i przeznaczenia druków ulotnych. Wszystkie tworzą niezwykle cenny zapis 
historii miasta i okolic, odzwierciedlający życie społeczne, gospodarcze, polityczne, 
naukowe i kulturalne. Uzupełniają je, choć w sposób fragmentaryczny i przypadko-
wy, pamiątki z pozostałych obecnych i historycznych ziem polskich, a nawet terenów 
zamieszkanych przez ludność polską w innych krajach3.

Dokumenty życia społecznego Książnicy bydgoskiej ułożone są w siedemna-
stu działach tematycznych. Struktura ta jest oparta na odgórnie ustalonej klasyfika-
cji bibliografii regionalnej, którą stosuje się do opracowania tego typu materiałów  
1 „Ostdeutsche Presse” 05.12.1917, nr 284, s. [6].
2 Zbiory specjalne. Stan ilościowo-wartościowy na dzień 31.12.2017 r., teka: Sprawozdania i plany, dostępna w DZS.
3 A. Firlej-Buzon, DŻS Dokumenty życia społecznego, Warszawa 2002, s. 19, 39.

Druk reklamowy Zakładów Graficznych Instytutu Wydawniczego „Biblioteka Polska”

Ekslibris loży masońskiej, XIX w., sygn. Exl. 4644. 
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bibliotecznych4. Pierwszy dział obejmuje kalendarze, jednodniówki i numery specjal-
ne lokalnych czasopism z XIX i I połowy XX w. Cennym nabytkiem jest „Dziennik 
Bydgoski” z 21 stycznia 1920 r., zawierający relację z uroczystego przejęcia miasta 
przez władze polskie. W dziale 2. umieszczono materiały z zakresu geografii i tury-
styki, a więc m.in. przewodniki turystyczne, sprawozdania regionalnych towarzystw 
turystycznych i biur podróży. Z powyższą tematyką powiązany jest dział 3., przezna-
czony dla zagadnień etnograficznych, tj. sztuka, zwyczaje i obrzędy ludowe5.

Działy 4. i 5., poświęcone historii i wojskowości, są bardzo obszerne i choć for-
malnie rozdzielone, to faktycznie wzajemnie się przenikają. W obydwu zastosowano 
podział chronologiczno-rzeczowy, ułożony według zakresu topograficznego tj. dzie-
jów ogólnopolskich i Bydgoszczy oraz epok historycznych: do wybuchu I wojny świa-
towej, okres I wojny światowej, dwudziestolecie międzywojenne, II wojna światowa, 
czasy PRL-u i po 1989 r. W części historycznej najliczniejsze są materiały z okresu 
Wiosny Ludów, działalności Legionów Polskich, odbudowy państwa polskiego, bio-
gramy zasłużonych bydgoszczan oraz papiery współczesnych instytutów i towarzystw. 
W zbiorze o tematyce wojskowej na uwagę zasługują archiwalia związane z poborem 
do wojska od lat międzywojennych, plakaty poświęcone martyrologii narodu polskiego 
4 Z. Kolanowska, M. Pilarczyk, Dokumenty życia społecznego w działalności bibliotek publicznych, Warszawa 1985, s. 20-21.
5 J. Matyasik, Dokumenty życia społecznego w zbiorze Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy – charakte-

rystyka i ochrona zasobu, [w:] Dokumenty życia społecznego w badaniach i praktyczne ich wykorzystanie, red. A. Firlej-Bu-
zon, Warszawa 2017, s. 182.

Kalendarz na rok 1932, druk Zakładów Graficznych Instytutu Wydawniczego „Biblioteka Polska”

Odezwa prezydenta Jana Maciaszka do mieszkańców Bydgoszczy, 20 stycznia 1920 r.
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i promujące obchody świąt państwo-
wych oraz akty erekcyjne miejsc pa-
mięci. Jednym z najcenniejszych i naj-
starszych dokumentów jest odezwa 
Jana Henryka Dąbrowskiego i Józefa 
Wybickiego skierowana do ludności 
polskiej w listopadzie 1806 r. Z kolei 
za cymelium regionalne uważa się apel 
pierwszego komisarycznego prezyden-
ta Bydgoszczy – Jana Maciaszka zaadre-
sowany do mieszkańców w  dniu prze-
jęcia miasta przez władze polskie tj. 20 
stycznia 1920 r.6

Kolejne działy skupiają zagadnie-
nia gospodarcze, społeczno-polityczne 
i administracyjne. Część 6. jest bardzo 
rozbudowana, ponieważ obejmuje sze-
reg pomniejszych gałęzi gospodarki 
i dziedzin z nią związanych, jak urbani-
styka, komunikacja i łączność. W grupie 
tej dominują regionalia dokumentujące 
dzieje bydgoskiego przemysłu. Najstar-
sze pochodzą z przełomu XIX i XX w., 
są to rachunki firm bydgoskich i toruń-
skich. Zachowało się też sporo materia-
łów z dwudziestolecia międzywojenne-

go (zarządzenia i komunikaty ministerstw, 
reklamy pożyczek i ubezpieczeń, przepisy 
drogowe i rozkłady jazdy, ulotki kawiar-
ni), ale najliczniejszy zespół tworzą pisma 
propagandowe z  lat 1950-1970, dotyczące 
wydajności pracy, planów gospodarczych 
i obowiązkowych dostaw płodów rolnych. 
Dział 7., o tematyce społeczno-politycz-
nej, również jest obszerny. Wyróżniamy 
w nim kilka mniejszych zagadnień: wybo-
ry do władz centralnych i samorządowych 
(głównie po 1989 r.), działalność partii po-

litycznych (zwłaszcza bydgoskich struktur PPR i PZPR), organizacji społecznych (naj-
obszerniejsze są powojenne akta Związku Powstańców Warszawskich w Bydgoszczy 
6 A. Doman, Dokumenty życia społecznego, [w:] Od inkunabułów do e-booków. Bydgoska Książnica 1903-2013, Bydgoszcz 

2013, s. 80.

i  Społecznego Ko-
mitetu Budowy Po-
mnika Prezydenta 
Leona Barciszew-
skiego) i organiza-
cji młodzieżowych 
(przeważają mate-
riały przedwojen-
nego Związku Har-
cerstwa Polskiego 
w  Bydgoszczy); 
obchody rocznic 
i  świąt państwo-
wych (głównie ju-
bileusze powstania 
miasta i  powro-
tu do Macierzy),  

dokumenty dotyczące pracy, 
zagadnień socjalnych i związ-
ków zawodowych (w tym wie-
lotomowe akta NSZZ Solidar-
ność region Bydgoski)7.

W tym miejscu wypa-
da wspomnieć o dwóch ko-
lekcjach, które choć zostały 
zinwentaryzowane w zbiorze 
rękopisów, to jednak zawiera-
ją głównie dokumenty życia 
społecznego. Bardzo cenny ze-
spół tworzą papiery bydgoskiej 
loży masońskiej Janus z XIX w. 
Kiedy w 1938 r. organizacja 
zakończyła swoją działalność 
jej majątek, w  tym okazała bi-
blioteka i archiwum, przejęli 
poszczególni wolnomularze, je-
dynie niewielka część spuścizny  
7 A. Walukiewicz, Dokumenty życia społecz-

nego w zbiorach WiMBP w Bydgoszczy, 
„Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski” 2010, 
nr 2 (35), s. 38.

Akcja firmy bydgoskiej z okresu międzywojennego.

Druk propagandowy dotyczący stanu gospodarki 
II Rzeczpospolitej.

List Korporacji „Eksternia” do prezydenta Leona Barciszewskiego, 1932 r.

