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Beata Malczewska

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SIECI BIBLIOTEK 
PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO 

PODLEGŁYCH MERYTORYCZNIE 
WOJEWÓDZKIEJ I MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ 

W BYDGOSZCZY – 2020 ROK

1. Stan i struktura bibliotek publicznych – status formalno-prawny: biblio-
teki posiadające status instytucji kultury (wpisane do rejestru instytucji 
kultury), połączone z ośrodkami kultury lub innymi instytucjami (jakimi), 
wykaz imienny gmin, które nie realizują zadań ustawowych – nie prowadzą 
biblioteki publicznej, z informacją od kiedy i dlaczego (zmiany w stosunku 
do roku ubiegłego).

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

 119 fi lii bibliotecznych (w tym 45 w miastach oraz 74 na wsi)
 25 oddziałów dla dzieci ( w tym 22 w miastach oraz 3 na wsi)
 21 punktów bibliotecznych

W ubiegłym roku w podregionie bydgoskim likwidacji uległo 5 fi lii bibliotecz-
nych:

 Filia w Szczepanowie (GBP Dąbrowa, powiat mogileński)
 Filia w Wielkim Mędromierzu (GBP Gostycyn, powiat tucholski)
 Filia przy Szpitalu Miejskim w Nakle (PiMBP w Nakle)
 Filia nr 1 dla dorosłych (WiMBP w Bydgoszczy)
 Filia nr 20 dla dorosłych (WiMBP w Bydgoszczy)

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

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

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

W 2020 roku do WiMBP w Bydgoszczy wpłynęły 3 wnioski w sprawie 
połączenia bibliotek z ośrodkami kultury.

27.12.2019 roku Rada Gminy Śliwice (powiat tucholski) podjęła 
uchwałę o zamiarze połączenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Śliwicach 
z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Śliwicach. Wojewódzka i Miejska Biblio-
teka Publiczna w Bydgoszczy negatywnie zaopiniowała zamiar połączenia obu 
instytucji. Na posiedzeniu KRB w dn. 02.03.2020 r. wniosek otrzymał opinię 
negatywną.

27.02.2020 Rada Gminy Sośno (powiat sępoleński) podjęła uchwałę 
o zamiarze połączenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Sośnie z Gminnym Do-
mem Kultury w Sośnie. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Byd-
goszczy wydała negatywną opinię w sprawie połączenia. 26.03.2020 Wójt Gmi-
ny Sośno przysłał kolejny wniosek o zrewidowanie opinii. WiMBP w Bydgosz-
czy podtrzymała swoje stanowisko. Na posiedzeniu KRB w dn. 25.09.2020 r. 
wniosek został zaopiniowany negatywnie.  

27.08.2020 Rada Gminy Jeżewo (powiat świecki) podjęła drugą 
uchwałę o zamiarze połączenia GBP w Jeżewie (z siedzibą w Laskowicach) 
z GOK w Jeżewie. Pierwsza uchwała podjęta została w czerwcu 2019 r. WiMBP 
w Bydgoszczy negatywnie zaopiniowała wówczas zamiar połączenia obu in-
stytucji. KRB również wydała opinię negatywną 02.03.2020 r. We wrześniu 
2020 r., kolejny raz biblioteka wojewódzka zaopiniowała negatywnie zamiar 
połączenia, nie znajdując żadnych argumentów przemawiających za zmianą 
stanowiska, jednakże KRB 6.11.2020 wyraziła zgodę na połączenie instytucji.

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

W podregionie bydgoskim województwa kujawsko-pomorskiego 
funkcjonuje jedna biblioteka powiatowa - Powiatowa Biblioteka Publiczna 
w Świeciu, która powstała w 2017 roku na bazie zlikwidowanej Filii w Świe-
ciu Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy. PBW w Świeciu 
na działalność powiatową otrzymała ze Starostwa Powiatowego w 2020 r. do-
tację w kwocie 380.259 zł. Instruktor powiatowy zatrudniony jest w wymiarze 
1 etatu. 
 W 2020 r. w podregionie bydgoskim województwa kujawsko-pomor-
skiego działało 6 bibliotek pełniących funkcję biblioteki powiatowej na mocy 
podpisanego ze starostwem porozumienia (Inowrocław, Mogilno, Nakło, Sępól-
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no Krajeńskie, Tuchola, Żnin). Nadal brakuje biblioteki powiatowej w powiecie 
bydgoskim. Starostwo Powiatowe wspiera działalność bibliotek publicznych 
w gminach powiatu bydgoskiego, przekazując im każdego roku dotację na za-
kup nowości wydawniczych w wysokości 1.000 zł.

