
Skarby Książnicy Bydgoskiej 
Zabytkowe zbiory Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej  

im. dr. W. Bełzy w Bydgoszczy 

 

Bydgoszcz 2018 Joanna Matyasik 



Zbiory specjalne w Książnicy bydgoskiej 1903-2018 

Biblioteka Miejska od początku swego istnienia do chwili obecnej 

gromadzi zbiory zabytkowe. W historii Książnicy szczególne 

miejsce zajmuje dr Witold Bełza, dyrektor w latach 1920-1939       

i 1945-1952, który spolonizował i znacznie wzbogacił zasób.  



Bydgoskie Ossolineum  

Witold Bełza marzył o przekształceniu Biblioteki Miejskiej w małe 

bydgoskie Ossolineum. W myśl tej wizji znacznie rozbudował zbiory 

specjalne. To jemu zawdzięczamy większość cymeliów i unikatów, 

mających doniosłe znaczenie dla kultury i nauki polskiej, które dziś są 

chlubą Książnicy bydgoskiej. Obecnie zbiory specjalne liczą ponad 60 

tys. jednostek inwentarzowych.  

Jest to szeroki zasób materiałów 

 tj. stare druki, rękopisy,  kartografia, 

 ikonografia, dokumenty życia  

społecznego i medale. 



Inkunabuły i stare druki 

Zbiór inkunabułów i starych druków 

liczy 8248 egzemplarzy. Wśród nich 

najbardziej wartościowy jest 

księgozbiór,  dawniej należący do 

bernardynów bydgoskich.  



Sala królewska  

„Bernardina”  

Twórcy ekspozycji byli bardzo dumni z 

wykonanej pracy,  przewidywali, że 

pozostawią po sobie piękną pamiątkę 

Bydgoszczy.  Zgodnie z przewidywaniami 

organizatorów Sala Królewska 

„Bernardina” do dziś jest atrakcją 

turystyczną i wizytówką miasta. 

 

W 1936 r. w murach Książnicy 

urządzono wystawę stałą 

przeznaczoną dla kolekcji 

pobernardyńskiej.  



H. Savonarola, Regulae quae ad omnes religiosos pertinent,  

Firenze 1489, sygn. B 273 

Unikatem w zbiorze inkunabułów  

i starych druków jest jedyny zachowany na 

świecie egzemplarz ulotki Hieronima 

Savonaroli pt. Reguła dla wszystkich 

zakonników, wydany we Florencji w 1489 r. 

Ulotkę odkryto na początku XX w. podczas 

restauracji okładziny dzieła św. Augustyna 

Opuscula plurima (Strasburg 1491). Ta 

bezcenna pozycja znajdowała się między 

deską oprawy, a skórą ją pokrywającą.  



Hortus sanitatis, Mainz 1491, sygn. 3496.1940 
 

Moguncka edycja, obrazująca świat roślin, zwierząt          

i minerałów oraz ich medyczne zastosowanie, jest bardzo 

bogato ilustrowana. Wśród rycin pojawiają się wszelkiego 

rodzaju baśniowe i trudne do zidentyfikowania 

stworzenia, jak merpeople (syreny), jednorożce czy 

bazyliszki.  

Bardzo cennym obiektem jest słownik medycyny naturalnej Hortus sanitatis (Ogród zdrowia), 

wydany w Moguncji w 1491 r. Dzieło znakomicie oddaje stan ówczesnej wiedzy, łączącej wątki 

metafizyczne i fantastyczne z rzetelną obserwacją przyrodniczą. O jego popularności świadczą 

liczne przekłady na języki narodowe i wznowienia druku.  



Missale Cracoviense, Nürnberg [1493], sygn. 3837.1968 
 

Dużą wartość posiadają polonika 

wytłoczone w najstarszych warsztatach 

polskich. Naświetlają one najwcześniejszą 

historię książki na ziemiach polskich. 

