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Michał Folega

NIEZWYKŁA KOBIETA Z NOWEGO JORKU

Dnia 2 kwietnia 2020 roku w Nowym Jorku zmarła Walentyna Janta-
Połczyńska – wdowa po Aleksandrze Jancie-Połczyńskim – pisarzu, poecie, pa-
tronie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tucholi. Walentyna Janta-Połczyńska 
de domo Stocker, primo voto Pacewicz, urodziła się 1 lutego 1913 roku we Lwo-
wie jako córka Karoliny Kochanowskiej i Ludwika Stockera – inżyniera prze-
mysłu naftowego. Pochodziła z rodziny przemysłowo-uniwersyteckiej. Dziad 
jej, Anglik – William Stocker – ożeniony z Marią Kwiecieńską, był jednym 
z pionierów przemysłu naftowego w Małopolsce. Matka Walentyny była córką 
Cyryla Kochanowskiego – profesora leśnictwa na Uniwersytecie Lwowskim. 
Jak mówiła, to „tatuś” – opowiadając jej o książkach zgromadzonych w swojej 
biblioteczce i podarowując co cenniejsze egzemplarze – nauczył ją szacunku 
i miłości do książek. Dzieciństwo – szczęśliwe i beztroskie – upłynęło Walenty-
nie w Krośnie, gdzie ojciec na co dzień pracował.

W 1938 roku, jako młoda dziewczyna, wbrew woli rodziny, zdecy-
dowała się wyjechać do Londynu, aby pobierać naukę w znanej i prestiżowej 
szkole sekretarek. Z chwilą wybuchu II wojny światowej otrzymała propozycję 
pracy w Ambasadzie Polskiej w Londynie, zaś od 1940 roku – w sekretariacie 
Premiera i Naczelnego Wodza generała Władysława Sikorskiego, który po ka-
pitulacji Francji przedostał się z rządem do Anglii. Wspominała go jako czło-
wieka serdecznego, ujmującego, delikatnego i cierpliwego. Pisała dyktowane 
osobiście przez Sikorskiego tajne listy i notatki. Stała się dla Sikorskiego oso-
bą najwyższego zaufania, osobistą tłumaczką. Organizowała pracę Sekretaria-
tu Premiera oraz uczestniczyła w wielu najważniejszych spotkaniach – w tym 
z brytyjskim premierem Winstonem Churchillem. Przy kubku ciepłej herbaty 
lub lampki wytrawnego wina opowiadała o swojej pracy, zadziwiając przy tym 
drobiazgową pamięcią. Z rozbawieniem wspominała, kiedy to pewnego dnia 
generał przed wyprawą do Rosji obarczył ją obowiązkiem zakupu „ciepłej” 
bielizny. Jako miejsce zakupów wybrała sobie jeden z największych wówczas 
domów towarowych Harrods w Londynie. Gdy ekspedient zapytał ją o rozmiar 
– ta zawstydzona i skrępowana odparła – na oko to w Pana rozmiarze. 

Dnia 24 października 1940 roku poślubiła ofi cera Polskiej Marynarki 
Wojennej – komandora Wilhelma Pacewicza, jednakże krótko po wojnie mał-
żeństwo zakończyło się rozwodem.

Była pomysłodawczynią nazwy oraz spikerką tajnej polskiej radiosta-
cji „Świt” nadającej z Bletchley pod Londynem na teren okupowanej Polski. 
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Wśród Polaków radiostacja miała stworzyć wrażenie nadającej z terenów Pol-
ski. Jej celem było podniesienie na duchu walczących Polaków, mobilizowanie 
do walki, ale przede wszystkim umocnienie i podkreślenie w okupowanej Pol-
sce prestiżu Wielkiej Brytanii i aliantów.

To Walentynie Janta-Połczyńskiej gen. Władysław Sikorski powierzył 
w 1943 roku spisywanie tajnych raportów Jana Karskiego. Była bardzo ceniona 
przez członków rządu i aliantów z racji swej inteligencji, błyskotliwości i do-
skonałej znajomości języka angielskiego. Brała udział w przygotowywaniu po-
grzebu Władysława Sikorskiego po jego tragicznej śmierci. Szczególnie blisko 
przyjaźniła się z Józefem Retingerem (nazywanym przez nią Recio) – jednym 
z ojców Wspólnoty Europejskiej, szarą eminencją rządu londyńskiego, o któ-
rym opowiadała zabawne i często nieznane historie. 

W tym czasie poznała również swojego przyszłego męża Aleksandra 
Jantę-Połczyńskiego, który wydostawszy się z niewoli niemieckiej, dotarł do 
Londynu. Znajomość zaaranżowana została przez malarza Feliksa Topolskiego 
oraz wspominanego Józefa Retingera, który zaprosił ją na odczyt Aleksandra. 
Tak opowiadała o tym spotkaniu: był rok 1943, któregoś dnia dr Retinger pod-
szedł do mnie i powiedział „Wala dziś wieczorem idziemy na odczyt Polaka, 
który dopiero co wrócił z niemieckiego obozu”. Byłam tym bardzo zaintereso-
wana, więc wyraziłam swoją aprobatę. Weszliśmy do sali, w której miało odbyć 
się spotkanie z Aleksandrem – zauważyłam młodego mężczyznę, o perfekcyjnej 
dykcji, bardzo wymęczonego przez wojnę – wiesz, nigdy nie pomyślałabym, że 
może zostać moim mężem… Z Aleksandrem spotykała się następnie w pracowni 
Topolskiego, który zapraszał ich na herbatkę. Z uśmiechem wspominała owe 
spotkania: Feliks miał jedną zasadę – rysunki które uważał za nieudane rzucał 
na podłogę, zaś te które jego zdaniem były dobre – leżały na biurku. Często po-
zwalał mi zabierać sobie rysunki, które odrzucił. Kiedy podnosiłam je z podłogi 
i pokazywałam mu, pytał zdziwiony skąd je wzięłam?! Kiedy odpowiadałam, że 
z podłogi, odpowiadał – nie, to niemożliwe, nigdy bym takiej ładnej pracy nie 
wyrzucił! Kilka z tych rysunków zdobiło dom Walentyny.
  Po wojnie, w latach 1945-1946, pracowała we Frankfurcie nad Menem 
jako tłumacz w randze podporucznika w dowództwie wojsk amerykańskich 
w okupowanej części Niemiec. Pomagała tam uwolnionym polskim jeńcom oraz 
więźniom obozów koncentracyjnych. Wtedy też dowiedziała się, że jej siostra 
Krystyna Dzierżanowska zginęła wraz z 8-letnim synem Jackiem w Powstaniu 
Warszawskim. Powstałemu w 2004 roku Muzeum Powstania Warszawskiego 
Walentyna ofi arowała listy oraz fotografi e siostry. 

W 1946 roku wraz z matką, którą udało się sprowadzić z Polski, po-
wróciła do Anglii, a w 1947 roku obie wyemigrowały do USA, zamieszkując 
w Nowym Jorku, gdzie ponownie spotkała się z Jantą-Połczyńskim.
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Dnia 17 września 1949 roku w Warszawie – leżącej niedaleko Buffalo 
– poślubiła Aleksandra Jantę-Połczyńskiego – pisarza, poetę, podróżnika zasłu-
żonego i aktywnego działacza polonijnego, z którym przeżyła wspólnie 25 lat. 
Była największym wsparciem i przyjacielem męża w trudnych dla niego chwi-
lach. Aleksander informował swoich przyjaciół, w tym Melchiora Wańkowicza 
i Kazimierza Wierzyńskiego, o pewnej niespodziance, jaką wiąże z Warszawą. 
Wszyscy przewidywali radcostwo ambasady Polski Ludowej w Waszyngtonie 
lub inne jeszcze wyższe stanowisko. Ba – Janta był nawet przez innych typowany 
na ambasadora w Boliwii. Nikt dosłownie nikt nie spodziewał się naszego ślu-
bu… Tuż po ślubie zamieszkali w Buffalo, gdzie Janta-Połczyński pełnił funkcję 
Prezesa Polskich Klubów Kulturalnych. Działając w Polskim Klubie Artystycz-
nym w Buffalo, Aleksander zapraszał na wieczory autorskie polskich pisarzy: 
Melchiora Wańkowicza, Kazimierza Wierzyńskiego, Józefa Czapskiego czy 
Zygmunta Haupta. Do obowiązków Aleksandra jako prezesa należało pozyska-
nie funduszy na przyjazd i wynagrodzenie dla artysty oraz zapewnienie noclegu 
i wyżywienia – co najczęściej świadczone było w mieszkaniu Jantów. Orga-
nizował wystawy prac Feliksa Topolskiego, Rafała Malczewskiego i Stefana 
Mrożewskiego. Z wystawą tego ostatniego artysty wiąże się pewien epizod opo-
wiedziany przez panią Walentynę. Krótko przed zorganizowaniem wernisażu 
w ręce Jantów trafi ło kilkanaście drzeworytów Mrożewskiego. W tym samym 
czasie od jednego z osiadłych w Buffalo Polaków wynajęli pokój, umawiając 
się z nim, że za własne pieniądze wymalują lokum. Nie wiedząc, co zrobić 
z drzeworytami, zawieszali je na nowo pomalowanych ścianach. Pewnego dnia 
Walentyna i Aleksander, wracając do domu, zauważyli stojącego na schodach 
właściciela, który wykrzykiwał niezrozumiałe dla nich rzeczy. Nie chciał wpu-
ścić Jantów do mieszkania, tłumacząc, że są w zmowie z diabłem – okazało się, 
że podczas ich nieobecności wszedł do pokoju, aby zobaczyć kolor ścian i ujrzał 
na nich Piekło Dantego… Podczas pobytu w Buffalo Jantowie często podróżo-
wali po Stanach Zjednoczonych i, jak wspominała pani Walentyna, był to okres, 
w którym poznali najwięcej przyjaciół i serdecznych im ludzi, z którymi przez 
wiele następnych lat utrzymywali bliskie kontakty.

W 1955 roku Jantowie przeprowadzili się ponownie do Nowego Jorku, 
gdzie Walentyna otrzymała pracę, jako sekretarka w przedstawicielstwie Iraku 
przy ONZ. Opowiadała o swoim przełożonym, który kilka razy dziennie wycią-
gał z szufl ady biurka zawinięte w aksamitną chusteczkę perły i pieczołowicie je 
„polerował”, za każdym razem równie silnie się nimi ekscytując.

W 1958 roku Janta-Połczyńscy zaangażowali się w pomoc w zorgani-
zowaniu przyjazdu do Ameryki ofi ar eksperymentów medycznych z niemieckie-
go nazistowskiego obozu koncentracyjnego w Ravensbrück. Wszystko zaczęło 
się od artykułu Normana Cousinsa – właściciela i redaktora tygodnika „The 
Saturday Reviev of Literature”, doradcy prezydentów Stanów Zjednoczonych. 
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Cousins podejmował często na łamach swojego pisma problemy humanitarne. 
Pomógł grupie najbardziej poparzonych kobiet z Hiroszimy, sprowadzając je do 
Ameryki na leczenie. Zainteresował się też historią kobiet więzionych w obozie 
niemieckim i cudem z niego ocalałych. Postarał się o pozwolenie na wyjazd do 
Polski, aby poznać bliżej ich historię oraz przedstawić im projekt leczenia. Po 
powrocie opublikował w swoim tygodniku dość obszerny artykuł ilustrujący 
sytuację, nawołując do pomocy. Kiedy tylko wiadomości te dotarły do Jantów, 
przystąpili do komitetu organizacyjnego, w którym, jak się okazało, byli wraz 
z Caroline Faraday jedynymi Polakami – pozostałymi osobami byli Ameryka-
nie pochodzenia żydowskiego. Natychmiast opracowano projekt pobytu kobiet 
w Ameryce, przyjmując, że byłe więźniarki zakwaterowane zostaną u prywat-
nych osób, które wyraziły chęć pomocy. Po kilku miesiącach przybyła grupa 35. 
kobiet, które poddane zostały leczeniu. Redaktor wywalczył odszkodowanie dla 
ofi ar Ravensbrück. Jantowie pełnili funkcję tłumaczy, organizowali spotkania 
towarzyskie oraz odpowiadali za prawidłową opiekę nad kobietami. Walenty-
na kontrolowała również warunki, w jakich mieszkają więźniarki – jak mówiła 
zdarzało się, że goszczący wykorzystywali kobiety jako sprzątaczki, opiekunki 
do dzieci czy do prac w ogrodzie… Pobyt zakończył się wycieczką po Sta-
nach Zjednoczonych, Walentyna objęła wówczas rolę przewodnika. Aleksander 
wspominał: W podsumowaniu tego doświadczenia pamiętam opowiadanie pań, 
należących do zespołu królików [doświadczalnych], które nie chciały mu wie-

1959 r. – fot. z archiwum Michała Folegi
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rzyć, gdy je odszukał [mowa o Normanie Cousinsie] po raz pierwszy i gdy im za-
proponował tę wyprawę. Zbyt wiele przeżyły zawodów, aby nie odnieść się scep-
tycznie do niespotykanej nigdzie jeszcze gotowości pomocy, jaką im przyniósł 
nigdy przedtem nie widziany człowiek. A teraz, gdy wszystko co obiecał stało się 
dla nich rzeczywiste i gdy zmieniło im nie pogląd na życie, ale przepoiło je nową 
wartością, jedna z nich mówi nam, już na odjezdnym: „Po raz pierwszy w życiu 
zrozumiałam znaczenie słowa dobroć”.1 

W 1959 roku Janta-Połczyńscy kupili dom w Elmhurst – dzielnicy No-
wego Jorku, który stał się centrum spotkań i wymiany myśli wielu polskich 
twórców i naukowców. Gościli u nich Zbigniew Herbert, noblista Czesław Mi-
łosz, Józef Wittlin, Antoni Słonimski, Marek Hłasko, Wacław Iwaniuk, Tymon 
Terlecki czy mieszkający po sąsiedzku Kazimierz Wierzyński. Walentyna Jan-
ta wspólnie z mężem zajęła się prowadzeniem jednego z najbardziej znanych 
w USA antykwariatu specjalizującego się w tematyce słowiańskiej, którego 
działalność kontynuowała także po śmierci Aleksandra. Pomagała mu w od-
najdywaniu cennych poloników i przekazywaniu ich do Polski, w tym listów 
i rękopisów Mickiewicza, Norwida, Chopina. Angażowała się w wiele działań 
społecznych oraz kulturalnych, w tym w powrót do kraju Skarbów Wawelskich 
– w dowód wdzięczności Jantowie podczas wizyt w kraju mieli zapewniony 
apartament na zamku królewskim. Wspomagała działalność Instytutu Piłsud-
skiego czy Fundacji Kościuszkowskiej w Nowym Jorku.

1  A. Janta, Nowe odkrycie Ameryki, Paryż 1973, str. 391.

Walentyna i Aleksander Janta-Połczyński. Lata 60. XX wieku 
– fot. z archiwum Michała Folegi
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Począwszy od lat 60-tych XX wieku Jantowie dość często odwiedzali 
Polskę, co było związane z prowadzeniem antykwariatu – wcześniej kilkukrot-
nie odmówiono im wizy do ojczyzny. Wtedy też Walentyna po raz pierwszy 
była w Borach Tucholskich. Aleksander bardzo chciał pokazać jej swoją rodzin-
ną wieś i dom babci w Małej Komorzy koło Tucholi. Podczas jednej z naszych 
pierwszych po wojnie wizyt w Polsce, pojechaliśmy na wieś do Małej Komorzy. 
Aleksander zaznaczył tę wizytę jako pierwszy element programu w Polsce. Ko-
niecznie chciał mi pokazać dom swojej ukochanej babci Heleny, o którym tak 
wiele mi opowiadał. Darzył go wielkim sentymentem. Dom ten po wojnie został 
drastycznie odebrany rodzinie. Dojechaliśmy na miejsce, czas świetności minął, 
pałac popadał w ruinę, park zarośnięty. Olo spacerował najpierw w ciszy, póź-
niej zabrał mnie na wycieczkę po posiadłości i opowiadał o beztroskich waka-
cjach w majątku babci. Pokazał mi wszystkie zakamarki parku i pustego domu, 
z którego rozkradziono co się dało… Widziałam jak bardzo przeżywał ten widok, 
powstrzymywał łzy. Nie mógł pogodzić się z takim losem domu… Odjechaliśmy 
stamtąd w ciszy, Aleksander był załamany. 

To jej – Niezawodnemu Sprzymierzeńcowi każdej z prób jakie niosło 
życie – Aleksander Janta-Połczyński zadedykował ostatnią swoją książkę Nowe 
odkrycie Ameryki, będącą ważnym świadectwem o powojennych losach Polonii 
w Ameryce.

Po śmierci męża w 1974 roku, jego cenne zbiory, w tym stare polskie 
mapy, rękopisy, starodruki przekazała Bibliotece Narodowej. Wydała także kil-
ka książek Aleksandra Janty, których nie zdążył wydać przed śmiercią.

Prowadzenie antykwariatu zakończyła w latach 80-tych XX wieku, 
kiedy to pewnego dnia do antykwariatu przybyła para elegancko ubranych Azja-
tów, którzy przez kilka dni od rana do wieczora skrupulatnie przeglądali każdą 
pozycję znajdującą się w antykwariacie. Po kilku dniach zadzwonił telefon, Pan 
w słuchawce zapytał mnie za jaką cenę sprzedam wszystkie książki znajdujące 
się w antykwariacie. Nie potraktowałam tej oferty poważnie, raczej jako żart. 
Powiedziałam jakąś wymyśloną sumę, nie myśląc nawet, że ktokolwiek się na 
nią zgodzi. Po chwili zastanowienia ten sam Pan zapytał mnie, czy przyjmuję 
czeki i jak długo zajmie mi pakowanie książek. Umówiliśmy się po odbiór na ko-
lejny tydzień. Nadal nie sądziłam, że to prawda. Po tygodniu pod dom podjechał 
wielki samochód dostawczy. Okazało się, że książki zakupione zostały w celu 
wyposażenia Biblioteki tworzącego się jakiegoś Uniwersytetu w Chinach, który 
akurat tworzył dział słowiański. Tak zakończyła się moja przygoda z antykwa-
riatem.

Dom Walentyny zawsze pełen był gości. Przyjmowała studentów i sty-
pendystów, którzy przybyli do USA, udzielając im noclegu i pomocy. Pomimo, 
że znajdował się praktycznie w sercu Nowego Jorku – był oazą polskości – me-
ble, książki, ozdoby – wszystko sprawiało, jakby było się ponownie w ojczyź-
nie. 
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Tucholę Walentyna odwiedziła ostatni raz w latach 90-tych XX wieku. 
Wtedy też Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tucholi podarowała książki swo-
jego męża. 

Od 1995 roku wspierała nieustannie Polską Szkołę Dokształcającą 
imienia Aleksandra Janty-Połczyńskiego w Lakewood (USA). Interesowała ją 
i cieszyła każda inicjatywa mająca przybliżyć życie i działalność Aleksandra 
Janty-Połczyńskiego, mówiła – Aleksander bardzo by się cieszył…

W 2011 roku została odznaczona odznaką honorową „Zasłużony dla 
Kultury Polskiej” przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Dnia 1 lutego 2013 roku obchodziła wspaniały jubileusz swoich set-
nych urodzin. Na uroczystość tę przybyło liczne grono przyjaciół i oddanych 
jej ludzi, w tym konsul generalna RP Ewa Junczyk-Ziomecka, która w swoim 
przemówieniu podkreśliła: Pani życiorys jest wzorem patriotyzmu, humani-
zmu i aktywnej postawy bez względu na okoliczności. Jest i będzie wzorem dla 
wszystkich, a szczególnie młodych pokoleń. 

11 listopada 2013 roku Walentyna Janta-Połczyńska odznaczona zo-
stała przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego Krzyżem Ofi cerskim 
Orderu Zasługi RP. W 2016 roku została pierwszą laureatką Nagrody Specjal-
nej Orła Jana Karskiego, którą wręczyła senator RP Anna Maria Anders. Przy 
tym była bardzo skromna – nie zgadzała się na wywiady dla prasy, a dostając 
nagrody i odznaczenia – była zdziwiona, za co są przyznawane. Przyjmując od-
znaczenia podkreślała, że dokonuje tego przede wszystkim w imieniu swojego 
męża. W 2017 roku, mając 104 lata, została honorowym Marszałkiem Parady 
Pułaskiego, jednej z największych parad etnicznych w Nowym Jorku, a zarazem 
największego polonijnego wydarzenia w nowojorskim okręgu konsularnym. 
 Niezmiernie ucieszyło ją przyjęcie w 2015 roku przez Miejską Biblio-
tekę Publiczną w Tucholi imienia Aleksandra Janty-Połczyńskiego. Była tym 
wzruszona, mówiła że jeszcze bardziej wzruszony i szczęśliwy byłby Aleksan-
der, iż w ten właśnie sposób może wrócić w ukochane Bory Tucholskie. Utwo-
rzyła też fundusz stypendialny dla uzdolnionych uczniów i studentów z okolic 
Tucholi.
 Ta pierwsza dama Polonii nowojorskiej w roku 2015 przekazała 25 ty-
sięcy dolarów na renowację nagrobków i historycznych katakumb znajdujących 
się na warszawskich Powązkach.

Jak wspomniałem, szczególnie kochała książki, które w zasadzie 
znajdowały się wszędzie, traktowała je z wielkim szacunkiem. W zajmowa-
nym przez siebie pokoju utworzyła swoją biblioteczkę, w której zgromadziła 
szczególnie cenne dla niej książki. Pozwoliła mi kiedyś do niej zajrzeć. Zbiór 
rzadkich, bibliofi lskich pozycji, niejednokrotnie wzbogaconych dedykacjami 
autorów, w tym Miłosza, Wierzyńskiego czy Gombrowicza, robił ogromne wra-
żenie. Kiedy opowiadałem o nowych publikacjach dotyczących jej przyjaciół, 
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życia emigracji, poezji czy literatury – zawsze prosiła o zdobycie egzemplarza 
i dla Niej – a może udałoby się tak nabyć i dla mnie? 

Pani Walentyna nie lubiła samotności – zawsze otaczała się znajomymi 
i przyjaciółmi. Na pytanie „co lubiła w życiu robić najbardziej?”, odpowiadała 
– przebywać z ludźmi, rozmawiać, opowiadać, pomagać… W pamięci pozostała 
mi jednak szczególnie jedna sytuacja – spożywając wspólnie z przyjaciółmi pani 
Walentyny kolację, rozmawialiśmy o tym, co dla nas w życiu jest najważniejsze. 
Każdy wskazywał na karierę, pieniądze, wykształcenie lub pracę. Pani Walen-
tyna uważnie przysłuchiwała się każdemu z nas, po czym z wielkim spokojem 
odpowiedziała, że dla Niej najważniejsi w życiu są przyjaciele, bowiem zaznała 
ich braku. Pomimo dzielącej nas w zasadzie różnicy pokoleniowej, nigdy nie 
pozwoliła odczuć jakiegokolwiek dystansu. Żywo interesowała się wydarzenia-
mi w kraju, często prosząc o podzielnie się swoją opinią. Zachęcała mnie do 
zwiedzania muzeów w Nowym Jorku, opowiadając szczegółowo, co się w nich 
znajduje. Kiedy wracałem z takiej wyprawy, koniecznie chciała poznać moje 
wrażenia. Dom pani Wali zawsze pełen był zwierząt. Ostatnimi lokatorami były 
dwa koty Toto (imię zaczerpnięte od zaprzyjaźnionego z panią Walą właściciela 
jednej z restauracji na Brooklynie) oraz Feluś (nazwany tak od imienia przyja-
ciela pani Wali – wspomnianego Feliksa Topolskiego). Codziennie wieczorem 
pani Walentyna robiła „obchód” po domu szukając kotów – biada, jeśli któregoś 
nie było! Każdego ranka Feluś i Toto kolejno wskakiwały na łóżko, kładły się 
przy jej boku i oczekiwały głaskania. Pani Wali sprawiało to wielką radość, pod-
czas której nie wolno było jej przeszkadzać. Przyjaciele pani Wali powiadają, że 
nauczyła ich miłości do zwierząt… Zawsze mówiła, że na pierwszym miejscu 
są jej zwierzęta, później ona.

Do końca swoich dni – przebywając już w szpitalu – zachowała charak-
terystyczne dla niej zainteresowanie drugim człowiekiem oraz wielkie poczucie 
humoru. Do jej sali przychodzili lekarze z innych oddziałów, chcąc poznać tę 
„wiekową i zasłużoną Polkę”. Na pytanie o przepis na długowieczność – odpo-
wiadała – szczęśliwie i beztroskie dzieciństwo…

Zmarła 2 kwietnia 2020 roku w nowojorskim szpitalu na Forest Hills. 
Miała 107 lat. Została pośmiertnie odznaczona Krzyżem Komandorskim Orde-
ru Zasługi RP przez Prezydenta Andrzeja Dudę. Prochy Pani Walentyny – zgod-
nie z jej wolą – złożone zostaną obok męża, w katakumbach na warszawskich 
Powązkach.

Walentynę Jantę-Połczyńską zapamiętam jako osobę zawsze uśmiech-
niętą, wręcz zarażającą swoim poczuciem humoru, o pięknych siwych włosach, 
pomocną i przyjazną, o niezwykłym życiorysie, wielkiej klasie i skromności, 
mądrości życiowej, z której można by czerpać wiele, doskonałej, drobiazgowej 
pamięci, otwartą dla wszystkich i na każdego oraz o wielkim sercu dla zwie-
rząt.
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Joanna Matyasik

TWÓRCZOŚĆ IGNACEGO KRASICKIEGO
W ZBIORZE STARYCH DRUKÓW WIMBP W BYDGOSZCZY

Ignacy Krasicki to jeden z najwybitniejszych twórców literatury staro-
polskiej. Żył w latach 1735-1801. Wywodził się ze zubożałej rodziny magnac-
kiej, której prestiż utrzymywał się dzięki koligacji z najpotężniejszymi fami-
liami, jak Potoccy i Sapiehowie. Dostąpił najwyższych godności kościelnych, 
gdyż piastował funkcję biskupa warmińskiego, a od 1795 r. arcybiskupa gnieź-
nieńskiego. Z rozmachem urządzał swoje rezydencje w Lidzbarku Warmińskim 
i Smolajnach. Jako biskup warmiński, po I rozbiorze, stał się poddanym króla 
Prus – Fryderyka II. Mimo to nadal przyjaźnił się ze Stanisławem Augustem 
Poniatowskim, a także uczestniczył w życiu kulturalnym i politycznym Rzecz-
pospolitej. Za swoją działalność był wielokrotnie nagradzany najwyższymi od-
znaczeniami państwowymi, tj. Orderem Orła Białego i św. Stanisława. 

Ignacy Krasicki według Stefana Rygla był „po Stanisławie Auguście 
najkulturalniejszym człowiekiem w Polsce XVIII w.”, „miłośnikiem wiedzy”, 
wyróżniającym się „wielkim zamiłowaniem do ksiąg pięknych, wytwornych 
a mądrych”1. Należał do Towarzystwa Warszawskiego Przyjaciół Nauk, współ-
organizował i często uczestniczył w obiadach czwartkowych. Nazywany jest 
„księciem poetów polskich”. Tworzył przez 34 lata, ale najwybitniejsze jego 
utwory powstały w przeciągu stosunkowo krótkiego czasu, w latach 1775-1779. 
Z obfi tej spuścizny pozostały poematy heroikomiczne, powieści, zbiór satyr 
i bajek. Wśród tej grupy znajdziemy nowatorskie gatunki literackie. Ignacy 
Krasicki jest bowiem autorem pierwszej polskiej powieści nowożytnej (Miko-
łaja Doświadczyńskiego przypadki) oraz jednej z najwcześniejszych rodzimych 
encyklopedii (Zbiór potrzebnieyszych wiadomości). Ponadto pisał prace z homi-
letyki, teologii, heraldyki; zamieszczał artykuły w „Monitorze” i „Co Tydzień”, 
a także podejmował się tłumaczenia dzieł pisarzy antycznych i renesansowych 
(tj. Plutarch, Hezjod, Dante Alighieri). Niektóre utwory zyskały sławę euro-
pejską, ukazały się ich przekłady w następujących językach: łacińskim, fran-
cuskim, niemieckim, włoskim, rosyjskim, czeskim, chorwackim, słoweńskim 
i węgierskim. Większość dzieł wydał anonimowo lub pod pseudonimem, naj-
częściej podpisywał się literami „X.B.W.”, które odzwierciedlały piastowaną 
przez niego funkcję, czyli „książę biskup warmiński”2. 

1 S. Rygiel, Losy księgozbioru Ignacego Krasickiego, „Exlibris. Pismo poświęcone bi-
bjofi lstwu polskiemu”, Lwów-Kraków 1922, z. IV, ss. 1-43, s. 1. 

2 Bibliografi a Literatury Polskiej – Nowy Korbut, t. 5: Oświecenie, Warszawa 1967,          
s. 185-187 (dalej NK).
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Niemal wszystkie druki z utworami Ignacego Krasickiego wydał 
Michał Gröll (1722-1798), warszawski księgarz, nakładca i drukarz. Pochodził 
z Norymbergii, swoją działalność rozpoczął w Dreźnie. Do Rzeczpospolitej 
przybył w 1759 r. w charakterze komisarza Augusta III Sasa. W 1768 r. przeniósł 
do Warszawy swoją drezdeńską księgarnię, jednocześnie zakładając tu Drukar-
nię Narodową. Jego warsztat był jednym z największych w kraju, świetnie zor-
ganizowany i nowocześnie wyposażony. Wydawał głównie książki polskie, ka-
talogi książkowe oraz gazety, jak „Warszawskie Extraordynaryjne Tygodniowe 
Wiadomości” (1762-1763) oraz tygodnik „Zabawy Przyjemne i Pożyteczne” 
(1770-1777). Jego druki były ozdobne i do dziś stanowią przykłady najwyż-
szego kunsztu drukarskiego. Wsławił się pięknymi edycjami polskich pisarzy 
i poetów, tj. Ignacy Krasicki, Adam Naruszewicz, Stanisław Trembecki, Julian 
Ursyn Niemcewicz oraz przekładów z literatury obcej. Podjął próbę wprowa-
dzenia polskiej książki na rynek ogólnoeuropejski3. 

Pierwszym głośnym dziełem Krasickiego jest Myszeida – poemat he-
roikomiczny w dziesięciu księgach. Fabuła nawiązuje do legendy o królu Po-
pielu, zarysowanej w Kronice polskiej autorstwa Wincentego Kadłubka. Akcja 
dzieje się w Kruszwicy, gdzie obok siebie współistnieją dwa światy: zwierząt 
i ludzi. Utwór opowiada o wojnie kotów (na czele z Mruczysławem, popiera-
nych przez ludzi) z wojskami szczurzo-mysimi, dowodzonymi przez króla Gry-
zomira. Wojnę wygrały myszy, które tak jak w legendzie, zjadły Popiela i jego 
rodzinę. Styl poematu jest podniosły, uroczysty, jakby dotyczył starożytnych 
herosów. Patetyczny charakter nadają mu przemówienia poszczególnych kotów 
i myszy przed pojedynkami, dokładne przeglądy wojsk oraz uroczyste pogrzeby 
poległych. Celem pisarza było wykpienie tradycyjnej historiografi i, która nie 
liczyła się z prawdą historyczną i chętnie posługiwała się baśnią i legendą. Pod 
płaszczem świata zwierząt autor odniósł się także do aktualnej sytuacji poli-
tycznej w kraju. Skrytykował szlacheckie przywary, jak awanturnictwo, egoizm 
i przekupywanie posłów; a pod poszczególnymi bohaterami ukrył rzeczywiste 
postacie (Popiel to król Stanisław August Poniatowski, Gryzomirem jest sam 
Krasicki, a Mruczysławem – rosyjski poseł Mikołaj Repnin)4. 

Na uwagę zasługuje szata grafi czna stworzona dla Myszeidy. Jej au-
torem jest Jan Piotr Norblin (1745-1830), francuski malarz, rysownik i grafi k. 
W Polsce działał w latach 1774-1804, będąc na służbie u księcia Adama Kazi-
mierza Czartoryskiego. Uważany jest za jednego z najwybitniejszych malarzy 
polskiego oświecenia, nazywany ojcem rodzimego malarstwa rodzajowego. 
Malował pejzaże, sceny rodzajowe, portrety, bitwy oraz kostiumy. Był ofi cjal-
nym ilustratorem insurekcji kościuszkowskiej, z której uwiecznił m.in. walki na 

3 Drukarze dawnej Polski od XV do XVIII wieku, t. 3, cz. 2: Mazowsze z Podlasiem, red. 
K. Korotajowa i J. Krauze-Kapińska, Warszawa 2001, s. 92-117.

4 M. Piszczkowski, Ignacy Krasicki. Monografi a literacka, Kraków 1969, s. 68-121.
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Krakowskim Przedmieściu, wieszanie zdrajców, rzeź Pragi i bitwę pod Racła-
wicami. Do jego dorobku artystycznego zalicza się także ilustracje sporządzone 
do Myszeidy w postaci 24. rysunków, w tym całostronicowych, winietę i koń-
cówki. Nie zostały one niestety włączone do żadnego współczesnego wydania, 
których ozdoby ograniczały się do niewielkich rycin umieszczonych na końcu 
każdej pieśni oraz ornamentu otaczającego numery stron5. 