Dokument życia społecznego o treści patriotycznej z okre-
su zaborów.
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trafiła do WiMBP. Zbiór pomasoński jest mocno zróżnicowany pod względem klasy-
fikacji bibliotecznej, obok licznych pieśni i nut w jego skład wchodzą rękopisy i doku-
menty życia społecznego związane z rytuałem, funkcjonowaniem i działalnością loży, 
tj. spisy członków, dyplomy, plany nieistniejących budynków, listy bankietowe, pełno-
mocnictwa dla deputatów, pisma skierowane do władz państwowych itd.8 W zbiorach 
Książnicy bydgoskiej znaleźć można także sporo cennych i ciekawych materiałów zwią-
zanych z Henrykiem Sienkiewiczem. Obszerny zbiór tworzą akta Komitetu Budowy 
Pomnika Henryka Sienkiewicza w Bydgoszczy, który powstał w Bydgoszczy w 1924 r., 
po sprowadzeniu do kraju prochów pisarza. Jego prezesem był ówczesny dyrektor Bi-
blioteki – Witold Bełza, stąd cała dokumentacja trafiła do zarządzanej przez niego pla-
cówki. Jest to ciekawy zbiór dokumentów z całego świata, który świadczy o dużej po-
pularności polskiego pisarza. Cztery woluminy z lat 1926-1927 zawierają m.in. odezwy, 
plany, projekty, listy i karty z życzeniami z różnych krajów oraz materiały związane 
z  poświęceniem kamienia węgielnego i odsłonięciem pomnika. W  kolejnych 11. to-
mach z lat 1924-1930 znaleźć można głównie fotografie, rozliczenia finansowe (cegiełki 
fundatorskie) i korespondencję z prasą. W skład kolekcji wchodzą też akta budowy 
drugiego pomnika Henryka Sienkiewicza w Bydgoszczy z lat 1959-1968, obejmujące 
m.in. protokoły z posiedzeń, scenariusz odsłonięcia monumentu i wycinki prasowe9.

8 Zob. więcej E. Szawluk-Wiśniewska, Fragmenty księgozbioru Loży Janus w zbiorach WiMBP w Bydgoszczy, „Bibliotekarz 
Kujawsko-Pomorski” 2006, nr 2 (27), s. 19-23.

9 A. Lipowicz, Henryk Sienkiewicz w zbiorach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy (Bibliografia przed-
miotowa w wyborze), „Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski” 2000, nr 2 (15), s. 75-89.; J. Matyasik, Bydgostiana w zbiorze ręko-
pisów Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy, „Kronika Bydgoska” 2013, t. 34, s. 350-351.

Telegramy z okresu międzywojennego.
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Uzupełnieniem powyższych zagadnień jest niewielki dział 8., o tematyce prawno-
-administracyjnej, w którym umieszczono materiały poświęcone funkcjonowaniu in-
stytucji państwowych, bezpieczeństwu publicznemu, sądownictwu i ewidencji ludności.

W dziale 9. miejsce znalazły druki związane z ochroną zdrowia, a więc głównie 
dotyczące profilaktyki, walki z uzależnieniami oraz działalności bydgoskich szpitali, 
przychodni, placówek pomocy społecznej, aptek i towarzystw lekarskich. Z zespołem 
tym tematycznie powiązany jest dział 11., poświęcony zagadnieniom sportowym, 
w tym przedwojennym wyścigom konnym, niemieckiej piłce nożnej w okresie okupa-
cji oraz powojennym meczom żużlowym. Najbardziej kompletny zbiór tworzą papiery 
Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, umieszczone w 12. grubych woluminach, któ-
re pięknie oprawiono w skórę barwioną na zielono i zdobioną złotymi tłokami10.

Kolejne trzy części zbioru dokumentów życia społecznego również są ze sobą 
powiązane tematycznie. Dział 10., obejmujący naukę, oświatę i kulturę, zawiera głów-
nie dokumenty ilustrujące powojenny rozwój bydgoskich placówek naukowych i edu-
kacyjnych (m.in. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Akademii Muzycznej i Colle-
gium Medicum) oraz kulturalnych (np. Miejski Ośrodek Kultury w Bydgoszczy, Pałac 
Młodzieży, Muzeum Okręgowe). Nieliczne starsze zespoły tworzą papiery towarzystw 
naukowych (w tym Deutsche Gessellschaft f. Kunst u. Wissenschaft z lat 1913-1914) 
i przedwojenne reklamy słuchowisk radiowych. Niewielki dział 13., poświęcony lite-
raturze i językoznawstwu, skupia przede wszystkim powojenne materiały dotyczące  

10 J. Matyasik, Dokumenty życia społecznego..., s. 184-185.

Dyplom Związku Polskiego Towarzystw Kolarskich, 1930 r.

Liść pamiątkowy z nadrukiem z pogrzebu Józefa Ignacego Kraszewskiego, 1887 r.

Program wieczorku ku czci Mickiewicza 1890 r.

bydgoskich związków, 
instytutów, towarzystw 
i  klubów literackich. 
Z  cenniejszych należy 
wymienić dziewięt-
nastowieczne mickie-
wicziana (programy 
uroczystości, obcho-
dów i  wieczorków li-
terackich ku czci Ada-
ma Mickiewicza) oraz 
p a p i e r y z w i ą z a n e 
z  pogrzebem Józefa 
Ignacego Kraszew-
skiego, a zwłaszcza 

liść pamiątkowy z nadru-
kiem z  pogrzebu pisarza, 
podarowany Bibliotece 
przez historyka i publicy-
stę Ernesta Łunińskiego. 
Ostatni dział w tej grupie 
– 14., poświęcony sztuce, 
obejmuje kilka podzespo-
łów: muzykę (m.in. Fil-
harmonia Pomorska, Ope-
ra Nova), film (np. festiwal 
Camerimage), teatr (afisze 
Teatru Bydgoskiego od 
lat 50. XX w.), fotografikę 
i sztuki plastyczne (w tym 
papier y Biura Wystaw  
Artystycznych, malarza 
Mariana Turwida i rzeź-
biarza Piotra Trieblera 
oraz plansze imprez Po-
morskiego Domu Sztuki, 
wykonane przez Bronisła-
wa Zygfryda Nowickiego 
w latach 1954-1957)11.

11 Tamże, s. 185-186.
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Dział 15. jest nieduży i dotyczy zagadnień 
wyznaniowych. Znaleźć w nim można materiały 
ilustrujące dzieje parafii, obchody i uroczystości 
chrześcijańskie, działalność chórów kościelnych czy 
wizytę Ojca Św. w Bydgoszczy w 1999 r. 

Czytelnictwo, księgarstwo i poligrafia zostały 
sklasyfikowane w  dziale 16., który zawiera infor-
macje na temat funkcjonujących na terenie miasta 
bibliotek (w tym WiMBP), księgarń, antykwaria-
tów i wydawnictw. Do wyjątkowo pięknych, pod 
względem szaty graficznej, należą druki ulotne 
i okolicznościowe Zakładów Graficznych Instytutu 
Wydawniczego „Biblioteka Polska”, w  okresie mię-
dzywojennym największej i  najnowocześniejszej 
firmy poligraficznej w  regionie i jednej z najbar-
dziej uznanych w kraju. Jej publikacje projektowane 
były przez uznanych grafików i ilustratorów książki. 
Materiały wykazują zróżnicowanie pod względem 
treści i formy typograficznej, choć najczęściej są 
to druki użytkowe – tj. reklamy, cenniki, etykiety. 
Zbiór przekazał Książnicy bydgoskiej rysownik i li-
tograf Roman Kaczmarczyk, pracownik „Biblioteki Polskiej”12.
12 R. Nowicki, Druki ulotne i okolicznościowe Zakładów Graficznych Instytutu Wydawniczego „Biblioteka Polska” w zbiorach 

Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy. Przyczynek do dziejów wydawnictwa, „Biblioteka” 2012, nr 16, 
s. 167-185.

Katalog Ogólnopolskiej Wystawy Radio-
wej w Bydgoszczy 30.X.-14.XI. 1937 r.

Program kina Adria, okres międzywojenny. 

Druki reklamowe wydane przez Zakłady Graficz-
ne Instytutu Wydawniczego „Biblioteka Polska”.
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Izba Pamięci Adama Grzymały-Siedleckiego

Izba Pamięci Adama Grzymały-Siedleckiego jest jedną z agend Działu Zbiorów 
Specjalnych Książnicy bydgoskiej, pełniącą funkcję zarówno biblioteki, jak i muzeum. 
Placówka została otwarta w 1968 r. w dawnym mieszkaniu wybitnego bydgoszczanina, 

zlokalizowanym w bloku mieszkalnym przy ulicy Libelta 5/10. Od pół wieku zajmuje 
istotne miejsce wśród ośrodków kulturalnych Bydgoszczy, głównie dzięki przechowy-
waniu i udostępnianiu unikatowych teatraliów, upowszechnianiu wiedzy z zakresu 
rozwoju artystycznego miasta oraz uczestniczeniu w lokalnych i ogólnokrajowych ini-
cjatywach kulturalno-turystycznych (np. Noc Muzeów, Europejskie Dni Dziedzictwa).  