Biblioteka posiada w swych zbiorach kilka 

pozycji opublikowanych przez Jana 

Hallera, prekursora rodzimego 

drukarstwa. Około 1493 r. wspólnie             

z drukarzem norymberskim Jerzym 

Stuchsem wydał on mszał krakowski, 

którego egzemplarz znajduje się w zbiorach 

WiMBP. Cechą charakterystyczną 

bydgoskiego inkunabułu jest piękny – 

złocony i floraturowy – inicjał wstępny. 



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

 

Unikatowym wydawnictwem jest także 

pierwsza edycja dzieła Macieja z Miechowa 

Chronica Polonorum, wytłoczona przez 

Hieronima Wietora w 1521 r. Cechuje ją bogata 

szata graficzna, w tym liczne ręcznie 

kolorowane portrety królów i książąt polskich. 



Rękopisy 

Zbiór rękopisów Książnicy bydgoskiej liczy ponad 1200 

jednostek inwentarzowych, pod którymi rozumiemy zarówno 

pojedyncze karty, jak i wielotomowe zespoły archiwaliów.  



             

 

 

Kolekcja Kazimierza Kierskiego 

 
 
 

 
Najcenniejszą grupą rękopisów jest kolekcja 

Kazimierza Kierskiego, obejmująca 676 obiektów  

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

sięgające czasów Władysława Łokietka. 



Maria Konopnicka,  

Na rok Grunwaldzki. Rota, 1910 

Bezcenny dla kultury polskiej jest jedyny 

zachowany na świecie egzemplarz Roty 

Marii Konopnickiej. Wiersz powstał      

w 1910 r. w Nicei, w związku                    

z obchodami Roku Grunwaldzkiego. 

Biblioteka bydgoska zakupiła 

manuskrypt w 1935 r. Rok później 

wzbogaciła się o rękopis kompozycji 

muzycznej, podarowany przez autora –  

Feliksa Nowowiejskiego.  



Rękopisy literackie 

Biblioteka przechowuje materiały źródłowe fragmentarycznie 

odzwierciedlające dorobek i dzieje polskiej literatury. Wśród 

nich znaleźć można spuściznę literacką (często 

niepublikowaną), korespondencję i autografy poetów i pisarzy 

z XVIII-XX w. W zasobie znajduje się twórczość m.in. Józefa 

Ignacego Kraszewskiego, Henryka Sienkiewicza, Stefana 

Żeromskiego, Jana Kasprowicza, Kazimierza Przerwy-

Tetmajera, Gabrieli Zapolskiej, Leopolda Staffa, Juliana 

Tuwima i Marii Dąbrowskiej. 

 Najstarszym manuskryptem z tej grupy jest bajka 

polityczna Wóz rozpędzony, autorstwa Juliana 

Ursyna Niemcewicza. Jest to niewielkie dzieło 

satyryczne, które powstało w okresie Sejmu 

Czteroletniego i do tej pory nie ukazało się drukiem. 

Do cymeliów literackich należy także koperta 

skreślona ręką Adama Mickiewicza, zaadresowana 

do zamieszkałej w Paryżu Madame Clustine. 



Cymelia kartograficzne 

Książnica bydgoska już u schyłku 

dwudziestolecia międzywojennego zaliczała się 

do posiadaczy największych zbiorów 

kartograficznych   w  kraju,  mogąc  poszczycić 

się tysiącem map i atlasów. 

Dziś zbiór ten obejmuje  

niemal 6 tysięcy obiektów. 