Pierwsze wydanie Myszeidy ukazało się w Warszawie w 1775 r. W XVIII 
w. pojawiły się jeszcze trzy kolejne edycje (1778, 1780 i 1786), wszystkie przy-
gotowane przez Michała Grölla. Warto też wspomnieć o przekładzie francuskim, 
zatytułowanym La Myseide (Warszawa 1798) i niemieckim pt. Die Mäuseade 
(Warszawa 1790)6. Książnica bydgoska posiada pierwodruk utworu (sygnatura 
178.1922). Dzieło zostało napisane oktawą, mieści się na 107. stronach w for-
macie 8°. Oprawa jest oryginalna, wykonano ją z tektury oraz półskórka, cechą 
charakterystyczną są także barwione na czerwono obcięcia kart. Stan zachow-
ania obiektu należy określić jako zadawalający, jedynym widocznym defektem 
– choć niewątpliwie bardzo istotnym – jest brak karty tytułowej. 
 Kolejnym ważnym dziełem w twórczości Krasickiego są Mikołaja Do-
świadczyńskiego przypadki, uważane za pierwszą polską powieść. Utwór po-
wstał w 1775 r., rok później ukazał się drukiem w warsztacie Michała Grölla. 
Autorowi bardzo zależało na nadaniu autentyzmu narracji, stąd forma pamiętni-
ka, a także wplecione przemówienia i inwentarze przedmiotów. Ponadto w rę-
kopiśmiennej wersji zawarto informację, że tekst nie został przez Krasickiego 
napisany, ale znaleziony w domu Pani Podczaszyny. 
 Powieść składa się z trzech części, a każda z nich stanowi odrębny 
typ powieściowy. Pierwsza jest powiastką fi lozofi czną, poświęconą okresowi 
dzieciństwa i edukacji głównego bohatera. Tytułowy Mikołaj Doświadczyński 
wywodzi się z tradycyjnej rodziny szlacheckiej. Młodość upływa mu na roman-
sach, hazardzie i hulankach. Uciekając przed wierzycielami, zaciąga się na sta-
tek, który rozbija się w pobliżu wyspy Nipu. Księga druga ma formę utopii, 
została poświęcona reedukacji głównego bohatera, przechodzącego przemianę 
wewnętrzną pod wpływem zwyczajów społeczeństwa Nipuanów. Ich ustrój 
oparty jest na roussowskiej koncepcji życia zgodnego z naturą, którą cechuje 
brak władzy państwowej, równość (co potwierdzają identyczne fryzury i ubiór) 
i wegetarianizm. Edukacja polega nie na poszerzaniu wiedzy, ale doskonaleniu 
charakteru; literatura zaś ogranicza się do popularnego w oświeceniu folkloru. 
Księga trzecia ma formę powiastki fi lozofi cznej. Doświadczyński, po licznych 
przygodach (kapitan hiszpańskiego statku sprzedał go jako niewolnika w ko-

5 A. Kępińska, Jan Piotr Norblin, Wrocław-Gdańsk 1978, s. 18-19.
6 K. Estreicher, Bibliografi a polska, cz. 3, t. 9, Kraków 1905, s. 223 (dalej Estreicher)., 

NK, s. 187, nr. 5; Z. Golański, Nd tekstami Krasickiego, Wrocław-Kraków 1966,            
nr 28-30.
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palni srebra w Boliwii, w Kadyksie popada w konfl ikt z Inkwizycją i zostaje 
zamknięty w szpitalu psychiatrycznym) powraca do kraju, gdzie usiłuje za-
stosować system wartości Nipuanów (w ten sposób nawiązując do popularnej 
w oświeceniu „prostoty ojców cnotliwych”) i rozpoczyna żywot oświeconego 
szlachcica, dobrego dla swoich poddanych7. 
 Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki po raz pierwszy wydano 
w Warszawie w 1776 r. nakładem Michała Grölla. Druga edycja ukazała się 
zaledwie dwa lata później we Lwowie w Drukarni Bractwa Świętej Trójcy przy 
lwowskiej Katedrze. W 1779 r. pojawiło się trzecie wydanie, przygotowane po-
nownie przez Grölla. Wszystkie są w formacie 8°, różnią się jednak objętością, 
gdyż warszawskie liczą około 100 stron mniej od lwowskiego (I – 278 stron, 
II – 360, III – 253)8. 
 W zasobie Biblioteki znaleźć można drugie wydanie Przypadków (sy-
gnatura 2288.1947). Egzemplarz zawiera notę proweniencyjną z informacją, że 
został podarowany bibliotece przez dr. Typrowicza z Bydgoszczy. Prawdopo-
dobnie chodzi o Władysława Typrowicza (1885-1939), doktora praw, adwokata 
i sędziego sądu powiatowego w Bydgoszczy, odznaczonego Złotym Krzyżem 
za udział w walkach niepodległościowych. Darczyńca został rozstrzelany przez 
żołnierzy niemieckich w 1939 r.9, stąd wniosek, że dar złożono przed wybuchem 
II wojny światowej, a zinwentaryzowano go dopiero w 1947 r. Stan obiektu nie 
był najlepszy (albo uległ zniszczeniu w czasie okupacji), brakuje w nim stron: 
15-16, 145-160, które zastąpiły puste karty. Oprawę, w postaci półskórka, wy-
konano dopiero w 1955 r. Okładzina najprawdopodobniej jest dziełem Piotra 
Karowskiego, o czym informuje litera K dopisana pod pieczęcią Introligatorni 
Biblioteki Miejskiej. 
 Pan Podstoli, to kolejna powieść Krasickiego o charakterze społecz-
nym, politycznym i fi lozofi cznym, tym razem w formie traktatu/reportażu. Wy-
dana została w trzech częściach (ostatnia nieukończona). Po raz pierwszy ukaza-
ła się w 1778 r. w Warszawie, nakładem i drukiem Michała Grölla. Druga edycja 
pojawiła się w 1784 r.10 Książka była bardzo popularna w XVIII w. Jej akcja 
rozgrywa się współcześnie, na kresach południowo-wschodnich Rzeczpospo-
litej. Narrator (podróżny/reporter) prowadzi rozmowę z bohaterem, a tematem 
ich konwersacji jest aktualna sytuacja kraju w zakresie problemów politycz-
nych, gospodarczych, społecznych, obyczajowych i pedagogicznych. Tytułowy 
Pan Podstoli jest wzorem obywatela-ziemianina, człowiekiem z racji sprawo-

7 M. Piszczkowski, dz.cyt., s. 122-168.
8 Estreicher, s. 224-225; NK, s. 188, nr 6; Z. Golański, dz.cyt., nr 19-22.
9 J. Montowski, Martyrologia adwokatów bydgoskich w latach 1939-1945 wystąpienie 

dziekana w Katedrze bydgoskiej, „Palestra” 2006, t. 51, nr 5-6(581-582), ss. 371-373, 
s. 373.

10 Estreicher s. 224, NK s. 190, nr 10; Z. Goliński, nr 36-40.
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wanego urzędy i cnót, cieszącym się powszechnym szacunkiem. W powieści 
na plan pierwszy wysuwany jest wątek fi zjokratyzmu i „dobrego gospodarza”. 
Podstoli jest właścicielem wsi pańszczyźnianej, włada jednak poddanymi nie 
tylko z racji urodzenia, ale również wyższości charakteru. Uznaje chłopów za 
równych sobie i pragnie poddać ich edukacji, aby w przyszłości móc uwolnić 
od poddaństwa. Na karcie tytułowej umieszczono łacińską sentencję „Moribus 
antiquis” (starożytne sposoby), którą można uznać za dewizę Podstolego. Motto 
odnosi się do poglądów, według których ustrój kraju nie wymaga większych 
reform, a jedynie powrotu obywateli do moralności przodków („dawnymi oby-
czajami trwa Rzeczpospolita”). Główny bohater to przykład człowieka, którego 
fi lozofi a opiera się w równym stopniu na tradycyjnych cnotach, co myśli oświe-
ceniowej11. 
 WiMBP przechowuje pierwodruk części pierwszej z 1778 r. i część 
drugą drugiej edycji z 1784 r. Obydwie wyszły z warszawskiej ofi cyny Michała 
Grölla (sygnatura 1691.1987). Publikacje liczą 302 i 352 strony, w formacie 8°. 
Ich szata grafi czna ogranicza się do winiet i fi nalików oraz podwójnej ramki 
typografi cznej, z drobnym ornamentem roślinnym, okalającej tytuł na karcie 
tytułowej. Na obu woluminach zachowały się oryginalne oprawy, z typowymi 
cechami osiemnastowiecznego introligatorstwa (tektura, skóra – I cz., półskórek 
– II cz., obcięcia barwione, złocenia na grzbiecie). Biblioteka weszła w posiada-
nie tych egzemplarzy na drodze zakupu antykwarycznego. 
 Powstanie kolejnej powieści Krasickiego pt. Historia na dwie księgi 
podzielona utożsamia się z narodzinami polskiej fantastyki naukowej. Jest to 
satyra społeczna, obyczajowa i polityczna. Główny bohater Grumdrypp, dzięki 
cudownemu balsamowi, staje się nieśmiertelny i może przenosić się w czasie. 
Jego wędrówka trwa od panowania Aleksandra Macedońskiego do Bolesława 
Chrobrego. Podczas swojej podróży po dawnych epokach weryfi kuje rzeczywi-
stość z narosłymi później legendami i opisami historiografów. Z tej obserwacji 
wynika, że z biegiem lat dzieje – przez subiektywną ocenę badaczy oraz klimat 
i kulturę epoki – ulegają mitologizacji. Jest to zgodne z poglądami ówczesnych 
teoretyków historii, którzy podważali wiarygodność źródeł historycznych oraz 
odkryli zafałszowania historiografi i, zwłaszcza odnoszące się dziejów zamierz-
chłych. Za najbardziej wiarygodne uznali relacje z autopsji. Grumdrypp jest nie 
tylko naocznym świadkiem, ale również bezstronnym obserwatorem ważnych 
wydarzeń historycznych. Nie posiada on państwowości, jako obywatel świa-
ta zwiedza wiele krajów (np. Grecję, Rzym, Kartaginę, Chiny, Niemcy i Pol-
skę). Krytycznie ocenia wybitne jednostki, m.in. uznał za szalonego Aleksandra 
Wielkiego, a Arystotelesowi zarzucił interesowność. Historya jest też typową 

11 M. Piszczkowski, dz.cyt., s. 175-241, 443-454.
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dla oświecenia powiastką fi lozofi czną, propagującą popularne idei i programy 
naprawy Rzeczpospolitej12. 
 Powieść po raz pierwszy została wydana w 1779 r. Estreicher wspo-
mina też o edycji z 1778 r. Nie wiadomo czy jest to pomyłka bibliografa czy 
żaden jej egzemplarz nie zachował się do naszych czasów. Obydwie edycje do 
druku przygotował Michał Gröll. W latach późniejszych pojawiły się przekłady 
na język niemiecki (1785), rosyjski (1794) i francuski (1817). Przechowywa-
ny w WiMBP egzemplarz Historyi pochodzi z 1779 r. (sygnatura 1690.1987). 
Obejmuje 235 stron, w formacie 8°13. Tytuł został ujęty w prostej ramce typogra-
fi cznej, dodatkowo szatę wzbogacają fi naliki, znajdujące się na końcu poszcze-
gólnych rozdziałów. Zachowała się 
oryginalna oprawa, złożona z tek-
tury i półskórka, którą uzupełniają 
barwione na czerwono obcięcia 
kart. 
 Jednym z najgłośniejszych 
utworów Krasickiego jest Mona-
chomachia, czyli Wojna mnichów. 
Tytuł powstał z połączenia dwóch 
greckich słów, tj. monachos – 
mnich i machia – walka. Jest to ko-
lejny poemat heroikomiczny, cha-
rakteryzujący się komiczną treścią 
przy jednocześnie pompatycznym 
i wzniosłym stylu. Akcja Mona-
chomachii rozgrywa się w mieście, 
gdzie były trzy karczmy, bram czte-
ry ułomki, Klasztorów dziewięć 
i gdzieniegdzie domki. Tematem 
utworu jest walka pomiędzy dwoma 
zakonami: dominikanów i karmeli-
tów. Początkowo orężem miały być 
tylko słowa, ale na skutek niewie-
dzy i braku argumentów, doszło do 
rękoczynów. Utwór nacechowany 
jest groteskowym humorem, przez 
co stanowi satyrę na obyczajowość 

12 J. Ziomek, Ignacego Krasickiego „Historia na dwie księgi podzielona”, „Pamiętnik 
Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej” 
1950, nr 41/2, s. 329-372.

13 Estreicher, s. 221; NK s. 190, nr 11; Z. Goliński, nr 10. 

Monachomachia, strona tytułowa
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klasztorną. Postacie są zabawne, równie komicznie przedstawia się broń w po-
staci naczyń (kufl e, puchary) i elementów ubioru (trepy). Narrator w podnio-
słym stylu relacjonuje bijatykę mnichów, jakby opisywał sceny batalistyczne. 
Ostatecznie zwaśnione strony pogodził wielki kufel z mocnym trunkiem14. 
 Monachomachia, krytykująca zasobne życie, lenistwo i zacofanie 
mnichów, wywołała oburzenie hierarchii kościelnej. Antyklerykalny charakter 
dzieła dziwi tym bardziej, że sam autor był duchownym. Utwór zyskał jednak 
uznanie poetów oświeceniowych, którzy faworyzowali tematyką powiązaną 
z krytyką wad społecznych.
 Monachomachia wydana została po raz pierwszy anonimowo w 1778 r. 
Równocześnie pojawiły się dwie edycje: w Lipsku przez Michała Grölla i we 
Lwowie u Kazimierza Szlichtyna. Oparte były one na dwóch różnych rękopi-
sach, zawierających zresztą błędy. W XVIII w. ukazały się jeszcze kolejne wy-
dania: w 1782 r. przekład niemiecki w Hamburgu i w 1797 r. w Warszawie. 
Dzieło z nazwiskiem autora po raz pierwszy wyszło na początku następnego 
stulecia (Dzieła poetyckie 1802), a z poprawnym tekstem rok później (Dzieła,    
t. 1, 1803)15. 
 Książnica bydgoska przechowuje jedno z późniejszych wydań Mo-
nachomachii, które ukazało się w Warszawie, w warsztacie Michała Grölla 
w 1797 r. (sygnatura1565.1983). Na karcie tytułowej nie zawarto adresu wy-
dawniczego, a jedynie rok wydania, w formie cyfr łacińskich. Treść obejmuje 
sześć pieśni, które mieszczą się na 75 stronach, w formacie 8°. Szata grafi czna 
ogranicza się do ozdobnych winiet umieszczonych na początku i końcu każ-
dej pieśni. Oprawa nie jest oryginalna, wykonana została w XX w. i składa się 
z tektury i płótna utwardzanego. Egzemplarz ten trafi ł do biblioteki bydgoskiej 
w 1983 r. jako zakup antykwaryczny.
 I. Krasicki, w odpowiedzi na skandal wywołany przez Monachoma-
chię, napisał Antymonachomachię. Z pozoru miała stanowić przeciwieństwo 
pierwszego utworu i wychwalać życie i cnoty zakonników, w rzeczywistości 
nie tylko ponowiła zarzuty, ale jeszcze wyśmiewała krytyków. Akcja toczy się 
w klasztorze, gdzie wiedźma podrzuca egzemplarz Monachomachii, który wy-
wołuje wielkie oburzenie zakonników. Tekst został napisany oktawą, wierszem 
jedenastozgłoskowym, zawarty jest w sześciu pieśniach16. 
 Krasicki chciał wpływać na zachowanie i obyczaje całego społeczeń-
stwa, poddawał więc krytyce ludzkie wady i złe obyczaje, nie wyśmiewał nato-
miast konkretnych osób. Często sięgał po formę poematu heroikomicznego, bę-
dącego swego rodzaju parodią eposów, w której egzaltowany język i patetyczne 
sformułowania wykorzystuje się do opisu rzeczy błahych i niepoważnych. Au-

14 M. Piszczkowski, dz.cyt., s. 243-269.
15 Estreicher s. 223; NK s. 190, nr 9; Z. Goliński, dz.cyt., nr 23-27.
16 M. Piszczkowski, dz.cyt., s. 406-420.
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tor był też człowiekiem Oświecenia, który dążył do reformy nie tylko państwa 
i edukacji, ale również Kościoła. 
 W 1780 r. ukazały się dwie pierwsze edycje Antymonachomachii. Jed-
na, licząca 40 stron, wytłoczona została przez lwowskiego drukarza Kazimierza 
Szlichtyna, Drugą, obszerniejszą, bo licząca 74 strony, przygotował w Warsza-
wie Michał Gröll. W warszawskim wydaniu możemy wyróżnić dwa warianty, 
w A nie oznaczono 5 pierwszych stron, w B paginacji brakuje na dwóch począt-
kowych kartach. Edycja trzecia ukazała się w Królewcu w 1793 r.17 W WiMBP 
znaleźć można warszawski druk z 1780 r. w wariancie A (sygnatura: 1564.1983). 
Obiekt został zakupiony w 1983 r. 
na aukcji antykwarycznej. Ma 
skromną szatę grafi czną, format 
8°. Oprawa nie jest oryginalna, 
pochodzi z XX w. i wykonana 
została z tektury i utwardzonego 
płótna. 
 I. Krasicki podjął także 
próbę napisania pierwszej pol-
skiej epopei narodowej. Na zamó-
wienie króla Stanisława Augusta 
Poniatowskiego i w nawiązaniu 
do jego wojennych planów przy-
gotował Wojnę chocimską. Fabu-
łą są zmagania Rzeczpospolitej 
z Turcją w latach 1620-1621 i bo-
haterskie czyny hetmana wielkie-
go litewskiego Jana Karola Chod-
kiewicza. W zamyśle autora miał 
to być poemat heroiczny, wzoro-
wany na różnej tradycji gatunku 
(głównie Jerozolimy wyzwolonej 
Torquata Tassa, Henriady Wol-
tera i Eneidy Wergiliusza), przy 
czym antyczne bóstwa zastąpiło 
chrześcijaństwo. W kontekście 
wydarzeń historycznych został 
zaprezentowany ustrój Rzecz-
pospolitej oraz mit „przodków 
poczciwych”. Utwór napisany 
17 Estreicher, s. 220; Z. Goliński, dz.cyt., nr 1-2.

Wojna chocimska,
portret Jana Karola Chodkiewicza
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został oktawą, czyli strefą ośmiowersową, zbudowaną z wersów jedenastozgło-
skowych. Uznaje się go za niezbyt udaną próbę przygotowania epopei naro-
dowej. Gatunek ten jest bardzo trudny, wymaga bowiem od twórcy nie tylko 
talentu epickiego (umiejętność oddania kolorytu historycznego, język poetyc-
ki), ale również wizji, zgodnej z wyznawanym aktualnie przez społeczeństwo 
systemem wartości (tj. patriotyzm). Krasicki opisuje wydarzenia znane, ale je 
przekształca, a nawet wprowadza fi kcję (jak ingerencja sił pozaziemskich). Nar-
racja jest pełna uogólnień, zmierzających do konstruowania sytuacji i zachowań 
wzorcowych (patetyczne mowy wodzów, sny wróżebne), ograniczając do mini-
mum znaczenie szczegółu historycznego, co skutkowało bezbarwnością postaci 
i scen batalistycznych18.
 Wojnę chocimską po raz pierwszy wydano w Warszawie w 1780 r. 
u Michała Grölla. Z tego roku pochodzi też edycja licząca 118 stron. Estreicher 
uważa, że jest to bezprawny przedruk, gdyż nie rozpoczyna się przywilejem 
królewskim. Według Nowego Korbuta oraz Z. Golińskiego wydanie to pochodzi 
z 1801 r.19

 W zbiorze WiMBP znajduje się legalny pierwodruk Wojny cho-
cimskiej, liczący 123 strony, w formacie 8° (sygnatura 1201.1951). Przed 
kartą tytułową umieszczono sztychowany portret Jana Karola Chodkiewicza, 
który po bokach otaczają elementy broni, poniżej zaś panorama Chocimia. 
Miedzioryt ten przygotowało dwóch artystów drezdeńskich: rytownik Michael 
Keyl (1722-1798) i sztycharz/miniaturzysta Carl Gottlieb Rasp (1752-1807). 
Na epos składa się 12 pieśni, pisanych wierszem, a każda z nich zakończona 
jest ozdobną winietą. Bydgoski egzemplarz posiada dwa znaki proweniencyjne, 
dzięki którym wiemy, że wcześniej należał do bliżej nieokreślonego Z. Pawlaka, 
a biblioteka odkupiła go w 1951 r. od Anny Barancewicz z Bydgoszczy za 45 zł. 
Oprawa jest oryginalna, składa się z tektury, skóry marmoryzowanej, obcięcia 
kart zostały zabarwione na czerwono. 
 Krasicki jest także autorem Zbioru potrzebniejszych wiadomości po-
rządkiem alfabetu ułożonych, jednej z pierwszych polskich encyklopedii, po En-
cyclopaedia Natvralis Entis Stanisława Stokowskiego, Inventores rerum Jana 
Protasowicza i Nowych Atenach Benedykta Chmielowskiego. Inspiracją były 
dokonania francuskich encyklopedystów tj. Jean le Rond d`Alembert, Denis Di-
derot i Wolter. Hasła zostały ułożone alfabetycznie i miały krótkie objaśnienia, 
wieńczył je również regestr tematyczny. Dotyczyły głównie spraw polskich, 
choć nie zabrakło wiedzy z zakresu chrześcijaństwa, terminologii klasycznej 
Grecji i Rzymu, geografi i i Orientu. Autor zaprezentował gotowy rękopis na 

18 R. Krzywy, Między historią a tradycją eposu heroicznego. Uwagi o „Wojnie cho-
cimskiej” Ignacego Krasickiego, „Ruch Literacki” 2014, R. LV, Z. 4–5 (325–326),              
s. 395-408.

19 Estreicher s. 225; NK s. 192, nr 22; Z. Goliński, dz.cyt., nr 52-53. 
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słynnych obiadach czwartkowych, 
organizowanych przez króla Sta-
nisława Augusta Poniatowskiego, 
nanosząc uwagi, które uzyskał od 
zebranych. Literaturoznawcy nie 
wszystkie hasła przypisują Krasic-
kiemu, np. opisu poezji miał doko-
nać książę Adam Czartoryski20. 
 Zbiór ukazał się po raz pierwszy 
w dwóch tomach w latach 1781-
1783 w Warszawie i we Lwowie 
u Michała Grölla w ramach sub-
skrypcji. Wydano je in quarto, liczą 
odpowiednio 500 i 599 [600] stron. 
Jak większość prac Krasickiego tak 
i ta jest anonimowa, nazwisko twór-
cy ustalona na podstawie dedykacji 
(od I. Krasickiego dla króla Stani-
sława Augusta Poniatowskiego) 
i bibliografi i21. Ostatecznie encyklo-
pedia rozrosła się do sześciu części, 
które razem wyszły dopiero w la-
tach 1828-1833.
 W WiMBP znajduje się pierwodruk 
wydania (sygnatura 1692.1987). 

Obydwa tomy zostały współoprawione. Zachowała się oryginalna oprawa, zło-
żona z tektury, skóry nakrapianej i tłoczeń na grzbiecie. Na obiekcie znajdują 
się znaki proweniencyjne dwóch poprzednich właścicieli: Zbigniewa Kempki 
dyrektora Biblioteki Instytutu Badań Literackich22 i Stanisława Laskowskiego 
(być może chodzi o żyjącego w latach 1914-2009 prawnika, posła sejmowego 
z listy PSL)23. 
 W książnicy bydgoskiej znaleźć można także pomniejsze utwory          
I. Krasickiego. Wśród nich wymienić należy Satyry. Część pierwsza powstała 
w latach 1778-1779, a ukazała się dwukrotnie w Warszawie u Michała Grölla 
w 1779 r. (strony 125 i 121) w dwóch wariantach. Zbiór zawiera wiersz Do 

20 M. Piszczkowski, dz.cyt., s. 512. 
21 Estreicher s. 226; Z. Goliński, dz.cyt., nr 54-55; NK s. 192, nr 24.
22 A. Piorunowa, Instytut Badań Literackich 1948-1958, „Pamiętnik Literacki : czasopi-

smo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej” 1958, 49/4, ss. 599-
629, s. 603.

23 https://pl.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_Laskowski_(polityk_PSL)

Zbiór potrzebniejszych wiadomości
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króla oraz 12 satyr: Świat zepsuty, Złość ukryta i jawna, Szczęśliwość fi lutów, 
Marnotrawstwo, Oszczędność, Pijaństwo, Przestroga młodemu, Żona modna, 
Życie dworskie, Pan niewart sługi, Gracz i Odwołanie24. Książnica bydgoska 
posiada edycję A, liczącą 125 stron (sygnatura 6308.1993). Jest to wariant B, 
który zawiera przywilej króla Stanisława Augusta Poniatowskiego dla drukarza 
datowany w Warszawie 6. września 1779 r.25 Oprawa jest współczesna, wyko-
nana została z tektury i płótna utwardzonego. Na szatę grafi czną składają się 
winietki na początku utworów i ornamenty przy paginacji. Obiekt pochodzi 
z krakowskiego Antykwariatu – Księgarni Janusz Łętocha – Józef Nowosielski 
(antykwariusz czynny zawodowo od 1976 r.)
 Z drobniejszych dzieł wymienić należy Wiersze, wydane w Warsza-
wie, nakładem i drukiem Michała Grölla w 1784 r. Zbiór obejmuje osiem satyr 
z części drugiej, cztery listy i 12 krótkich wierszy26. Całość liczy 110 stron, 
w formacie 8°. Druk rozpoczyna Pochwała milczenia, a kończy: Podróż z War-
szawy do Xięcia Stanisława Poniatowskiego. Na szatę grafi czną składa się: ty-
tuł w prostej ramce typografi cznej (złożonej z linii podwójnej, rogi ozdobne 
z delikatnych ornamentów), fi naliki na końcu utworów i winiety przy paginacji. 
W książnicy bydgoskiej jest przechowywany jeden egzemplarz Wierszy o sy-
gnaturze 4718.1980. Na obiekcie zachował się wpis proweniencyjny, pozosta-
wiony przez bliżej nieokreślonego Bart. [Bartosza lub Bartłomieja] Lipskiego. 
Oprawa jest osiemnastowieczna, wykonana została z tektury, skóry marmory-
zowanej i złoceń na grzbiecie. Charakterystyczne dla tej epoki są także obcięcia 
kart barwione na czerwono. Stan zachowania jest zadawalający, widoczne są 
ślady żerowania owadów, plamy, przebarwienia i ubytki skóry na grzbiecie. 
 Wśród dzieł I. Krasickiego znajdziemy także Kalendarz obywatel-
ski, prezentujący daty dziejowe ułożone porządkiem miesięcznym i dni. Praca 
stanowi pewnego rodzaju kompendium historii Polski, ułożonej na podstawie 
wcześniejszej historiografi i (Jana Długosza, Marcina Bielskiego, Marcina Kro-
mera, Macieja Stryjkowskiego i in.) Autor, chcąc pod każdym dniem zapisać 
jakieś wydarzenie, obok faktów ważnych podał także mniej istotne27. Kalendarz 
po raz pierwszy ukazał się w 1794 r. w dwóch edycjach. Pierwsza wydana zosta-
ła w Warszawie nakładem i drukiem Michała Grölla, druga we Lwowie w „dru-
karni C.K.G. Typografa”. W tym samym roku wyszedł też przekład francuski. 
Książnica bydgoska posiada edycję B, czyli lwowską (sygnatura 741.1946). Pod 
tajemniczą nazwą drukarza kryje się Ofi cyna Pillerów, działająca we Lwowie od 
1772 do 1939 r. Założył ją Antoni Piller, po śmierci którego interes prowadziła 
wdowa – Józefa (1781-1786), a następnie kolejno ich synowie: Tomasz i Jó-

24 M. Piszczkowski, dz.cyt., s. 337.
25 Estreicher, s. 225.; NK s. 191, nr 18.; Z. Goliński, nr 45 (rozróżnienie wydań).
26 Estreicher S. 225; NK s. 193, nr 28.; Z. Goliński, dz. cyt. nr 51.
27 M. Piszczkowski, dz.cyt., s. 512.
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zef Jan. To oni wytłoczyli Kalendarz obywatelski. Edycja lwowska różni się od 
warszawskiej tytułem, w którym zamiast Minerwy jest drzeworyt festonów oraz 
wielkością nadpisów nad stronnicami. Szata grafi czna ogranicza się do prostej 
ramki typografi cznej okalającej tekst i winiety drzeworytniczej na stronie tytu-
łowej. Krasicki wydał dzieło anonimowo, oznaczając się kryptonimem X.B.W. 
Autor został ustalony na podstawie bibliografi i Estreichera, a drukarz i ozna-
czenie wydań według Z. Golińskiego28. W bydgoskim egzemplarzu zachowała 
się oryginalna oprawa osiemnastowieczna, złożona z tektury, skóry marmory-
zowanej i złoceń na grzbiecie. Dodatkowo zabarwione zostały krawędzie kart. 
Stan zachowania obiektu jest zadawalający, za największy defekt należy uznać 
uszkodzenie dolnej części karty tytułowej z adresem wydawniczym. 
 Ignacy Krasicki to jeden z najwybitniejszych twórców polskiego 
Oświecenia. Jego spuścizna literacka jest bardzo bogata. Druki – zawierające 
najsłynniejsze poematy heroikomiczne i powieści, a także zbiór satyr i wierszy 
– przechowywane są w zasobie Książnicy bydgoskiej. Znajdziemy wśród nich 
11 szczególnie cennych publikacji, wydanych jeszcze w XVIII w., a więc za 
życia autora. Większość wyszła nakładem i drukiem Michała Grölla, zaledwie 
dwa są wytworem warsztatów lwowskich. Ich wartość wynika przede wszyst-
kim z wczesnych lat wydania (pierwodruków doliczyliśmy się pięć) i bardzo 
poprawnej, przejrzystej szaty typografi cznej. Próżno jednak szukać w nich arty-
stycznych ilustracji i opraw, a także cennych znaków proweniencyjnych. 

Wykaz najwcześniejszych wydań dzieł I. Krasickiego przechowywanych 
w WiMBP 

Myszeidos 
Warszawa, Michał Gröll, 1775 (pierwodruk)
Sygnatura: 178.1922 

Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki 
Lwów, w Drukarni Bractwa Świętej Trójcy, 1778 (wydanie II)
Sygnatura: 2288.1947

Pan Podstoli 
Warszawa, Michał Gröll, 1778 (cz. 1, pierwodruk) i 1784 (cz. 2, wydanie II)
Sygnatura: 1691.1987

Historia na dwie księgi podzielona 
Warszawa, Michał Gröll, 1779 (I lub II wydanie)
Sygnatura: 1690.1987
28 Estreicher, s. 221-222., NK s. 193, nr 31, Z. Goliński, dz. cyt., poz. 13.
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Monachomachia, czyli Wojna mnichów
Warszawa, Michał Gröll, 1797 (V wydanie)
Sygnatura:1565.1983 

Antymonachomachia 
Warszawa, Michał Gröll, 1780 (pierwodruk, wariant A)
Sygnatura: 1564.1983

Wojna chocimska 
Warszawa, Michał Gröll, 1780 (pierwodruk)
Sygnatura: 1201.1951. 

Zbiór potrzebniejszych wiadomości porządkiem alfabetu ułożonych
Warszawa i Lwów, Michała Gröll, 1781-1783 (pierwodruk)
T. 1-2 współoprawione. 
Pierwodruk

Satyry. Cz. I.
Warszawa, Michał Gröll, 1779 (edycja A, wariant B)
Sygnatura: 6308.1993

Wiersze
Warszawa, Michał Gröll, 1784 r.
Sygnatura 4718.1980. 

Kalendarz obywatelski
Lwów, w drukarni C.K.G. Typografa [Ofi cyna Pillerów], 1794
Sygnatura: 741.1946.

Bibliografi a:
Bibliografi a Literatury Polskiej – Nowy Korbut, t. 5: Oświecenie, Warszawa 
1967, s. 185-216
Drukarze dawnej Polski od XV do XVIII wieku, t. 3, cz. 2: Mazowsze z Podla-
siem, red. K. Korotajowa i J. Krauze-Kapińska, Warszawa 2001.
Estreicher K., Bibliografi a polska, cz. 3, t. 9, Kraków 1905, s. 223 
Golański Z., Nd tekstami Krasickiego, Wrocław-Kraków 1966.
Kępińska A., Jan Piotr Norblin, Wrocław-Gdańsk 1978.
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Krzywy R., Między historią a tradycją eposu heroicznego. Uwagi o „Wojnie 
chocimskiej” Ignacego Krasickiego, „Ruch Literacki” 2014, R. LV, Z. 4–5 
(325–326), s. 395-408.
Montowski J., Martyrologia adwokatów bydgoskich w latach 1939-1945 wystą-
pienie dziekana w Katedrze bydgoskiej, „Palestra” 2006, t. 51, nr 5-6(581-582), 
ss. 371-373, s. 373.
Piorunowa A., Instytut Badań Literackich 1948-1958, „Pamiętnik Literacki : 
czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej” 1958, 
49/4, ss. 599-629.
Piszczkowski M., Ignacy Krasicki. Monografi a literacka, Kraków 1969.
Rygiel S., Losy księgozbioru Ignacego Krasickiego, „Exlibris. Pismo poświęco-
ne bibjofi lstwu polskiemu”, Lwów-Kraków 1922, z. IV, ss. 1-43, s. 1. 
Ziomek J., Ignacego Krasickiego „Historia na dwie księgi podzielona”, „Pa-
miętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatu-
ry polskiej” 1950, nr 41/2, s. 329-372.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_Laskowski_(polityk_PSL)
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Lucyna Gęsikowska

HISTORIA UTRWALONA FLESZEM – KOLEKCJA ALBUMÓW
FOTOGRAFICZNYCH

W ZBIORACH WIMBP W BYDGOSZCZY

Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. dra W. Bełzy tworzą 
nie tylko wydawnictwa zwarte, ale również tysiące map, rękopisów, dokumen-
tów życia społecznego, czasopism (wydawnictw ciągłych), nut i fotografi i. Ko-
lekcja fotografi i jest bardzo interesującym zbiorem w WiMBP. Przechowywana 
w Dziale Zbiorów Specjalnych Biblioteki zawiera pamiątki uwieczniające wy-
darzenia i miejsca historyczne, losy osób prywatnych, historie całych pokoleń. 
Co istotne, materiały znajdujące się w albumach nie są wyłącznie fotografi ami. 
To również grafi ki, rysunki, szkice, wycinki z prasy. Widać, że część powstała 
w drukarniach/wydawnictwach, a pozostałe, mówiąc kolokwialnie, stworzone 
zostały chałupniczo, w warunkach domowych, przez pasjonatów danej dzie-
dziny. W tekście pojawiają się kwestie tematyki albumów, ich ilość w zasobach 
Biblioteki, format i waga (niektóre są pod tym względem naprawdę nietypowe), 
chronologia materiałów (lata, z których pochodzą), proweniencja (zakup, dar, 
czy też nieustalona forma nabycia), stan zachowania i jakość wykonania oraz 
ogólna wartość danego albumu. Kolekcja jest ciekawym zbiorem, zapomnia-
nym i jeszcze nie do końca odkrytym. Warto choć na chwilę wyciągnąć ją na 
światło dzienne i poznać bliżej. 

Biblioteczny zasób albumów pod względem tematycznym można po-
dzielić na trzy szeroko pojęte dziedziny – malarstwo, historię i geografi ę. Te te-
maty przewodzą w kolekcji. Najwięcej jest prac związanych z historią, najmniej 
z malarstwem. Łącznie Książnica posiada przeszło 50 takich pamiątek.