Patron Izby – Adam Grzymała-Siedlecki – to znana i wszechstronna postać kul-
tury polskiej XX w. Na kartach historii zapisał się jako krytyk literacki i teatralny, dra-
matopisarz, tłumacz, prozaik, scenarzysta i reżyser. Urodził się 29 stycznia 1876 r. we 
wsi Wierzbno pod Miechowem, w rodzinie o długich i chwalebnych tradycjach patrio-
tycznych. Początkowo terenem jego działalności był Kraków, gdzie studiował literaturę 
na Uniwersytecie Jagiellońskim, współpracował z różnymi periodykami i pełnił funk-
cję kierownika literackiego Teatru im. Juliusza Słowackiego. Okres I wojny światowej 
spędził w Krakowie już jako dyrektor wspomnianego teatru oraz w Warszawie, pracu-
jąc na stanowisku naczelnego reżysera Teatru Rozmaitości. Uczestniczył w najważniej-
szych wydarzeniach związanych z odbudową państwa polskiego, m.in. relacjonował 
przebieg Kongresu Wersalskiego, a następnie jako korespondent brał udział w wojnie 
z Rosją Radziecką. W 1922 r. po raz pierwszy zamieszkał w Bydgoszczy, która bę-
dąc miastem o silnych wpływach niemieckich, dopiero budowała kulturę polską, stąd 

Izba Pamięci Adama Grzymały-Siedleckiego, dawny salon.

W zaprezentowanej strukturze bydgoskich dokumentów życia społecznego po-
minięte zostały dwa działy: 12 i 17. Pierwszy pozostaje pusty, czekając na akcesję dru-
ków o nowej tematyce lub dużej kolekcji. Drugi, o nazwie Varia, skupia różnorodne 
źródła, nie pasujące do żadnego z powyższych zagadnień. Na koniec trzeba podkreślić, 
że omawiany zbiór, pod kątem formy i treści, uzupełniają materiały z innych grup zbio-
rów specjalnych (tj. fotografie, ekslibrisy, pocztówki, kartografia, rękopisy) czy agend 
Biblioteki (Pracownia Regionalna, Izba Pamięci Adama Grzymały-Siedleckiego).  
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chętnie przyjmowała twórców, artystów i ludzi nauki. W czasie pobytu na Kujawach 
aktywnie przyczynił się do rozwoju kulturowego regionu, m.in. związał się z teatrem 
bydgoskim, na scenie którego wystawiano jego sztuki, a darami wzbogacał zasób Bi-
blioteki Miejskiej. Okres II wojny światowej spędził w Warszawie, gdzie dwukrotnie 
był aresztowany przez władze okupacyjne1.

Adam Grzymała-Siedlecki w Bydgosz-
czy na stałe zamieszkał od połowy 1945 r. 
Mimo zaawansowanego wieku wciąż był 
bardzo aktywny na polu działalności spo-
łecznej, politycznej, pedagogicznej i kultu-
ralnej. Wśród jego licznych funkcji warto 
wymienić chociażby: stanowisko kierowni-
ka Oddziału Literatury i Teatru w Wydziale 
Kultury i Sztuki Pomorskiego Urzędu Wo-
jewódzkiego, publicysty wielu periodyków, 
dramaturga Teatru Polskiego w Bydgoszczy, 
wreszcie wykładowcy Bydgoskiej Szkoły 
Dramatycznej i Szkoły Instruktorów Te-
atrów Ochotniczych. Bydgoszczanie doce-
niali jego wkład w ożywienie życia kultu-

1 Grzymałowie Siedleccy zasypują Bibljotekę Miejską coraz to nowemi skarbami, „Dziennik Bydgoski” 1933, nr 213, s. 8.; Zob. 
więcej: J. Konieczny, Adam Grzymała-Siedlecki życie i twórczość, Bydgoszcz 1981.

ralnego miasta, o czym świadczą hucznie 
obchodzone jubileusze pracy twórczej 
oraz liczne nagrody i odznaczenia (np. 
w 1960 r. nadano mu wyróżnienie „Byd-
goszcz zasłużonemu obywatelowi”, 
w 1961 r. otrzymał tytuł „Honorowego 
Dyrektora Teatru Polskiego w Bydgosz-
czy”, w 1966 r. cieszył się z odznaki 
„Zasłużony działacz kultury”). Zmarł 
w 1967 r., w dzień swoich 91. urodzin2.

Adam Grzymała-Siedlecki był twór-
cą wszechstronnym i aktywnym zawo-
dowo przez 70 lat, nic więc dziwnego, że 
jego spuścizna artystyczna obejmuje aż 55  
2 Zob. więcej: D. Machowska, Bydgoski etap w biografii Adama Grzymały-Siedleckiego, praca magisterska napisana pod kie-

runkiem prof. T. Wolszy, AB, Bydgoszcz 2003, sygn. AGS 766.; K. Zydorczak, Adam Grzymała-Siedlecki w Bydgoszczy, praca 
mag. napisana pod kierunkiem prof.  nadzw. dr. hab. A. Żurowskiego, Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku, Słupsk 
2005, sygn. AGS 771.

Bromberg. Stadttheater [Teatr Miejski], przed 1920, sygn. P 975 (kolekcja teatraliów AGS).

Dyplom Państwowych Teatrów Ziemi Pomorskiej dla Ob. Adama Grzymała-Siedleckiego z okazji setnej pre-
miery P.T.Z.P., sygn. Dżs XVI.1.1/4.

Ekslibris Izby Pamięci Adama Grzymały- 
Siedleckiego.

Złoty Krzyż Zasługi przyznany Adamowi Grzymale- 
Siedleckiemu w 1947 r.
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pozycji: 18 sztuk scenicznych, 3 powieści, 12 szkiców literackich, tom reportaży wo-
jennych, 5 tomów szkiców, wspomnień i esejów. W jego twórczości szczególne miejsce 
zajmuje powieść Miechowiec i Syn (1934), której fabuła rozgrywa się w Bydgoszczy, 
ukazując – na przykładzie wychowanego na wzorach niemieckich nowobogacza Fran-
ciszka Miechowca i przybyłej z Wołynia zubożałej arystokratycznej rodziny Koresteń-
skich – złożoną strukturę społeczną miasta w okresie międzywojennym. Znacząca 
część spuścizny pisarskiej bydgoszczanina powstała na potrzeby teatru. Wśród jego 
najbardziej znanych komedii należy wymienić: Sublokatorkę, Spadkobiercę, Popas Kró-
la Jegomości i Czwartego do brydża3.

Jeszcze za życia Grzymały-Siedleckiego mieszkanie przy ulicy Libelta pełniło 
ważną funkcję w  życiu kulturalnym Bydgoszczy. Szczególnie chętnie odwiedzali je 
młodzi adepci kultury, stąd żartobliwie nazywano je „latającym uniwersytetem”. Zgod-
nie z wolą właściciela, po jego śmierci, nadal mieli się w tym miejscu gromadzić ludzie, 
a księgozbiór tam przechowywany miał służyć społeczeństwu. 29 stycznia 1968  r., 

3 H. Dubowik, Komedie i powieści Adama Grzymały-Siedleckiego, [w:] W kręgu Adama Grzymały-Siedleckiego i dramaturgii 
polskiej, Bydgoszcz 1970, s. 23-34.; K. Niciejewska, Adam Grzymała-Siedlecki (1876-1967) – pisarz, teatrolog i publicysta, 
praca napisana pod kierunkiem prof. dr hab. J. Danielewicza, WSP, Bydgoszcz 1991, sygn. AGS 762, s. 63.; I. Terlikowska, 
Twórczość i działalność artystyczna Adama Grzymały-Siedleckiego, praca napisana pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Z. Kro-
pidłowskiego, AB, Bydgoszcz 2001, sygn. AGS 765, s. 23.

dokładnie w rocznicę urodzin i zarazem śmierci pisarza, Biblioteka utworzyła z poda-
rowanego mienia placówkę kulturalną, którą nazwano Izbą Pamięci Adama Grzyma-
ły-Siedleckiego4.