Ptolemeusz, Geographia, Argentinae 1513, sygn. B IV 158 

Najcenniejszym zabytkiem kartograficznym Książnicy bydgoskiej jest Geografia 

Ptolemeusza, wydana w Strasburgu w 1513 r. Publikacja została wzbogacona o 20 

współczesnych map. Wśród nich znalazła się „Tabula moderna”, przygotowana przez 

najwybitniejszego polskiego kartografa XVI w. – Bernarda Wapowskiego i przedstawiająca 

ziemie ówczesnej Rzeczypospolitej.  

mapa świata i ziem polskich 



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

Uważana za największe osiągnięcie polskiej kartografii pod zaborami. Burzliwy wiek XIX 

pozwolił odegrać jej znaczącą rolę w walkach niepodległościowych, niektóre gotowe już 

arkusze wykorzystano w powstaniu listopadowym, a sam bydgoski egzemplarz miał zostać 

wykradziony wojskom rosyjskim i służyć powstańcom styczniowym w ówczesnej guberni 

radomskiej. 

 



Na osobne omówienie zasługuje zbiór 

kartografii regionalnej, która stanowi 

niezastąpione źródło do badań nad dziejami 

Bydgoszczy i okolic. 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.  

Bydgostiana kartograficzne 



Muzykalia 

Zgromadzony przez Książnicę 

bydgoską zbiór muzykaliów 

odzwierciedla obraz 

Bydgoszczy jako ważnego 

ośrodka muzyki klasycznej i 

rozrywkowej. Najwięcej 

cymeliów i ciekawych 

obiektów znaleźć można wśród 

muzycznych rękopisów, 

starych druków, 

pierwodruków, a także 

nowszych publikacji z bogatą 

szatą graficzną.  F. Nowowiejski, O polski kraju 

święty, sygn. Rkp 322/III 

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

S. Moniuszko, Pieśń z wieży, 

Wilno [1857], sygn. Muz 375 (4) 

Jeszcze Polska nie zginęła! Pieśni patryotyczne i narodowe, zebr.  

F. Barański, Lwów ok. 1925, sygn. Muz 412. 



Ikonografia 

Zbiór ikonograficzny Książnicy bydgoskiej obejmuje wiele typów materiałów bibliotecznych. 

W skład zasobu wchodzi grafika, rysunki, obrazy, fotografie, pocztówki oraz ekslibrisy. 

Gruss aus 

Bromberg, 

Frankfurt a/M, 

1901, 

sygn. P 1021. 

E. J. Dahlbergh, [Panorama Bydgoszczy], 1657.  Ekslibris kanclerza 

Rzeszy Ottona von 

Bismarcka,  

XIX w.,  

sygn. Exl. 343 

S. Brzęczkowski, 

Fara,  

Bydgoszcz  

ok. 1950,  

sygn. Gr 128 II 



Dokumenty życia 

społecznego 

Zbiór liczy blisko 10 tys. jednostek inwentarzowych. 

Regionaliści widzą w dokumentach życia społecznego 

bardzo cenne formy przekazu, zawierające wiadomości 

unikatowe i niedostępne w innych materiałach. Tworzą 

one niezwykle cenny zapis historii miasta i okolic, 

odzwierciedlający życie społeczne, gospodarcze, 

polityczne, naukowe i kulturalne regionu.  

Odezwa 

prezydenta 

Jana Maciaszka 

do mieszkańców 

Bydgoszczy, 

20.I.1920 r. 

Liść pamiątkowy z nadrukiem z pogrzebu  

Józefa Ignacego Kraszewskiego, 1887 r. 



Izba Pamięci  

Adama Grzymały-Siedleckiego 

Placówka została otwarta w 1968 r. w dawnym mieszkaniu 

A. Grzymały-Siedleckiego, pełni funkcję zarówno muzeum 

jak i biblioteki. W Pracowni Teatrologicznej udostępniane 

są materiały dotyczące teatrologii i historii teatru w 

Bydgoszczy (książki, czasopisma, dżs-y).  

Program 

uroczystego 

przedstawienia 

„Dziadów’ na 

przyjęcie Wojsk 

Polskich, 

20.01.1920, 

sygn. Dżs 

XIV.5.2/3171 



Ekslibris WiMBP 

autor: Piotr Gojowy  

 



 
Dziękuję za uwagę! 