Zaczynając od historii – w twardej oprawie i formacie nieco więk-
szym od A4 zawarty jest wykonany odręcznie album Kościuszko i jego epo-
ka (Al. 2; 1150.1934 (4°)). Zdjęcia i grafi ki zgromadzone na 10. spośród 
16. kart przypominają Tadeusza Kościuszkę i najważniejsze wydarzenia 
z jego życia: przysięgę, więzienie, uwolnienie przez cara. Odręcznie wy-
konane opisy zdjęć i grafi k przedstawiają portrety innych osobistości: (Ada-
ma) Niemcewicza, (Tytusa) Działyńskiego1, generała Michała Radziwiłła2.                                                                                             
1 Adam Tytus Działyński, hrabia, (ur. 24 grudnia 1796 w Poznaniu, zm. 12 

kwietnia 1861 w Poznaniu) – polski arystokrata, działacz polityczny, mecenas 
sztuki, wydawca źródeł historycznych [w:] https://pl.wikipedia.org/wiki/Tytus_
Dzia%C5%82y%C5%84ski

2 Michał Gedeon Hieronim Radziwiłł herbu Trąby (ur. 24 września 1778 w Warszawie, 
zm. 24 maja 1850 w Warszawie) – książę, generał wojsk polskich, uczestnik insu-
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Oprócz tego facsimile3 Tadeusza Kościuszki z 1791 roku oraz kamea4 – z pier-
ścionka i broszki. Album zawiera charakterystyczny exlibris Biblioteki Miej-
skiej (z czytającą postacią, siedzącą przy oknie i  pochyloną nad książką). Bę-
dzie się on pojawiał jeszcze w wielu z omawianych albumów. 

Interesująco przedstawia się zbiór 
fotografi i dotyczących Polsko-Amery-
kańskiego Towarzystwa Historycznego 
w Chicago (Al. 7 ; 183.1937 (4°)). Album 
ze skrupulatnie opisanymi zdjęciami sporzą-
dził najprawdopodobniej Leon Walkowicz5, 
prezes wspomnianego Towarzystwa. Zawie-
ra on pieczęć organizacji, pieczęć samego 
Walkowicza (Walkowicz Photo) i, co bardzo 
wartościowe, dedykację (z dnia 21.12.1935 
r.) wraz z fotografi ą, dla dra Witolda Bełzy, 
dyrektora bydgoskiej Książnicy. 29 odbi-
tek reprodukowanych zdjęć tworzy cieka-
wy zestaw: Znajdują się tu między innymi 
odnalezione przez L. Walkowicza nagrobki 
rodziny Działyńskich, fotografi a z Ignacym 
Paderewskim z 1935 roku, kopia listu Pade-
rewskiego do Leona Walkowicza, zdjęcie 
generała Hallera w trakcie pobytu w Chi-
cago. Na 33. kartach autor zamieścił wiele 
interesujących i wartościowych pamiątek. 
Wszystko zachowane w bardzo dobrym 
stanie i stworzone z ogromną precyzją. Al-

rekcji kościuszkowskiej, wojen napoleońskich, Naczelny Wódz w powstaniu listopa-
dowym, senator-wojewoda Królestwa Polskiego (kongresowego) od 1825 roku, se-
nator-kasztelan Królestwa Polskiego w 1822 roku [w:] https://pl.wikipedia.org/wiki/
Micha%C5%82_Gedeon_Radziwi%C5%82%C5%82

3 Faksymile, rzadziej facsimile – dokładna kopia dokumentu, rysunku lub podpisu, wy-
konana sposobem mechanicznym, chemicznym bądź ręcznie [w:] https://pl.wikipe-
dia.org/wiki/Faksymile

4 Kamea – szlachetny lub półszlachetny kamień ozdobiony reliefem ciętym wypukło. 
Do wyrobu kamei najchętniej używano kamienia składającego się z dwóch różno-
barwnych warstw – onyksu, sardonyksu, karneolu. Ponieważ dwubarwne kamie-
nie są rzadkie, kamee często składano z dwóch kamieni, a w Mezopotamii wyko-
rzystywano kość słoniową, glinę i wosk. Jako materiał wykorzystywano również 
skorupy muszli i koral [w:] https://pl.wikipedia.org/wiki/Kamea

5 Działacz polonii amerykańskiej, współredaktor czasopisma literacko-naukowego 
„Nasze Jutro”.

Al. 7, Dar Leona Walkowicza, 
prezesa Polsko-Amerykańskiego 

Towarzystwa Historycznego
w Chicago
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bum w oprawie twardej, również zawiera wymieniany wyżej exlibris Biblioteki 
Miejskiej.

Fotografi e wybitnych mężów stanu (Al. 10 ; 833.1926) to kolejny al-
bum związany z historią. Dar radcy L. Regamey’a z Bydgoszczy. Na odwrocie 
materiałów znajdują się opisy w języku angielskim, pieczęć zakładu fotogra-
fi cznego brzmi: La Mention de Wide World Photos.

Album osobistości rosyjskich (Al. 11 ; 1145.1934) to malowane por-
trety, między innymi Katarzyny II Wielkiej, Pawła I, Aleksieja Orłowa, księcia 
Platona Żubowa, Tekli z Walentynowiczów, Mikołaja I, Lwa Bachmietjewa. 
Grafi ki są niewielkie, średnio 12 cm x 10 cm, 12 cm x 8,5 cm, sam album ma 

format 19 cm x 28,5 cm. Pamiątce w twardej oprawie towarzyszy exlibris Bi-
blioteki Miejskiej (ze zwojem) i latami 1903-1928. Został najprawdopodobniej 
stworzony z okazji 25-lecia funkcjonowania Biblioteki.

Inną pamiątką utrwalającą wybitne osoby jest zbiór: Stare fotografi e 
wybitnych osobistości polskich (Al. 16 ; 101.1930 (4°)). Wymiary portretów 
(grafi k i fotografi i) są niewielkie, to średnio 9 cm x 6,5 cm. Zachowały się na 
nich między innymi sylwetki: Mickiewicza, Kraszewskiego, Słowackiego, 
Niemcewicza, Dwernickiego, Wincentego Pola. Zobaczyć można także fotogra-
fi e powstańców z roku 1863, uwięzionych przez Austriaków; sztandar Legionu 
Polskiego z 1877 roku. Na końcu znajduje się kompilacja zatytułowana Powie-
szeni – Rozstrzelani 1863. Wszystkie zawarte w albumie fotografi e są podpisa-
ne, co zwiększa wartość materiału. Oprócz tego widoczne są też nazwy i adresy 

Al. 11, Osobistości rosyjskie
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punktów fotografi cznych, w których były wykonywane. To bardzo cenna infor-
macja dla wszystkich pasjonatów początkującej fotografi i (dla przykładu: Aug. 
Adler6, Dresden ; T. Szajnok7 ; Jan Mieczkowski8, Lwów ; A. i F. Zenschner 
w Poznaniu ; E. Mirska9, Posen ; N. Seyfried10, Poznań).

Magistrat Miasta Bydgoszczy podarował Książnicy album dotyczą-
cy poświęcenia toru wyścigowego w Bydgoszczy (Al. 12 ; 1263.1928 (4°)). 
Z albumu można się dowiedzieć, że uroczystość odbyła się 8 lipca 1928 roku, 

a utrwalone na fotogra-
fi ach wyścigi dokładnie 
29 lipca również 1928 
roku. Na obrazach widać 
uczestników wydarzenia, 
trybunę w dniu poświęce-
nia, powóz na torze wy-
ścigowym oraz najważ-
niejszy moment – przecię-
cie wstęgi. Dużą wartość 
przedstawia z pewnością 
zdjęcie na końcu albumu: 
loża Prezydenta RP, inży-
niera dra Ignacego Mo-
ścickiego oraz uwiecz-

6 August Adler (ur. 1842, zm. 1916) – fotograf w Dreźnie, w latach 1870-1897, jego 
foto-atelier znajdowało się przy Victoria-Strasse 21 [w:] https://www.fotografenwiki.
org/index.php/August_Adler

7 Teodor Szajnok (ur. 1833, zm. 1894) – polski artysta fotograf, publicysta, członek za-
łożyciel i wiceprezes Zarządu Klubu Miłośników Sztuki Fotografi cznej we Lwowie, 
autor podręcznika Przewodnik fotografi czny dla użytku fotografów zawodowych i mi-
łośników [w:] https://pl.wikipedia.org/wiki/Teodor_Szajnok

8 Jan Mieczkowski (ur. 1830, zm. 1889) – fotograf, właściciel zakładów fotografi cz-
nych w Warszawie, przez krótki okres również w Paryżu, w których zajmował się 
głównie wykonywaniem portretów. Na swoich zdjęciach uwiecznił m.in. Adama 
Mickiewicza, Deotymę i Stanisława Moniuszkę [w:] https://pl.wikipedia.org/wiki/
Jan_Mieczkowski

9 Balbina Mirska – najprawdopodobniej pierwsza w Poznaniu kobieta z zakładem foto-
grafi cznym, używała trojga imion i tyluż nazwisk [w:] https://kultura.poznan.pl/mim/
kultura/news/niezaleznosc-mirskiej,100422.html

10 Jan Nepomucen Seyfried (1811-1892) – poznański fotograf [w:] http://www.
labirynthistorii.pl/content.php?body=article&name=powstanie-styczniowe-w-
obiektywi&lang=pl; http://worldcat.org/identities/viaf-300977365/; https://fbc.pio-
nier.net.pl/details/nnzsgt9

Al. 12, Poświęcenie toru wyścigowego w Bydgoszczy, 
lipiec 1928 r.
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niony na kolejnej fotografi i powóz z Prezesem Wielkopolskiego Towarzystwa 
Wyścigów Konnych – p. [Kazimierzem – przyp. aut.] Żychlińskim11.

Bydgoszcz. Nasze Miasto 1346-1968 (Al. 15) to album, który wyko-
nała Grażyna Szcześniak, uczennica szóstej klasy szkoły podstawowej, młoda 
harcerka z 14 Szczepu Harcerskiego im. Władysława Komarowa przy SP nr 14 
(ul. Nakielska 11 w Bydgoszczy). Do albumu dołączony jest dokument  z ZHP 
mówiący o przekazaniu albumu: „Z okazji IV Zjazdu ZHP i V Zjazdu PZPR 
organizowano prace społeczne i czyny, między innymi harcerze poznali historię 
miasta i wyrazili to w różnych formach, np. ciekawych albumach…” (dokument 
z 11.11.1968 r.). Album tworzy 8 kart tablic (+ strona tytułowa), o wymiarze 23 
cm x 32 cm, i jest to kolaż pocztówek, fotografi i oraz grafi k. Przy roku 1968 
znalazła się ciekawa informacja na temat zmian w krajobrazie ówczesnej Byd-
goszczy: „…powstała Wieczorowa Szkoła Inżynierska, przebudowano również 
dworzec główny…”.

Pocztówki fotografi czne, czyli kartki pocztowe z fotografi ą, tworzą ko-
lejny album, zatytułowany Fotografi e Benita Mussolini’ego (Al. 18 ; 834.1926). 
Karty są prawdopodobnie włoskie, zachowane w bardzo dobrym stanie. Przy-
bliżają włoskie studia fotografi czne (Vettori Bologna, Case-Roma ; Foto Petit-
ti, Roma ; E. Richter, Roma) i takie wydarzenia jak: przemowa Mussoliniego, 
powitanie przy statku, zdjęcia zbiorowe, portretowe. Następny materiał (Al. 19) 
dotyczy Bereka Joselewicza (ur. 1764-zm. 1809) – polskiego żyda, kupca, puł-
kownika wojska polskiego i ofi cera Legionów Polskich we Włoszech.12 Album 
podarowała Ernestowa Łunińska z Warszawy, małżonka Ernesta Łunińskie-
go (ur. 1868-zm. 1931) – polskiego historyka, publicysty żydowskiego pocho-
dzenia, doktora prawa. W latach 1915-1917 był działaczem polityczno-publi-
cystycznym, propagującym sprawę polską. Po odzyskaniu niepodległości przez 
Polskę wykładał historię na Wydziale Publicystyki i Dziennikarstwa przy Szko-
le Nauk Politycznych w Warszawie. Spod jego pióra wyszedł między innymi 
Berek Joselewicz (Lwów 1908)13, co tłumaczy przekazanie Bibliotece Miejskiej 
albumu w tym właśnie temacie. Praca ma wymiary 28 cm x 35 cm i zawiera 
łącznie 18 kart, z czego na 7. z nich znajdują się fotografi e i grafi ki: portret 
na koniu; mapka, na której oznaczono, gdzie zginął i został pochowany Berek 
Joselewicz; piaskowiec na mogile Joselewicza (w 100. rocznicę zgonu); kadry 
z fi lmu/inscenizacji W lasach polskich (wykonanego na podstawie powieści J. 
Opatoszu14, w reżyserii Johna Turkowa, ze zdjęciami Ferdynanda Vlassaka). 

11 https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/en/jednostka/-/jednostka/5940652/obiek-
ty/427840

12 https://pl.wikipedia.org/wiki/Berek_Joselewicz
13 https://pl.wikipedia.org/wiki/Ernest_%C5%81uni%C5%84ski
14 Więcej informacji o pisarzu: https://culture.pl/pl/tworca/josef-opatoszu-wlasc-josef-

meir-opatowski
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Exlibris Biblioteki Miejskiej (z czytającą postacią) to także element powyższe-
go albumu.

Dwa albumy w kolekcji WiMBP skupiają się na rodzinie królewskiej 
Wielkiej Brytanii:  albumy 26 i 28. Pierwszy znajduje się w dwóch teczkach: 
Angielska rodzina królewska oraz Queen Mary. Fotografi e i pocztówki fotogra-
fi czne umieszczono na kartach tablic; przedstawiają one młodą królową Elżbie-
tę, królową z jej siostrą Małgorzatą oraz władczynię już z własnymi dziećmi15. 
Kolejne materiały przypominają rodziców Elżbiety, królową wraz z księciem 
Filipem, księcia i księżną Glocester (karta z datą dzienną 6.11.1935 r.). Co cie-
kawe, niektóre opisane są w języku niemieckim, część w angielskim.

Teczka Queen Mary16 to w dalszym ciągu materiały po księżnej Mał-
gorzacie (opis jednej z pocztówek fotografi cznych z pięknym verso: Her Roy-
al Highness Princess Margaret, photograph by Cecil Beaton17), po rodzicach 

15 Na odwrocie tej pocztówki fotografi cznej widnieje napis: Post card, Pho Greetings 
Series, Greetings and best wishes photograph by Marcus Adams [przyp. aut.].

16 Queen Mary to królowa Maria Teak, babcia Elżbiety II, jej mężem był król Jerzy V 
[przyp. aut.].

17 Cecil Beaton (ur. 1904, zm. 1980) – brytyjski kostiumograf i scenograf fi lmowy i te-
atralny. Laureat trzech Oscarów, m.in. za kostiumy do fi lmów Gigi (1958) i My Fair 
Lady (1964) [w:] https://pl.wikipedia.org/wiki/Cecil_Beaton

Al. 28, Królewska Rodzina Windsorów
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Elżbiety, ale również takie pamiątki jak np. zdjęcie księstwa Kent w Bibliotece 
Jagiellońskiej (pośród nich stał Adam hrabia Potocki18).

Wspomniany album 28, Królewska rodzina Windsorów, to duży zbiór 
fotografi i, pocztówek fotografi cznych, a także wycinków z gazet i grafi k, w opra-
wie twardej, o wymiarach 34 cm x 46 cm. Zobaczymy tutaj królową Wiktorię 
(1838), według obrazu E. Corboulda, księcia Alberta (1840), według portretu 
Johna Partridge’a, uroczystość ślubną księcia Walii (późniejszego Edwarda VII) 
z księżniczką Aleksandrą Duńską w 1863 roku, koronację Edwarda VII (1903), 
królową Wiktorię z wnukiem (Jerzym V) i małżonką królową Marią, fotografi ę 
Jerzego VI wraz z Elżbietą, narodziny Elżbiety (oraz królową jako czterolatkę, 
sześciolatkę), uroczystość zaślubin królowej Elżbiety i księcia Filipa, śmierć 
Jerzego VI… Jak widać, przekrój czasowy jest ogromny, album jest bardzo inte-
resującym materiałem i widać, że jego autor włożył w niego dużo pracy i serca. 
Wycinki z prasy są przygotowane bardzo pieczołowicie, podpisy pod zdjęciami 
brzmią w kilku językach (polski, niemiecki, angielski). Warto sięgnąć po ten 
album, aby przypomnieć sobie losy brytyjskiej rodziny królewskiej.

W kolekcji fotografi cznej WiMBP jest także wiele dokumentów, które 
utrwalają historię bydgoskiej Książnicy. Dzięki nim wiemy, jak kilkadziesiąt lat 
temu wyglądała Biblioteka, co się zmieniło, kto w niej pracował, jakie spełniała 
wówczas funkcje. Album 45 (Fot. 829), umieszczony w sztywnej kieszonce, po-
wstał z okazji 75-lecia Biblioteki Wojewódzkiej (1903-1978). Fotografi e w nim 
zgromadzone zainteresują każdego miłośnika historii: wejście do Biblioteki, od 
strony Starego Rynku, jeszcze bez schodów istniejących w tej chwili; Sala Kró-
lewska Bernardyna – w nieco innym układzie niż obecnie (+ stare druki z Ber-
nardyny); Izba Pamięci im. A. Grzymały-Siedleckiego; exlibris tegoż.

W albumie 46 zamieszczono fotografi czną relację ze spotkania z ge-
nerałem broni Stanisławem Popławskim19 w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Bydgoszczy. Na zdjęciach widać przywitanie generała broni – Jan Hojka 
(kierownik Wydziału Kultury) i Bolesława Podraza (wówczas przewodnicząca 
Rady Zakładowej) witają zgromadzonych gości, Józef Podgóreczny20 (ówcze-

18 Adam Józef Potocki herbu Pilawa – hrabia, polski polityk galicyjski, jeden z twórców 
krakowskiego stronnictwa konserwatywnego i orędownik autonomii tego rejonu [w:] 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Adam_J%C3%B3zef_Potocki

19 Stanisław Popławski – polski i radziecki wojskowy i polityk, generał armii Armii 
Radzieckiej i Ludowego Wojska Polskiego, dowódca Wojsk Lądowych (1947-1950), 
wiceminister obrony narodowej (1949-1956), członek Komitetu Centralnego PZPR 
(1949-1956), poseł na Sejm Ustawodawczy i na Sejm PRL I kadencji, członek 
Komisji Wojskowej Biura Politycznego KC PZPR nadzorującej Wojsko Polskie od 
maja 1949.

20 Józef Podgóreczny (ur. 1900, zm. 1990) – polski nauczyciel, działacz kultury, długo-
letni dyrektor Biblioteki Miejskiej w Bydgoszczy, jeden z założycieli Bydgoskiego 
Towarzystwa Naukowego, długoletni działacz Towarzystwa Miłośników Miasta 
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sny dyrektor placówki) zaznajamia generała Popławskiego i generała Huszczę 
z historią Biblioteki. Klara Sarnowska (bardzo szanowana i uznana przez dyrek-
tora Bełzę pracownica Biblioteki, w latach 1953-1968 wicedyrektor placówki)21 
pokazuje zebranym gościom wystawę „300 lat prasy polskiej”. Materiały ze 
spotkania oprawiono w bibliotecznej introligatorni, w roku 1962. Na okładce 
znajduje się herb miasta, album ma wymiary 22,5 cm x 29 cm i zawiera 14 kart 
tablic, z czego na 10. zamieszczone są fotografi e.

Niezwykle interesujące są dwa kolejne albumy: Album Urzędników 
i Funkcjonariuszy Bibljoteki Miejskiej (1903-1920) oraz (1920-1928) (sygn. 
DŻS XVI.11.10 T. 10 (b) ; 1183.1928 (4°) ).  Albumy w oprawie twardej, o wy-
miarach 25 cm x 34 cm, zachowane w bardzo dobrym stanie, utrwaliły pracow-
ników Biblioteki z początków XX wieku. Dla pracowników WiMBP to ogrom-
ne źródło wiedzy na temat przeszłości instytucji. W pierwszym ze zbiorów znaj-
dują się zdjęcia takich osób jak: Prof. Georg Minde-Pouet (dyrektor placówki, 
czas zatrudnienia: 12.10.1903-21.06.1913); Hedwig Leistikow (bibliotekarka: 
2.04.1904-28.11.1910); Elisabeth Strasser (najpierw wolontariuszka, później 
sekretarka Książnicy, 15.09.1917-8.09.1920); dr Martin Bollert (dyrektor, 
8.09.1913-1.09.1920). W drugim albumie pojawiają się pracownicy z kolejnych 
lat działalności Biblioteki: sekretarka Marta Wierzbicka; kustosz Jan Klein (za-
trudnienie w czasie: 1.04.1921-1.07.1923, zginął w Dachau); dr Witold Bełza 
(pierwszy polski dyrektor Biblioteki w latach 1.09.1920-1.12.1952, pracował do 
31.08.1953 r.); Zygmunt Malewski (ur. 1873-zm. 1937, pseud. Malczart, Bogu-
fał z Bydgoszczy – polski literat, archiwariusz miejski, badacz historii Bydgosz-
czy, twórca i redaktor „Przeglądu Bydgoskiego”22); Michał Nycz (ur. 1909-zm. 

Bydgoszczy, podporucznik piechoty Wojska Polskiego II RP [w:] https://pl.wikipe-
dia.org/wiki/J%C3%B3zef_Podg%C3%B3reczny

21 W 1937 roku [Klara Sarnowska – przyp. aut.] została zatrudniona jako stażystka 
w bydgoskiej Bibliotece Miejskiej, szybko zyskała uznanie ówczesnego dyrektora bi-
blioteki – W. Bełzy. Prace w bibliotece przerwał wybuch II wojny światowej, w 1940 
r. powróciła do pracy. Zajmowała się selekcją księgozbioru (pomimo groźby repre-
sji), zdołała ukryć wiele cennych druków polskich i ocalić je przed zniszczeniem. 
Uratowane książki włączono do miejskiego księgozbioru w 1945 r. Po wyzwoleniu 
natychmiast zajęła się uporządkowaniem zasobów Biblioteki Miejskiej. Ukończyła 
kilka specjalistycznych kursów, m.in. w zakresie starodruków. Od 1953 r., aż do 
przejścia w 1968 r. na emeryturę, pełniła funkcję wicedyrektora bydgoskiej Książnicy 
[w:] https://cmentarz.bydgoszcz.pl/wp/2016/05/26/klara-sarnowska-1908-1997/

22 Malewskiego zafascynowała postać bydgoskiego malarza Maksymiliana 
Piotrowskiego. Do Bydgoszczy przeniósł się ostatecznie w 1922 r. i zamieszkał przy 
ul. Chłopickiego 1. Dążąc do stworzenia sobie podstaw egzystencji, zorganizował 
i prowadził w Bydgoszczy przez kilka lat prywatne gimnazjum żeńskie. W grudniu 
1928 r. wygrał konkurs magistratu na stanowisko sekretarza Muzeum Miejskiego 
i archiwariusza miejskiego. Pierwszą jego pracą jako urzędnika było należyte upo-
rządkowanie archiwum miejskiego, spolszczenie ksiąg archiwalnych i segregacja 
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1939 – polski historyk skarbowości, wicedyrektor Biblioteki Miejskiej w Byd-
goszczy23); Natalia Malinowska (kierowniczka introligatorni od pierwszego 
dnia jej funkcjonowania, tj. 1.11.1923 – do 1.11.1927). Zarówno w pierwszym, 
jak i drugim Albumie Urzędników… znajduje się kilka zdjęć nieopisanych (np. 
Elze Kreutz, Fr. Viebea, Ludwik Zembrzuski, Franciszek Budziak), nie mniej 
jednak większość jest skrupulatnie opracowana i dostarcza cennych informacji.

Biblioteka Miejska pojawia się również w kolejnym albumie, zatytuło-
wanym po prostu Bydgoszcz (1843.1942 (2°) ; Fot. 1274 B). Przekrój fotografi i 
jest rozmaity, obejmuje wiele punktów w mieście: wnętrza Książnicy, Muzeum 
Miejskie (z zewnątrz + sale), Teatr Miejski, Seminarium Nauczycielskie przy 
ulicy Seminaryjnej, sierociniec na Traugutta, Szpital Zakaźny na Floriana, Miej-
ską Szkołę Handlową przy Jagiellońskiej, kościół św. Trójcy, kościół Jezuitów na 
Placu Kościeleckich (przed kościołem stoi urokliwa dorożka z białym koniem), 
kościół Klarysek (przed kościołem bruk, po którym środkiem drogi człowiek 
pcha drewniany wózek), główny budynek dzisiejszego Urzędu Wojewódzkie-
go (wówczas ekspozytura województwa poznańskiego), sąd na Wałach Jagiel-
lońskich, Gazownię, NBP przy ulicy Jagiellońskiej (wtedy Bank Polski), starą 
elektrownię na Warmińskiego 8, rzeźnię miejską przy Jagiellońskiej (chodniki 
czyste, zadbane, mnóstwo drzew), prowianturę wojskową (jednostka wojskowa 
zajmująca się zaopatrywaniem wojska w prowiant) przy Jagiellońskiej, śluzy 
nad Kanałem Bydgoskim – zarówno starym, jak i nowym, barki na Brdzie, Aleje 
Mickiewicza (bruk, aleja drzew pośrodku i ławeczki), dworzec kolejowy (pięk-
ny, nieduży, z wieżyczką), przed nim niewielki kiosk: Biuro Ogłoszeń. Sprzedaż 
Gazet. Album zawiera wiele „perełek”, jak z perspektywy czasu o nieistnie-
jących już miejscach powiedzieliby sympatycy starej Bydgoszczy. Na pewno 
warto po niego sięgnąć, by zobaczyć niekiedy zupełnie inną odsłonę miasta. 
Trudno sprecyzować lata, z których pochodzą fotografi e, ale z pewnością jest 
to początek XX wieku, bo chociażby wspominany budynek zewnętrzny dworca 
PKP powstał w 1915 roku24. Zbiór zawiera 33 karty tablic, oprawa jest twarda, 
stan bardzo zadowalający, a wymiary albumu to 29 cm x 39 cm.

Materiał dotyczący bydgoskich szpitali to kolejny z albumów wy-
danych w bardzo dużym formacie (39 cm x 52 cm). Zbiór nosi tytuł Szpitale 
w Bydgoszczy. Rok 1925 (363.1950 (2°) ), oprawa jest twarda. Na 10. kartach 
tablic utrwalono budynki i wnętrza takich placówek jak: Lecznica Miejska przy 
ul. Gdańskiej 165; Zakład Diakonisek przy ul. Seminaryjnej 1-2 oraz Stację 
Położniczą przy ulicy Gdańskiej 4-2 [nie do końca precyzyjny podpis – przyp. 
aut.]. Na fotografi ach widać wnętrza szpitalne: porodówkę, gabinety zabiego-

ważniejszych akt z czasów Fryderyka II. Oprócz tego poszukiwał także dzieł malarza 
Piotrowskiego [w:] https://pl.wikipedia.org/wiki/Zygmunt_Malewski.

23 https://pl.wikipedia.org/wiki/Micha%C5%82_Nycz_(historyk)
24 https://pl.wikipedia.org/wiki/Bydgoszcz_G%C5%82%C3%B3wna
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we, sale przyjęć. Powstały w zakładzie fotografi cznym Witalisa Wojuckiego, 
mieszczącym się przy ulicy Śniadeckich 13-1425.

Drugim, najczęściej pojawiającym się tematem albumów, jest szeroko 
pojęta geografi a. Są to albumy, które dotyczą miast lub państw. Na przykład 
zbiór Kraków (Al. 3, 1804.1949), sznurowany, w miękkiej oprawie, z 18. arty-
stycznymi planszami heljotypowymi26, na 18. kartach tablic. Wydawca to Salon 
Malarzy Polskich w Krakowie, a wszystko odbite w Zakładach Reprodukcyj-
nych „AKROPOL” w Krakowie.

To nie jedyny Kraków w kolekcji Zbiorów Specjalnych – następny al-
bum (Zabytki Krakowa: Al. 8 ; 1149.1934 (4°)) jest większy (36 cm x 32 cm), 
w oprawie twardej, wewnątrz z exlibrisem Biblioteki Miejskiej. Do fotogra-
fi i w dużym formacie dołączonych jest 13 luźnych odbitek reprodukowanych 
zdjęć, z datą: październik 1959 r. Materiały, które znajdują się w albumie, posia-
dają pieczątkę o treści: „wykonano w Pracowni Fotomikrofi lmowej Archiwum 

25 https://pomorska.pl/fotografi a-sprzed-ponad-70-lat-pelna-tajemnic/ar/7338246
26 Heliotypia to sporządzanie odbitek na papierze dziennym [w:]  https://www.diki.pl/

slownik-angielskiego?q=heliotypy

Al. Szpitale w Bydgoszczy 1925 r.
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dokumentacji Mechanicznej” oraz znak zakładu fotografi cznego: J. Krieger27 
w Krakowie.

Stolicę Polski reprezentuje album Wilanów (Al. 9 ; 1146.1934 (4°)), 
zbiór w oprawie twardej, o wymiarach 31,5 cm x 35,5 cm, z dołączonym exli-
brisem Biblioteki Miejskiej. Na 8. spośród 10. kart zobaczyć można przede 
wszystkim Pałac Wilanowski, króla Jana III Sobieskiego (oraz pokój, w którym 
odszedł władca) oraz królową Marysieńkę (czyli Marię Kazimierę d’Arquien, 
córkę francuskiego markiza Henryka d’Arquien, małżonkę króla w latach 1665-
169628), zatem Polskę XVII-wieczną. Pałac w Wilanowie to również spuścizna 
po królu Sobieskim. Ten pozostawił po sobie kilka ważnych budowli29 i otaczał 
mecenatem artystów rozmaitych dziedzin (architektów, rzeźbiarzy, malarzy, hu-
manistów, matematyków, a nawet astronomów30).

Kolejna odsłona Wilanowa pojawia się wśród pocztówek zebranych 
w albumie 17, pozostającym bez nazwy. Zbiór przedstawia charakterystyczne 
dla Polski miejsca oraz sylwetki znanych osobistości: wspomniany Wilanów, 
Pałac w Łazienkach Królewskich, Collegium Medicum w Poznaniu, Toruń, 
Gdynię (okręty, port), Bydgoszcz, Gdańsk; wśród postaci pojawiają się między 
innymi: Jerzy Szaniawski31, Ferdynand Antoni Ossendowski32, Juljusz Kleiner33, 
Karol Hubert Rostworowski34, Marja Rodziewiczówna, Zenon Przesmycki (Mi-
riam), Kazimierz Wierzyński, Kornel Makuszyński, Marja Dąbrowska, Bole-
sław Leśmian. 

W omawianej kategorii albumów mają swoje miejsce także te tyczą-
ce się zagranicznych państw i miast. Ciekawie prezentuje się zestaw starych, 
szwajcarskich widoków na fotografi ach: mieszkańcy, budynki, życie codzienne. 
27 Ignacy Krieger – krakowski fotograf, właściciel zakładu fotografi cznego dokumentu-

jącego miasto i jego zabytki [w:] https://pl.wikipedia.org/wiki/Ignacy_Krieger
28 https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_III_Sobieski
29 Sobieski  wybudował pałac w Wilanowie, ufundował kościół kapucynów (jako votum 

za wiktorię wiedeńską, gdzie spoczywa jego serce), kościół św. Kazimierza (sakra-
mentek) na Nowym Mieście w Warszawie (kolejne votum) oraz Kaplicę Królewską 
w Gdańsku [w:] Tamże.

30 Tamże.
31 Jerzy Szaniawski (1886-1970) – polski dramaturg, felietonista i pisarz, członek 

Polskiej Akademii Literatury. Sławę przyniosła mu m.in. seria opowiadań o profeso-
rze Tutce [w:] https://pl.wikipedia.org/wiki/Jerzy_Szaniawski

32 Ferdynand Antoni Ossendowski (1878-1945) – polski pisarz, dziennikarz, podróżnik, 
antykomunista, nauczyciel akademicki, działacz polityczny, naukowy i społeczny 
[w:] https://pl.wikipedia.org/wiki/Ferdynand_Ossendowski

33 Juliusz Kleiner (1886-1957) – polski historyk literatury polskiej [w:] https://pl.wiki-
pedia.org/wiki/Juliusz_Kleiner

34 Karol Hubert Rostworowski herbu Nałęcz (1877-1938) – polski dramaturg i poeta, 
muzyk, publicysta, stronnik Obozu Wielkiej Polski [w:] https://pl.wikipedia.org/wiki/
Karol_Rostworowski
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Album jest dość mocno zniszczony i wybrakowany, ale mimo tego nadal jest 
wartościowym źródłem wiedzy. Szwajcaria, czyli Album 27 to między inny-
mi piękna grafi ka – domek Zwingla przy Wildhaus, grafi ka Lugano, fotografi e 
Genewy i Lugano, interesujące zdjęcia kolei szwajcarskiej (tunel Gotthardbahn 
Giornico Biaschina z lat 1872-1882 – początki prac35).

W albumie 37 (4704.1957 (4°)) skrywa się zbiór kart pocztowych 
i pocztówek fotografi cznych zatytułowanych Moskwa. ZSRR, Miasta Związku 
Radzieckiego. Interesujące, z historycznego punktu widzenia, materiały, pocho-
dzą z 1956 oraz 1957 roku. Na 20. kartach tablic zachowały się zarówno obrazy 
czarno-białe, jak i kolorowe. Zbiór ma oprawę twardą, jest w bardzo dobrym 
stanie, a jego wymiary to 26 cm x 36 cm.

Na pięknych, grubych planszach w albumie 43 (5499.1957 (4°)), pisa-
nym w języku niemieckim, zobaczyć można Gdańsk z końca XIX wieku (między 
innymi fotografi e z 1894 r.). Według opisu, w albumie powinno się znajdować 
18 zdjęć, niestety zachowało się tylko 
6. Wydawcą był R. Barth (Danzig)36. 
Składane etui jest mocno zniszczo-
ne, ale zachowała się piękna okładka 
z napisem Danzig (Gdańsk). Zdjęcia 
przypominają dawny Gdańsk, warto 
do niego sięgnąć.

Ostatnim tematem, który 
podobnie jak geografi a, często po-
jawia się w albumach, są malarstwo 
i sztuka. W tej kategorii albumów 
znajdują się zbiory związane z ma-
larstwem, grafi ką, fotografi ą oraz re-
lacje z wystaw.