AGS składa się z trzech sal: muzeum, czytelni i pomieszczenia socjalno-magazy-
nowego. Pierwsza, powstała w miejscu dawnego salonu i pracowni, prezentuje pamiąt-
ki po zmarłym pisarzu, tj. oryginalne biurko, przybory biurowe i rzeczy osobiste zmar-
łego (kałamarz, lupa, budzik, dzwonek, wizytownik, laska, teczka skórzana, fragmenty 
porcelany, obrazy, zdjęcia, dokumenty z różnych etapów życia itp.)

W głębi mieszkania, w miejscu dawnej sypialni, znajduje się Pracownia Teatro-
logiczna, w której udostępniane są materiały dotyczące historii teatru w Bydgoszczy 
i z zakresu szeroko pojętej teatrologii. Znaczącą część zbioru stanowi księgozbiór, obej-
mujący zarówno publikacje podarowane przez patrona placówki, jak i uzupełniane na 
bieżąco. Pierwszą grupę tworzą woluminy zgromadzone przez Grzymałę-Siedleckie-
go, odpowiadające jego zainteresowaniom i potrzebom twórczym (najcenniejsze to 
m.in.: 12 tomów dzieł dramatycznych Williama Szekspira, w opracowaniu Józefa Igna-
cego Kraszewskiego z 1895 r., zbiór utworów Woltera wydany w Paryżu w latach 1864-
1865 czy Encyklopedia powszechna Orgelbranda z 1883 r.) oraz książki ofiarowane mu 
przez znajomych i współpracowników, nierzadko zawierające znaki własnościowe 

4 M. Markiewicz, Izba Pamięci Adama Grzymały-Siedleckiego, praca mag. napisana pod kierunkiem dr. M. Derdowskiego, 
WSP, Bydgoszcz 1999, sygn. 280.2004 (4), s. 21, 28-32.

Afisze teatralne: A.Grzymała-Siedlecki, Spadkobierca 07.III.1925, sygn. Dżs XIV.5.2/884.; Sublokatorka 12.XI.1922, 
sygn. Dżs XIV.5.2/265.

Izba Pamięci Adama Grzymały-Siedleckiego, dawny salon
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i wpisy dedykacyjne (np. Ludwika Solskiego, Jarosława Iwaszkiewicza i Kornela Ma-
kuszyńskiego)5. Pozostałą część księgozbioru, zgromadzoną przez kustoszy Biblioteki, 
tworzą książki autorstwa Grzymały-Siedleckiego i opracowania na temat jego życia  
i twórczości oraz publikacje z zakresu teatrologii, w tym opracowania ogólne (słow-
niki, leksykony, bibliografie i katalogi), dotyczące teorii i historii teatru, krytyki te-
atralnej, dramaturgii, opery, operetki, kabaretu, baletu, telewizji i filmu, teatru ama-
torskiego i ludowego. Księgozbiór uzupełniają czasopisma dziedzinowe, tj. „Pamiętnik 
Teatralny”, „Almanach Sceny Polskiej”, „Scena Polska”, „Teatr” czy „Dialog”6.

Dawna kuchnia pełni dziś funkcję pomieszczenia socjalno-magazynowego, 
w którym mieści się stanowisko pracy kustosza oraz przechowywany jest pozostały 
zasób Izby. Znaleźć tu można najcenniejszy zbiór teatraliów, złożony z dokumentów 
życia społecznego, głównie fotografii (posegregowanych według aktorów, autorów 
i  sztuk), programów teatralnych (z podziałem chronologiczno-rzeczowym) i afiszy 
teatralnych. Materiały te są prawdziwą skarbnicą wiedzy z zakresu życia kulturalnego 
Bydgoszczy od I poł. XIX w. Szczególnie cenną kolekcję tworzą afisze w liczbie 3867 
jednostek. Najstarsze, za lata 1835-1920, które odzwierciedlają działalność teatrów 
niemieckich w  mieście, zostały podarowane Bibliotece przez Towarzystwo Histo-
ryczne Obwodu Nadnoteckiego. Niestety, zbiór ten nie jest kompletny, co odnosi się 
zwłaszcza do I połowy XIX w. Druki ulotne z tego okresu są ponadto wizualnie bardzo 
skromne, tj. znacznie mniejsze od współczesnych, nie zawierają ilustracji i kolorowych 
nadruków. Większą estetyką wyróżniają się afisze z okresu międzywojennego, które 

5 H. Piecuch, Biblioteka Adama Grzymały-Siedleckiego, praca magisterska napisana pod kierunkiem doc. dr. Henryka Dubo-
wika, Bydgoszcz 1979-1980, sygn. Rkp 1089/II AGS, s. IX-XIII.

6 J. Matyasik, Izba Pamięci Adama Grzymały-Siedleckiego – historia, działalność, zasób, perspektywy, „Kronika Bydgoska” 
2014, t. 35, s. 386.

Pracownia Teatrologiczna AGS, dawna sypialnia.

Program uroczystego przedstawienia na przyjęcie Wojsk Polskich, 22.I.1920, sygn. Dżs XIV.5.2/3171.
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Dom Porcelanów (!), Kryształów i Cera-
miki Artystycznej A. Hensel oraz Dom 
Konfekcyjny na Starym Rynku w Byd-
goszczy)8.

Zakres działalności Izby jest bardzo 
szeroki. Jednym z podstawowych celów 
placówki jest gromadzenie, przechowy-
wanie i udostępnianie zbiorów bibliotecz-
nych. W Pracowni Teatrologicznej bada-
nia naukowe prowadzą przedstawiciele 
takich dziedzin jak filologia polska, teatro-
logia, historia, historia sztuki itp.9 War-
tość bydgoskich teatraliów, ukazujących 
przedwojenną rzeczywistość historyczną 
regionu, zwłaszcza w kontekście kultury, 
jest nieoceniona. Znaczenie tych źródeł 

8 Tamże, s. 398.
9 Zob. więcej: K. Bukowska, Izba Pamięci Adama Grzyma-

ły-Siedleckiego jako przedmiot badań naukowych, praca 
napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. F. Mincera, WSP, 
Bydgoszcz 1996, sygn. AGS 769.

Afisze teatralne z lat 20. XX w., sygn. Dżs XIV.5.2/785, 
1065, 1073

W.L. Anczyc, Kościuszko Pod Racławicami: program 
inauguracji, 04.IX.1920, sygn. Dżs XIV.5.2/3015.

stały się zapisem życia kulturalnego Bydgoszczy po odzyskaniu niepodległości. Do 
cymeliów należy plakat promujący uroczyste przedstawienie przygotowane na przy-
witanie Wojska Polskiego w gmachu Teatru Miejskiego w czwartek 22 stycznia 1920 r. 
Z tej okazji wystawiono improwizację Dziadów Adama Mickiewicza i Warszawianki 
Stanisława Wyspiańskiego. Dla kultury polskiej równie ważny jest program inaugu-
racji uroczystego otwarcia Teatru Miejskiego z 4 września 1920 r., kiedy to na scenie 
pokazano popularny dramat Władysława Ludwika Anczyca, zatytułowany Kościuszko 
Pod Racławicami7.