W Muzeum Miejskim 
w Bydgoszczy, w czasie od 11.XI 
do 9.XII. 1934 roku, miała miejsce 
wystawa zatytułowana „Żołnierz 
w sztuce”. Relacja z niej znajduje się 
w albumie 5 (1365.1934 (4°)), wy-
danym w oprawie twardej (oprawa 
z 1934 r., z introligatorni Bibilioteki 

35 Giornico to gmina w powiecie Leventina w Szwajcarii, a Biaschina wąwóz, który dziś 
poprzecinany jest tunelami kolejowymi oraz najdłuższym i najwyższym wiaduktem 
na autostradzie A2 [w:] https://en.wikipedia.org/wiki/Giornico

36 Dodatkowa informacja z albumu: Originalaufnahme von Dr. E. Mertens & Cie, 
Berlin.

Al. 43, Fotografi e Gdańska 
z końca XIX w.
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Miejskiej), z exlibrisem Książnicy i odręcznymi opisami zdjęć. Piętnaście kart 
zbioru podzielono według dwóch głównych części wystawy, tj. I książka i II 
obrazy. W dziale „książki” znajdowały się eksponaty wypożyczone z Biblioteki 
Miejskiej, w części „obrazy” – eksponaty prywatnych właścicieli. Wewnątrz 
strony tytułowej zapisano, że wystawa odbyła się „z okazji Tygodnia Białego 
Krzyża.” To interesująca pamiątka, pokazująca nie tylko historyczną ekspozy-
cję, ale także wygląd muzeum sprzed blisko 100. lat, a także formy współpracy 
pokrewnych instytucji kultury.

Kolejna pamiątka powystawowa to album 13 (Fot. 584) – w formacie 
20 cm x 19 cm, z 25. kartami tablic: IV Bydgoska Wystawa Amatorskiej Foto-
grafi i Artystycznej. Zestaw jest dokładnie opisany, co rzadko się zdarza w przy-
padku albumów, podany jest także rok, w którym miała miejsce ekspozycja: 
Polskie Towarzystwo Fotografi czne w Bydgoszczy; styczeń-luty 1960, Klub 
Międzynarodowej Prasy i Książki w Bydgoszczy.

Album 21 (1154.1934 (2°)) przybliża polskie malarstwo 2. połowy 
XIX wieku: twórczość Jana Matejki (ur. 1838-zm. 1893 ; przykłady twórczości: 
Unia Lubelska, Batory pod Pskowem, Sobieski pod Wiedniem, Hołd Pruski, Bi-
twa pod Grunwaldem, Kazanie Skargi), Artura Grottgera (ur. 1837-zm. 1867 ; 
Lituania I, Puszcza, Przysięga, Duch), Henryka Siemiradzkiego (ur. 1843-zm. 
1902 ; U studni, Na Capri, Pochodnia Nerona), Aleksandra Orłowskiego (ur. 
1777-zm. 1832 ; Aresztanci na postoju, Armja pruska (karykatura)). Na 20. kar-
tach w formacie 35 cm x 49 cm znajduje się wiele ciekawych prac. 

W albumie 41 (Album malarzy obcych ; 1151.1934 (4°)) zebrano twór-
czość malarzy obcych – wszystko w twardej oprawie, formacie 36 cm x 32 cm, 
z exlibrisem Biblioteki Miejskiej, na 14. kartach tablic. Widoczne w zbiorze 
prace to w większości obrazy sfotografowane w ramie (między innymi: Rafael 
S. – Madonna Della Tenda; Venonese Paulo – Zwiastowanie, Madonna e Santi, 
La Santa Famiglia; Anvers – La Flagellation par Rubens; La Deposizione).

Następny materiał to zbiór pięknych, kolorowych ilustracji do sztuk, 
dramatów, oper, zatytułowany: Peter A. Becker’s Theater – Figurinen-Mappe 
(Al. 25). Całość sporządzono w języku niemieckim, projekty i rysunki wykonał 
wspomniany Peter A. Becker, opisy Gustaw Eberhardt. Na 85. kartach obejrzeć 
można prace przygotowane do Don Juana Moliera, Króla Leara Williama Sha-
kespeare’a, legendy Latającego holendra37, Turandota (nieukończonej opery 
włoskiego kompozytora Giacoma Pucciniego38), Aidy (opery w 4. aktach, z mu-
zyką Giuseppe Verdiego39) oraz Lohengrina – opery R. Wagnera40.

37 https://pl.wikipedia.org/wiki/Lataj%C4%85cy_Holender_(legenda)
38 https://pl.wikipedia.org/wiki/Turandot
39 https://pl.wikipedia.org/wiki/Aida_(opera)
40 W operze zawarty jest „Marsz weselny”  Wagnera, grany na ceremoniach ślubnych 

(rzadziej w Europie, częściej w Stanach Zjednoczonych) [w:] https://pl.wikipedia.
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Interesująco przedstawia się album 34, w twardej oprawie, o wymia-
rach 26 cm x 32 cm. Przybliża sylwetkę Maksymiliana Antoniego Piotrowskie-
go (1813-1875), zapomnianego artysty, znanego jednakże w całej Europie41. 
W roku 1948 w Muzeum Miejskim w Bydgoszczy miała miejsce wystawa pre-
zentująca spuściznę artysty. W albumie 34 znajduje się katalog z tejże wystawy, 
a w nim lista wystawionych wówczas dzieł. W zbiorze można zobaczyć frag-
menty wspominanej prezentacji, a także autoportrety artysty, jego rodziny oraz 
fotografi e uwieczniające odsłonięcie tablicy pamiątkowej, poświęconej mala-
rzowi, przy ulicy Długiej 22, gdzie się urodził.

Ostatnim albumem, który zostanie przybliżony w artykule będzie al-
bum 1: Reprodukcje obrazów malarzy polskich (Fot. 1140, sygn. 769.1931 (4°)). 
To dar dyrektora Juliana Vacqueret’a z Inowrocławia. Praca wykonana w opra-
wie twardej, o wymiarach 46 cm x 34 cm, zachowała się w dobrym stanie. Na 
tyłach przedniej okładki umieszczono exlibris Biblioteki Miejskiej. Na poszcze-
gólnych kartach znajduje się bardzo bogaty materiał, cenny przede wszystkim 

org/wiki/Lohengrin_(opera).
41 Więcej informacji na temat malarza pod adresem: https://pl.wikipedia.org/wiki/

Maksymilian_Piotrowski

Al. 1, Reprodukcje obrazów malarzy polskich
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dla miłośników malarstwa i szeroko pojętej sztuki. Na kartach pojawiają się 
dzieła takich artystów jak: Ajdukiewicz, Brandt, Bacciarelli, Brodowski, Kos-
sak, Cynk, Dylczyński, Gerson, Gierymski, Grottger, Kostrzewski, Kozakie-
wicz, Lesser, Löffer, Maleszewski, Matejko, Miller, Siemiradzki.

Autorem większości spośród sfotografowanych obrazów jest Konrad 
Brandel – polski fotograf, wynalazca, fotoreporter, kronikarz Warszawy. Współ-
pracował m.in. z „Tygodnikiem Ilustrowanym”, „Fotografem Warszawskim” 
i „Wędrowcem”. To twórca unikatowej dokumentacji fotografi cznej Warsza-
wy końca XIX w., autor najstarszych polskich zdjęć lotniczych, wykonanych 
w 1865 r. z gondoli balonu lecącego nad Warszawą, i najprawdopodobniej jedy-
ny Polak, który w XIX wieku fotografował z balonu.42

Opisane w artykule albumy to tylko część zebranej kolekcji WiMBP. 
Wciąż są one badane i odkrywane na nowo przez bibliotekarzy. Dzieje się tak 
dlatego, że fotografi e bardzo często są nieopisane – nie jest znana data utworze-
nia, autor zdjęcia, również uwiecznione na zdjęciu miejsce. Jednakże w miarę 
upływu czasu zdobywamy informacje na temat posiadanej kolekcji i skrzętnie 
uzupełniamy naszą wiedzę. Zdarza się i tak, że czytelnicy przeglądający mate-
riały, wiedzą coś więcej na temat nieopisanych zdjęć, więc z ich wiedzy również 
czerpiemy.  Materiał zgromadzony przez bydgoską Książnicę jest bez wątpienia 
zbiorem interesującym, który zaciekawi każdego pasjonata fotografi i i dawnych 
dziejów, warto po niego sięgać, bo wciąż skrywa liczne tematy warte opraco-
wania. 

42 https://pl.wikipedia.org/wiki/Konrad_Brandel
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Joanna Jankowska

SUPERBOHATEROWIE Z PRZESZŁOŚCI 
WE WSPÓŁCZESNEJ LITERATURZE BIOGRAFICZNEJ 

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

 Książki biografi czne w ostatnich latach stały się niezwykle popularne 
nie tylko wśród dorosłych czytelników, ale również wśród dzieci i młodzieży. 
Współczesny rynek wydawniczy proponuje młodym odbiorcom utwory biogra-
fi czne atrakcyjne nie tylko ze względu na szatę grafi czną, ale również formy 
przekazu bazujące na nowoczesnej technologii i tym samym dostosowane do 
szerokiej percepcji czytelnika. Dzisiejsze wydania zdecydowanie różnią się od 
publikacji z minionych epok. Oczywiście, nie chodzi tutaj tylko o stronę edy-
torską, ale głównie o sposób przekazywania wiedzy o wybitnych postaciach. 
W przeszłości proza biografi czna skupiała się głównie na celach poznawczych 
i wychowawczych. Kształtowała właściwe postawy poprzez ukazanie wzorów 
dobrego postępowania lub negatywnych, zniechęcających przykładów. Te za-
biegi miały doprowadzić młodego czytelnika do autorefl eksji, a przede wszyst-
kim pomóc w budowaniu własnego charakteru. Na propagowanie określonego 
ideału wychowawczego miały wpływ realia epoki, w której powstawały utwory 
należące do tego gatunku.1 

Dziewiętnastowieczna opowieść biografi czna opierała się głównie na 
prezentacji wzorców osobowych oraz wzbogaceniu wiedzy historycznej mło-
dzieży. Przykładem jest powieść Jan Kochanowski w Czarnolesie. Obraz z koń-
ca XVI wieku Klementyny z Tańskich Hoffmanowej. Z kolei w biografi ach okre-
su dwudziestolecia międzywojennego dużą rolę odgrywały informacje na temat 
życia i działalności wybitnej postaci oraz szerokie tło polityczne i historyczne. 
Przeważały m.in. elementy dokumentalne i faktografi czne oraz zainteresowa-
nie przeszłością. Prezentowano autentyczne, godne do naśladowania wzorce 
osobowe. W tym czasie powstawały również należące do prozy wspomnienio-
wej utwory autobiografi czne, które nareszcie pokazywały świat z perspektywy 
dziecka. W ten sposób autorzy pragnęli powrócić do beztroskich chwil dzieciń-
stwa, a przede wszystkim pokazać, jak ważny jest wewnętrzny świat dziecka, 
a więc jego uczucia, przeżycia i marzenia. O tym pisali Kornel Makuszyński, 
Maria Dąbrowska, Juliusz Kaden-Bandrowski, Melchior Wańkowicz. Po woj-

1 E. Kruszyńska, Ludzie z pasją-współczesne biografi e dla młodego odbiorcy, [w:] 
Stare i nowe w literaturze dla dzieci i młodzieży. Biografi e, red. B. Olszewska, O. 
Pajączkowski, L. Urbańczyk, Opole, 2015, s. 149.
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nie proza biografi czna dla dzieci i młodzieży była bardzo zróżnicowana. Wpływ 
na tę różnorodność miał typ portretowanych postaci. 

W latach 50. prezentowano bohaterów rewolucyjnych (np. J. Broniew-
ska O człowieku, który się kulom nie kłaniał), ale również wybitnych pisarzy 
(np. J. Porazińska Kto mi dał skrzydła), artystów (np. J. Broszkiewicz Opowieść 
o Chopinie) i uczonych (np. H. Bobińska Maria Skłodowska-Curie). W latach 
60. i 70. pojawiły się dodatkowo publikacje poświęcone podróżnikom, spor-
towcom i pilotom charakteryzujące się dużymi walorami poznawczymi. Przy-
kładem rzetelnego opracowania jest zbiór opowiadań o sławnych odkrywcach, 
wynalazcach i uczonych Historie niezmyślone Gabrieli Pauszer-Klonowskiej. 
Z kolei w zbeletryzowanej biografi i o Chopinie Fryderyk Tadeusza Łopalew-
skiego, można znaleźć liczne anegdoty, dokumenty oraz listy, a dzięki detalom 
związanym z obyczajowością i ówczesną historią, poczuć także klimat epoki, 
w której żył muzyk. Z czasem autorzy starali się uatrakcyjnić swoją opowieść. 
Często sięgali po wątki przygodowe oraz dykteryjki nawiązujące do życia boha-
tera. W ten sposób przekazywali również informacje na temat relacji społeczno-
obyczajowych.2 

Realizacja funkcji poznawczej i dydaktycznej dokonuje się również we 
współczesnej prozie biografi cznej. To wspólny mianownik dawnej i dzisiejszej 
literatury dla dzieci i młodzieży poświęconej znanym autorytetom. Obecnie 
niezwykle ważne w podążaniu za oczekiwaniami młodych czytelników są no-
woczesne formy przekazu wizualnego i werbalnego, a także efektowna stro-
na edytorska publikacji. Jednym ze sposobów przybliżania dzieciom bohatera 
i jego epoki jest porównanie współczesnych realiów do warunków panujących 
w dawnych czasach, wskazanie różnic między nimi. O atrakcyjności powieści 
biografi cznych dla dzieci i młodzieży decyduje np. nawiązanie do autentycz-
nych wydarzeń z życia bohatera, cytowanie jego wypowiedzi, umieszczanie 
w tekście dokumentów związanych z jego działalnością, narracja w pierwszej 
osobie, wykorzystanie dialogów. Stąd ważny element współczesnych biografi i 
stanowią: obraz (fotografi e przybliżające sylwetkę bohatera, wycinki z dawnych 
gazet, uwiecznione na kliszy dowody pracy, jego własnoręczne notatki, niekie-
dy nieme, kilkuminutowe fi lmy rejestrujące jego życie i działalność), dźwięk 
(nagrania na płytach CD, prezentujące twórczość artysty, często zsynchronizo-
wane z akcją opowieści), odwołania do Internetu (linki do stron uzupełniają-
cych wiedzę na temat faktów z życia). Dodatkiem są również nienarzucające 
się i umiejętnie wplecione do tekstu kalendaria, słowniczki objaśniające, np. w 
formie przypisów oraz krótkie notki biografi czne odnoszące się do osób z oto-
czenia bohatera.3 

2 Tamże, s. 150-151.
3 O. Pajączkowski, Mówiąc prosto o trudnych problemach - biografi e dla dzieci au-

torstwa Anny Czerwińskiej-Rydel, [w:] Stare i nowe w literaturze dla dzieci i mło-
dzieży-biografi e, red. B. Olszewska, O. Pajączkowski, L. Urbańczyk, Opole, 2015,                        
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Ta interaktywność dzisiejszych opowieści biografi cznych gwarantuje 
przede wszystkim zabawę, ale jednocześnie zachęca do samodzielnych poszu-
kiwań, a więc poszerzania wiedzy o bohaterze i zrozumienia jego twórczości 
artystycznej, osiągnięć naukowych lub wybitnej działalności w kontekście hi-
storycznym. Dodatkowo biografi e oddziałują także na emocje odbiorcy, inspi-
rują i pobudzają go do własnych kreatywnych działań, uczą otwartości na nowe 
wrażenia estetyczne i wrażliwości na sztukę. Dzięki takim prezentacjom młody 
odbiorca wyrusza w podróż do innego świata, poznaje tam wyjątkowych ludzi, 
którzy choć żyją w odmiennych realiach, są nam bliscy. 

W tym miejscu nie można nie wspomnieć o autorce, która od wielu 
lat zajmuje się opisywaniem życia i działalności sławnych postaci – znanych 
i mniej znanych artystów, naukowców. Anna Czerwińska-Rydel, gdańska pi-
sarka, uhonorowana wieloma nagrodami, w swoich opowieściach nie stroni od 
trudnych dziedzin, takich jak fi zyka, chemia, czy fi lozofi a. Ma niezwykły dar 
przekazywania w prosty sposób istotnych treści, umiejętnie wpisując je w do-
świadczenia współczesnego młodego czytelnika. Niewątpliwie sprzyja to iden-
tyfi kacji z bohaterem historii, który balansuje pomiędzy przeszłością a teraź-
niejszością. Autorka odwołuje się do jego dzieciństwa, planów, przemyśleń, pa-
sji i marzeń. Nie unika przy tym odniesień do codziennych problemów, lęków, 
rozczarowań i niepowodzeń, które towarzyszą każdemu z nas, niezależnie od 
miejsca i czasu. Pokazuje, że sławne osoby też kiedyś były dziećmi. Z tej per-
spektywy łatwiej jest „zaprzyjaźnić się” z geniuszem i razem z nim pokonywać 
przeszkody w drodze do wielkich odkryć. W taki oto sposób śledzimy np. losy 
bohaterów trylogii gdańskiej: słynnego fi lozofa w Życiu pod psem według Ar-
tura Schopenhauera, badacza tajemnic kosmosu w Wędrując po niebie z Janem 
Heweliuszem, czy wynalazcy termometru w Ciepło-zimno. Zagadka Fahrenhe-
ita. Odwołania do codziennego życia dziecka, jego zachowań i przeżyć w obli-
czu różnych sytuacji oraz zwrócenie uwagi na uniwersalne problemy, ale także 
nieprzemijające wartości stanowią cechę charakterystyczną twórczości Anny 
Czerwińskiej-Rydel.4 Warto sięgnąć po inne jej biografi e, których bohaterami 
są także wybitni muzycy – Mistrz. Spotkanie z Witoldem Lutosławskim, Jaśnie 
Pan Pichon. Rzecz o Fryderyku Chopinie, pisarze – Po drugiej stronie lustra. 
Opowieść o Januszu Korczaku, Słońcem na papierze. Niezwykle losy Kornela 
Makuszyńskiego, Sto tysięcy kartek. Opowieść o Józefi e Ignacym Kraszewskim 
oraz zdobywcy najwyższych szczytów świata – Zdobyć koronę. Opowieść o Je-
rzym Kukuczce i Pięć skarbów pod wielkim śniegiem. Opowieść o Wandzie Rut-
kiewicz.5 Tę ostatnią pisarka zaprezentowała w grudniu 2019 r. podczas spotka-
nia z młodymi czytelnikami zorganizowanego w ramach programu Dyskusyjne 

s. 178-181.
4 Tamże, s. 176-178.
5 http://www.annaczerwinskarydel.com/ 
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Kluby Książki w Filii nr 15 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży 
Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Byd-
goszczy. Właśnie takie spotkania stały się dla autorki potwierdzeniem sensu jej 
pracy. Sama podkreśla, iż „współczesne pokolenie otrzymuje na co dzień tak 
wielką dawkę fi kcji, czarów, zjawisk nadprzyrodzonych, magii, akcji, sensacji, 
kryminału i przemocy, które dostępne są we wszystkich urządzeniach elektro-
nicznych, że opowieść non fi ction staje się dla nich czymś odmiennym, a w swej 
odmienności intrygującym, pociągającym i ciekawym”.6

 Biblioteki publiczne oferują swoim czytelnikom coraz większy wybór 
literatury biografi cznej dla dzieci i młodzieży. Na półkach pojawiło się wie-
le ciekawych propozycji wydawniczych przybliżających w niebanalny sposób 
sylwetki słynnych postaci historycznych, naukowców, pisarzy, artystów. Wśród 
najmłodszych miłośników książek bardzo popularną i często wypożyczaną se-
rią jest „Czytam sobie” Wydawnictwa Egmont. W trzypoziomowym zestawie 
wspierającym naukę czytania przeznaczonym dla dzieci w wieku 5-7 lat, znaj-
dziemy także typowo biografi czne publikacje. Oto kilka przykładów: Piasek 
i bruk. O Romanie Dmowskim Marcina Barana, Planety pana Mikołaja. O wiel-
kim astronomie Anny Czerwińskiej-Rydel, Wyprawa na biegun. O ekspedycji 
Amundsena Rafała Witka, O Zofi i co zbierała kolory. O Zofi i Stryjeńskiej An-
geliki Kuźniak, Komendant Wolnej Polski. O Józefi e Piłsudskim Wojciecha Wi-
dłaka, Kto uratował jedno życie... Historia Ireny Sendlerowej Ewy Nowak, Ma-
estro pokoju. O Ignacym Paderewskim Brygidy Grysiak oraz Kolumb. Całkiem 
inna historia Artura Domosławskiego.7 Ta ostatnia publikacja znalazła się na 
pokonkursowej liście bis, czyli 39. tytułów poleconych przez jurorki i jurorów 
konkursu „Książka Roku 2019” Polskiej Sekcji IBBY. 8

Z kolei seria „Nieprzeciętni” Wydawnictwa Literatura skupiająca się na 
historii wybitnych Polaków, prezentuje książki autorstwa wspomnianej wcze-
śniej Anny Czerwińskiej-Rydel: Moja babcia kocha Chopina, Ziuk. Opowieść 
o Józefi e Piłsudskim, W poszukiwaniu światła. Opowieść o Marii Skłodowskiej-
Curie, Piórem czy mieczem. Opowieść o Henryku Sienkiewiczu oraz W podróży 
ze skrzypcami. Opowieść o Henryku Wieniawskim. W ramach cyklu ukazały się 
również opowieści biografi czne Agnieszki Frączek Rany Julek. O tym jak Julian 
Tuwim został poetą, Katarzyny i Pawła Zimnickich Droga do gwiazd. Opowieść 
o Mikołaju Koperniku oraz Izabelli Klebańskiej Hej, zagrajcie siarczyście!. 
Opowieść o Stanisławie Moniuszce. Wznowiono także dwie publikacje Wandy 
Chotomskiej Muzyka Pana Chopina oraz Muzyka Pana Moniuszki.9

6 A. Czerwińska-Rydel, Czy warto pisać opowieści biografi czne dla młodych czytelni-
ków? Z notatnika autorki, [w:] Stare i nowe w literaturze dla dzieci i młodzieży-bio-
grafi e, red. B. Olszewska, O. Pajączkowski, L. Urbańczyk, Opole, 2015, s. 19.

7 https://czytamsobie.pl/
8 http://www.ibby.pl/?s=lista+pokonkursowa+2019 
9 www.wydawnictwoliteratura.pl/serie-wydawnicze/nieprzecietni 
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Ciekawe historie opowiadające o życiu, marzeniach i osiągnięciach 
niezwykłych Polaków i Polek prezentuje seria „Polscy Superbohaterowie”. 
Pierwszą publikacją, która ukazała się nakładem Wydawnictwa RM była opo-
wieść Rotmistrz Witold Pilecki Małgorzaty Strękowskiej-Zaremby, z ilustra-
cjami Tomasza Łaza. Druga część serii to Maria Skłodowska-Curie autorstwa 
Małgorzaty Sobieszczak-Marciniak, do której ilustracje stworzyła Kasia Koło-
dziej. Z jej twórczością spotykamy się również w trzeciej odsłonie Polskich Su-
perbohaterów – Marszałek Józef Piłsudski Małgorzaty Strękowskiej-Zaremby. 
Pozostałe wydania, tym razem zilustrowane przez Elżbietę Moyski to: Mieszko 
I. Tajemnicze drewienko Magdaleny Koziarek, Jan III Sobieski. Afera w Wilano-
wie Małgorzaty Strękowskiej-Zaremby, Tadeusz Kościuszko. wakacje z wodzem 
Izabeli Degórskiej, Irena Sendlerowa. Magiczny koralik Beaty Ostrowickiej. 10

Seria „Nazywam się...” Wydawnictwa Media Rodzina zilustrowana 
przez Lucynę Talejko-Kwiatkowską to cykl książek polskich i obcych autorów, 
prezentujący biografi e wybitnych postaci znanych na całym świecie. Narracja 
prowadzona w pierwszej osobie skraca dystans i pozwala wsłuchać się w hi-
storię bohatera, który w ciekawy sposób opowiada o swoim życiu, inspiracjach 
oraz dokonaniach mających wpływ na obraz współczesnego świata. Znajdzie-
my tu również odwołania do codziennego życia postaci, a więc osobistych 
przeżyć, relacji społecznych i obyczajowych portretujących jednocześnie daną 
epokę. Swoją historię przedstawiają m.in.: William Szekspir, Antoine de Saint-
Exupéry, Mikołaj Kopernik, Maria Skłodowska-Curie, Albert Einstein, Vincent 
van Gogh, Pablo Picasso, Wolfgang Amadeusz Mozart, Mahatma Gandhi.11

Cykl interaktywnych książek skierowanych do dziewczynek i chłop-
ców proponuje seria „Idol” Wydawnictwa Widnokrąg. Wprowadza ona mło-
dego czytelnika w świat edukacji i zabawy. Dzięki specjalnie opracowanym, 
praktycznym zadaniom dzieci poznają nie tylko same osiągnięcia, ale przede 
wszystkim warsztat pracy wybitnych naukowców, ludzi kultury i sztuki. Warto 
także odwiedzić stronę Wydawnictwa i zapoznać się z przygotowanymi ma-
teriałami edukacyjnymi przybliżającymi sylwetki i działalność niezwykłych 
twórców. W ten sposób można przenieść się do świata fi lmu Poli Negri, uczest-
niczyć w lekcji prowadzonej przez Mikołaja Kopernika, przeprowadzić do-
świadczenia w laboratorium Marii Skłodowskiej-Curie lub namalować obraz 
z Fridą Kahlo. Całą serię stworzyła Justyna Styszyńska. Ciekawą i niezwykle 
aktualną propozycją dla dzieci i młodzieży, wydaną poza serią Idol, jest także 
biografi a w formie komiksu Reformator. Marcin Luter Michała Rzecznika, z 
ilustracjami Piotra Nowackiego. Na planszach z zabawnymi kadrami odnajdu-

10  https://ksiegarnia.pwn.pl/seria/Polscy-superbohaterowie,s,716962817
11 M. Kulik, Odkrywanie i przybliżanie. Współczesne utwory biografi czne dla młodego 

czytelnika, [w:] Stare i nowe w literaturze dla dzieci i młodzieży-biografi e, red. B. 
Olszewska, O. Pajączkowski, L. Urbańczyk, Opole, 2015, s. 495.
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jemy chronologicznie opowiedzianą historię życia Marcina Lutra z przełomu 
średniowiecza i renesansu.12

Niewątpliwie szczególnym rodzajem opowieści jest „picture book”. 
Tutaj tekst i obraz są nierozerwalne, wzajemnie się przenikają i uzupełniają. 
Przykładem biografi i stworzonej właśnie w tej formie jest Pamiętnik Blumki 
Iwony Chmielewskiej. Za pomocą słów i obrazów przepełnionych emocjami, 
autorka przedstawia świat dwanaściorga dzieci – wychowanków Domu Sierot 
Janusza Korczaka. Ta artystyczna, wielowymiarowa forma opowieści biogra-
fi cznej jednocześnie przekazuje najważniejsze treści związane z naukami Stare-
go Doktora. Daje młodemu czytelnikowi możliwość indywidualnego podejścia 
do trudnego tematu oraz powrotu do tych fragmentów, które szczególnie go 
zainteresowały. Poczucie wolności w odbiorze lektury, która w żaden sposób 
nie narzuca interpretacji, ma ogromny wpływ na dotarcie do własnej refl eksji 
i kształtowanie własnych potrzeb czytelniczych.13

 Biografi e skierowane do dzieci i młodzieży zawsze miały charakter 
edukacyjny i wychowawczy. Wszystko jednak zależy od umiejętności budowa-
nia fabuły opartej na materiale historycznym, a także przedstawienia w przy-
stępny i interesujący sposób treści często niezrozumiałych dla młodego odbior-
cy, związanych np. z naukami ścisłymi. Współczesna literatura biografi czna 
rozbudza ciekawość twórczymi wyzwaniami, dzięki którym można wcielić się 
w postać wybitnego twórcy, poznać jego życie codzienne i wewnętrzny świat 
oraz spróbować swoich sił w różnych dziedzinach. Mieczysław Inglot, jeden 
z najwybitniejszych polskich literaturoznawców, twierdził: „Nic tak nie przema-
wia do wyobraźni ucznia, a nawet dorosłego człowieka, jak życie i działalność 
konkretnego człowieka, pokazanego w sposób pełny, a więc z uwzględnieniem 
zarówno jego zalet, jak i wad”.14 Ta niezwykła podróż w czasie i przestrzeni 
pozwala nie tylko spotkać się z przeszłością, staje się także sposobem na odna-
lezienie swoich pasji i talentów w teraźniejszości oraz daje szansę na stworzenie 
własnego planu na przyszłość.

Literatura:
„Stare” i „nowe” w literaturze dla dzieci i młodzieży. Biografi e1. . Red. B. 
Olszewska, O. Pajączkowski, L. Urbańczyk. Opole, 2015.

Wykorzystane strony internetowe:
http://www.wydawnictwo-widnokrag.pl/oferta/serie/
https://ksiegarnia.pwn.pl/seria/Polscy-superbohaterowie,s,716962817
www.wydawnictwoliteratura.pl/serie-wydawnicze/nieprzecietni 

12 http://www.wydawnictwo-widnokrag.pl/oferta/serie/
13 E. Kruszyńska, dz. cyt., s. 154-155.
14 E. Kruszyńska, dz. cyt., s. 156.
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Ewa Jankowska

DOŚWIADCZENIA ZAWODOWE BIBLIOTEKARZA W PRACY 
Z DZIEĆMI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

 
 Od najmłodszych lat dziecko jest wprowadzane w świat książek. Pierw-
szymi inicjatorami zazwyczaj są rodzice, którzy zapoznają dziecko z książką-
zabawką. Daje ona wiele możliwości: składania, rozkładania, przekładania czy 
naciskania elementów. Często maluchy otrzymują książkę-zabawkę do kąpieli. 
Nieco w późniejszym czasie dziecku oferuje się książkę obrazkową, w której 
wykorzystane są ilustracje w barwach: białej, czarnej, czerwonej lub z dużymi 
kolorowymi ilustracjami. Z nich dziecko poznaje świat, ucząc się pierwszych 
nazw oraz wydaje dźwięki charakterystyczne dla bohaterów ilustracji. Dalszym 
etapem wprowadzenia dziecka w magiczny świat literatury jest okres przed-
szkolny. W Polsce obejmuje on dzieci pomiędzy trzecim a szóstym rokiem ży-
cia. Zdaża się jednak, że dzieci mające dwa i pół roku już uczęszczają do przed-
szkola. We wskazanym okresie następują zmiany dziecka pod względem fi zycz-
nym, psychicznym, emocjonalnym, poznawczym i społecznym. W wychowaniu 
przedszkolnym rozwój dziecka w każdej z wyżej wymienionych sfer przebiega 
dynamicznie, ale jest także nierównomierny. Dlatego nie należy porównywać 
dzieci w tej samej grupie wiekowej. Najważniejszą formą zdobywania wiedzy 
dla przedszkolaka jest zabawa. Stopniowo przechodzi ona w naukę, a następnie 
w pracę. W tym czasie dziecko zdobywa dużo wiadomości, które szybko za-
pamiętuje. Fakt ten wynika ze skupienia uwagi na elementach i wydarzeniach, 
które go interesują, ale także mają duży ładunek emocjonalny. Wśród rodza-
jów zabaw podejmowanych przez wspomnianą grupę wiekową w tym okresie 
należy wymienić: ruchowe, tropiące, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne, 
badawcze czy teatralne. 
 Uwzględniając wyżej wymienione czynniki, wiek przedszkolny to 
również doskonały czas dla dziecka na zapoznanie z biblioteką. Potwierdzają to 
moje doświadczenia i obserwacje zdobyte w ciągu 17. lat pracy w bibliotece dla 
dzieci oraz w ciągu krótkiego okresu pracy w przedszkolu.
 W bibliotece publicznej, jedną z ważniejszych form pracy, oprócz udo-
stępniania księgozbioru jest animacja czytelnicza podczas zajęć: edukacyjnych, 
plastycznych, literackich oraz lekcji bibliotecznych. Działania te mają na celu 
wspieranie proces edukacji na poziomie przedszkola, wpływanie na wszech-
stronny rozwój, a także przygotowanie dziecka do roli odbiorcy kultury. Od 
najmłodszych lat bibliotekarze dbają o rozwinięcie nawyku sięgania po książki 
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i czytania, kształtują gust przyszłego czytelnika. Praca bibliotekarza w placów-
ce dla dzieci to także duże wyzwanie wychowawcze. Podczas każdego spotka-
nia przekazywane są wartości moralne, będące drogowskazem na drodze całego 
życia. To właśnie przez dobór odpowiedniej literatury z kart książek dziecko po-
znaje dobro i zło. Następnie uczy się rozróżniać właściwe zachowania i tworzyć 
relacje interpersonalne. Praca z najmłodszymi dziećmi wymaga od biblioteka-
rza szczególnego zaangażowania i umiejętności. Kreatywność – nie tylko na 
płaszczyźnie plastycznej, komunikatywność, uważne słuchanie, cierpliwość czy 
wnikliwa obserwacja dzieci, to tylko niektóre przykłady istotnych cech, jakimi 
powinien wykazać się bibliotekarz pracujący z najmłodszymi. Z własnego do-
świadczenia wiem, jak bardzo ważną sprawą jest ciągłe pogłębianie wiedzy, co 
ma miejsce, kiedy przygotowujemy się do zajęć tematycznych, bądź zgłębiamy 
tajniki wykonywanego zawodu. Wiadomości z zakresu pedagogiki przedszkol-
nej czy wczesnoszkolnej, a nawet pedagogiki specjalnej są niezwykle przydatne 
i cenne w codziennej pracy z omawianą grupą wiekową.
 Pierwsze spotkanie bibliotekarza z dziećmi trzyletnimi odbywa się 
w przedszkolu. Fakt ten jest związany z wymogami bezpieczeństwa nałożonymi 
przez przedszkola w najmłodszych grupach. Przez pierwszy rok uczęszczania do 
przedszkola dzieci nie opuszczają placówki, ani jej terenu. Podczas spotkania 
bibliotekarz przedstawia się, krótko opowiadając o swojej pracy. Wśród trzylat-
ków przybycie nowej osoby do ich małego świata wywołuje zainteresowanie 
i stanowi źródło poznania nowego zawodu. Podczas pierwszych, wspólnie spę-
dzonych chwil, bibliotekarz prezentuje wybraną przez siebie książkę. Opowiast-
ka ma krótką treść, a jej bohaterami są najczęściej zwierzęta. Z doświadczenia 
wiem, że to właśnie przedstawienie świata zwierząt zawsze wzbudza ciekawość 
wśród małych odbiorców i stanowi neutralną płaszczyznę do przekazania waż-
nych wartości. Jeżeli podczas późniejszych spotkań pracownik biblioteki decy-
duje się na przeczytanie historii, w której bohaterami są chłopcy, jednocześnie 
powinien mieć również przygotowaną krótką opowiastkę o przygodach dziew-
czynek. Taki podział wydaje się być sprawiedliwy i z doświadczenia mojej pra-
cy wiem, że był wielokrotnie doceniony przez najmłodsze dzieci, ale również 
i nauczyciela prowadzącego grupę. W wyborze książki istotne jest również to, 
aby bohaterowie posiadali imiona dzieci z grupy przedszkolnej. Jeżeli taka 
zbieżność nie występowała, często zmieniałam imię bohatera literackiego, tak 
aby nazywał się jak jedno z przedszkolaków. W ten sposób mały odbiorca utoż-
samiał się z postacią z kart książki i skupiał jeszcze bardziej na prezentowanej 
historii. Kolejnym, ważnym aspektem przy wyborze książki dla maluszków są 
barwne ilustracje. Korelacja tekstu i obrazu wpływa na rozwój wyobraźni oraz 
zainteresowań przedszkolaka i zaczyna kształtować jego poczucie estetyki. 

W pracy z najmłodszymi, trzyletnimi dziećmi nie można pominąć 
kolejnego, ważnego elementu jakim jest dyscyplina czasu. Wynika ona z cech 
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psychomotorycznych dziecka – ruchliwości i braku możliwości skupienia się 
na jednym, konkretnym obszarze. Dlatego też jednostka zajęć przygotowana 
przez bibliotekarza w tej grupie wiekowej nie powinna przekroczyć 15-20 mi-
nut. Istotny jest także zasób słownictwa i długość zdań, którymi posługuje się 
pracownik biblioteki w pracy z najmłodszymi. Tylko zdania pojedyncze i krót-
kie informocje prezentowane dzieciom zadecydują o klarownym przekazie, co 
dla nas dorosłych może okazać się niełatwe. Dzieci są ufne i szczere. Podczas 
pierwszego spotkania z pracownikiem biblioteki, maluchy pod kierunkiem 
swojego nauczyciela, chętnie pokazują książki w sali, które stanowią mini bi-
blioteczkę grupy, porównują swoje książki, z tymi przyniesionymi przez biblio-
tekarza. Oprócz wspomnianych mini bliblioteczek w salach przedszkolnych, 
w większości instytucji, są także biblioteki, z których korzystają nauczyciele. 
Księgozbiór ten zawiera literaturę dziecięcą, ale także literaturę dydaktyczną 
dla pracowników. Mimo istnienia biblioteki w przedszkolu, oferta biblioteki pu-
blicznej jest i będzie zawsze atrakcyjna ze względu na wielkość i różnorodność 
księgozbioru, a przez to ogromną możliwość wyboru literatury. Instytucja ofe-
ruje także dodatkowe zajęcia w grupie przedszkolaków bądź indywidualne dla 
podopiecznych przedszkola. 

Pierwsze spotkanie bibliotekarza z dziećmi to także dalszy impuls dla 
wychowawców do wprowadzania i rozwijania czytelnictwa w grupie. Przejawia 
się on w zapraszaniu do przedszkola rodziców dzieci, którzy głośno czytają ulu-
bione bajki swoich pociech. Każdego roku przeprowadzany jest również kon-
kurs pt. „Moja pierwsza książeczka”. Rodzic wraz z dzieckiem tworzy książkę, 
a właściwie ilustracje do wymyślonej przez siebie historyjki, oprawia ją. Zapo-
znanie się z najmłodszymi oddziałami przedszkolaków w październiku, wpły-
wa także na kontynuację współpracy przez cały rok kalendarzowy. Ważne wy-
darzenia lub święta są zalążkiem do kolejnych odwiedzin. Wtedy bibliotekarz 
wybiera literaturę dostosowaną do aktualnej tematyki, ale i do grupy wiekowej. 
Ponownie odwiedza przedszkole. 
 Z kolei grupy starsze – 4, 5 i 6-latki odwiedzają bibliotekę w wyzna-
czonym terminie. Lekcja biblioteczna jest zawsze pierwszą formą zajęć w bi-
bliotece. Podczas tego spotkania, mali odbiorcy kultury poznają rozmieszczenie 
księgozbioru, a także najważniejsze zasady korzystania z niego. Kolejne spo-
tkania, odbywające się w bibliotece cyklicznie co miesiąc, są zajęciami, których 
tematykę proponuje nauczyciel wychowania przedszkolnego albo bibliotekarz. 
W swojej pracy zawsze łączę metody, odpowiednio dobierając środki dydak-
tyczne, które sama wykonuję. Wszystko po to, aby jak najbardziej zaintereso-
wać współczesnego odbiorcę. Utwierdzam się w przekonaniu, że jednoczesne 
połączenie kilku form daje największy rezultat pracy z dziećmi i tym samym 
ogromną satysfakcję prowadzącego z wykonanego zadania. Wśród przedszko-
laków widoczne jest także znaczne zainteresowanie nowoczesnymi technolo-
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giami. W miarę możliwości wprowadzam prezentacje multimedialne, które sta-
nowią urozmaicenie naszych spotkań i zawsze wywołują entuzjazm.

Podczas wieloletniej pracy zaobserwowałam, że dzieci z dwóch tych 
samych grup wiekowych, mogą odbierać inaczej przekazywane informacje oraz 
pracować w innym tempie. Przed realizacją zajęć zawsze trzeba przemyśleć ich 
dynamikę oraz ewentualne trudności jakie mogą się pojawić. I właśnie w tym 
miejscu po raz kolejny trzeba wspomnieć o wnikliwej obserwacji dzieci, z któ-
rymi pracujemy. Podczas każdego kontaktu z nimi rozpoznajemy ich możliwo-
ści oraz zainteresowania. Wierzymy w nie, wsłuchujemy i zachęcamy do aktyw-
ności. Wielokrotnie mogłam zauważyć, jak dziecko borykające się z pewnymi 
problemami, w wyniku wsparcia i akceptacji bibliotekarza, zaczyna w trakcie 
zajęć otwierać się, tym samym zaskakując całą grupę jak i wychowawcę. Fakt 
ten w późniejszym czasie sprzyja innemu postrzeganiu dziecka przez jego oto-
czenie. Biblioteka jest dla niego miejscem bezpiecznym i nowym, w którym 
nie jest stygmatyzowane przez swoich rówieśników. Daje możliwość pokazania 
tego, co skrywa w sobie i przekraczania barier.

 Animacja w bibliotece dziecięcej wpływa korzystnie na pozyskiwanie 
nowych czytelników w grupie przedszkolnej. Z mojego doświadczenia wynika, 
że maluchy chętniej zapisują się do biblioteki po każdym spotkaniu. Dziecko 
przyprowadza rodzica i pokazuje mu nowe miejsce, w którym przebywało wraz 
z grupą. Przez rozpoznanie drogi, która prowadzi z przedszkola do biblioteki 
i przyprowadzenie opiekuna, pokazuje swoją samodzielność oraz zaintereso-
wanie. Jest to nagroda dla bibliotekarza za przygotowanie spotkania, ponieważ 
w zaktywizowanym dziecku, uruchomiły się dobre emocje, które doprowadzi-
ły do biblioteki. Dużą rolę w tym procesie odgrywają rodzice, którzy muszą 
przyjść z dzieckiem i dopełnić formalności. Praca z dziećmi w wieku przed-
szkolnym i ich opiekunami, to także otrzymywanie przez bibliotekarza zapro-
szeń do przedszkola na różnego rodzaju ważne wydarzenia z życia maluchów, 
takich jak: jasełka, Narodowe Czytanie, Święto Niepodległości czy pożegnanie 
przedszkola.
 Obcowanie dziecka z książką od najmłodszych lat to również rozwija-
nie relacji z innymi osobami. Nawiązywanie rozmów do wcześniej przeczyta-
nych książek wyzwala wspólne tematy nie tylko z rówieśnikami, a także uczy 
rozwiązywania problemów. Znając upodobania swoich odbiorców, w później-
szym czasie możemy pomóc w wyborze odpowiedniej książki. Sprawić, że 
wpłyniemy na ich gust jako czytelników jeszcze bardziej rozwijając ich zainte-
resowania, a nawet wpłyniemy na zarysowanie późniejszych planów zawodo-
wych. Praca z dzieckiem to wielkie wyzwanie. Chociaż z pozoru wygląda na 
łatwą – taka nie jest. Jednak dostarcza ogromnej satysfakcji i ciągłego samo-
rozwoju. W naszych rękach spoczywa odpowiedzialność za ukształtowanie od-
biorcy kultury. Każdy bibliotekarz pracujący z najmłodszymi doskonale zdaje 
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sobie sprawę, jak ważna jest atmosfera podczas spotkań i jak wpływa ona na 
dalszą współpracę. Uśmiech, życzliwość, poświęcenie uwagi dziecku, stanowią 
o nawiązaniu więzi między bibliotekarzem a przyszłym czytelnikiem na wiele 
lat. 
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Ilona Siodłowska-Spasiuk

NARODOWE CZYTANIE W CZASIE PANDEMII,
CZYLI JAK W SOLCU KUJAWSKIM CZYTANO BALLADYNĘ

Już od 9. lat biblioteki z całej Polski wraz ze swoimi czytelnikami 
współtworzą przy patronackim wsparciu pary prezydenckiej RP jedną z naj-
popularniejszych akcji promujących czytelnictwo, czyli Narodowe Czytanie. 
Tysiące ludzi zbiera się podczas jednej wrześniowej soboty w roku, by wspól-
nie czytać klasykę polskiej literatury. Biblioteka Publiczna w Solcu Kujawskim 
również regularnie uczestniczy w tym wydarzeniu, próbując na swój sposób 
wyjść poza ramy standardowej lekcji głośnego czytania, by jeszcze bardziej za-
chęcić mieszkańców do udziału w tym święcie wszystkich czytelników. I tak, 
niczym na arenie sienkiewiczowskiego Koloseum, czytaliśmy już Quo vadis 
na placu Dworca Kolejowego, przy suto zastawionym stole zorganizowaliśmy 
„weselną biesiadę” do dramatu Wyspiańskiego pt. Wesele. Każda lektura wy-
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brana do Narodowego Czytania stanowiła dla nas nie tylko pole do popisu re-
cytatorskiego, ale również ekscytujące wyzwanie organizacyjne. Tegoroczne 
Narodowe Czytanie stanowiło jednak dla nas nie lada zagwozdkę – jak podołać 
organizacji tego typu przedsięwzięcia w czasach wzmożonej ostrożności, po-
wszechnego dystansu i strachu przed niewidocznym zagrożeniem?

Wiedząc, że tegoroczną lekturą będzie Balladyna, ze smutkiem porzu-
ciliśmy plan organizacji Narodowego Czytania w leśnym otoczeniu, a za jedyne 
bezpieczne miejsce do przeprowadzenia akcji uznaliśmy przepastne czeluści 
Internetu i obecne w nim social media. Oczywiście nie do końca, ponieważ, 
aby Narodowe Czytanie nie zatraciło swego charakteru, potrzebny był jednak 
minimalny kontakt z naszymi czytelnikami. Dla sprawnego przeprowadzenia 
akcji postanowiliśmy podzielić całe przedsięwzięcie na trzy moduły, których 
realizację w następujących po sobie etapach zaplanowaliśmy na dwa tygodnie 
– od 28 sierpnia do 11 września. W module pierwszym skupiliśmy się na pro-
mocji wydarzenia, korzystając z profi li biblioteki na Facebooku i Instagramie. 
W tym celu stworzyliśmy specjalne wydarzenie online, w którym mogli ak-
tywnie uczestniczyć nasi czytelnicy. Punktem wyjścia było przeniesienie dra-
matu Słowackiego w realia współczesne, gdzie Kirkor to nie bajkowy książę, 
a potentat generatorów wiatrowych – wysportowany, przystojny – mężczyzna 
XXI wieku w każdym calu. Nic dziwnego, że staje się obiektem westchnień 
współczesnej poetki Aliny i menadżerki ds. social mediów, niejakiej Balladyny. 
Tutaj, jak w pierwowzorze, obie bohaterki rywalizują o względy Kirkora, ale 
miejscem ich miłosnych zmagań nie są leśne ostępy, tylko tinderowa aplika-
cja. Podczas całej akcji czytelnicy mogli aktywnie uczestniczyć dzięki mediom 
społecznościowym w zmaganiach naszych bohaterów, podbijając „lajki” swoim 
ulubieńcom czy też biorąc udział w ankiecie pomagającej Kirkorowi w wyborze 
ukochanej. Czytelnicy na bieżąco komentowali kolejne facebookowe i inasta-
gramowe wpisy, a nawet dawali się porwać konwencji, publikując w komenta-
rzach zdjęcia z własnymi interpretacjami dramatu Słowackiego, dzięki czemu 
wspólnie tworzyliśmy w social mediach skuteczny „szum” na temat Narodo-
wego czytania. Mając tak stworzoną bazę obserwujących, mogliśmy przejść do 
realizacji kolejnego modułu naszej akcji.

Drugi moduł stanowił esencję całego wydarzenia, a jednocześnie był 
najbardziej klasycznym jego elementem, czyli czytanie Balladyny na żywo. Do 
zabawy zaprosiliśmy przedstawicieli Urzędu Miasta w Solcu Kujawskim, insty-
tucji kultury, lokalnych fi rm, uczestników Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz 
wybranych czytelników. W warunkach reżimu sanitarnego nasi goście czytali 
fragmenty Balladyny, a całość była później transmitowana na profi lu facebo-
okowym soleckiej biblioteki.

Natomiast moduł trzeci był dopełnieniem drugiego i, tak jak pierwszy, 
stanowił kolejne novum w naszej bibliotecznej działalności. Składały się na nie-
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go nagrane wcześniej poza biblioteką fi lmy z naszymi czytelnikami czytającymi 
tegoroczną lekturę. Nasi czytelnicy sami wybierali miejsce nagrania bądź to-
warzyszącą mu scenografi ę. Kluczem całego przedsięwzięcia (będącym trochę 
konsekwencją aktualnej sytuacji pandemicznej) był fakt, że w większości przy-
padków uczestnicy czytali tylko wyznaczone role. Całość była następnie cyfro-
wo montowana oraz wzbogacana o efekty audiowizualne, by nadać wszystkim 
fi lmom wymaganą dla widza atrakcyjną spójność. Całość była udostępniana na 
profi lu facebookowym w odcinkach, a uzyskana w ten sposób formuła serialo-
wości wzmagała ciekawość widzów, którzy wręcz czekali na kolejny odcinek 
Balladyny. Tym sposobem udało nam się wystawić online całą sztukę, w której 
swoje aktorskie zdolności ujawniło 13. mieszkańców naszego miasta.

Wszystkie trzy moduły uzupełnialiśmy o ciekawostki związane z dra-
matem Słowackiego. Były one prezentowane w formie tzw. memów na Facebo-
oku i Instagramie. Dopełnieniem był konkurs-zabawa online, w którym uczest-
nicy typowali własnych aktorów w hipotetycznej adaptacji fi lmowej Balladyny. 
Podsumowując, w całym Narodowym Czytaniu zorganizowanym przez Biblio-
tekę Publiczną w Solcu Kujawskim wzięły udział 33 osoby. Akcja wygenero-
wała dodatkowy ruch na bibliotecznym profi lu facebookowym i Instagramie. 
Zyskaliśmy dodatkowe polubienia nie tylko lokalnej społeczności, ale z całej 
Polski. Uczestnicy podchwycili konwencję naszej zabawy i aktywnie uczest-
niczyli w naszych online’owych modułach (np. pisząc wspierające komentarze 
dla Aliny). Z naszej strony mogliśmy rozszerzyć naszą i tak już aktywną, wyko-
rzystującą społecznościowe media działalność, o nowe aspekty multimedialne. 
W ramach akcji zdobyliśmy nowe umiejętności, chociażby z zakresu monta-
żu cyfrowego fi lmów czy tworzenia grafi k przeznaczonych do wykorzystania 
w mediach społecznościowych. 
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BARCIŃSKA BIBLIOTEKA MISTRZEM PROMOCJI 
CZYTELNICTWA 2019

6 kwietnia 2020 r. ogłoszone zostały wyniki XII edycji Ogólnopolskie-
go Konkursu „Mistrz Promocji Czytelnictwa”, organizowanego przez Stowa-
rzyszenie Bibliotekarzy Polskich. I nagrodę oraz tytuł „Mistrz Promocji Czy-
telnictwa 2019” otrzymała Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Barcinie. 
Jury w składzie: Dorota Chlebicka-Abramowicz – przewodnicząca, Barbara 
Budyńska, Joanna Chapska, Dorota Grabowska, Małgorzata Jezierska, Joanna 
Pasztaleniec-Jarzyńska oraz Elżbieta Stefańczyk uzasadniło nagrodę dla barciń-
skiej biblioteki w następujący sposób:

„Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Barcin im. Jakuba Wojciechow-
skiego należy do najaktywniejszych bibliotek w Polsce, wyróżniona wielo-
krotnie nagrodami, m.in. w roku 2019 zajęła po raz czwarty pierwsze miejsce 
w ogólnopolskim Rankingu Bibliotek organizowanym przez Instytut Książki 
oraz dziennik „Rzeczpospolita”. Charakterystyczną cechą działalności Bibliote-
ki jest bogata, różnorodna oferta zajęć i wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych 
oraz integracyjnych, skierowanych do wszystkich grup wiekowych, inspiru-
jąca do aktywnego uczestnictwa w kulturze. Barcińska Biblioteka, działająca 
w miejsko-wiejskiej gminie liczącej 14.788 mieszkańców, współpracuje z więk-
szością instytucji, stowarzyszeń oraz z sektorem gospodarczym z terenu gminy, 
m.in. z placówkami oświatowymi, Miejskim Domem Kultury, Środowiskowym 
Domem Samopomocy, Domem Pomocy Społecznej, Uniwersytetem Trzecie-
go Wieku, Klubami Seniora, Towarzystwem Miłośników Miasta i Gminy Bar-
cin oraz z artystami działającymi na terenie gminy w ramach Partnerstwa na 
rzecz rozwoju kultury pn. „Tradycja-Kultura-Nowoczesność”. Jest obecna we 
wszystkich ważniejszych wydarzeniach życia społecznego gminy Barcin. Spo-
śród blisko 700. wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych zorganizowanych przez 
Bibliotekę w roku 2019 należy wymienić te, które w sposób oryginalny promo-
wały czytelnictwo i aktywizację twórczych talentów mieszkańców: warsztaty 
międzypokoleniowe „Młody artysta – bądź kreatywny” oraz „Pasja łączy po-
kolenia”, cykle warsztatów z biblioterapii „Dlaczego każdy z nas jest inny?”, 
„Arteterapia dla Małych i Dużych”, „Rodzinne czytanie – Edukowanie przez 
Czytanie” – projekt skierowany do rodzin z małymi dziećmi, w ramach któ-
rego odbywały się spotkania z psychologiem, warsztaty plastyczne, spotkania 
z biblioterapii, e-learningowe lekcje języka angielskiego dla dorosłych i dzieci 
prowadzone przez bibliotekarkę przy współpracy z Firmą FunMed, cykl zajęć 
wakacyjnych dla dzieci „Kto czyta nie pyta – książka na leżaku”, których celem 
było wspieranie rozwoju czytelniczego, edukacyjnego i artystycznego dzieci 
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do 14 roku życia, np. literackie potyczki dzieci z pisarzem, kampania „Podaruj 
wiersz”, w ramach której czytelnicy od 7 roku życia własnoręcznie przepisywali 
wiersz i darowali go wybranej osobie, warsztaty „DoMowy”, czyli rodzinne 
historie o słowach – w wyniku tej rodzinnej zabawy z udziałem bibliotekarzy, 
zajęć językowych i warsztatów słowotwórczych powstały słowniki domowe, 
„słowostwory” do wierszy Michała Rusinka, warsztaty fi lmowe i komiksowe 
dla młodzieży „O tworzeniu scenariuszy i pisaniu komiksów”, warsztaty pi-
sania baśni „Bajkopisarstwo z Jerzym Uszyńskim”. Wiele działań Biblioteki 
wiąże się z popularyzacją lokalnej historii, zwłaszcza z regionu kulturowego 
Pałuk: cykl spotkań „Działaj po pałucku”, zapoznających dorosłych i dzieci 
z gwarą, haftem, kuchnią, zwyczajami pałuckimi, zakończony wydaniem książ-
ki o kulturze i zwyczajach Pałuk, napisanej w języku polskim oraz w gwarze 
pałuckiej, cykl spotkań „Pałuki i Kujawy znane i nieznane”, cykl „Biblioteka 
ze smakiem”, popularyzujący wiedzę o historii kuchni pałuckiej, kujawskiej, 
ogólnopolskiej, jak i światowej, kulturze zachowania się przy stole i o kulturze 
jedzenia, organizacja XI Powiatowego Konkursu Gwary Pałuckiej „Ocalić od 
zapomnienia – gwara pałucka”. Biblioteka w Barcinie bierze udział w większo-
ści ogólnopolskich akcji czytelniczych, nadając im oryginalny charakter, jak Ty-
dzień Bibliotek, Noc Bibliotek, która odbyła się pod hasłem „Znajdźmy wspól-
ny język”, Narodowe Czytanie 2019 zorganizowane na miejskim targowisku. 
Na wyróżnienie zasługuje w przypadku tej Biblioteki umiejętność włączania do 
działalności na rzecz promocji czytelnictwa różnych grup społecznych. W Bi-
bliotece i jej trzech fi liach działa 5 Dyskusyjnych Klubów Książki, Dyskusyjny 
Klub Książki Edukacyjnej, skupiający nauczycieli, rodziców, dziadków, klub 
„Artystyczne Pasje Czytelniczek”, „Klub Podróżujących Rodzin”, Klub Kodo-
wania. Biblioteka dbała o swój wizerunek w środowisku, informując mieszkań-
ców gminy o posiadanych zbiorach i przeprowadzanych spotkaniach w mediach 
ogólnopolskich i lokalnych: w TVL Barcin, na antenie Radia PiK, Radia Żnin, 
na łamach „Gazety Pomorskiej”, tygodnika „Pałuki” oraz „Pogłosu Barcina”, 
a także na stronie internetowej biblioteki: http://www.biblioteka.barcin.pl/ , Fa-
cebooku i Instagramie”.
(na podstawie: http://www.sbp.pl/artykul/?cid=22320&prev=1)

GRATULUJEMY!!!
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Ewa Jankowska 

EDUKACJA REGIONALNA W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ
W PRACY Z DZIEĆMI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

 W 1994 roku podczas V Kongresu Regionalnych Towarzystw Kultury 
we Wrocławiu został uchwalony dokument noszący nazwę Karta Regionalizmu 
Polskiego. W odpowiedzi na zawarte w niej postulaty Ministerstwo Edukacji 
Narodowej ogłosiło rok później podstawę programową pod nazwą „Edukacja 
regionalna. Dziedzictwo kulturowe w regionie”. Jednakże początki omawianej 
koncepcji edukacji sięgają już okresu rozbiorów Polski i zawdzięczają swój 
rozwój działalności towarzystw społeczno-kulturalnych oraz turystyczno-krajo-
znawczych. W edukacji regionalnej występują terminy, które nierozerwalnie są 
z nią związane. Wśród nich należy wymienić: małą ojczyznę, region, regiona-
lizm, tożsamość regionalną czy dziedzictwo kulturowe.
  Działalność regionalną, której celem jest zachowanie tożsamości tery-
torialnej, prowadzą także biblioteki. W rozdziale 5 art. 20 ust. 1 Ustawy o biblio-
tekach z 27 czerwca 1997 r. wymienione zostały zadania biblioteki publicznej: 
„[...] gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych 
[…] zwłaszcza dotyczących wiedzy o własnym regionie oraz dokumentujących 
jego dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy”. Zadaniem bibliotek publicz-
nych jako instytucji kultury jest odgrywanie szczególnie istotnej roli w zacho-
waniu tożsamości regionalnej, dlatego też w bibliotekach publicznych istnieją 
pracownie regionalne, izby regionalne, ale także tworzona jest bibliografi a re-
gionalna. Prowadzone są również zajęcia o charakterze regionalnym, skierowa-
ne do lokalnej społeczności, mające na celu pogłębianie wiedzy o najbliższym 
otoczeniu. Nie zapomina się o najmłodszych odbiorcach. Rozmaite formy zajęć 
bibliotecznych stanowią wsparcie dla edukacji przedszkolnej i szkolnej.
 Mała ojczyzna w oczach dziecka w wieku przedszkolnym to najpierw 
jego rodzina, dom, a dopiero później przedszkole, podwórko, ulica, po nich – 
miejscowość, w której żyje. W ten sposób najmłodsi powoli przekraczają gra-
nice własnej rzeczywistości, zmierzając do poznania dużej ojczyzny i świata. 
Mała ojczyzna, nazywana również prywatną, ma także znaczenie symboliczne. 
Stanowi świat dzieciństwa i młodości, a także środowiska naturalnego, gdzie na 
małej przestrzeni ludzie łączą się wokół integrujących je celów i wartości. Jest 
ona miejscem, do którego zawsze chętnie się wraca na skutek przywoływanych 
wspomnień z dzieciństwa. Stanowi wyznacznik bezpieczeństwa w połączeniu 
z silnymi emocjami. Dzięki małej ojczyźnie młody człowiek poznaje wartości, 
które przekazywane są z pokolenia na pokolenie i wpływają na kształtowanie 
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jego charakteru oraz osobowości. Dziecko dostrzega także bogactwo różnorod-
ności pod wpływem tradycji, kultywowanych w jego domu, regionie czy kraju. 
Dlatego istotne jest, żeby edukacja regionalna pojawiła się w systemie naucza-
nia jak najwcześniej i na różnych płaszczyznach.

U dzieci w wieku przedszkolnym przekazywanie wiadomości histo-
rycznych jest trudne ze względu na ich poziom rozwoju poznawczego. Dlatego 
proces ten powinien być rozłożony w czasie na etapy, a jego realizacja sku-
piać się na działaniu. Wszelkie aktywności u małych dzieci wpływają na sferę 
emocjonalną, dostarczając silnych bodźców. W ten sposób dzieci przeżywają 
i szybko zapamiętują przedstawione treści. Aktywność podejmowanych zadań 
w grupach przedszkolnych powinna wychodzić poza mury przedszkola. Kontakt 
z placówkami kultury, wzajemne uzupełnienie przekazywanych treści wzboga-
ca zajęcia. W bibliotece można zorganizować cykl czterech cotygodniowych 
spotkań, podzielonych na jednostki tematyczne. Jedno ze spotkań dotyczyłoby 
osiedla, na którym znajduje się przedszkole. Drugie obejmowałoby zagadnienia 
związane z miejscowością, w której mieszkają dzieci, a trzecie – z regionem. 
Natomiast podczas czwartego, stanowiącego podsumowanie cyklu, można by-
łoby zastosować grę – zabawę dydaktyczną.

Podczas mojej pracy w osiedlowej fi lii niejednokrotnie miałam okazję 
prowadzić zajęcia z edukacji regionalnej. Przybliżałam dzieciom dwie postaci: 
historyczną – króla Kazimierza Wielkiego oraz legendarną – Jana Twardowskie-
go. Istotne jest podanie informacji, kto i kiedy założył nasze miasto oraz nadał 
mu prawa miejskie. Dzieci powinny dowiedzieć się, co oznaczają pojęcia mała 
i duża ojczyzna, a także legenda. Ważne jest także, by przedszkolaki potrafi ły 
wymienić symbole miasta, takie jak: herb, fl aga i hejnał, a nawet wskazać miej-
sce, z którego hejnał rozbrzmiewa. Można też w scenariuszu umieścić zadanie 
plastyczne, polegające np. na pokolorowaniu herbu miasta.

Najtrudniejsze dla mnie, jako osoby prowadzącej, było zapoznanie pię-
cio- i sześciolatków z postacią króla Kazimierza Wielkiego. Na potrzeby zajęć 
przebierałam się w strój królewski: czerwony płaszcz wykonany z krepy, koronę 
zrobioną z brystolu, a w ręku trzymałam insygnia władzy – berło. Wykorzysty-
wałam też własnoręcznie wykonaną imitację dokumentu lokacyjnego miasta: 
zwinięty papier w rulon, związany sznurkiem i lekko po bokach nadpalony. 
Rozwijając go, informowałam dzieci, że nie jest to oryginalny zapis sporządzo-
ny przez króla, a jedynie rekwizyt przygotowany na potrzeby spotkania. 

W bibliotece podstawę działań dla najmłodszych, także tych podczas 
zajęć o tematyce regionalnej, stanowi zawsze literatura – opowiadania, legendy 
i baśnie. Wspomniana forma przekazu wzbogaca słownictwo dziecka i pokazuje 
jak należy prawidłowo posługiwać się mową. W aspekcie społecznym wskazu-
je na kształtowanie wartości takich jak: dobro, piękno, prawda, miłość szacu-
nek czy sprawiedliwość – tak ważnych w relacjach z innymi ludźmi. Magiczny 
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świat dobra i zła, opowiedziany pięknym językiem przedstawia wydarzenia 
historyczne związane z najbliższą okolicą, a także walory przyrodnicze krajo-
brazu. Łączy on sferę poznawczą z emocjonalną. W ten sposób młody odbiorca 
zaspokaja potrzebę poznania najbliższego otoczenia. Przyczynia się także do 
rozwoju wyobraźni. 

Przygotowany przeze mnie scenariusz zajęć z edukacji regionalnej 
obejmował przeczytanie dzieciom legendy Byd i Gost autorstwa Rajmunda 
Kuczmy ze zbioru Legendy i przypowieści Rajmunda Kuczmy i Jerzego De-
rendy. Dzieci mogły również obejrzeć pocztówki, albumy o Bydgoszczy oraz 
mapy, które znajdują się w zbiorach biblioteki. Z kolei podczas zajęć poświę-
conych Kujawom, posiłkowałam się tekstami literackimi: Jesienny kujawia-
czek Doroty Gellner, fragment książki Hanny Januszewskiej Pyza na polskich 
dróżkach (s.116-127), legenda Król Popiel i myszy (Abc regionów Polski, Łódź 
2011, s.12-13), wiersz S. Stasiakowej pt. Jak się dawniej Kujawianki ubierały 
ze zbiorów Muzeum Kujawskiego we Włocławku. Dzieci poznawały również 
najważniejsze ośrodki położone na Kujawach oraz ich lokalizację. Uzupełnie-
niem takiego spotkania było oglądanie albumów ze sztuką Kujaw, w tym stro-
jów, przy jednoczesnym zwróceniu uwagi na kolorystykę i różnorodność stroju 
ludowego oraz zabawy ruchowe.

Jednak ze względu na intensywny rozwój języka, dawne wersje legend 
i baśni, mimo ich atrakcyjności merytorycznej, mogą być trudne w odbiorze. 
Dlatego należy pamiętać, by była to krótka forma, która będzie zawierała: 
dialogi, elementy humoru, współczesny język, elementy topografi czne znane 
dziecku. Nie tylko wspomniane elementy są istotne w doborze literatury. Ważne 
jest także uwzględnienie rozwoju fi zycznego u dzieci w wieku przedszkolnym, 
które zwłaszcza w wieku pięciu i sześciu lat, charakteryzują się wzmożoną ru-
chliwością. Z kolei to powoduje, że nie są w stanie usiedzieć przez dłuższy czas 
w jednym miejscu. Mają potrzebę ciągłego przemieszczania się. Dobrze byłoby 
więc, by literatura została rozszerzona o formy teatralne i muzyczne. Ostatnimi 
czasy popularne w bibliotekach stają się teatrzyki, chociażby kamishibai. Do-
datkowo dodany podkład muzyczny stworzy nastrój tajemniczości. Natomiast 
stroje, rekwizyty, ilustracje czy scenografi a wywołają u dziecka wrażenia este-
tyczne. Korelacja tekstu, muzyki, plastyki, intensywnie rozwija dziecko, które 
oprócz przekazu werbalnego widzi jednocześnie ruch, gesty czy mimikę pro-
wadzącego. 
 Edukacja regionalna jest istotną sprawą w procesie nauczania i wpływa 
na kształtowanie postaw, systemu wartości i charakteru młodych ludzi. Od naj-
młodszych lat dziecko utożsamia się ze swoim regionem, co daje mu poczucie 
więzi i przynależności do grupy regionalnej. Zadaniem edukacji regionalnej jest 
też ochrona przed zapomnieniem tego, co minęło. Stanowi element przekazu 
tradycji i ciągłości wyznaczonego obszaru – regionu. Można stwierdzić, że star-
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sze pokolenie jest odpowiedzialne za przekazywanie dziedzictwa kulturowego 
i utrwalanie go w młodym odbiorcy. Dzięki edukacji regionalnej prowadzonej 
na wielu płaszczyznach i w wielu miejscach, w tym także w bibliotekach, dziec-
ko, później dorosły, widzi swoją odmienność na tle pozostałych regionów w du-
żej ojczyźnie, a w dalszej perspektywie w skali globalnej. Uczy to otwartości 
oraz tolerancji.

Literatura:
1. Petrykowski P., Edukacja regionalna. Problemy podstawowe i otwarte. To-
ruń, 2003.
2. Korzeniowska W. By czas zaćmił i niepamięć [w:] Dziecko w świecie wielkiej 
i małej ojczyzny. K. Denek, B. Dymara, W. Korzeniewska. Kraków, 2009.
3. Chrost M., Topij-Stempińska B. Tradycje rodzinne, regionalne i narodowe 
w edukacji dzieci w wieku przedszkolnym [w:] Dziedzictwo kulturowo – histo-
ryczne regionu. Pedagogika międzykulturowa i regionalna – aspekty dydaktycz-
ne. Pod red. M. Chrost, Kraków, 2013.
4. Olkusz J, Podania i legendy w edukacji regionalnej, „Wychowanie w Przed-
szkolu”, 2008 nr 11.
5. Zabawa K., Literatura dla dzieci w edukacji regionalnej, „Edukacja Elemen-
tarna w Teorii i Praktyce”, 2010 nr 1 – 2.
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Grażyna Kowalska

PÓŁKA Z REGIONALIAMI

Interesująca pozycja trafi ła ostatnio do Pracowni Regionalnej z tak 
zwanego egzemplarza obowiązkowego. Wydana została w 1998 roku, ale gdy-
by trafi ła do nas rok, czy pięć lat temu, być może stanęłaby na półce niezau-
ważona. Jednak szalejący wirus i sytuacja pandemiczna w kraju spowodowała, 
że uważniej przyglądamy się tej książce. Chodzi o Od powietrza, głodu, ognia 
i wojny opracowaną przez nieżyjącego już inowrocławskiego lekarza, doktora 
medycyny Daniela Włodarczyka. Publikacja mówi o epidemiach cholery wśród 
ludności Regencji Bydgoskiej Wielkiego Księstwa Poznańskiego. Na początku 
autor wyjaśnia historyczne uwarunkowania podziału administracyjnego naszego 
regionu. Następnie podaje dane statystyczne dotyczące liczby ludności w mia-
stach i powiatach oraz dane statystyczne dotyczące ilości zachorowań i zgonów 
w poszczególnych latach i miejscowościach. Kolejny rozdział dotyczy samej 
cholery; wyjaśnia pochodzenie, objawy i skutki zachorowania na tę wyniszcza-
jącą organizm chorobę. Dowiadujemy się, że dokładny opis choroby podawany 
był już w 1536 roku, jednak książka dotyczy ośmiu epidemii w naszej rejencji, 
które swoje żniwo zebrały w latach: 1831, 1837, 1848, 1852, 1855, 1866, 1873 
oraz na początku XX wieku – w 1905 roku. 