Zbiór afiszy dostarcza sporo informacji przede wszystkim o poziomie kultural-
nym ówczesnej Bydgoszczy. Na jego podstawie ustalono np., że w repertuarze Teatru 
Miejskiego dominowały sztuki polskie, a gościnnie występowali tu najwybitniej-
si polscy aktorzy, jak Ludwik Solski, Mieczysława Ćwiklińska i Ada Sari. Ponadto 
dzięki ogłoszeniom i reklamom, które pokrywały koszty druku, materiały te są nośni-
kiem wiadomości o życiu społeczno-gospodarczym miasta (najczęściej polecany był 

7 Tamże, s. 387, 397-398.

Die Stümme von Portici: große heroische Oper in 5 Akten, 
13.XI.1837, sygn. Dżs XIV.5.2/11.
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Programy teatralne z lat 30. XX w., sygn.  
Dżs XIV.5.2/2894, 3045, 3061.

dla badań regionalnych jest ogromne, po-
nieważ w czasie II wojny światowej znisz-
czeniu uległo archiwum Teatru Miejskie-
go, są więc obecnie jednym z nielicznych 
świadectw dorobku bydgoskich placówek 
kulturalnych. Wcześniej stan zachowania 
zbioru, spowodowany złą jakością wyko-
nania i latami zaniedbań w kwestii prze-
chowywania druków ulotnych, nastręczał 
trudności w  ich udostępnianiu. Dopiero 
pełna konserwacja afiszy przeprowa-
dzona dzięki Programowi Operacyjne-
mu MECENAT 200610 oraz digitalizacja 
dokumentów życia społecznego i iko-
nografii wykonana w 2015 r. w ramach 
Projektu Teatr Miejski online11, umoż-
liwiło swobodne korzystanie z kolekcji 
wszystkim zainteresowanym dziejami 
teatru i kultury w Bydgoszczy. Cyfryzacja 
zbiorów przyczyniła się jednak do spadku 
liczby czytelników – rocznie odnotowuje 
się kilkadziesiąt odwiedzin i około 200-

300 udostępnionych woluminów –  dlatego obecnie Pracownia Teatrologiczna otwarta 
jest jedynie na życzenie czytelnika po uprzednim umówieniu się z kustoszem, rezydu-
jącym w budynku Biblioteki Głównej.

Izba, obok udostępniania zbiorów, pełni również funkcję muzealną i kulturalno-
-oświatową. Poprzez oprowadzanie wycieczek (głównie grup szkolnych, turystycznych 
i organizacji społeczno-kulturalnych) i przygotowywanie wystaw12, upowszechniana 
jest wiedza o dziejach teatru i kultury w Bydgoszczy, życiu i twórczości Grzymały-
-Siedleckiego oraz zasobie placówki. Organizowane są tutaj imprezy kulturalne, np. 
w latach 1986-2005 urządzano tzw. „Herbatki u Grzymały”, czyli spotkania z udzia-
łem artystów i przedstawicieli władz miasta w rocznice śmierci i urodzin pisarza, 
a obecnie sporadycznie odbywają się w tym miejscu wieczorki poetyckie, dyskusje 
i warsztaty teatralne13.    

10 Wniosek nr 1342, złożony dn. 10.02.2006, dostępny w DP.
11 Wniosek Teatr Miejski online, nr 50170/14/A3, złożony dn. 03.07.2015, dostępny w DP.
12 Scenariusz wystawy: Teatr miejski w Bydgoszczy w latach 1920-1939, Archiwum WiMBP, dokumenty nieopracowane.
13 G. Nowicka, Wirtualna herbatka: w 125 rocznicę urodzin Grzymały solenizant spoglądał na gości z portretu, „Gazeta Po-

morska” 2001, nr 29, s. 22.; E. Piechocka, Herbatka u Grzymały, „Bydgoski Informator Kulturalny” 1999, nr 3, s. 58.; Z. 
Pietrzak, J. Królicka, O pracy w Izbie Pamięci Adama Grzymały-Siedleckiego, „Bibliotekarz Bydgoski” 1994, nr 2(3), s. 44.; 
D. Rudnicka, Imieninowa herbatka u pana Adama z Izby Grzymały-Siedleckiego, „Gazeta Pomorska” 1993, nr 284, s. 12. 

Zakończenie

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy powstała w 1903 r. 
Od początku swego istnienia gromadzi zbiory specjalne, które dziś liczą ponad 60 tys. 
jednostek inwentarzowych. Nabytki uzyskiwano drogą zakupów antykwarycznych, 
wymiany dubletów, przyjmowania darów, bądź opieki nad fragmentami cennych ko-
lekcji. Najciekawsze pozycje udało się pozyskać w okresie międzywojennym, dzięki 
zaangażowaniu ówczesnego dyrektora – dr. Witolda Bełzy. 

Posiadanie zabytków bibliofilskich i innych materiałów o dużym znaczeniu dla 
kultury polskiej jest nobilitujące dla każdej biblioteki. Również Książnica bydgoska, 
mająca status biblioteki naukowej, stara się chronić i powiększać gromadzony przez 
lata zasób zbiorów specjalnych. Zbiór posiada wartość naukową i tworzy ciekawy 
warsztat pracy dla szerokiego zespołu badaczy, głównie historyków, bibliologów, kar-
tografów, historyków sztuki, literaturoznawców, językoznawców itp. Kolekcja starych 
druków jest źródłem wiedzy do badań poświęconych zasobom zabytków piśmienni-
czych w Polsce, w zakresie dziejów literatury i kultury staropolskiej, historii książki 
na ziemiach polskich oraz losów rozproszonych księgozbiorów historycznych. Zbiór 
rękopisów królewskich stanowi cenny materiał badawczy pod względem sfragistycz-
nym i heraldycznym. Regionalia, w postaci manuskryptów, kartografii, ikonografii 
i dokumentów życia społecznego, posiadają duże znaczenie dokumentacyjne i histo-
ryczne. Wszystkie tworzą niezwykle cenny zapis historii miasta i okolic, odzwiercie-
dlający życie społeczne, gospodarcze, polityczne, naukowe i kulturalne regionu. 

Zbiory specjalne obejmują wiele rodzajów materiałów bibliotecznych, archiwal-
nych i muzealnych. Zasób cechuje duże zróżnicowanie pod względem tematycznym, 
językowym, topograficznym, edytorskim, graficznym, introligatorskim i prowenien-
cyjnym. Najbardziej wartościowe są inkunabuły i stare druki. Kolejną grupę tworzą 
rękopisy, a więc archiwalia historyczne i literackie, notacje muzyczne, sztambuchy, 
reportaże, papiery i korespondencja osobistości. Znacząca część zbiorów specjalnych 
WiMBP to materiały kartograficzne w postaci map, planów, atlasów i globusów. Prze-
ważają w nich wydawnictwa współczesne, ale nie brakuje także obiektów starszych, 
tj. starodrucznych i rękopiśmiennych. Bardzo bogaty i różnorodny jest zbiór muzy-
kaliów (notacji muzycznych, multimediów), co wynika z silnej pozycji Bydgoszczy 
jako ważnego ośrodka muzyki klasycznej i rozrywkowej. W skład zasobu wchodzi 
także ikonografia, obejmująca grafikę, pocztówki, ekslibrisy oraz fotografie. Książ-
nica bydgoska zajmuje się również gromadzeniem dokumentów życia społecznego, 
czyli materiałów, mających charakter informacyjny, normatywny, propagandowy i re-
klamowy.

W zasobie WiMBP znaleźć można wiele unikatów i cymeliów. Najcenniejszy 
jest jedyny zachowany na świecie egzemplarz ulotki Hieronima Savonaroli pt. Regu-
lae quae ad omnes religiosos pertinent (Reguła dla wszystkich zakonników), wydany 
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we Florencji w 1489 r. Bardzo wartościowa jest także pierwsza edycja okrytego złą 
sławą podręcznika łowców czarownic, tj. Młota na czarownice (Heinrich Kramer, 
Malleus maleficarum, Speyer ok. 1485). Najcenniejszym zabytkiem rękopiśmiennym 
Książnicy bydgoskiej jest unikatowy egzemplarz Roty Marii Konopnickiej. Wiersz 
powstał w 1910 r. w Nicei, w związku z obchodami Roku Grunwaldzkiego. Wśród 
zbiorów kartograficznych wyróżnia się Geografia Ptolemeusza, wydana w Strasburgu 
w 1513 r.; a także rękopiśmienne mapy Bydgoszczy i okolic (w tym kolorowy projekt 
Kanału Bydgoskiego, skreślony ręką Carla Schultze w 1772 r.) Spośród materiałów 
ikonograficznych najbardziej wartościowy jest pierwszy znany widok grodu nad Brdą 
z 1657 r., autorstwa Erika Dahlberga.