Bardzo ciekawe są zamieszczone w publikacji fragmenty instrukcji 
zachowania się, ostrzeżeń i zaleceń adresowanych do mieszkańców, wydruko-
wanej w poznańskiej drukarni w 1831 roku pt. Krótki wykaz postanowień1. Czy-
tamy tam: ”(…)wszystkie środki ostrożności, jakie w tym względzie zachować 
trzeba: (…) wesołość i spokojność umysłu; nic bowiem nie usposabia bardziej 
do cholery, nad bojaźliwość, zmartwienie i nękające umysł troski wszelkiego 
rodzaju…”2. Zalecano: „środki ostrożności, jakie w tym względzie zachować 
trzeba: mierność w używaniu wszystkiego; dobry wybór pokarmów i czystość 
w ich sporządzania; ciepłe i dostateczne odzienie; unikanie bezpośredniego 
dotknięcia osób już chorych; nie chodzić nigdy do chorych na czczo; nie od-
wiedzać chorych jeżeli kto sam czuje się słaby; niebawić bez potrzeby długo 
przy chorym; nade wszystko unikać oddechu i wyziewu chorych; wyszedłszy 
od chorego dobrze jest obmyć zaraz ręce lekką lolucyą chlorku wapna, a twarz 
zimną wodą; pożytecznem także być może, kto tego zwyczajny, palić tytuń od-
wiedzając chorego i często przy tem spluwać”.

1  D. Włodarczyk, Od powietrza, głodu, ognia i wojny, Inowrocław 1998, s. 19.
2  Tamże, s. 25.
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Jak długo my zmagać się będziemy z Covid-19? Na wszelki wypa-
dek warto wziąć pod uwagę niektóre uniwersalne rady z XIX wieku. Podczas 
epidemii cholery w 1831 r. w „Dzienniku Urzędowym Królewskiej Pruskiej 
Regencji w Bydgoszczy”, drukowanym co tydzień w specjalnych dodatkach, 
zamieszczano aktualne dane z przebiegu epidemii. Stąd dziś wiemy, że pierwsze 
zachorowanie zanotowano w Bydgoszczy 1 sierpnia 1831 r. Rozszerzono zatem 
wcześniej już wprowadzony zakaz organizowania jarmarków, nakazano wysta-
wianie zaświadczeń zdrowia dla podróżnych, a miasto ogłoszono za zamknięte. 
13 sierpnia podano, że zarażone są: Nakło, Sadki i okolice3. Dane pokazują, że 
sama epidemia trwała 170 dni, a w Bydgoszczy na 149 zachorowań 100 osób 
zmarło.4 Autor w publikacji przeanalizował i przedstawił dane z każdego roku 
epidemii. Pomimo zachorowań i strachu przed chorobą znajdowali się ludzie, 
którzy z narażeniem własnego życia pomagali innym. Wśród nich był lekarz Jan 
Karol Marcinkowski żyjący w latach 1800-1846. Jest on patronem jednej z ulic 
w naszym mieście, więc to dodatkowy argument, by sięgnąć do tej interesującej 
lektury i poznać działalność Doktora Marcina, jak go powszechnie nazywano.

Pozostając w klimacie dziewiętnastowiecznej Bydgoszczy, warto 
przyjrzeć się jej z innej perspektywy. Skłania ku temu lektura nowej publikacji: 
Ewangelicy w regionie kujawsko-pomorskim na przestrzeni wieków. Ponieważ 
w Bydgoszczy obecność protestantów notowana jest od XVI wieku, a nawet 
wcześniej, warto poznać zagadnienie i ludzi związanych z tematem. W publika-
cji pod redakcją toruńskiego historyka, i nauczyciela akademickiego wykłada-
jącego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu Jarosława Kłaczkow-
skiego opublikowano 13 opracowań różnych autorów, poświęconych dziejom 
ewangelizmu w naszym regionie. Zbiór podzielony jest na 6 głównych działów: 
ewangelicy na Kujawach, na ziemi chełmińskiej, na ziemi dobrzyńskiej, na zie-
mi lubawskiej i michałowskiej, ewangelicy w ujęciu archiwalno-statystycznym 
i architektura ewangelicka. 
 Decydujący wpływ na tożsamość religijną bydgoszczan miał I rozbiór 
Polski w 1772 roku i włączenie Bydgoszczy do Królestwa Prus. Spowodowa-
ło to dynamiczny napływ ludności niemieckiej, zazwyczaj protestanckiej, a to 
z kolei prowadziło do rozwoju kościoła ewangelickiego. O ewangelikach pisze 
tu dr Marek Romaniuk z Państwowego Archiwum w Bydgoszczy. W rozprawie 
swojej przytacza liczby: w 1772 liczba mieszkańców wynosiła 1000 i tylko kil-
ka niemieckich rodzin było wyzwania ewangelickiego, ale już w 1806 r. miasto 
liczyło ponad 4000 osób w tym 1693 wyznania ewangelickiego5. Wspomnieć 
tu należy skądinąd o innym zjawisku, mianowicie o akcji rekatolizacji ludności 

3 Tamże, s. 41
4 Tamże, s. 43
5 Ewangelicy w regionie kujawsko-pomorskim na przestrzeni wieków , pod red. J. 

Kołaczkowskiego, Toruń 2020, s. 14.
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protestanckiej za sprawą bydgoskich bernardynów6. Dzięki nim w ciągu 65 lat 
(1714-1779) nawróconych na katolicyzm zostało 109. protestantów, czyli za-
konnicy nawracali ponad 1 osobę rocznie7. 

Ciekawy temat przenikania się tych wyznań możemy zgłębić w innych 
publikacjach, dostępnych w Pracowni Regionalnej. W świadomości wielu byd-
goszczan istnieje zapewne przeświadczenie o wyraźnym podziale na Polaków-
katolików i Niemców-ewangelików wynikający z historycznych uwarunkowań 
(zabór pruski). Tymczasem obraz struktury wyznaniowej miasta był dużo bar-
dziej złożony. Na terenie naszego regionu w XIX i XX wieku zamieszkiwali 
również wyznawcy prawosławni i Żydzi. Szerzej o stosunkach narodowościo-
wych i wyznaniowych przeczytać można w książkach: Mniejszości wyznaniowe 
i etniczne w regionie kujawsko-pomorskim8, Mniejszości narodowe i wyznanio-
we na Pomorzu w XIX i XX wieku9. 

Wracając do publikacji Ewangelicy w regionie kujawsko-pomorskim na 
przestrzeni wieków, warto zwrócić uwagę na rozdział poświęcony architekturze 
i sztuce. Dowiemy się z niego, jakie kościoły i kiedy zostały zniszczone, a które 
przetrwały do dziś i służą jako świątynie katolickie. Kościoły poewangelickie 
stanowią teraz świadectwo ówczesnej kultury i sztuki. Wypełnione niejedno-
krotnie cennymi, oryginalnymi zabytkami w postaci polichromii ściennych, 
ołtarzy, ambon, chrzcielnic, mebli kościelnych czy wielobarwnych witraży10. 
Wiele z nich przeszło adaptację na potrzebę wyznania katolickiego, ale autorzy 
wyliczają obiekty, które wciąż prezentują sztukę związaną z protestantyzmem.
 W artykule skupiono się na Bydgoszczy, ale w zaprezentowanych po-
wyżej wydawnictwach znaleźć można też informacje dotyczące Inowrocławia, 
Grudziądza, Lipna czy Rypina.

6 A. Pańczak, Działalność rekatolizacyjna bydgoskich bernardynów, [w:] Bernardyni 
bydgoscy 1480-1829, red. A Sitnik, Kalwaria Zebrzydowska 2018, s. 89-113.

7 Tamże, s. 99
8 Mniejszości wyznaniowe i etniczne w regionie kujawsko-pomorskim, pod red.                 

W. Rozynkowskiego, M. Strzeleckiej, M. Targowskiego, Toruń 2017.
9 Mniejszości narodowe i wyznaniowe na Pomorzu w XIX i XX wieku, zbiór 

studiów pod red. M. Wojciechowskiego, Toruń 1998.
10 Tamże, Ewangelicy w regionie…, s. 452.
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Karolina Stanek

BIBLIOTEKA MIEJSKA NA ŁAMACH
„DZIENNIKA BYDGOSKIEGO” W ROKU 1920

(zestawienie bibliografi czne z omówieniem)

20 stycznia 1920 roku Bydgoszcz, po prawie 150. latach, odzyskała 
niepodległość. Jednak dopiero 8 miesięcy później Bromberger Stadtbibliothek 
stała się Biblioteką Miejską pod kierownictwem swojego pierwszego polskiego 
dyrektora1. Z okazji obchodów setnej rocznicy Powrotu Miasta do Macierzy 
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna przygotowała szereg wydarzeń2, 
m.in. projekt zatytułowany Wehikuł Czasu. Polegał on na prezentowaniu na 
portalu społecznościowym Facebook fragmentów artykułów z „Dziennika Byd-
goskiego”3 dotyczących tematyki niepodległościowej. W ramach kwerendy wy-
szukiwano nie tylko artykuły nadające się do Wehikułu, ale również te, które 
dotyczyły Biblioteki Miejskiej oraz dyrektora Witolda Bełzy. Na tej właśnie 
podstawie powstał zbiór 12. wycinków, które zostaną krótko omówione w ni-
niejszym artykule. 

Pięć wycinków spośród tego zbioru nie wnosi istotnych treści. Dotyczą 
one głównie godzin otwarcia, bądź są komunikatami informującymi o czaso-
wym zamknięciu książnicy. Jednak mimo to są dowodem na to, że działalność 
biblioteki stała się dla społeczności miasta na tyle istotna, że tego typu komuni-
katy ukazywały się w gazecie codziennej.

Pierwszy chronologicznie wycinek, to ogłoszenie zamieszczone przez 
prezydenta Maciaszka 13 marca 1920 r. (nr 59, s. 4), dotyczące naboru na stano-
wisko bibliotekarza pomocniczego w Bibliotece Miejskiej. Wynika z niego, że 
władze miejskie już przygotowywały polonizację kadry bibliotekarskiej. Zwra-
ca uwagę wymóg znajomości zarówno języka polskiego, jak i niemieckiego. 
Ciekawe jest zastrzeżenie: „Stanowisko to jest na razie wypowiedzialne jed-
nakże w razie zdatności może być dożywotniem”. Podobne ogłoszenie ukazało 
się jeszcze 23 maja (nr 116, s. 3). Poszukiwane były dwie asystentki bibliote-
1 Ciekawe informacje można znaleźć w artykule A. Węglerskiej, Witold Bełza pierwszy 

polski dyrektor bydgoskiej książnicy, „Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski” 2002, nr 1, 
s. 37-41.

2 Więcej na ten temat w artykule J. Matyasik, Udział WiMBP w Bydgoszczy w obchodach 
Setnej Rocznicy Powrotu Pomorza i Kujaw do Macierzy, „Bibliotekarz Kujawsko-
Pomorski” 2020, nr 1, s. 37-45.

3 „Dziennik Bydgoski” to pierwsza gazeta codzienna w języku polskim, która ukazy-
wała się Bydgoszczy w latach 1908-1939 (numer okazowy wyszedł 2 grudnia 1907 
roku).
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karskie „dla biblioteki miejskiej i miejskiego księgozbioru”. Można zauważyć, 
że władze miasta stawiały nacisk na znajomość zarówno języka polskiego, jak 
i niemieckiego również w przypadku zatrudnienia asystentek bibliotekarskich. 
Zapewne ze względu na przeważającą większość książek niemieckich w księ-
gozbiorze biblioteki.

Interesujący jest artykuł, który dotyczy osoby ostatniego niemieckiego 
dyrektora książnicy, Martina Bollerta. Informacja o powołaniu go na stanowisko 
kierownika biblioteki w Dreźnie ukazała się 27 maja (nr 118, s. 2). Oprócz stric-
te informacyjnej treści można również przeczytać, że „Prof. Dr. Bollert należy 
do tych Niemców, którzy sprawiedliwością i prawością charakteru umieli sobie 
zjednać szacunek powszechny(...)”. Jest to niewątpliwie bardzo pochlebny ar-
tykuł, którym redakcja „Dziennika Bydgoskiego” pożegnała dotychczasowego 
dyrektora, nie szczędząc mu przy tej okazji wielu miłych słów. 
Obszerny i bogaty w treść jest artykuł, który ukazał się 25 sierpnia (nr 187, s. 
2), czyli dosłownie tydzień przed objęciem kierownictwa biblioteki przez dy-
rektora Witolda Bełzę. Autorem jest bibliotekarz miejski, który zwraca uwagę 
na problem braku wystarczającej ilości polskich książek w Bibliotece Miejskiej: 
„Wypożyczalnia Biblioteki odprawia codziennie z niczem około 60 osób, żą-
dających książek polskich.” Jednocześnie prosi mieszkańców o przekazywanie 
polskich książek w darze. Na końcu wymienia darczyńców Biblioteki, podając 
zarówno ich nazwiska, jak i kwoty, które podarowali. Podobną wagę ma wycinek 
z dnia 14 września (nr 204, s. 2), który ogłasza objęcie kierownictwa Biblioteki 
Miejskiej przez dr. Witolda Bełzę, jednocześnie informując, że dotychczasowy 
dyrektor, prof. dr Bollert, został dyrektorem „saskiej biblioteki krajowej” oraz 
ten, który informował o cennych darach uzyskanych dla Biblioteki Miejskiej 
przez nowego dyrektora (22 października, nr 236, s. 2). Jak widać nowy dyrek-
tor od razu zabrał się do intensywnej pracy nad rozwojem Biblioteki Miejskiej, 
pozyskując zarówno dary książkowe, jak i środki fi nansowe. 

Najbardziej obszerny i jednocześnie najbardziej zaskakujący, jeśli cho-
dzi o treść, jest artykuł opublikowany na pierwszej stronie numeru 229, z dnia 
13 października i zaczyna się zawołaniem: „Niesłychane!”. Traktuje on bowiem 
o cenzurze „Dziennika Bydgoskiego”, która miała być przeprowadzana przez 
pracownika biblioteki. Zapewne ze względu na bulwersującą treść jest to jedyny 
artykuł z tego zestawienia, który trafi ł na pierwszą stronę. 
 

Zestawienie bibliografi czne:

Biblioteka Miejska w Bydgoszczy : stanowisko bibliotekarza pomoc-1. 
niczego // Dziennik Bydgoski. - 1920, nr 59, z dnia 13.03, s. [4]
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[Biblioteka miejska pozostanie od soboty...] // Dziennik Bydgoski. - 2. 
1920, nr 115, z dnia 22.05, s. [2]

2 asystentki bibliotekarsk. // Dziennik Bydgoski. - 1920, nr 116, doda-3. 
tek z dnia 23.05, s. [3]

[Kierownik tutejszej biblioteki miejskiej...] // Dziennik Bydgoski. - 4. 
1920, nr 118, z dnia 27.05, s. [2]

[Walne zebranie Czytelni dla Kobiet...] // Dziennik Bydgoski. - 1920, 5. 
nr 122, z dnia 1.06, s. [3]

[Miejski księgozbiór...] // Dziennik Bydgoski. - 1920, nr 135, z dnia 6. 
17.06, s. [2]

Z Bibljoteki miejskiej w Bydgoszczy / L. Kronenberg // Dziennik Byd-7. 
goski. - 1920, nr 187, z dnia 25.08, s. [2]

Z Bibljoteki miejskiej // Dziennik Bydgoski. - 1920, nr 193, z dnia 8. 
1.09, s. [2]

Nowy dyrektor Bibljoteki miejskiej // Dziennik Bydgoski. - 1920,           9. 
nr 204, z dnia 14.09, s. [2]

Niesłychane! // Dziennik Bydgoski. - 1920, nr 229, z dnia 13.10,            10. 
s. [1]

[Dyrektor miejskiej bibljoteki p. dr. Witold Bełza...] // Dziennik Byd-11. 
goski. - 1920, nr 236, z dnia 22.10, s. [2]

[Bibljoteka miejska i miejski…] // Dziennik Bydgoski. - 1920, nr 288, 12. 
z dnia 24.12, s. [2]
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Lucyna Partyka
Koordynator regionalny DKK 

CO SŁYCHAĆ W DKK: styczeń-czerwiec 2020

 Rok 2020 stanowi już czternasty rok funkcjonowania w podregionie 
bydgoskim Dyskusyjnych Klubów Książki. Wzorem ubiegłych lat tegoroczną 
realizację programu DKK fi nansowo wspiera Instytut Książki. W 2019 r. bydgo-
ska WiMBP otrzymała na ten cel 79 000 zł. Samorząd Województwa Kujawsko-
Pomorskiego udzielił na realizację programu DKK w 2020 r. dotacji celowej 
w wysokości 10 000 zł. W pierwszej połowie bieżącego roku działały w podre-
gionie bydgoskim 82 kluby. Z tej ogólnej liczby klubów w samej Bydgoszczy 
działało 19, z czego, 18 w fi liach WiMBP (w tym trzy dla dzieci) oraz jeden 
wspólny – przy Bibliotece Klubu I Brygady Logistycznej i Bibliotece Klubu 
Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych. W bibliotekach samorządowych, mery-
torycznie podległych bydgoskiej WiMBP, działały 63 kluby, w tym 9 dla dzieci 
i 3 dla młodzieży. Łącznie w 160. wydarzeniach zorganizowanych w pierwszym 
półroczu 2020 r. w ramach programu Dyskusyjne Kluby Książki wzięło udział 
1719 osób. To w porównaniu z ubiegłymi latami stosunkowo skromne liczby, 
wynikające z wywołanej pandemią konieczności zamknięcia bibliotek na okres 
aż trzech miesięcy – od połowy marca do połowy czerwca. Informacje doty-
czące form realizacji programu DKK w naszym podregionie znajdują się na 
stronie: http://biblioteka.bydgoszcz.pl/dzialalnosc-dodatkowa/dkk/informacje-
o-projekcie/.

Spotkania w klubach
W okresie od stycznia do czerwca 2020 r. odbyło się w klubach łącznie 

158 spotkań, w których uczestniczyło 1349 osób. Dyskusje o wspólnie przeczy-
tanych książkach stanowiły od stycznia 2020 r. do połowy marca 2020 r. główną 
formę realizacji programu Dyskusyjne Kluby Książki. Klubowicze spotykali 
się średnio raz w miesiącu do połowy marca, czyli do momentu zamknięcia 
bibliotek z powodu epidemii koronawirusa. Dzięki programowi ten sam tytuł 
wzorem ubiegłych lat czytali jednocześnie wszyscy członkowie klubu. Ko-
ordynator zapewniał lektury do czytania klubom działającym w Bydgoszczy 
oraz koordynował przepływ książek między klubami w terenie do momentu 
zamknięcia bibliotek dla użytkowników i po ich ponownym otwarciu. W kwiet-
niu jedno, a w maju dwa spotkania odbyły się online przy pomocy aplikacji 
Messenger. W drugiej połowie czerwca zaczęły odbywać się spotkania stacjo-
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narne. Niektóre z klubów wykorzystały sprzyjające warunki pogodowe do or-
ganizowania spotkań w plenerze. Istniała też możliwość zamawiania książek 
i rozprowadzania wśród klubowiczów bez konieczności spotykania się całym 
klubem w bibliotece. Członkinie DKK przy Filii w Paterku nakielskiej PiMBP 
spotkały się w restauracji Stary Spichlerz w Nakle nad Notecią. DKK w Tu-
choli na miejsce pierwszego lipcowego spotkania wybrał Pizzerię Fair Play 
w Tucholi, a drugiego Fojutowo, słynące z akweduktu, będącego skrzyżowa-
niem dwóch cieków wodnych. W plenerze odbywały się spotkania w okresie 
wakacyjnym DKK przy Filii nr 24 WiMBP w Bydgoszczy. Większość klubów, 
zgodnie z tradycją, zrobiła sobie wakacyjną przerwę. Zanim jeszcze zamknięto 
biblioteki kluby świętowały rocznice swojego powstania, np. DKK przy Filii nr 
11 WiMBP w Bydgoszczy (luty), DKK przy bibliotece w Laskowicach (marzec) 
oraz klub przy bibliotece w Lnianie (maj). Ten ostatni klub przygotował fi lm 
podsumowujący pierwszy rok swojej działalności: https://www.facebook.com/
bibliotekalniano/videos/550540469223067/ Filia nr 12 WiMBP w Bydgoszczy 
zorganizowała „Walentynki dla seniora” – spotkanie dla członków DKK i senio-
rów. Wypełniły je scenki rodzajowe oraz skecze. Z kolei członkinie DKK przy 
Filii nr 15 mogły w styczniu wysłuchać wykładu pt. „Ogrody świata” Agnieszki 
Reiwer-Przepierskiej. Klubowiczki z Filii nr 16 WiMBP w Bydgoszczy trady-
cyjnie uczestniczyły w cyklicznych spotkaniach Koła Przyjaciół (każdy drugi 
wtorek miesiąca – styczeń, luty, marzec). Brały też udział w imprezach orga-
nizowanych dla wszystkich użytkowników biblioteki takich, jak np. spotkania 
Klubu Seniora „Babie Lato” (2 razy w miesiącu – styczeń, luty, marzec – 1 
spotkanie), występ Chóru Agora Nestora pt. „Odrobina szczęścia w miłości” 
w styczniu. Członkowie DKK z Łabiszyna wybrali się w styczniu na koncert 
do Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy. Byli też uczestnikami zorganizowa-
nej w lutym przez łabiszyńską bibliotekę gali „Czytelnik Roku 2019”, podczas 
której nagrodzeni zostali czytelnicy w czterech kategoriach wiekowych: dzieci, 
młodzież i dorośli w 2 grupach wiekowych; wystąpił Chór Solo il Canto oraz 
dzieci z Zespołu Szkół w Łabiszynie. Imprezę zakończyła degustacja tortu i pre-
zentacja zdjęć z działalności biblioteki w 2019 roku. Z kolei podczas stycznio-
wego spotkania DKK przy Filii nr 5 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu 
zorganizowana została prezentacja wyrobów kosmetycznych oraz najnowszych 
trendów w karnawałowych makijażach. Członkowie DKK działającego przy 
Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tucholi wzięli w lutym udział w otwarciu 
wystawy twórczości Brygidy Wolańskiej pt. „Śnienie”. Całe swoje życie zawo-
dowe związała z Koronowem, gdzie pracowała jako kierownik internatu, peda-
gog szkolny, socjoterapeuta i oligofrenopedagog. W 2007 r. wróciła do Tucholi. 
Potrzeba aktywności twórczej zaowocowała licznymi pracami malowanymi 
akrylem oraz włóknami jedwabiu i wełny. Także w lutym klubowicze uczestni-
czyli w spotkaniu autorskim z poetką, dziennikarką, bibliotekarką, animatorką 
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kultury – Marią Duszką, autorką dziewięciu tomików; ostatni z nich to polsko-
litewski wybór wierszy Wolność chmur / Debesų laisvė. DKK z Kęsowa wybrał 
się w styczniu do Chojnickiego Centrum Kultury na spektakl Zakała w wyko-
naniu Bałtyckiego Teatru Dramatycznego z Koszalina, a w marcu, z okazji Dnia 
Kobiet, do Chojnickiego Centrum Kultury na spektakl Przyszedł mężczyzna do 
kobiety w wykonaniu Bałtyckiego Teatru Dramatycznego z Koszalina. Klubo-
wicze z Kęsowa uczestniczyli także w konsultacjach dotyczących tworzenia 
projektu związanego z wydaniem książki Twórcy ludowi Gminy Kęsowo, któ-
ry miał obejmować wydanie tej publikacji, promującej ją ulotki oraz organi-
zację spotkań autorskich i warsztatów międzypokoleniowych (marzec 2020). 
Członkowie DKK z Rogowa uczestniczyli w lutym warsztatach mydlarskich, 
a w marcu w spotkaniu autorskim z Karolem Soberskim – dziennikarzem, pre-
zesem Fundacji Historycznej „Przywracamy Pamięć”. Kontakt z najmłodszymi 
klubowiczami starał się utrzymywać Oddział dla dzieci Biblioteki Publicznej 
Miasta i Gminy w Barcinie. Przed pandemią dzieci otrzymały kolejne książki do 
czytania i omawiały je na lekcji podczas nauki zdalnej, a 24 czerwca biblioteka 
zamieściła fi lm na swoim profi lu facebookowym:
https://www.facebook.com/bpmigb/videos/211516186632523/, który dzieci 
obejrzały też na lekcji zdalnej. Miał on zachęcić uczestników spotkań DKK dla 
dzieci do lektury podczas wakacji książki Marcina Sendeckiego Wakacje w Wa-
szyngtonie. Film zawierał również zdjęcia ze spotkań DKK, w którym ucznio-
wie tej klasy brali wcześniej udział.
 Nie zauważa się większych zmian w czytelniczych wyborach. Domi-
nowali w pierwszej połowie 2020 autorzy amerykańscy: Kent Haruf, Chrisitna 
Dalcher, Lori Nelson Spielman. Nasze dusze nocą ostatnia książka, która wyszła 
spod pióra K. Harufa, okazała się prawdziwym bestsellerem. Jest w dalszym 
ciągu czytana w klubach. Zmarły w listopadzie 2014 r. w wieku 71 lat autor nie 
doczekał już wspaniałego przyjęcia książki oraz jej ekranizacji z Jane Fondą 
i Robertem Redfordem w rolach głównych. Zainteresowaniem cieszył się thril-
ler polityczno-lingwistyczny, jak określa swoją debiutancką powieść Vox jej au-
torka Ch. Dalcher oraz obyczajowa powieść Za głosem Kristen L.N. Spielman, 
bestsellerowej pisarki, która pracuje w zawodzie nauczyciela. Nieanglojęzycz-
ną literaturę reprezentowali: szwedzka dziennikarka i pisarka Sofi a Lunberg ze 
swoją debiutancką, tłumaczoną na wiele języków powieścią Czerwony notes 
oraz popularny i nagradzany japoński pisarz Keigo Higashino oraz jego powieść 
Cuda za rogiem z 1985 roku, sfi lmowana w Japonii i Chinach, a dopiero w 2018 
r. wydana w polskim tłumaczeniu. Z książek polskich autorek literatury tzw. 
kobiecej najchętniej czytane okazały się powieści Ilony Gołębiewskiej Pozwól 
mi kochać i Teatr pod białym latawcem, Długa droga do domu i Białe róże z Pe-
tersburga Joanny Jax oraz Agnieszki Krawczyk Lato wśród wydm i Tylko dobre 
wiadomości.
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Nigdy nie brakuje sympatyków literatury faktu, obejmującej reportaże, 
pamiętniki, dzienniki, biografi e, wywiady. Powodzeniem cieszył się poświęcony 
Albanii reportaż Małgorzaty Rejmer zatytułowany Błoto słodsze niż miód. Tra-
dycyjnie już z chęcią sięgano po książki reportażowe poświęcone Skandynawii. 
Tym razem były to poświęcone Finlandii Kocie chrzciny Małgorzaty Sicz oraz 
trzecia z kolei, reportażowa książka Ilony Wiśniewskiej Lud. Z grenlandzkiej 
wyspy. Niesłabnącym powodzeniem cieszyła się książka pt. Kwiaty w pudełku. 
Japonia oczami kobiet autorstwa Karoliny Bednarz – japonistki, właścicielki 
specjalizującego się w literaturach Azji wydawnictwa Tajfuny. Swoich czytelni-
ków znalazły biografi e: Baronówna Michała Wójcika, Kwiatkowska. Żarty się 
skończyły Marcina Wilka oraz Iłła. Opowieść o Kazimierze Iłłakowiczównie Jo-
anny Kuciel-Frydryszak.

Członkowie klubów młodzieżowych w I półroczu 2020 r. czytali książki 
noblistki Olgi Tokarczuk, a z zagranicznej literatury wybrali T.1 cyklu Hisz-
panki Laury Gallego pt. Księga Axlin, Ruiny Goranu stanowiącego część cyklu 
Zwiadowcy pióra australijskiego pisarza Johna Flanagana oraz amerykańską po-
wieść pt. Osobliwy dom pani Peregrine Ransoma Riggsa. 

W klubach dziecięcych w I półroczu 2019 bestsellerem okazała się maro-
kańska książka Alya i trzy koty Aminy Hachimi Alayou, wspaniale zilustrowana 
przez Mayę Fidawi, wydana przez wydawnictwo „Muchomor” w 2017 roku.

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

klawiatur!” przeznaczony dla członków Dyskusyjnych Klubów Książki. W jego 
ramach wybierana jest najlepsza recenzja w danym miesiącu kalendarzowym, 
a na koniec roku – recenzja roku. Przedmiotem recenzji może być dowolna 
książka (literatura polska i obca, literatura faktu, literatura dziecięca i młodzie-
żowa itp.) czytana i omawiana w Dyskusyjnym Klubie Książki. Konkurs trwa 
od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku. Prace oceniane są w dwóch katego-
riach wiekowych: do 15 roku życia i od 16 roku wzwyż. Recenzje, przeznaczone 
na konkurs, należy przesłać drogą elektroniczną do koordynatora regionalnego, 
który przesyła je następnie do Instytutu Książki. 

Spotkania autorskie
  Największą atrakcją programu Dyskusyjne Kluby Książki niezmiennie 
pozostają spotkania z autorami. W ramach projektu Dyskusyjne Kluby Książ-
ki udało się przeprowadzić 2 spotkania autorskie. W WiMBP gościł Wojciech 
Eichelberger – jeden z najbardziej znanych polskich psychoterapeutów, psycho-
log, trener, doradca biznesu, współtwórca i dyrektor Instytutu Psychoimmuno-
logii IPSI, mającego na celu humanizowanie biznesu, felietonista, publikujący 
felietony i eseje na łamach popularnych periodyków, autor bądź współautor 
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wielu książek. Bydgoskie spotkanie połączone było z promocją ostatniej z nich 
pt. Wariat na wolności. Autobiografi a W ramach obchodów Międzynarodowego 
Dnia Języka Ojczystego (21 lutego) z czytelnikami spotkał się prof. Jerzy Bral-
czyk – najbardziej znany i najchętniej słuchany w Polsce językoznawca, specja-
lista w zakresie języka mediów, reklamy i polityki, jeden z najpopularniejszych 
autorytetów normatywnych w dziedzinie języka polskiego, wiceprzewodniczą-
cy Rady Języka Polskiego, wykładowca na Uniwersytecie SWPS oraz w Insty-
tucie Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego, autor wielu książek doty-
czących poprawności językowej, kultury języka polskiego. Spotkanie bydgo-
skie było okazją do promocji najnowszej książki prof. Bralczyka zatytułowanej 
Zwierzyniec, cudownie zilustrowanej przez Zofi ę Różycką i niezwykle starannie 
wydanej przez wydawnictwo „Agora”. TVP3 Oddział Bydgoszcz przygotowa-
ła z udziałem koordynatora zapowiedź spotkania z prof. J. Bralczykiem oraz 
relację ze spotkania: https://bydgoszcz.tvp.pl/46724205/prof-jerzy-bralczyk-w-
bydgoszczy. Łącznie w spotkaniach autorskich wzięło udział 370 osób. Z po-
wodu padnemii biblioteka zmuszona była odwołać zaplanowane na 24 marca 
2020 r. spotkanie z wybitnym aktorem Andrzejem Sewerynem. Planowane na 
kwiecień spotkanie z autorką reportaży o dalekiej Północy Iloną Wiśniewską 
odbyło się w sierpniu, a spotkanie z autorką niezwykle poczytnych powieści 
z historią w tle Marią Paszyńską, które miało stanowić atrakcję tegorocznego 
Tygodnia Bibliotek, odbyło się w lipcu w wersji online. 

Kontakt
Osoby zainteresowane włączeniem biblioteki do udziału w projekcie 

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

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

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

Działalność upowszechnieniowa bibliotek samorządowych podregionu bydgo-
skiego województwa kujawsko-pomorskiego za I półrocze 2020 r. przedstawia 
się zdecydowanie skromniej niż w analogicznym okresie lat poprzednich. Spo-
wodowane to zostało koniecznością zamknięcia bibliotek dla użytkowników 
w obliczu postępującej pandemii koronawirusa. Wprawdzie biblioteki w poło-
wie czerwca 2020 r. zostały otwarte, jednak utrzymujący się stan epidemiczny 
nie pozwalał na w pełni normalne prowadzenie działalności. W związku z tym 
redakcja „Bibliotekarza Kujawsko-Pomorskiego” podjęła decyzję o niezamiesz-
czaniu w numerze 2/2020 rubryki „Jak to robią inni”.

STYCZEŃ 

 8.01. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Barcin zorganizowała 
spotkanie z cyklu „Ciekawi historii”. Prelekcję poświęconą polskim powsta-
niom narodowowyzwoleńczym wygłosiła Olga Gralak-Ćwikła. Przybliżyła 
wiadomości dotyczące m.in.: zrywu ludowego z 1038 roku, powstań listopa-
dowego i styczniowego, warszawskiego i wielkopolskiego. Opowiedziała także 
o działalności podziemia antykomunistycznego w latach 1945-1953 oraz mniej 
znanych rebeliach: powstaniu zabajkalskim z udziałem polskich zesłańców na 
Syberię oraz powstaniu sejneńskim związanym z walkami o wschodnie granice 
po I wojnie światowej.

9.01. w Saloniku Literacko-Artystycznym Biblioteki Miejskiej w Ino-
wrocławiu odbyła się premiera dokumentu Zapomniany bohater opowiadają-
cego o powstańczych i wojennych losach kapitana Pawła Cymsa. Film powstał 
w bydgoskim oddziale Telewizji Polskiej w 2018 roku, w ramach cyklu Rodzi-
na Niepodległej, realizowanego z okazji obchodów stulecia odzyskania przez 
Polskę niepodległości. Pokaz fi lmu stał się zwieńczeniem uroczystości związa-
nych z 100. rocznicą wyzwolenia Inowrocławia spod władzy pruskiej i powrotu 
do wolnej Polski. W premierze dokumentu wzięli udział reżyser, scenarzysta, 
dziennikarz bydgoskiego oddziału Telewizji Polskiej oraz laureat konkursu 
„Talent Roku 2018” – Marcin Tomaszewski, a także wnuk Powstańca – Rafał 
Cyms.



75

10.01 i 20.02. w Filii nr 19 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci 
i młodzieży WiMBP w Bydgoszczy miały miejsce warsztaty literackie ph. „Lo-
katorzy leśnej zguby” zorganizowane na podstawie ukraińskiej baśni ludowej 
Rękawiczka. Podczas spotkania dzieci wysłuchały historii zagubionej rękawicz-
ki, w której zamieszkały leśne zwierzęta. Następnie przygotowały mapę opo-
wieści w formie rękawiczki oraz przy dźwiękach muzyki Debussy’ego wykona-
ły taniec śnieżynek. Na zakończenie powstała również girlanda bałwankowa.

10.01. Filia nr 14 dla dorosłych i dla dzieci WiMBP w Bydgoszczy 
zorganizowała Wigilianki. Podczas wspólnego kolędowania zaprezentowano 
najsłynniejsze i mniej znane kolędy. Spotkanie poprowadzili Małgorzata Mó-
wińska-Zyśk, Alina Rzepecka i Jan Kochanowski.

10.01. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kruszwicy przy 
współpracy z Oddziałem Nadgoplańskim PTTK i Kruszwicką Grupą Rowe-
rową zorganizowała spotkanie podsumowujące kruszwicki sezon rowerowy. 
Uczestnicy wysłuchali prelekcji ph. „Rowerem na Litwę” oraz relacji Marcina 
Kopcia z wyprawy rowerowej do Pamiru pt. „Rowerem na dach świata”. Na 
zakończenie wręczono turystyczne odznaki rowerowe. 6.02. podróżnik gościł 
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Strzelnie.

 15.01. Miejska Biblioteka Publiczna w Mogilnie przygotowała spo-
tkanie autorskie z Joanną Jurgałą-Jureczką, autorką publikacji dotyczących 
okresu dwudziestolecia międzywojennego i czasów PRL-u. Pisarka interesuje 
się m.in. związkami znanych literatów ze Śląskiem Cieszyńskim, a także histo-
rią i kulturą regionu. Jej twórczość obejmuje także książki poświęcone rodzinie 
Kossaków. Podczas spotkania autorka zaprezentowała biografi ę Kossakowie. 
Biały mazur. Przybliżyła genealogię wybitnego rodu Kossaków oraz przytoczy-
ła wiele anegdot i nieznanych faktów z ich życia.

15 i 20.01. w Filii nr 7 dla dorosłych i dla dzieci WiMBP w Byd-
goszczy odbyło się głośne czytanie ph. „Kolorowe buziaki”. Dzieci wysłuchały 
książki Rocio Bonilla Jakiego koloru są buziaki?, odpowiedziały na pytania 
dotyczące tekstu, a następnie wykonały prace plastyczne nawiązujące do po-
znanej historii.

15-23.01. Filia nr 19 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i mło-
dzieży WiMBP w Bydgoszczy przeprowadziła zajęcia edukacyjne ph. „O czym 
szumi Brda? O powrocie Bydgoszczy do Wolnej Polski” zorganizowane z okazji 
100. rocznicy powrotu Bydgoszczy do Macierzy. Na podstawie artykułu z ga-
zety regionalnej dzieci zapoznały się z historią miasta, a następnie wysłuchały 
legend bydgoskich ze zbioru Baśnie i opowieści o Bydgoszczy A. E. Gwiaz-
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dowskiej. Uczestnicy poznali m.in. historię dzieci ze Słonecznego Młyna oraz 
opowieść o kamiennych chlebach. Powstały również portrety bydgoszczanek 
i bydgoszczan oraz plakaty przedstawiające trzy spichrze – najsłynniejszy sym-
bol Bydgoszczy.

16 i 29.01. Filia nr 5 dla dorosłych i dla dzieci WiMBP w Bydgosz-
czy przygotowała cykl kreatywnych warsztatów ph. „Co można zrobić, gdy nie 
ma śniegu?”, podczas których powstały dwie wersje białego puchu. Inspiracją 
stała się książka Johanny Thydell Okropny rysunek. Dzieci wykonały papierowe 
śnieżynki oraz, niczym chemicy w laboratorium, wyczarowały śnieg za pomocą 
wody i sody.

16 i 23.01. Filia nr 17 dla dorosłych i dla dzieci WiMBP w Byd-
goszczy zorganizowała zajęcia edukacyjne dla najmłodszych z okazji Dnia 
Osób Nieśmiałych. Inspiracją do dyskusji o nieśmiałości stały się opowiadanie 
Wiesława Drabika Nieśmiała owieczka, wiersz Pawła Gołucha Nieśmiała oraz 
picture book Beth Bracken Tomek mały jest nieśmiały. Na zakończenie dzieci 
wykonały kolorowe uśmiechnięte buźki.

16.01. z okazji 100. rocznicy powrotu Nakła nad Notecią do Macierzy, 
gościem Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nakle był Mariusz 
Gratkowski, adiunkt w Muzeum Ziemi Krajeńskiej. Prelegent omówił wydarze-
nia, które przyczyniły się do powrotu Nakła do Polski po 148. latach niewoli. 
Przybliżył wiadomości na temat m.in. Powstania Wielkopolskiego, powołania 
Rady Ludowej i wyboru pierwszego polskiego burmistrza – Teodora Bobow-
skiego. Gość odczytał również fragmenty książki Nakło i Krajna – studia i roz-
prawy autorstwa ks. Ignacego Gepperta. Prelekcji towarzyszył pokaz slajdów 
ilustrujących omawiane wydarzenia.

17-31.01. Biblioteka Główna WiMBP w Bydgoszczy przygotowała 
wystawę pt. „Sto lat u siebie. Zabytki piśmiennictwa polskiego w zbiorach byd-
goskiej książnicy” z okazji setnej rocznicy powrotu Bydgoszczy do Macierzy. 
Zaprezentowano najcenniejsze zabytki piśmiennictwa jakie Biblioteka zgroma-
dziła w swoich zbiorach przez 100 lat polskiego zarządu. Rękopisy sporządzo-
ne ręką autora i często niepublikowane, jak również stare druki, pierwodruki 
i najwcześniejsze wydania utworów, które dziś przedstawiają nieoszacowaną 
wartość. W zasobie Biblioteki można znaleźć twórczość m.in. Jana Kocha-
nowskiego, Ignacego Kraszewskiego, Juliana Ursyna Niemcewicza, Adama 
Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Józefa Ignacego Kraszewskiego, Henryka 
Sienkiewicza, Marii Konopnickiej, Stefana Żeromskiego, Gabrieli Zapolskiej, 
Juliana Tuwima.
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17.01.-29.02. z okazji setnej rocznicy powrotu Bydgoszczy do Macie-
rzy Biblioteka Główna WiMBP w Bydgoszczy zorganizowała wystawę czaso-
wą pt. „Setna rocznica powrotu do Macierzy”. Wystawione zostały materiały, 
które prezentują najważniejsze wydarzenia związane z przyłączeniem Bydgosz-
czy do państwa polskiego, tj. zdjęcia, odezwy, afi sze (w tym Odezwa prezydenta 
Jana Maciaszka do mieszkańców Bydgoszczy z dn. 20 stycznia 1920 r. i Afi sz 
promujący uroczyste przedstawienie Dziadów Adama Mickiewicza na przyjęcie 
Wojsk Polskich z dn. 22 stycznia 1920 r.).

17.01. w Filii nr 11 dla dorosłych i dla dzieci WiMBP w Bydgoszczy 
miało miejsce spotkanie z Janem Chojnackim – prowadzącym fanpage Ciemna 
Strona Poznania oraz panem Tomaszem – założycielem kanału Project Explore. 
Podczas spotkania ph. „Ciemna Strona Wykluczenia” goście wyjaśnili, czym 
jest eksploracja miejska oraz opowiedzieli o swoich wyprawach do Czarno-
bylskiej i Białoruskiej Strefy Wykluczenia. Prelekcji towarzyszyły prezentacja 
multimedialna oraz pokaz odzieży ochronnej w postaci maski i kombinezonu.

 17.01. z okazji zbliżających się imienin Miasta, w Bibliotece Miej-
skiej w Inowrocławiu przeprowadzono lekcję biblioteczną ph. „Miasto na Soli 
– zabytki Inowrocławia”. Młodzi czytelnicy poznali historię powstania Inowro-
cławia i jego nazwy, a także znaczenie herbu. Podczas prezentacji kolejnych 
etapów rozwoju Miasta dzieci znajdowały na zdjęciach i pocztówkach omawia-
ne historyczne obiekty. Uczniowie rozpoznawali znane miejsca, przenosili się 
w czasie, a następnie porównywali je ze współczesnym wyglądem. Na zakoń-
czenie spotkania wysłuchali legendy O królowej Jadwidze i Krzyżakach.

 17.01. Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie zorganizowała 
w galerii „Na Piętrze” wernisaż malarstwa Krystyny i Mirosława Banachów. 
Tematem zaprezentowanych prac były pejzaże, kwiaty oraz parowozy. Wystawę 
można było obejrzeć do 4 marca 2020 roku.

18.01. w Bibliotece Głównej WiMBP w Bydgoszczy odbyło się spo-
tkanie teatralne o charakterze edukacyjnym ph. „Poczytaj mi” zorganizowane 
we współpracy z Teatrem Kameralnym w Bydgoszczy. Gościem specjalnym 
był Tomasz Sapryk, który przeczytał fragmenty książki Przygody detektywa 
Pozytywki autorstwa Grzegorza Kasdepke. Warsztat animacyjny poprowadzili 
Iga Jambor-Skupniewicz i Łukasz Przykłocki, a całe wydarzenie zakończyło się 
lekcją biblioteczną. Wydarzenie adresowane było do dzieci w wieku 5-7 lat.

19.01. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Więcborku zorga-
nizowała spotkanie, w którym wzięli udział mieszkańcy miasta oraz przedsta-
wiciele władz samorządowych. Z okazji 100. rocznicy powrotu Więcborka do 
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Polski ogłoszono wyniki konkursu ph. „Exlibris na stulecie powrotu Więcborka 
do Macierzy”.

20 i 22.01. Filia nr 10 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i mło-
dzieży WiMBP w Bydgoszczy przygotowała zajęcia edukacyjne ph. „W zi-
mowym baśniogrodzie”. Podczas spotkania dzieci dowiedziały się, dlaczego 
warto czytać baśnie, rozwiązały zagadki, wysłuchały fragmentów baśni Hansa 
Christiana Andersena Królowa śniegu. Na zakończenie za pomocą papierowych 
śnieżynek stworzyły szatę dla tytułowej bohaterki.

 20.01. w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Żninie 
zainaugurowano drugą edycję spotkań Klubu Podróżnika. W ramach cyklu 
„Podróże małe i duże”, o swoim „Amerykańskim śnie” opowiedzieli Jadwiga 
i Bogdan Jelinek. Trasa ich wyprawy wiodła m.in. przez Nowy York, Los An-
geles, Beverly Hills, Las Vegas, Wielki Kanion i słynne Hollywood. Spotkaniu 
towarzyszyły pokaz zdjęć oraz degustacja amerykańskich przysmaków.

21.01. Filia nr 3 dla dorosłych i dla dzieci WiMBP w Bydgoszczy 
zorganizowała zajęcia literackie pt. „Kiedy mrozi dobrze ciepłą kurtkę włożyć: 
kompletujemy ubranie na zimę”. Podczas spotkania dzieci wysłuchały wiersza 
Ewy Szelburg-Zarembiny Kto szedł do babulki Zimy po nowe odzienie?, a na-
stępnie odpowiedziały na pytania związane z tekstem. Posegregowały ubrania 
na zimowe i letnie oraz stworzyły prawdziwy zimowy krajobraz pełen zwierząt 
i drzew. Na zakończenie wzięły udział w konkursie na „lepienie” śniegowej 
kuli.

21.01. Filia nr 12 dla dorosłych i dla dzieci WiMBP w Bydgoszczy 
przeprowadziła zajęcia edukacyjne poświęcone komiksowi. Podczas spotkania 
dzieci zapoznały się z wiadomościami na temat historyjek obrazkowych oraz 
wspólnie wybrały bohatera swojej opowieści. Powstały prace plastyczne, które 
następnie posłużyły jako ilustracje do historii przedstawionej w formie komik-
su.

21.01. w Filii nr 23 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzie-
ży WiMBP w Bydgoszczy odbyły się zajęcia edukacyjne ph. „Photony w bi-
bliotece”. Podczas spotkania uczestnicy zapoznali się z umiejętnościami photo-
na – robota edukacyjnego, za pomocą którego nauczyli się podstawowych zasad 
programowania.

22.01. w ramach obchodów Setnej Rocznicy Powrotu Bydgoszczy do 
Macierzy, w gmachu Biblioteki Głównej WiMBP w Bydgoszczy miało miej-
sce uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniającej postać gen. Józefa Dowbora-
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Muśnickiego. Wydarzenie połączono z wykładem prof. Janusza Kutty Generał 
J. Dowbor-Muśnicki (1867-1937) – wódz Powstańców Wielkopolskich, główno-
dowodzący Armii Polskiej.

22.01. Gminne Centrum Kultury i Biblioteki w Kcyni przy współ-
pracy ze Szkołą Podstawową w Rozstrzębowie przygotowało konkurs literacki 
ph. „Czy znasz baśnie Andersena?”, w którym wzięły udział dzieci z klas 1-3 
oraz 4-6. Uczestnicy wykonali ilustracje do wybranych utworów duńskiego 
baśniopisarza, a także wzięli udział w teście sprawdzającym znajomość jego 
twórczości. 

23.01. Filia nr 16 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży 
WiMBP w Bydgoszczy zorganizowała zajęcia dla najmłodszych z okazji Dnia 
Babci i Dziadka. Dzieci zapoznały się z książką Raquel Diaz Requera Babcie 
od A do Z, a następnie rozwiązały zagadki oraz wykonały kolorowe laurki dla 
swoich babć i dziadków. Spotkaniu towarzyszyło wspólne kolędowanie z ze-
społem Sempre Musica.

23.01. Filia nr 24 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży 
WiMBP w Bydgoszczy przeprowadziła lekcję biblioteczną dla pierwszoklasi-
stów. Podczas zajęć dzieci zapoznały się z księgozbiorem i regulaminem biblio-
teki, a następnie dzięki robotowi edukacyjnemu – Codey Rocky nauczyły się 
kodowania poprzez zabawę.

 23.01. gościem Biblioteki Miejskiej w Inowrocławiu był pisarz, wo-
kalista, autor tekstów piosenek i opowiadań, kompozytor – Paweł Sołtys (Pablo-
pavo). Podczas spotkania opowiedział o swojej twórczości obejmującej m.in. 
tomy opowiadań Mikrotyki i Nieradość oparte na wnikliwej obserwacji rzeczy-
wistości i ludzi. Autor poruszył również temat przemijania oraz „nasiąkania” 
historiami rodzinnymi, które umożliwiają podróż w czasie.

23.01. w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nakle od-
było się spotkanie z Anną Sergott połączone z promocją książki Legendy na-
kielskie. Odświeżone, jubileuszowe wydanie powstało z okazji 720. rocznicy 
nadania miastu praw miejskich. Publikacja zawiera dziesięć legend, których ak-
cja rozgrywa się na terenie Nakła i okolicznych miejscowości. Inspiracją były 
prawdziwe wydarzenia, które rozgrywały się na przestrzeni wieków. Podczas 
spotkania autorka przeczytała dwie legendy: Drewniany konik i O złośliwym 
Lichu, co się mieszkańcom Gumnowic naprzykrzało.

 23.01. gośćmi Miejskiej Biblioteki Publicznej w Strzelnie byli Beata 
i Leszek Turkowie. Spotkanie ph. „Polskie ślady na Białorusi” przygotowano 
przy współpracy Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.
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24.01. Biblioteka Główna WiMBP w Bydgoszczy zorganizowała 
spotkanie autorskie z Pawłem Piotrem Reszką – reporterem Dużego Formatu, 
byłym wieloletnim dziennikarzem lubelskiej Gazety Wyborczej, autorem książki 
Diabeł i tabliczka czekolady (2016), za którą otrzymał Nagrodę im. Ryszarda 
Kapuścińskiego za Reportaż Literacki. Okazją do rozmowy z gościem była jego 
trasa autorska związana z wydaniem najnowszego reportażu Płuczki. Poszuki-
wacze żydowskiego złota.

24.01. w Filii nr 14 dla dorosłych i dla dzieci WiMBP w Bydgoszczy 
miał miejsce wernisaż malarstwa Zdzisławy Andrys-Arcimowicz ph. „Jedna 
pasja – dwie palety”. Wśród zaprezentowanych prac znalazły się pejzaże przed-
stawiające różne pory roku oraz piękno i bogactwo fl ory. Wielką pasją artystki 
jest akwarela. Tę wymagającą technikę wykorzystuje przy tworzeniu obrazów 
malowanych na naturalnym jedwabiu, przy użyciu farb akrylowych. Ekspozy-
cję w Małej Galerii Bibliotecznej można było obejrzeć do 6 lutego 2020 roku.

24.01. gościem Filii nr 15 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci 
i młodzieży WiMBP w Bydgoszczy była Agnieszka Reiwer-Przepierska. Pod-
czas spotkania ph. „Ogrody świata” podróżniczka zabrała czytelników w po-
dróż po najpiękniejszych ogrodach usytuowanych w różnych zakątkach świata. 
Na trasie wirtualnej wycieczki znalazły się m.in. Hortulus w Dobrzycy, ogród 
klasztorny w Neuzelle oraz Ogrody Świata w Berlinie.

24.01. w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Więcborku od-
było się spotkanie ph. „Powrót Więcborka do Macierzy”. Gościem była Mał-
gorzata Jarocińska, która zaprezentowała gawędę poświęconą 100. rocznicy 
powrotu miasta do Rzeczypospolitej Polskiej.

27.01. w Filii nr 16 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży 
WiMBP w Bydgoszczy odbył się koncert Chóru Agora Nestora działający przy 
Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Miejskim Centrum Kultury. Pieczę nad nim 
sprawuje dr Olin Bebenow, muzyk i przewodniczący bydgoskiego oddziału Pol-
skiego Związku Chórów. Podczas występu ph. „Odrobina szczęścia w miłości” 
zaprezentowano utwory rozrywkowe i operetkowe. Wykonano również kilka 
pieśni patriotycznych z okazji 100. rocznicy powrotu Bydgoszczy do Macierzy. 
Wśród nich znalazły się m.in. My, Pierwsza Brygada oraz O mój rozmarynie.

27.01. Filia nr 23 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży 
WiMBP w Bydgoszczy przygotowała zajęcia edukacyjne poświęcone komik-
som. Podczas spotkania dzieci wysłuchały opowiadania Leśny telefon, a następ-
nie stworzyły kolorowe ilustracje, które posłużyły do stworzenia historyjki ob-
razkowej o mieszkańcach lasu.
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27-31.01. Miejska Biblioteka Publiczna w Koronowie zorganizowa-
ła cykl spotkań dla dzieci i młodzieży ph. „Detektywi w bibliotece”. W biblio-
tecznym pokoju zagadek, na uczestników czekało mnóstwo tajemniczych re-
kwizytów oraz zadań związanych z pracą detektywa. Nie zabrakło łamigłówek, 
rebusów, zakodowanych wiadomości i skomplikowanych szyfrów.

27.01. w ramach cyklu imprez ph. „Ferie z Biblioteką”, w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej w Tucholi odbyło się spotkanie ze Stanisławem Matu-
szelańskim. Gość opowiedział o swoich podróżach do Meksyku i Japonii.

28.01. Filia nr 4 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzie-
ży WiMBP w Bydgoszczy zorganizowała spotkanie autorskie z Maciejem Ja-
sińskim, scenarzystą ponad 40. komiksów. Do najpopularniejszych publikacji 
należą Legendy bydgoskie, Komiksowy przewodnik po Bydgoszczy i Marian 
Rejewski – bydgoszczanin, który złamał szyfr Enigmy. Podczas spotkania gość 
opowiedział o swojej twórczości, której dużą część stanowią komiksy dla dzieci 
i komiksy historyczne. Dzieci poznały podstawy tworzenia komiksów oraz uło-
żyły proste historie o bohaterach książkowych i fi lmowych. 

28.01. Filia nr 10 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży 
WiMBP w Bydgoszczy przygotowała zajęcia edukacyjne ph. „Komiksowe lap-
booki”. Podczas spotkania dzieci poznały technikę tworzenia teczek tematycz-
nych pełniących funkcję interaktywnej przestrzeni na rysunki, opowiadania, 
wykresy, słówka, terminy i zdjęcia. Wszystkie zebrane informacje umieszczone 
są w kolorowych kieszonkach, książeczkach o różnych kształtach, na kartecz-
kach. W ten sposób powstały biblioteczne lapbooki poświęcone komiksom oraz 
krótkie historyjki na podstawie gry towarzyskiej „Story Cubes”.

29.01. w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Barcin zorganizo-
wano uroczystą promocję książki Powstańcy tej ziemi. Powstańcy wielkopolscy 
1918-1919 spoczywający na cmentarzu w Barcinie. Gośćmi spotkania autor-
skiego były Zofi a Drzewiecka i Barbara Chojnowska. Publikacja została wyda-
na przez Towarzystwo Miłośników Miasta i Gminy Barcin, z inicjatywy prezes 
Towarzystwa, Teresy Kaczmarek. Autorki opowiedziały o pracy nad książką 
i etapach jej powstania. Zaprezentowana publikacja oparta na danych archiwal-
nych, a także rozmowach z członkami rodzin powstańców, stanowi cenne źró-
dło wiedzy na temat Powstania Wielkopolskiego na terenie miasta i gminy.

 29.01. w ramach cyklu imprez pt. „Ferie zimowe w bibliotece”, Miej-
sko-Gminna Biblioteka Publiczna w Gniewkowie przeprowadziła zajęcia 
edukacyjne ph. „Wirtualny spacerek po Gniewkowie”. Podczas spotkania dzieci 
zwiedziły najciekawsze miejsca znajdujące się w mieście, a następnie oznaczy-
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ły na planie miasta poznane obiekty. Zaprojektowały także elementy animacji 
z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Gniewkowo.

 29.01. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Lnianie odbyły się warsz-
taty z linorytu. Podczas spotkania dzieci zapoznały się z nową techniką, a na-
stępnie wykonały własny projekt grafi czny, który przeniosły na gumową płytkę. 
Po nałożeniu farby drukarskiej i odbiciu, powstały gotowe prace. Zajęcia prze-
prowadzono w ramach Ferii z biblioteką ph. „Lubię tu być”.

 29.01. w ramach spotkań Klubu Rodzinnego, w Bibliotece Publicznej 
w Solcu Kujawskim miało miejsce spotkanie z okazji Dnia Składanki i Ła-
migłówki. Uczestnicy stworzyli grę zręcznościową – ringo, losowali zagadki 
obrazkowe, układali wyrazy z kolorowych literek, a także wykonali pracę pla-
styczną rozwijającą zdolność logicznego myślenia. Na zakończenie, po inten-
sywnym treningu intelektualnym, odbył się mecz hokeja.

 29 i 31.01. w ramach ferii zimowych Gminna Biblioteka w Pruszczu 
zorganizowała spotkanie z iluzjonistą „Amonem” Arkadiuszem Wiatrowskim, 
który przedstawił magiczne sztuczki i wprowadził dzieci w tajemniczy świat 
iluzji. Nie zabrakło również efektów specjalnych, które zaprezentował Rafał 
Sarniak z Teatru Tancerzy Ognia „Arta Foc”. Płonące pochodnie zachwyciły 
uczestników, którzy następnie wzięli udział w warsztatach kuglarskich.

30.01. w Filii nr 15 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzie-
ży WiMBP w Bydgoszczy odbyły się warsztaty tworzenia komiksów ph. „Su-
perbohaterowie”. Podczas spotkania dzieci poznały historię komiksu oraz jego 
powiązania z fi lmem. Opowiedziały także o znanych komiksowych superbo-
haterach, wymieniły ich talenty i atrybuty. Na tej podstawie stworzyły swoich 
własnych bohaterów obdarzonych nieprzeciętnymi mocami.

30.01. gościem Biblioteki Miejskiej w Inowrocławiu był Bartosz Wi-
śniewski, autor książki Kurlandzki skarb inowrocławskiej biblioteki. Publika-
cja przedstawia historię i charakter unikalnego księgozbioru rodu von Hahn, 
którego część od 1947 r. znajduje się w posiadaniu inowrocławskiej książnicy. 
Autor przybliżył losy arystokratycznej rodziny Niemców bałtyckich – von Hahn 
z Postenden (miejscowości leżącej w Kurlandii, na Łotwie). Spotkaniu towarzy-
szyła prezentacja medialna przedstawiająca ryciny i publikacje z kolekcji. Wy-
danie książki zostało dofi nansowane ze środków budżetu Miasta Inowrocławia 
w 2019 r. przeznaczonych na stypendia dla osób zajmujących się twórczością 
artystyczną.
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 30.01. w ramach Ferii z biblioteką ph. „Lubię tu być”, w Gminnej 
Bibliotece Publicznej w Lnianie miało miejsce spotkanie z „Zielonym eduka-
torem” przy Zespole Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą, który przepro-
wadził warsztaty edukacyjne ph. „Leśny detektyw”. Uczestnicy zapoznali się 
z metodami obserwacji zwierząt w lesie, rozpoznawania tropów zwierząt i ich 
odgłosów. Wykonali także ślad w glinie wybranego przez siebie zwierzęcia, 
m.in. sarny i dzika.

 31.01. gośćmi Rejonowej Biblioteki Publicznej w Szubinie byli Da-
ria i Krzysztof Nowakowscy oraz ich psy zaprzęgowe, Henia i Flicka. Pod-
czas spotkania opowiedzieli o swoich pasjach i podróżach oraz odpowiadali na 
pytania najmłodszych. Krzysztof Nowakowski zaprezentował także swoją naj-
nowszą książkę dla dzieci Lapońska przygoda Mai. 3.02. podróżnicy odwiedzili 
Bibliotekę Publiczną w Sępólnie Krajeńskim, a 19.02. gościli w Bibliotece 
Publicznej Miasta i Gminy w Łabiszynie.

LUTY

4.02. w Filii nr 4 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży 
WiMBP w Bydgoszczy odbyło się spotkanie autorskie z Marią Krajewską, au-
torką tomików wierszy Przed zmierzchem i Curriculum Vitae. W imprezie wzię-
li udział wychowankowie półkolonii zorganizowanych przez Towarzystwo 
Przyjaciół Dzieci.

4.02. w ramach cyklu imprez pt. „Ferie zimowe w bibliotece”, Miej-
sko-Gminna Biblioteka Publiczna w Gniewkowie zorganizowała warsztaty 
komiksowe ph. „Wyprawa do świata komiksów” Podczas spotkania dzieci za-
poznały się z tajnikami powstawania tego gatunku oraz stworzyły własna histo-
ryjkę obrazkową.

5.02. Filia nr 4 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży 
WiMBP w Bydgoszczy przeprowadziła zajęcia edukacyjne ph. „Komiksy Di-
sneya”. Podczas spotkania dzieci zapoznały się z życiem Walta Disneya, legen-
dy animacji i fi lmu, jednego z największych twórców przemysłu rozrywkowe-
go w historii. Obejrzały także książki z serii Disney Komiks, wydawanej przez 
DeAgostini od 2009 do 2010 roku. Każdy tom zawierał 52. strony na papierze 
kredowym i prezentował komiksy na podstawie fi lmów Disneya. Na zakończe-
nie spotkania uczestnicy wzięli udział w konkursie plastycznym na podstawie 
komiksu Mój brat niedźwiedź.
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  5.02. gościem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie była Mag-
dalena Konik, podróżniczka, pilot wycieczek, fotoreporter, laureatka stypen-
dium fotografi cznego w Timothy’ego Allena w ramach Xposure International 
Photography Festival (2017) w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Magda-
lena Konik została wyróżniona dwukrotnie w galerii za Zdjęcie Dnia – Daily 
Dozen National Geographic oraz nagrodzona na Kolosach (za rok 2017) w ka-
tegorii „Podróż” za przejście migracyjne i dokumentację życia pasterskiego 
w Tuszeti. Finalistka Siena International Photo Awards (2018) oraz Amundsen 
Photo Awards (2018). Pasjonuje się jeździectwem i tańcem. Szczególnie intere-
suje się kulturami ginącymi w procesie globalizacji i rozwoju turystyki. Podczas 
spotkania w bibliotece uczestnicy wysłuchali opowieści o mieszkańcach, życiu 
codziennym, kulturze, tradycjach i wierzeniach regionu Gruzji – Tuszeti.

 5.02. w ramach ferii zimowych, Gminna Biblioteka w Pruszczu zor-
ganizowała warsztaty teatralne, które poprowadził aktor-lalkarz Czesław Sień-
ko. Gość przedstawił dzieciom różne rodzaje lalek wykorzystywane w przed-
stawieniach teatralnych. Każdy mógł spróbować swoich sił na scenie i zade-
monstrować scenkę wybraną lalką lub marionetką. Zajęcia wzbogacono także 
tworzeniem kukiełek teatralnych.

5.02. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tucholi odbył się wernisaż 
wystawy malarstwa Brygidy Wolańskiej pt. „Śnienie”. Artystka opowiedziała 
o swoich zainteresowaniach związanych głównie z malarstwem feerycznym, 
z pogranicza jawy i snu. Inspirują ją prace artystów okresu modernizmu, a tak-
że nokturny. Malarstwem zainteresowała się na lekcjach plastyki w tucholskim 
liceum. Tworzyć zaczęła później, gdy pracując z młodzieżą w założonej przez 
siebie świetlicy socjoterapeutycznej, wykorzystywała techniki plastyczne jako 
metody terapeutyczne. Całe życie zawodowe związała z Koronowem – praco-
wała jako kierownik internatu, pedagog szkolny, socjoterapeuta i oligofreno-
pedagog. W 2007 roku wróciła do Tucholi, gdzie powstały prace malowane 
akrylem oraz włóknami jedwabiu i wełny. Podczas spotkania artystka zaprezen-
towała obrazy akrylowe, akwarele włókniowe oraz odzież wykonaną techniką 
Nuno Felting.

6.02. w Bibliotece Głównej WiMBP w Bydgoszczy miał miejsce 
koncert Zuzy Wiśniewskiej, ukuleleistki, autorki tekstów i muzyki, laureat-
ki głównych nagród wielu festiwali piosenki poetyckiej i autorskiej w całym 
kraju, między innymi Spotkań Zamkowych ,,Śpiewajmy Poezję”, 64. Turnieju 
Poezji Śpiewanej, FIPA, FOPA czy Festiwalu im. Jacka Kaczmarskiego ,,Na-
dzieja”. Występowała i współpracowała m.in. z Janem Kondrakiem, Romanem 
Kołakowskim, Projektem VOLODIA, Małgorzatą Saratą, Arturem Barcisiem, 
Ruso Sala i Ragnarem Olaffsonem. Utwory spod jej pióra są z reguły efektem 



85

nadmiaru emocji, który się z niej, jak to sama określa, wylewa na kartkę, a po-
nieważ często zdarza jej się coś podśpiewywać – melodie przychodzą do niej 
same i łączą się naturalnie z tekstami. Stroni od tandety i powielania schematów 
a nade wszystko ceni sobie autentyczność, którą chce zapewniać słuchaczowi 
podczas swoich występów. Jej koncerty są jak spotkanie w domowym zaciszu – 
ciepłe, wzruszające a momentami urokliwie humorystyczne.

 7.02. w ramach cyklu „Poczytaj z nami”, Gminna Biblioteka Publicz-
na w Cekcynie gościła Grażynę Wojcieszko. Najnowsza książka autorki Ani-
malki to zbiór 15. opowiadań, których bohaterami i jednocześnie narratorami są 
zwierzęta, mówiące głosem kobiet. Zaprezentowana publikacja stanowi wnikli-
wy zapis ludzkich zachowań, odtworzonych przez koty, małże, pajęczaki czy 
ryby.

 7.02. w Bibliotece Publicznej w Sępólnie Krajeńskim odbył się wer-
nisaż wystawy sztuki biochemicznej Roberta Skazy oraz malarstwa Waldemara 
Kuczerepy. Surrealistyczne, nasycone symbolami obrazy Waldemara Kuczere-
py stały się doskonałym dopełnieniem futurystycznych instalacji Roberta Ska-
zy. Cechą charakterystyczną twórczości obu artystów są wizje z pogranicza snu 
i fantastyki, klimaty postapo a nawet horroru, a także inspiracje Gigerem, Bo-
schem, Beksińskim.

11.02. gościem Filii nr 15 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci 
i młodzieży WiMBP w Bydgoszczy była bydgoska poetka, propagatorka kultu-
ry i literatury, Barbara Jendrzejewska. Jej dorobek artystyczny obejmuje książki 
poetyckie, m.in.: Na strunach ciszy, Noc rudych traw, W kolędowy czas... , Stu-
dium dłoni, a także dwie książki prozatorskie: Z kobietą na półpiętrze oraz Męż-
czyzna na piętrze. Podczas spotkania autorka opowiedziała o swojej twórczości 
i inspiracjach oraz zaprezentowała fragmenty utworów o tematyce miłosnej.

11.02. Filia nr 25 dla dorosłych i dla dzieci WiMBP w Bydgoszczy 
przeprowadziła zajęcia edukacyjne ph. „Zabawy z kodowaniem i programowa-
niem”. Podczas spotkania dzieci wzięły udział w zabawie w szyfrowanie wiado-
mości oraz stworzyły barwne ilustracje za pomocą kodowania.

 11.02. Biblioteka Miejska w Inowrocławiu zorganizowała spotkanie 
poświęcone transplantologii. Gościem była Anna Mateja, dziennikarka i publi-
cystka, laureatka nagrody „Grand Press 2007” w kategorii wywiad za rozmo-
wę z Ewą Szumańską, autorka publikacji Serce pasowało. Opowieść o polskiej 
transplantologii. Podczas spotkania podkreślono zasługi Jana Nielubowicza, 
Tadeusza Orłowskiego, Wojciecha Rowińskiego, Mariana Zembali, Adama Ma-
ciejewskiego czy Zbigniewa Religi. Wśród znanych lekarzy pojawiła się rów-
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nież postać Jana Molla, kardiochirurga, wychowanka Gimnazjum Jana Kaspro-
wicza w Inowrocławiu, który jako pierwszy w Europie Wschodniej w 1969 roku 
podjął się przeszczepienia serca.