Cenne są nie tylko poszczególne egzemplarze, ale również całe kolekcje. Wśród 
nich najbardziej wartościowy jest księgozbiór, dawniej należący do bernardynów 
bydgoskich – Bibliotheca Bernardina. Jego wartość wynika głównie z ciągłości hi-
storycznej, czyli wielowiekowego związku z jednym zgromadzeniem zakonnym. 
Obecnie kolekcja jest chlubą, wizytówką i atrakcją turystyczną Bydgoszczy, wzbo-
gacającą ofertę kulturalną zarówno imprez lokalnych, jak i ogólnokrajowych. Drugi 
zbiór tworzy dar Kazimierza Kierskiego. Jego najstarsza część zawiera dokumenty, 
listy i autografy królewskie, których zachowało się 435. Są to archiwalia pochodzące 
z lat 1322-1816, a koncentrujące się głównie wokół spraw gospodarczych i społecz-
nych, rzadziej politycznych i wojskowych. Trzecia kolekcja to teatralia, obejmujące 
różnorodne materiały (wydawnictwa zwarte, czasopisma, rękopisy, afisze, programy 
teatralne, fotografie itp.) Przechowywane są one w Izbie Pamięci Adama Grzymały-
-Siedleckiego, która obok udostępniania zbiorów, pełni również funkcję muzealną 
i kulturalno-oświatową.  

Summary

The Voivodeship and Municipal Public Library in Bydgoszcz has acquired many 
rare and valuable documents since the library opened in 1903. Currently the collec-
tion comprise some 60 000 items. The library has acquired materials by  purchases, 
double-exchanges and donations, as well as taking care of valuable collections. The 
most interesting documents were obtained in the interwar period, thanks to efforts of 
the contemporary director – Witold Bełza.

Possessing unique and rare documents has a significant research and cultural val-
ue and  increases the prestige of every library. One of the aim of The Voivodeship and 
Municipal Public Library in Bydgoszcz is to protect and enlarge collection of valuable 
documents gathered over the years.  Such materials support the learning and research 
needs of wide variety of users. The collection is a great didactical workshop for his-
torians, librarians, cartographers, art historians, literary scholars, linguists etc. The 
old print’s collection constitutes a great base of knowledge concerning Polish history, 
literature and culture in general. Royal manuscripts are valuable research material in 
terms of sphragistics and heraldry. Regional manuscripts, cartography, iconography  
creates an extremely valuable record of the social, economic, political and cultural life 
of the city and its surroundings. 

Special collection covers wide range of materials varying in terms of topic, lan-
guage, topography, graphics, bibliopegic and provenance. Of major interest are the 
holdings of early printed books, which includes 102 incunables. Another significant 
documents are manuscrpits which include letters, journals, musical notations, diaries 
and memoirs etc. Other collection worth noting is the  cartography containing maps, 
plans and atlases,  unfortunately mostly published in modern times. Documents con-
cerning music creates important collection thanks to strong  position of Bydgoszcz  
as a classical and popular music centre. Part of the special collection is iconography 
which consists of graphics, postcards, ex librises and photos. Finally, documents of 
everyday life are stored in library in Bydgoszcz constitutes interesting informative 
material. 

The Voivodeship and Municipal Public Library in Bydgoszcz holds many unique 
and rare prints. The priceless item is the only one in the world  leaflet Regulae quae ad 
omnes religiosos pertinent by Hieronim Savonarolla, published in Florence in 1489.  
There is also the first edition of the famous Maleus Maleficarum by Heinich Kramer, 
published around 1485 in Speyer. The most important manuscript is Rota by Maria 
Konopnicka written in 1910 in Niece. Among cartographic documents worth to men-
tion is Geography by Ptolemeusz, published in 1513 in Starsburg. Precious collection 
constitutes iconographic materials. The most valuable is the first known view of By-
dgoszcz from 1657, by Erik Jönsson Dahlbergh. 
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Sometimes the separate items are not such significant, but gain importance from 
the context in which they were collected.  The pride of the libraray is Bibliotheca Ber-
nardina, a historic collection that used to belong to Barnardine convent, considered 
to be the oldest and most valuable one in Bydgoszcz. Another important collection 
are documents given by Kazimierz Kierski, which include 435 letters and royal au-
tographs  originated from 1322-1816. The last one covers theatrical materials (pub-
lications, manuscripts, magazines, posters, theatre programs, photographs) stored in 
dedicated space of the memory of Adam Grzymała-Siedlecki, last place where the 
author lived.

Zusammenfassung

Die Öffentliche Wojewodschafts- und Stadtbibliothek in Bydgoszcz (Bromberg) 
wurde im Jahre 1903 gegründet. Von Anfang an baut sie einen durch Antiquitätenan-
kauf, Schenkungen, Austausch von Dubletten erweiterten Bestand von Sondersamm-
lungen auf, der heute über 60  000 Inventar-Einheiten zählt. Die interessantesten 
Einheiten der Sammlung gelang es dank Engagement von Dr. Witold Bełza, dem Di-
rektoren der Bromberger Bibliothek in den Jahren 1920-1939, zu erwerben.

Der Besitz von den bibliophilen Denkmälern und anderen, für polnische Kultur 
wichtigen, Materialien ist nobel für jede polnische Bibliothek. Auch die Öffentliche 
Wojewodschafts- und Stadtbibliothek in Bydgoszcz, die den Status von wissenschaft-
lichen Einrichtung hat, bemüht sich, ihren durch Jahre gebildete Bestand der Sonder-
sammlungen zu schützen und auszubauen. Dieser eine grosse wissenschaftliche Wert 
besitzende Bestand kann ein interessanter Arbeitsplatz für weite Gruppen von For-
schern, besonders Historikern, Buchwissenschaftlern, Kartografen,  Kunsthistorikern, 
Literautrwissenschaftlern, Sprachwisseschaftlern usw., sein. Die Sammlung von den 
alten Drucken bildet eine Wissensquelle zu die Ressourcen von den Schrifttumsdenk-
mälern in Polen, die altpolnische Literatur- und Kulturgeschichte,  die Buchgeschichte 
in Polen, die Geschichte der alten Büchersammlungen betreffenden Forschungen. Die 
Sammlung der könglichen Manuskripte bietet  ein wertvolles Forschungsmaterial be-
sonders hinsichtlich Sphragistik und Heraldik an. Die mit der Geschichte der Region 
verbundenen Dokumente - Handschriften, kartographische, ikonographische Materi-
alien und Dokumente der Gesellschaftlichen Lebens - haben sehr grosse dokumenta-
rische und historische Bedeutung. Sie bilden sehr wertvolle Darstellung von der Stadts 
– und Umgebungsgeschichte, die ein gesellschaftliches, wirtschaftliches, politisches, 
wissenschaftliches, kulturtelles Leben der Region widerspielt.

Die Sondersammlungen umfassen viele verschiedene Bibliotheks-, Archivs- und 
Museumsmaterialien und sind sehr vielfältig in Hinblick  auf  Themen, Sprachen, To-
pographie, Arten der Ausgaben und Provienienz. Besonders kostbar  sind die alten 
Drucke, und unter ihnen 102 Inkunabeln. Es gibt auch Handschrifte, denen histori-
sche und literarische Archivalien, Notationen, Stammbücher, Reportagen, Papieren 
und Briefwechsel der  hervorragender Persönlichkeiten gehören. Den bedeutsamen 
Teil der Sondersammlungen von Bromberger Bibliothek bilden kartographische Ma-
terialien, darunter Karten, Pläne, Atlanten und Globen. Das sind vor allem gegenwär-
tige Publikationen, es fehlt aber nicht an älterte Objekte (alte Druke, Manuskripte). 
Sehr vielfältig ist die Musikaliensammlung (Notationen, Multimedien), weil Bydgos-
zcz ein wichtiges Musikzentrum ist. Ein Bestatndteil von den Sammlungen ist auch 
Ikonographie, die Grafik, Ansichtskarten, Exlibris und Fotos umfasst. Man sammelt 
auch Dokumente des gesellschaftlichen Lebens. Die Bromberger Bibliothek besitzt 
viele bemerkenswerte Einzelstücke. Besonders wertvoll ist der einzige  Exemplar des 
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Flugblatts von Hieronymus Savonarola unter dem Titel Regulae quae ad omnes reli-
giosos pertinent der Welt, der in Florenz in 1489 herausgegeben wurde. Sehr kostbar 
ist die erste Herausgabe des  Handbuches Malleus maleficarum von dem Dominika-
nermönch Heinrich Kramer (Speyer, gegen 1485), das sich eines schlechten Rufes er-
freut hat. Für die wertvollste Manuskript gelt die Handschrift des literarisches Werkes 
Rota von Maria Konopnicka, das in 1901 in Nizza enstand. Aus der kartographischer 
Sammlung hebt sich die in Straßburg in 1513 herausgegebene Geographia von Clau-
dius Ptolemäus als auch  handschriftliche Karten von Bromberg und sein Umgebung 
(z.B. das farbige Carl Schulze’s Projekt von Bromberger Kanal aus dem Jahre 1772)  
heraus. Unter den ikonographischen Materialien gelt als das kostbarste ikonographi-
sche Expemplar das im Jahre 1657 entstandene Panorama der am Fluss Brda liegenden 
Stadt Bydgoszcz von Erik Jönsson Dahlbergh.