 11.02. Gminna Biblioteka Publiczna w Jaksicach po raz kolejny 
uczestniczyła w obchodach Dnia Bezpiecznego Internetu, którego 16. edycja 
przebiegła ph. „Działajmy Razem!”. Gośćmi spotkania byli funkcjonariusze 
Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu, którzy opowiedzieli dzieciom 
o prawie wykorzystywania potencjału sieci do samorealizacji, zdobywania in-
formacji, nauki i zabawy oraz odpowiedzialności każdego użytkownika za swo-
je działania w Internecie. 

12.02. z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu 2020, w Filii nr 4 dla do-
rosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży WiMBP w Bydgoszczy odbyło się 
spotkanie ph. „Zagrożenia internetowe”. Gośćmi byli strażnicy miejscy, którzy 
opowiedzieli w jaki sposób Internet wpływa na ludzkie zachowania. Dodatkową 
atrakcją był pokaz tresury psa służącego w Straży Miejskiej.

12.02. Filia nr 30 dla dorosłych i dla dzieci WiMBP w Bydgoszczy 
przygotowała zajęcia edukacyjne dla dzieci ph. „Zwierzęta leśne” w nawiązaniu 
do Dnia Dokarmiania Zwierzyny Leśnej. Dzieci z Klubu Odkrywców zapoznały 
się z książką Sekrety lasu, a następnie wziąwszy pod uwagę rodzaj pożywienia, 
podzieliły zwierzęta leśne na trzy grupy: roślinożerne, drapieżne i wszystkożer-
ne. Na zakończenie spotkania uczestnicy wykonali plakat poświęcony dokar-
mianiu leśnych zwierząt.

12.02. w Bibliotece Publicznej w Sępólnie Krajeńskim miało miejsce 
muzyczno-literackie spotkanie autorskie, którego gośćmi byli autor kryminałów 
– Mariusz Czubaj oraz pisarz i frontman zespołów Świetliki i Zgniłość – Marcin 
Świetlicki. Zaprezentowanym wierszom krakowskiego poety towarzyszyła mu-
zyka saksofonowa Mariusza Czubaja.

12.02. i 4.03. w Oddziale dla dzieci Rejonowej Biblioteki Publicz-
nej w Szubinie zorganizowano spotkania literackie ph. „Nasz gość – Justyna 
Bednarek”. Dzieci poznały twórczość pisarki, m.in. książki dla najmłodszych: 
Muffi ny Eufrozyny, Fasola Eulalii, Dom oraz Dusia i Psinek-Świnek. Drugie 
spotkanie poświęcono cyklowi opowieści Historie spod podłogi oraz publikacji 
Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek.

13.02. w Filii nr 14 dla dorosłych i dla dzieci WiMBP w Bydgoszczy 
miał miejsce wernisaż malarstwa ph. „Wydobyte z czerni”. Swoje prace zapre-
zentowała Jolanta Cielecka, artystka związana z Bydgoszczą. Eksperymentuje 
z wieloma technikami malarskimi, jednak najbardziej odpowiada jej malowanie 
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pastelami na welurze. Efektowną formę wyrazu uzyskuje, zestawiając świetliste 
pastele z głęboką czernią tła. 

 13.02. w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nakle od-
był się Koncert Walentynkowy w wykonaniu Jerzego Struka i zespołu „Are-
te”. Artyści zaprezentowali kilka szlagierów z repertuaru polskich śpiewaków 
z okresu międzywojennego: Adolfa Dymszy, Eugeniusza Bodo, Jana Kiepury 
oraz Aleksandra Żabczyńskiego.

13-14.02. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kruszwicy przy-
gotowała zajęcia dla najmłodszych ph. „O miłości z przedszkolakami – spotka-
nie z książką”. Dyskusja o uczuciach nawiązywała do wybranych utworów lite-
rackich: Mały Krokodyl i wielka miłość Danieli Kulot, Miłość ze zbioru Kocha, 
lubi, szanuje, czyli jeszcze o uczuciach Grzegorza Kasdepke oraz Uczucia, co to 
takiego? Oscara Brenifi era. Nie zabrakło również bajkowych zagadek i zabaw 
ruchowych.

14 i 20.02. w Filii nr 14 dla dorosłych i dla dzieci WiMBP w Byd-
goszczy przeprowadzono zajęcia edukacyjne z okazji 100. rocznicy powrotu 
Bydgoszczy do Macierzy. Podczas spotkań dzieci wysłuchały wybranych le-
gend ze zbioru Legendy i przypowieści Rajmunda Kuczmy i Jerzego Derendy. 
Poznały także znaczenie i symbolikę słowa „herb” oraz najciekawsze zabytki 
miasta. Wspólnie zaśpiewały piosenkę poświęconą Bydgoszczy i wzięły udział 
w quizie podsumowującym zdobytą wiedzę.

14.02. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Jaksicach miało miejsce 
spotkanie dla dzieci ph. „Od kontredansa do dancingu”. Gośćmi byli artyści 
z Filharmonii Pomorskiej, którzy opowiedzieli o historii i rodzajach tańca oraz 
zagrali karnawałowy koncert.

17.02. Filia nr 12 dla dorosłych i dla dzieci WiMBP w Bydgoszczy 
zorganizowała spotkanie ph. „Walentynki dla seniora”. Program artystyczny 
przygotowała czytelniczka Anna Jarocińska-Wilk. Podczas spotkania zaprezen-
towano scenki rodzajowe oraz skecze poświęcone relacjom damsko-męskim.

17 i 18.02. Filia nr 23 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i mło-
dzieży WiMBP w Bydgoszczy przygotowała zajęcia edukacyjne z okazji Świa-
towego Dnia Kota. Dzieci wysłuchały opowiadania Melanii Kapelusz Ogłosze-
nie, wzięły udział w zgadywance obrazkowej na temat kocich bohaterów oraz 
wykonały ich portrety.

17.02. Filia nr 30 dla dorosłych i dla dzieci WiMBP w Bydgoszczy 
przeprowadziła zajęcia edukacyjne z okazji Światowego Dnia Kota. Dzieci wy-
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słuchały opowiadania Anity Głowińskiej Kicia Kocia mówi: Dzień dobry, a na-
stępnie odpowiedziały na pytania dotyczące tekstu. Powstały także kolorowe 
kocie stroje.

17.02. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tucholi odbył się Kon-
kurs Ortografi czny ph. „O Pióro Burmistrza” skierowany do uczniów klas IV-
VIII szkół podstawowych z Gminy Tuchola. Pierwsze miejsce w kategorii klas 
IV-VI zdobyła uczennica klasy V Szkoły Podstawowej w Legbądzie. W kate-
gorii klas VII-VIII zwyciężył uczeń klasy VIII Szkoły Podstawowej w Tucholi. 
Uroczyste rozdanie nagród nastąpiło 21 lutego 2020 roku, w ramach obchodów 
Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego.

 17.02. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Żninie gościła 
Biankę Urbanowską oraz Andrzeja Turzyńskiego, którzy w ramach cyklu „Po-
dróże małe i duże” przybliżyli piękno Andaluzji. Uczestnicy wysłuchali hisz-
pańskich utworów muzycznych oraz opowieści o najciekawszych zakątkach 
regionu.

 18.02. Biblioteka Publiczna w Pakości zorganizowała spotkanie z au-
torem powieści kryminalnych oraz wierszy, Wojciechem Burdelakiem. Podczas 
spotkania gość opowiedział o swoim dorobku pisarskim oraz pracy nad kolejną 
publikacją Życzeniodawca.

 18.02. gościem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu była Na-
talia Zacharek, prezes Stowarzyszenia Inicjatyw Twórczych Manowce, autorka 
książki Kociewskie demony ludowe. Podczas spotkania autorskiego zaprezen-
towała etnografi czną publikację, w której skład weszły opowieści o demonach 
ludowych, funkcjonujących w pamięci mieszkańców Kociewia do początku XX 
wieku. Materiał został zebrany i opracowany w ramach stypendium twórczego 
Marszałka Województwa Pomorskiego na 2019 rok.

19.02. w Filii nr 13 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzie-
ży WiMBP w Bydgoszczy odbyły się zajęcia edukacyjne ph. „Zimowy czas”. 
Dzieci wysłuchały opowiadania Bitwa na śnieżki, a następnie odnalazły list od 
Pani Zimy, w którym znajdowały się zasady bezpiecznej zabawy na śniegu. 
Rozwiązały również zimowe zagadki, przeobraziły się w tańczące śnieżynki 
oraz wzięły udział w papierowej bitwie na śnieżki. Zabawie towarzyszyła mu-
zyka Antonia Vivaldiego z koncertu skrzypcowego Zima, pochodzącego z cyklu 
Cztery pory roku.

 20.02. w Bibliotece Miejskiej w Inowrocławiu odbyło się spotkanie 
autorskie z pisarką Ałbeną Grabowską. Przygodę z pisaniem zaczęła od bajki te-
rapeutycznej dla dzieci. Później pojawiły się książki dla starszych czytelników. 
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Przy tworzeniu kolejnych historii autorka dużą rolę odgrywają wyobraźnia oraz 
wątki z życia osobistego. Podczas spotkania pisarka opowiedziała o swoich pol-
sko-bułgarskich korzeniach oraz najsłynniejszej powieści w dorobku – Stuleciu 
Winnych.

 20.02. z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego, Biblio-
teka Publiczna w Pakości zorganizowała dyktando ph. „Ferie w górach”. Jury 
wyłoniło pięć laureatek. Dwie uczestniczki zajęły równorzędne trzecie miej-
sce.

20.02. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tucholi miało miejsce 
spotkanie autorskie z Marią Duszką, poetką, dziennikarką, animatorką kultury, 
założycielką i opiekunką działającego od 2002 roku Koła Literackiego „Ani-
ma”. Jest inicjatorką, współorganizatorką i jurorką ogólnopolskich konkursów 
literackich. Wydała dotychczas 9 tomików wierszy. Podczas spotkania poetka 
zabrała czytelników w wirtualną podróż po Wilnie Mickiewicza, Konwickiego 
i Miłosza, opowiedziała o Sieradzu, w którym mieszka oraz zaprezentowała 
wiersze ze zbioru Wolność chmur. Liryczny wieczór w bibliotece poprowadził 
poeta i dziennikarz Kazimierz Rink.

21.02. w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. dr. 
Witolda Bełzy w Bydgoszczy odbył się Finał X edycji Dyktanda o Pióro Dy-
rektora WiMBP pt. „Mistrz Ortografi i”, zorganizowany w nawiązaniu do obcho-
dów Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego. Konkurs skierowany był do 
uczniów klas V-VIII bydgoskich szkół podstawowych. Eliminacje odbyły się 
w 12. fi liach bibliotecznych w terminie 20.01.-12.02.2019 roku. Wzięło w nich 
udział 127 osób. W fi nale dyktanda uczestniczyło 28. dzieci. Zgodnie z regula-
minem, przyznano trzy nagrody i dwa wyróżnienia. Tytuł „Mistrza Ortografi i” 
otrzymał uczeń klasy VIII reprezentujący Filię nr 23 dla dorosłych z Oddziałem 
dla dzieci i młodzieży.

21.02. Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie zorganizowała 
spotkanie podróżnicze ph. „Na UAZach w Świat”. Gośćmi byli młodzi podróż-
nicy z Tczewa, którzy opowiedzieli o samochodowej wyprawie po Norwegii. 
Celem podróży był Przylądek Północny – Nordkapp. Na trasie znalazły się takie 
atrakcje jak m.in. Droga Trolli oraz Droga Atlantycka biegnąca przez urokliwe 
Lofoty, czyli archipelag wysp na Morzu Norweskim połączonych mostami oraz 
podmorskim tunelem.

21.02. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Żninie, z okazji 
Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego przeprowadziła turniej ph. „Po-
tyczki językowe” skierowany do uczniów szkół podstawowych. Uczestnicy po-
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dzieleni na drużyny zmierzyli się z wiedzą z zakresu poprawności językowej 
i ortografi cznej. Należało wskazać m.in. obcobrzmiące słowa, które mają swoje 
odpowiedniki w języku polskim, stworzyć rodzinę wyrazów od słowa „ziomek” 
oraz wyjaśnić znaczenie słowa „samotrzecia”. Pracę drużyn oceniło jury, które 
przyznało trzy nagrody.

24.02. w Filii nr 13 dla dzieci i młodzieży WiMBP w Bydgoszczy 
odbyły się zajęcia edukacyjne ph. „Dokąd biegnie czas?”. Podczas spotkania 
dzieci wysłuchały opowiadań Marcina Pałasza ze zbioru Szczęśliwi czas liczą! 
czyli to i owo o zegarach. Dowiedziały się, w jaki sposób w przeszłości mierzo-
no czas oraz jak mierzy się go teraz. Na zakończenie stworzyły indywidualny 
plan dnia.

 24.02. Miejska Biblioteka Publiczna w Mogilnie gościła Monikę 
Mądrą-Pawlak i Jana Pawlaka, podróżników i właścicieli poznańskich kawiarni 
i restauracji „Cafe de Ruina&Raj”. Spotkanie autorskie połączono z promocją 
ich najnowszej książki Ameryka! Atlas z przepisami, która jest zapisem prawie 
rocznej podróży po krajach Ameryki Północnej i Południowej. Podczas wizyty 
w bibliotece opowiedzieli o swoich przygodach, mieszkańcach odwiedzanych 
krajów oraz odkrywaniu nowych smaków i lądów. Spotkaniu towarzyszyła pre-
zentacja fotografi i z podróży.
 

24.02. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Pruszczu odbyły się za-
jęcia edukacyjne z okazji obchodów Dnia Niedźwiedzia Polarnego. Podczas 
spotkania dzieci zapoznały się z ciekawostkami dotyczącymi życia i zwyczajów 
zwierząt zamieszkujących Arktykę oraz dowiedziały się, jak dbać o planetę. Na 
zakończenie powstały misiowe portrety.

25.02. Filia nr 10 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży 
WiMBP w Bydgoszczy przygotowała zajęcia literackie ph. „Podróż do Niby-
landii” oparte na baśniowej opowieści Piotruś Pan J.M. Barriego. Dzieci wy-
słuchały fragmentu książki, a następnie odwiedziły wyspę Nibylandię, poznały 
jej mieszkańców oraz ich obyczaje. Na zakończenie wykonały prace plastyczne 
przedstawiające okręty morskich rozbójników oraz indiańskie pióropusze.

26.02. w Filii dla dzieci Biblioteki Publicznej w Solcu Kujawskim 
odbyły się zajęcia edukacyjne z okazji Dnia Dinozaura. Podczas spotkania dzie-
ci z Klubu Rodzinnego wzięły udział w eksperymentach naukowych związa-
nych z wybuchającym wulkanem, a także w poszukiwaniach prehistorycznych 
gadów w lodowych skamielinach. Mali tropiciele wymarłych gatunków wyko-
nali również ich papierowe wersje. 
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 26-27.02. i 2.03. Gminna Biblioteka Publiczna w Sadkach zorga-
nizowała zajęcia edukacyjne ph. „M/S Batory – wszyscy na pokład”. Podczas 
spotkania dzieci zapoznały się z obrazem Wojciecha Kossaka Zaślubiny Polski 
z Bałtykiem oraz wysłuchały historii związanej z tym wydarzeniem. Obejrzały 
także 8 krótkich fi lmów przedstawiających najważniejsze etapy służby statku 
M/S Batory, a następnie za pomocą przygotowanych materiałów plastycznych 
stworzyły postacie załogi oraz pasażerów.

27.02. gośćmi Filii nr 14 dla dzieci i młodzieży WiMBP w Bydgosz-
czy byli pracownicy Straży Miejskiej oraz pies Walker. Podczas warsztatów ph. 
„Bezpieczne kontakty ze zwierzętami i ustawowe obowiązki właścicieli” dzieci 
dowiedziały się jakich zasad należy przestrzegać w przypadku ataku psa. Obej-
rzały pokaz tresury czworonoga, nauczyły się przyjmować odpowiednią pozy-
cję obronną oraz zapoznały się ze wskazówkami dotyczącymi panowania nad 
emocjami w trudnej sytuacji.

 27.02. w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nakle od-
był się koncert na gitarę i altówkę w wykonaniu sióstr Anny i Agnieszki Ma-
sloch, uczennic Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej im. Artura Rubinsteina 
w Bydgoszczy. Zaprezentowały one m.in. utwory z repertuaru Starego Dobrego 
Małżeństwa, główny motyw z serialu Gra o tron oraz utwór Leonarda Cohena 
Hallelujah.

 27.02. gościem Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowem była po-
etka Zofi a Daniel. Podczas spotkania autorskiego zaprezentowała wiersze dla 
dzieci z tomu Za tęczowymi drzwiami oraz utwory ze zbiorów Na krawędzi nie-
ba i Między szeptem a ciszą.

28.02. Filia nr 15 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży 
WiMBP w Bydgoszczy zorganizowała spotkanie z dietetykiem. Tematem wy-
kładu ph. „Jedzenie a profi laktyka nowotworowa” był wpływ diety na rozwój 
chorób nowotworowych. 

28.02. Gminna Biblioteka Publiczna w Cekcynie przygotowała pro-
mocję najnowszej książki dr. Adama Węsierskiego Sensacje i sekrety powiatu 
tucholskiego. Gościem specjalnym spotkania był, urodzony w Cekcynie, dr Jó-
zef Borówka, autor książek Polska etyka lekarska w ujęciu dziejowym i Prze-
miany społeczno-gospodarcze na obszarze historycznej ziemi łęczyckiej. Wy-
kład przygotowany przez dr. Adama Węsierskiego został wzbogacony o osobi-
ste wspomnienia gościa.

 28.02. w Bibliotece Miejskiej w Inowrocławiu miało miejsce spotka-
nie z instrumentalistą – Apostolisem Anthimosem, współtwórcą legendarnego 
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zespołu SBB. Podczas spotkania przeplatanego dźwiękami gitary, gość opowie-
dział o swoim życiu i muzyce, która jest dla niego najlepszą formą komunikacji 
z ludźmi. Ceni sobie granie ze sławnymi muzykami oraz debiutantami. Na za-
kończenie spotkania można było zakupić płyty, otrzymać autograf oraz wyko-
nać pamiątkowe fotografi e. Imprezę zorganizowano pod patronatem Prezydenta 
Miasta Inowrocławia wspólnie z Kujawskim Centrum Kultury.

29.02. w ramach wojewódzkich obchodów Międzynarodowego Dnia 
Przewodnika Turystycznego w Bibliotece Głównej WiMBP w Bydgoszczy od-
było się zwiedzanie biblioteki bernardynów bydgoskich, która jest najstarszym 
i największym z zachowanych w Bydgoszczy księgozbiorów. Składa się z po-
nad 1,5 tys. starych druków, a jej początki sięgają XV w. Ekspozycja znajduje 
się w pomieszczeniu stylizowanym na wzór wąskiej gotyckiej celi bibliotecz-
nej, przypominającej librarię zakonną. W zbiorze pobernardyńskim znajdują się 
druki unikatowe, np. jedyny na świecie zachowany egzemplarz Reguły Hiero-
nima Savonaroli z 1489 r. Są tu także dzieła, które wywarły wielki wpływ na 
historię ludzkości, jak Młot na czarownice (pierwsze wydanie z 1485 r.).

29.02. gościem specjalnym Filii nr 11 dla dorosłych i dla dzieci 
WiMBP w Bydgoszczy była aktorka Roma Gąsiorowska, która przeczytała 
fragmenty książki Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek (czterech pra-
wych i sześciu lewych) autorstwa Justyny Bednarek. Głośne czytanie połączono 
z warsztatami animacyjnymi prowadzonymi przez Karolinę Kasprzak i Karolinę 
Suchodolską. Spotkanie zostało zorganizowane z inicjatywy Teatru Kameralne-
go w Bydgoszczy we współpracy z Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną 
w Bydgoszczy w ramach cyklu „Poczytaj mi!”.

MARZEC

2.03. w Filii nr 14 dla dzieci i młodzieży WiMBP w Bydgoszczy 
odbyły się zajęcia edukacyjne ph. „Legendy warszawskie”. Dzieci wysłuchały 
Legendy o tarczy i mieczu Anny Łochockiej, zapoznały się z najważniejszymi 
zabytkami Warszawy oraz wzięły udział w zabawie ruchowej „Pomniki”.

3.03. gościem Filii nr 3 dla dorosłych i dla dzieci WiMBP w Byd-
goszczy była malarka Małgorzata Suszczyńska. Podczas wernisażu ph. „Pomię-
dzy nastrojami” artystka zaprezentowała pełne barw, emocji i symboliki pra-
ce malarskie oraz opowiedziała o swoich inspiracjach. Większość obrazów jej 
autorstwa nawiązuje do twórczości Gustawa Klimta, Alfonsa Muchy i Fridy 
Kahlo.
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 3.03. Filia nr 19 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży 
WiMBP w Bydgoszczy przeprowadziła zajęcia edukacyjne z cyklu „Superbo-
haterki”. Podczas spotkania dzieci zapoznały się ze zbiorem opowiadań 12 wy-
jątkowych postaci. Polscy autorzy o marzeniach. Dzięki historii poświęconej 
Marii Skłodowskiej-Curie, poznały wybrane fakty z życia i działalności nauko-
wej dwukrotnej polskiej laureatki Nagrody Nobla.

 3.03. Biblioteka Miejska w Inowrocławiu gościła Marcina Kostrzyń-
skiego, autora książki Gawędy o wilkach i innych zwierzętach oraz wielu fi l-
mów przyrodniczych, które prezentuje w serwisie YouTube na kanale „Marcin 
z lasu”. Podczas spotkania opowiedział o współpracy ze zwierzętami podczas 
powstawania fi lmu. Dla kilku sekund nagrania Marcin Kostrzyński jest w stanie 
spędzić noc w beczce, wymyślić najlepsze cukierki dla ptaków, a także wykonać 
najbardziej skomplikowaną konstrukcję.

4.03. Filia nr 13 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży 
WiMBP w Bydgoszczy przygotowała zajęcia edukacyjne ph. „Ptaki dziwaki”. 
Podczas spotkania dzieci zapoznały się z gatunkami ptaków opisanymi w książ-
ce Wandy Chotomskiej Nasze ptaki, a następnie wzięły udział w zabawach ru-
chowych nawiązujących do zachowań skrzydlatych przyjaciół oraz wykonały 
ich portrety.

4.03. Filia nr 24 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży 
WiMBP w Bydgoszczy przeprowadziła lekcję biblioteczna dla przedszkola-
ków. Podczas spotkania dzieci zapoznały się z księgozbiorem i regulaminem 
biblioteki oraz wzięły udział w twórczych warsztatach inspirowanych książką 
Roksany Jędrzejewskiej-Wróbel Sznurkowe historie. Obejrzały również przed-
stawienie teatrzyku kamishibai.

 4.03. Gminna Biblioteka Publiczna w Lnianie zorganizowała spo-
tkanie z Teatrem Bajecznym, który zaprezentował spektakl dla dzieci pt. Sło-
wik oparty na baśni H. Ch. Andersena. Przedstawienie opowiadające o potędze 
przyjaźni, stało się okazją do wspólnej zabawy. Dzieci odpowiadały na pytania 
związane z poznaną baśnią, szukały atrybutów wiosny, a także tańczyły i śpie-
wały piosenki.

5.03. w Filii nr 14 dla dorosłych i dla dzieci WiMBP w Bydgosz-
czy odbył się wernisaż wystawy prac malarskich Grupy Plastycznej IMPRESJA 
Dowództwa 1. Pomorskiej Brygady Logistycznej w Bydgoszczy, prowadzonej 
przez Małgorzatę Biernat przy Klubie Logistyk. Łącznie wystawiono 47 prac 
25. autorów. Imprezie ph. „Kobiety w sztuce” towarzyszył koncert skrzypcowy 
Małgorzaty Mówińskiej-Zyśk oraz prezentacja wierszy poświęconych kobie-
tom w wykonaniu poety i satyryka – Zdzisława Prusa.
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 5.03. w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nakle miał 
miejsce koncert gitarowy w wykonaniu Przemysława Hałuszczaka, artysty z ze-
społu „Arete”. Podczas spotkania gość zaprezentował utwory fl amenco znanych 
twórców oraz kompozycje własnego autorstwa.

 5.03. gościem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Strzelnie był M. 
Mikołajczak, który wygłosił prelekcję pt. „Wizerunek czarownicy w polskiej 
kulturze”. Spotkaniu z okazji Dnia Kobiet przygotowanemu wspólnie z Polskim 
Towarzystwem Turystyczno-Krajoznawczym towarzyszył także występ zespo-
łu „Jezioranki”.

5.03. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Żninie zorganizo-
wała konkurs ph. „Test szybkiego pisania na klawiaturze” skierowany do dzieci, 
młodzieży i dorosłych. Zadaniem uczestników było przepisanie bezbłędnie lo-
sowo wybranego tekstu z polskimi znakami, w jak najkrótszym czasie. Komisja 
przyznała tytuł „Mistrza Klawiatury” w trzech kategoriach wiekowych.

6.03. Filia nr 10 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzie-
ży WiMBP w Bydgoszczy przygotowała zajęcia edukacyjne ph. „Ciekawostki 
o błękitnej planecie”. Podczas spotkania dzieci wysłuchały opowiadania Jak 
Kinki i Konka szukały świata autorstwa Katarzyny Zychli. Dzięki doświadcze-
niu z jabłkiem uczestnicy dowiedzieli się, jak wygląda wewnętrzna budowa 
Ziemi oraz jakie są proporcje występowania mórz i lądów. Natomiast doświad-
czenie z piłeczkami i magnesami pozwoliło zaobserwować zjawisko przyciąga-
nia ziemskiego. Ponadto dzieci wykonały magnesy z makaronowych muszelek, 
które uprzednio pomalowały farbami.

6.03. Filia nr 11 dla dorosłych i dla dzieci WiMBP w Bydgoszczy 
przy współpracy z Radą Osiedla Jachcice zorganizowała koncert z okazji Dnia 
Kobiet. Nowe aranżacje znanych utworów wykonali Michał Macudziński oraz 
Kris Forbot.

6.03. Filia nr 13 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzie-
ży WiMBP w Bydgoszczy przeprowadziła zajęcia edukacyjne dla dzieci ph. 
„Kodowanie z Codey Rocky”. Podczas spotkania uczestnicy nauczyli się kodo-
wania z robotami gąsienicowymi Codey Rocky. Dzięki grafi cznemu językowi 
Scratch udało się zaprogramować roboty tak, aby pokazywały animacje na wy-
świetlaczu LED, odtwarzały dźwięki i poruszały się według zaprogramowanej 
ścieżki.

 6.03. w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Więcborku miało 
miejsce spotkanie literacko-muzyczne pt. „Wielcy twórcy dla Pań, o Paniach 
i o miłości do Pań”. Gościem był Leszek Skaza, historyk – regionalista, autor 
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i redaktor kilkudziesięciu książek i broszur z historii Krajny ze szczególnym 
uwzględnieniem ziemi sępoleńskiej i nakielskiej. Publikował na łamach „Wia-
domości Krajeńskich”. W 2004 roku współredagował pracę zbiorową Dziedzic-
two kulturowe na Krajnie i Pałukach, a także współtworzył liczne przewodniki 
promujące walory turystyczne i historyczne Krajeńskiego Parku Krajobrazowe-
go. Podczas spotkania opowiedział o życiu najbardziej znanych kompozytorów, 
ich miłościach i fascynacji kobietami, które stały się inspiracją do powstania 
kolejnych utworów muzycznych.

7.03. w Filii nr 3 dla dorosłych i dla dzieci WiMBP w Bydgoszczy 
odbyło się spotkanie teatralne o charakterze edukacyjnym z cyklu „Poczytaj 
mi” zorganizowane z inicjatywy Teatru Kameralnego w Bydgoszczy we współ-
pracy z Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną w Bydgoszczy. Gościem 
specjalnym był Mateusz Damięcki, który przeczytał fragmenty książki Marci-
na Szczygielskiego Arka czasu. Spotkaniu towarzyszyły warsztaty animacyjne 
prowadzone przez aktorów Martynę Matoliniec i Aleksandra Maciejczyka.

8.03. w Gminnym Centrum Kultury i Biblioteki w Kcyni miał miej-
sce koncert z okazji Dnia Kobiet. Zespół muzyków w składzie: Artur Lawrenz 
– perkusja, Piotr Zabrodzki – pianino oraz Łukasz Borowiecki – kontrabas wy-
konał utwory z lat 20. i 30.

 9.03. Gminna Biblioteka Publiczna w Jaksicach zorganizowała spo-
tkanie dla dzieci ph. „Decybele”. Gośćmi byli artyści z Filharmonii Pomorskiej, 
którzy opowiedzieli o dynamice w muzyce będącej elementem regulującym 
natężenie dźwięku, jego głośność. Zaprezentowali także przykłady najczęściej 
stosowanych określeń dynamicznych w muzyce: piano, crescendo i forte.

 9-11.03. Miejska Biblioteka Publiczna w Strzelnie przy współpracy 
z Domem Kultury przeprowadziła eliminacje do II Gminnego Konkursu Recy-
tatorskiego ph. „Strofki i nutki”. Konkurs skierowany był do uczniów klas I-IV, 
V-VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół średnich i dorosłych. Rozstrzy-
gnięcie nastąpiło 17 czerwca 2020 roku.

11.03. gościem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie była po-
dróżniczka Kamila Kielar, która od kilkunastu lat odwiedza tereny polarne i sub-
polarne. Najwięcej czasu spędza na Alasce i w Laponii. Najczęściej podróżuje 
rowerem. W ten sposób przejechała Alaskę, Kanadę, Kamczatkę, Azję Central-
ną, Tunezję i pół Europy. Organizowała i prowadziła duże projekty podróżnicze 
takie jak Afryka Nowaka czy Rowerowe Jamboree. Praktykuje bushcarft i su-
rvival, z których prowadzi zajęcia i warsztaty. Podczas spotkania opowiedziała 
o samotnej wyprawie kajakiem morskim po Pacyfi ku, u wybrzeży Kolumbii 
Brytyjskiej w poszukiwaniu najrzadszych na świecie niedźwiedzi duchów.
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CZERWIEC

17.06. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mogilnie gościła Kinga 
Gąska, autorka książki Miłość aż po rozwód. Spotkanie poprowadził Mateusz 
Nowaczyk, który zadawał pytania w imieniu, aktywnych na Facebooku, miło-
śników twórczości Kingi Gąski oraz zachęcał do dyskusji uczestników spotka-
nia. Pisarka uczy języka polskiego w Zespole Szkół w Mogilnie, zajmuje się 
także redagowaniem książek obyczajowych polskich autorek. 

 29.06. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mogilnie odbyło się spo-
tkanie z Markiem Kramarczykiem, podróżnikiem i fotografem, który zabrał 
uczestników w rejs po Pacyfi ku w poszukiwaniu humbaków – wielorybów, któ-
re można spotkać w położonym na środku oceanu Królestwie Tonga. Wyprawa 
z Tahiti w kierunku Australii stała się okazją do odkrycia bogactwa życia mor-
skiego Polinezji.
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POŻEGNANIA

              Elżbieta Bukowska (1952-2020)

Gdyby śmierci nie było nikt z nas by już nie żył.
Przemijamy jak wszystko by w ten sposób przetrwać.

– ks. Jan Twardowski –

 

 20 sierpnia 2020 r. w wieku 68. lat odeszła na wieczny spoczynek Elż-
bieta Bukowska – długoletni dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tucho-
li. Związana była z nią 26 lat. Urodziła się 7 lipca 1952 r. w Gostycynie, gdzie 
uczęszczała do szkoły podstawowej. W 1971 r. ukończyła Liceum Ogólnokształ-
cące w Tucholi i w tym samym roku rozpoczęła tam pracę zawodową. W roku 
1976 ukończyła Policealne Studium Ekonomiczne w Bydgoszczy. Kilkakrotnie 
zmieniała pracę, by ostatecznie w 1986 r. znaleźć zatrudnienie w Rejonowej 
Bibliotece Publicznej w Tucholi na stanowisku starszego bibliotekarza. Sześć 
lat później ukończyła Pomaturalne Studium Bibliotekarskie w Jarocinie. W roku 
2002 r. objęła stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tucholi, 
które zajmowała aż do przejścia na emeryturę 31 grudnia 2012 roku. Za jej 
kadencji  przeprowadzony został proces wyodrębnienia biblioteki ze struktur 
Tucholskiego Ośrodka Kultury. W tym czasie zorganizowała też przeprowadzkę 
biblioteki do nowej siedziby. Bibliotekę widziała nie tylko jako miejsce wy-
miany książek, ale przede wszystkim jako nowoczesną instytucję, proponującą 
użytkownikom różne formy upowszechniania kultury. Okres kierowania przez 
Elżbietę Bukowską Miejską Biblioteką Publiczną w Tucholi przypadł na czas 
wielkich przemian w zakresie obsługi czytelnika. Jej wkład w rozwój i unowo-
cześnianie tucholskiej biblioteki jest znaczący. Do najważniejszych inicjatyw 
należy automatyzacja procesów bibliotecznych oraz nadanie nowego wizerunku 
i podniesienie estetyki pomieszczeń bibliotecznych, w tym także biblioteki dzie-
cięcej przekształconej w Krainę Pana Czytalskiego, poszerzenie zadań bibliote-
ki publicznej o zadania wynikające z pełnienia przez placówkę również funkcji 
biblioteki uczelnianej – biblioteki Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem 
w Tucholi. W trosce o zachowanie kultury i tożsamości regionu Elżbieta Bu-
kowska zainicjowała w bibliotece działalność wydawniczą, która przyniosła 
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wiele publikacji o tematyce historycznej, biografi cznej, poetyckiej, malarskiej, 
fotografi cznej związanych z Tucholą i jej okolicą. Dużą wagę przywiązywała 
do systematycznego podnoszenia kwalifi kacji swoich pracowników. Impono-
wała jednocześnie swoją wszechstronną wiedzą. Prywatnie skromna, wrażli-
wa na krzywdę ludzką. Kochała zwierzęta, zwłaszcza te porzucone, błąkające 
się - przygarnęła wprost z ulicy psa i dwa koty. Miłośniczka literatury pięknej, 
lubiła poezję i literaturę popularno-naukową. Posługiwała się piękną polszczy-
zną. Pisała okolicznościowe wiersze i obdarowywała nimi najbliższych z okazji 
różnych uroczystości. Uzdolniona manualnie, szydełkiem czy drutami potrafi ła 
wyczarować prawdziwe dzieła sztuki, które też najczęściej trafi ały do rąk przy-
jaciół. Na zawsze pozostanie w pamięci tych, którzy ją znali.
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