Wertvoll sind nicht nur die einzelnen Exemplare, sondern auch die ganzen 
Sammlungen, wie z.B. „Bibliotheca Bernardina” - die Gemeinschaftsbibliothek der 
Bromberger Bernardinermönche, die die älteste, zahlreichste und wertvollste Samm-
lung sowohl der Bibliothek, als auch der Stadt ist. Über ihr Wert entscheidet vor allem  
eine historische Konitinuität, ein jahrhundertlealter Zusammenhang mit einer Or-
densgemeinschaft. Gegewärtig ist diese Sammlung ein Stolz und ein Markenzeichen 
der Stadt Bydgoszcz. Für sehr kostbare Sammlung gelt auch die Schenkung von Kazi-
mierz Kierski.  deren ältesten Teil 435 Einheiten von königlichen Urkunden, Briefen 
und Autogrammen bilden. Diese Archivalien stammen aus den Jahren 1322-1816. Sie 
betreffen hauptsächlich wirtschaftliche und gesellschaftliche Fragen,  seltener politi-
sche und militärische. Die dritte wichtige Sammlung umfasst Theatralia (u.a. Bücher, 
Zeitschriften, Manuskripte, Theaterzettel, Fotos). Sie sind in der Gedächtniskammer 
von Adam Grzymała-Siedlecki (Izba Pamięci Adama Grzymały-Siedleckiego) aufbe-
wahrt, die auch Museum-, Kultur- und Bildungsfunktion erfüllt.

Wykaz skrótów

AB – Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego 
AGS –Izba Pamięci Adama Grzymały-Siedleckiego
BSB – Bydgoski Słownik Biograficzny
DP – Dział Promocji
DZS – Dział Zbiorów Specjalnych
KPBC – Kujawsko Pomorska Biblioteka Cyfrowa
sygn. – sygnatura
WiMBP – Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy
WSP – Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy



Indeks osobowy

Alabrudzińska Elżbieta 39
Albrecht Fryderyk 46
Aleksander Jagiellończyk 30
Alexandrowicz Stanisław 48
Anczyc Władysław Ludwik 102
André Gaspard 48
André Johann 67
Anna Jagiellonka 31
Antoni, św. 12, 22
Arystoteles 16
August III Sas 32
Augustyn, św. 12

Bach Jan Sebastian 68
Balcerzowa Elżbieta 20
Bańkowska Barbara 79
Bańkowski Ildefons 79
Barański Franciszek 66,67
Barciszewski Leon 87
Bartłomiej z Bydgoszczy 10
Baumgarten Konrad 13
Bąkowska Henrietta 64, 65
Bécu August Ludwik 27
Bełza Witold 5, 28, 29, 61, 88, 105
Bełza Władysław 62
Benssheimer Jan 22, 24
Beethoven Ludwik von 67
Birkenmayer Alfred 81
Bismarck Otton von 81
Blaeu Willem 47
Bodenehr Gabriel 71
Bollert Martin 83
Bona Sforza 31
Borysowska Agnieszka 39
Bourgon Piot 48
Brandowski Stanisław 61
Brenckenhoff Franz Balthasar Schönberg von 37
Bruch Max 68
Bruckner Isaac 50
Brzęczkowski Stanisław 40, 77, 78
Buczek Karol 45, 48
Bukowska Karolina 103
Bułhak Jan 78
Busbecq Ogier Ghislain de 25

Caesarius Jan 18
Chalmandrier Mikołaj 48
Chatelain Henri Abraham 49

Chłosta Jan 35
Chojecka Ewa 20
Chopin Fryderyk 65
Chreptowicz Joachim 81
Chrzanowski Wojciech 51, 54
Cieszkowski Stanisław 50
Cranach Lukas Młodszy 19
Culenberger Gazich Leonora de 36
Czajkowska Regina 58
Czaki Franciszek 48
Czarnkowski Piotr 10
Czerniecki Stanisław 9

Ćwiklińska Mieczysława 102

Dahlberg Erik Jönsson 26, 70
Danielewicz Jerzy 98
Dąbrowska Maria 35
Dąbrowski Jan Henryk 86
Delsenbach Johann Adam 71
Delisle Guillame 49
Dembiński Bolesław 36
Derdowski Mirosław 99
Dmochowska Maria 46, 48, 51, 58
Doman Adam 86
Drach Peter 13
Drea Pietro Paulo 71
Drozdowski Janusz 40
Dubowik Henryk 18, 98, 100
Dürer Albrecht 18
Duysend Cornelius Claessen 22

Eis Justyna 6, 30,32, 36, 44, 50, 55
Elzewir Ludwik 25
Endersch Jan Fryderyk 48
Erazm z Rotterdamu 18

Faber Jakub 16
Falck Jeremiasz 23, 71
Firlej-Buzon Aneta 83, 84
Fontana Julian 61
Förster Jerzy 23 
Franczyk-Cegła Agnieszka 9
Fredro Andrzej Maksymilian 23
Fryderyk Hohenzollern 30
Fryderyk III Mądry 19

Gajewski Karol 75, 76
Gajewski Rafał 9
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Gaszyński Stefan 40
Gawęcki Witold 81
Genter Samuel 64
Geret Krzysztof 81
Gessner Benjamin 37
Goethe Johann Wolfgang von 36, 67
Gorzaniak Agnieszka 79
Grauman Jan 45
Grzymała-Siedlecki Adam 5, 28, 40, 75, 76, 94-
104, 106
Gualdo-Priorato Galeazzo 25
Gundling Jakub Paul von 25

Haller Jan 14-16
Hans z Kulmbachu 18
Hartknoch Jan Krzysztof 25
Haslinger Tobiasz67
Heweliusz Jan 21, 22, 71
Helwig Marcin 47
Henneberger Kasper 46
Hessel Gerard 48
Hlebionek Marcin 31
Homann Johann Baptista 44, 47, 49
Hondius Henricus 46
Hulaj Magdalena 35
Hünefeld Andrzej 21

Iłłakowiczówna Kazimiera 35
Iwańska-Cieślik Bernardeta 26
Iwaszkiewicz Jarosław 100

Jabłonowski Józef Aleksander 48
Jacob Gustaw 38
Jaecklin Johann 64
Jäger Eckhard 46
Jakub Ludwik Sobieski 31
Jakubowski Jan 48
Jakubowski Wojciech 81
Jan Chryzostom 12
Jan Kazimierz 31
Jan Olbracht 30
Jan ze Stobnicy 16
Jan III Sobieski 31
Janczak Julian 47
Jansson Jan 46
Jasiński Janusz 35
Jobke Antoni 40
Jodocus Badius Ascensius 18

Kaczmarczyk Roman 78
Kalwin Jan 19

Kantak Stefan Kamil 10
Karol Ferdynand Waza 31
Karol X Gustaw 70
Karowski Piotr 5, 9
Kasprowicz Jan 35
Kasprowicz Maria 35
Kazimierz Wielki 90
Kerbriant Jan 62
Kibler Fiedrich 74
Kierski Kazimierz 5, 28-31, 106
Klein Jan 5, 9, 32
Klońska-Seuerowa Antonina 76
Kłosińska-Dygdała Barbara 18
Knobloch Alfred 40
Kobierzycki Stanisław 23
Kobylańska Krystyna 61
Kochanowski Jan 35
Kolanowska Zofia 84
Konieczny Jerzy 40
Konopnicka Maria 5, 6, 32, 33, 35, 62, 106
Kossobudzki Ignacy Antoni 35
Kościelecki Andrzej 30
Kościelecki Jan (Janusz) 10
Kościelecki Stanisław 30
Kościuszko Tadeusz 28
Kozłowski [?] 28
Kramer Heinrich 13, 106
Kraszewski Józef Ignacy 32, 91, 99
Krawczuch Wojciech 70
Krieger Ignacy 79
Królicka-Nejman Joanna 50, 104
Kropidłowski Zdzisław 98
Krzyżanowski Stanisław Andrzej 67
Kutta Janusz 28, 79
Kwiatkowski Edward 11, 77

Lattré Jean 49
Lengnich Gotfryd 9
Leopolita Jan 20
Licznerski Alfons 37
Lilienthal Michał 45
Lipowicz Anna 88
Liszt Franciszek 68
Loewe Carl 68
Lubomirski Konstanty 81
Ludwika Maria 31
Lufft Hans 18
Luter Marcin 18

Łabendziński Stanisław78
Łuniński Ernest 31

Machowska Dorota 97
Maciej z Miechowa 17, 18
Maciejewski Jacek 30
Maciaszek Jan 9, 85, 86
Madame Clustin 32, 33
Makowski Jan 25
Makowski Tomasz 47, 48
Makuszyński Kornel 35, 36, 100
Malecki Jan 18
Malewski Zygmunt 5
Malinowska Natalia 9
Marg Christian Wilhelm 37
Markiewicz Małgorzata 99
Markwart Ryszard 39
Maszyński Piotr 35
Mateusz z Kościana 16
Matt Martin 42
Matyasik Joanna 6, 9, 12-14, 18-22, 24, 26, 35, 37, 
39-41, 76, 81, 84, 88, 90, 100
Meienreis Samuel 19
Melanchton Filip 19
Mercator Gerard 46
Metzburg Georg Ignaz  von 54
Meurs Jakub van 23
Meydenbach Jakub 13
Meyer Gottlieb 38
Mickiewicz Adam 29, 32, 33, 62, 90, 91, 102
Mickiewiczowa Zofia 32
Miechowiec Franciszek 98
Mieleszko-Maliszkiewicz Adam 9
Mikołaj z Brabienic 10
Mikołaj z Osimo 10
Mincer Franciszek 5, 10, 12, 13, 29, 103
Minter Karol Fryderyk 51
Modrzejewska Helena 35
Moniuszko Stanisław 65, 66
Morawski Jan 22
Morozowiczowa Natalia 76
Mozart Wolfgang Amadeusz 64, 67
Mrozek Zdzisław 32
Mrówczyna Katarzyna 41
Münchheimer Adam 62

Niciejewska Kamilla 98
Niemcewicz Julian Ursyn 32
Niewiadomski Stanisław 35
Nisseno Diego 22
Norwid Cyprian Kamil 29
Noskowski Zygmunt 67
Nowak Zbigniew 22
Nowicki Bronisław Zygfryd 78, 91

Nowicka Grażyna 104
Nowicki Ryszard 10, 35, 92
Nowowiejski Feliks 6, 35, 58, 62, 67
Nycz Michał 5

Ociepa Jolanta 6, 10
Olszewicz Bolesław 43
Ortelius Abraham 46

Pałubicki Konrad 61
Partyka Lucyna 61
Paweł Akolita 38
Peterson Ernest Konrad 38
Peucker Leopold 71
Piech Zenon 31
Piechocka Ewa 104
Piecuch Henryk 100
Pietrzak Zofia 104
Pilarczyk Mirosława 84
Pinder Ulrich 18
Piotr z Palude 10
Plantin Krzysztof 18
Płoski Paweł 79
Płoszaj Leon 78
Podgóreczny Józef 29, 35
Pokorzyńska Elżbieta 9, 26
Potocka Józefina Amalia 49
Prądzyński Ignacy 51
Probst Johann Baltasar 71
Pruss Zdzisław 62
Przerwa-Tetmajer Kazimierz 35
Przywecka-Samecka Maria 63
Ptolemeusz 44, 45, 106
Puciata Jerzy 77
Pufendorf Samuel 25, 70

Radziwiłł Antoni 65, 66
Radziwiłł Mikołaj „Sierotka” 47 
Richardi Karol August Ferdynand 37
Riegel Krzysztof 70
Ringmann Matthias 44
Romer Eugeniusz  55
Rondomańska Zenona 35
Roth Krzysztof Melchior 71
Rozrażewski Andrzej 10
Różycki Ludomir 62, 67
Rudnicka Dorota 40, 104
Rupniewski Jerzy 11, 40, 78
Rył Jadwiga 11
Ryszkowska Eulalia 60, 62, 64, 65, 67
Rzeźnik Anna19
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Saal Isaak 22
Sanson Nicolas 49
Sapieżyna Elżbieta 31
Sarbiewski Maciej Kazimierz 6
Sarii Ada 102
Sarnowska Klara 10, 18 
Savonarola Hieronim 12, 105
Schaüfelein Hans 18
Scheyer Bernard 64
Schultze Carl G. 56, 106
Schumann Robert 67
Serwaczyński Stanisław 65
Sidorowicz- Mulak Dorota 9
Sienkiewicz Henryk 29, 32, 88
Skarga Piotr 29
Słowacki Juliusz 27, 62, 95
Socius Jan Adam 62
Solikowski Jan Dymitr 23
Solski Ludwik 100, 102
Stadler Andreas 63
Staff Leopold 35
Stanisław August Poniatowski 31
Stanisław z Myślęcinka 10
Stanisław ze Sczeglina 10
Starowolski Szymon 23, 49, 50
Staszic Stanisław 50, 53
Stech Andrzej 22, 24
Stefan Batory 30
Stefani Jan 65
Strauss Johann 67
Strzyżewski Wojciech 31
Stuchs Jerzy 15, 16
Sujkowska Cecylia 40
Sujkowski Bogusław 40
Surius Laurentius 10
Szaniawska Lucyna 55
Szarffenberg Kryspin 20
Szarffenberg Maciej 18
Szarffenberg Wendel 20
Szawluk-Wiśniewska Ewa 64, 88
Szekspir William 99
Szmańda Edward 5, 10
Szymanowski Karol 67

Śniadecki Jan 29

Talbierska Jolanta 22, 71
Terlikowska Izabela 98
Tołstoj Lew 35
Torbicka Iwona 40
Tom Józef 81

Triebler Piotr 40, 91
Tscherning Dawid 22
Tscherning Jan 22
Tułodziecki Jan 28
Turwid Marian 41, 75, 91
Tuwim Julian 35, 81
Twenhusen Helmich von 71

Ungler Florian 16
Urbanyi Zbigniew 38
Urbanyi Zygmunt 62

Wagner Richard 67
Waldssemiller Martin 44
Walukiewicz Alina 87
Wapowski Bernard 44
Warczak Alfons 61
Warpińska Łucja 77
Watra-Przewłocki Józef 33
Weber Alicja 62
Wendt Jan A. 55
Wężyk Pelagiusz 30
Wężyk Przecław 30
Wietor Hieronim 18
Więcek Adam 22
Wilhelm II 80
Wiszniewski Piotr 40, 78, 79
Wittyg Wiktor 81
Władysław Łokietek 29, 30
Władysław IV Waza 23
Wojucki Witalis 78
Wolsza Tadeusz 97
Wolter 99
Wujek Jakub 20
Wybicki Józef 66
Wyczółkowski Leon 40, 74, 75
Wyspiański Stanisław 76, 81, 102

Zajączek Józef 29
Zakrzewski Stanisław 23
Zannoni Jan Antoni Rizzi 48
Zapolska Gabriela 35
Zeiller Marcin 24, 25
Zieliński Gustaw 23
Zydorczak Karolina 97
Zygmunt August 30

Żeromski Stefan 35
Żurowski Andrzej 97
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