Biblioteka Miejska w Inowrocławiu pełni zadania biblioteki powia-
towej od 1.07.2019 r. Na wypełnianie zadań biblioteki powiatowej w 2020 roku 
otrzymała 60.000 zł. Placówki w powiecie inowrocławskim mogą liczyć na po-
moc merytoryczną instruktora zatrudnionego na pełen etat. 
 Starostwo w Mogilnie na działalność powiatową przekazało Miej-
skiej Bibliotece Publicznej w Mogilnie 21.000 zł. Kwota ta nie ulega zmia-
nie od roku 2011. Biblioteka w Mogilnie sprawuje nadzór merytoryczny nad 
1 biblioteką miejską i 2 bibliotekami gminnymi w powiecie. Z powodu braku 
instruktora i środków są to najczęściej kontakty telefoniczne. Ze środków po-
wiatu zakupiono książki i sfi nansowano prenumeratę czasopism regionalnych. 
Biblioteka tworzy bibliografi ę czasopism regionalnych oraz gromadzi doku-
menty życia społecznego z regionu. 

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Nakle nad Notecią 
na działalność powiatową otrzymała ze Starostwa Powiatowego w 2020 r. 
115.000 zł (5.000 zł więcej niż w 2019 r.). Biblioteka tworzy bibliografi ę prasy 
regionalnej. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Nakle na bieżąco pro-
wadzi działalność instrukcyjną w ramach potrzeb zgłaszanych przez biblioteki 
publiczne z terenu powiatu nakielskiego. Instruktor (1etat) sprawuje opiekę me-
rytoryczną nad 3 bibliotekami miejsko-gminnymi i 1 gminną udzielając wspar-
cia merytorycznego głównie telefonicznie i mailowo.

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

Miejska Biblioteka Publiczna w Tucholi wypełniała zadania biblio-
teki powiatowej na podstawie porozumienia podpisanego tylko na bieżący rok 
(od 2001 r. porozumienie jest podpisywane każdego roku na nowo). Dotacja 
otrzymana ze Starostwa wynosiła 45.000 zł, czyli 5.000 zł więcej niż w roku 
2020. Biblioteka pełni też rolę biblioteki uczelnianej dla Wyższej Szkoły Zarzą-
dzania Środowiskiem. W ubiegłym roku biblioteka pozyskała z uczelni środki 
w kwocie 15.000 zł, które przeznaczyła na sfi nansowanie 0,5 etatu pracownika 
czytelni. Miejska Biblioteka Publiczna w Tucholi nie prowadzi żadnych działań 
instrukcyjnych.

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Żninie na działalność 
na rzecz bibliotek w powiecie otrzymała kwotę 71.000 zł (2.000 zł więcej niż 
w 2019 r.). Środki te przeznaczone były głównie na zakup książek. W ramach 
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tych środków tworzona jest również „Bibliografi a regionalna powiatu żnińskie-
go”. Dodatkowo Starostwo Powiatowe w Żninie wsparło w kwocie 3.500 zł 
działalność wydawniczą MiPBP w Żninie, oraz przekazało 7.000 zł na mural 
z okazji 75-lecia biblioteki. MiPBP w Żninie nie zatrudnia instruktora powia-
towego. Biblioteka telefonicznie udziela bibliotekarzom z powiatu informacji 
dotyczących przepisów bibliotecznych, zagadnień merytorycznych oraz progra-
mu Mak+.

Ze względu na pandemię biblioteki powiatowe nie prowadziły w ubie-
głym roku działalności upowszechnieniowej o zasięgu powiatowym.

Ogółem w bibliotekach powiatowych instruktorzy pracujący w wy-
miarze pełnego etatu zatrudnieni są jedynie w BM w Inowrocławiu, w PiMBP 
w Nakle oraz w PBP w Świeciu. W pozostałych bibliotekach brakuje instrukto-
rów powiatowych. Opieka merytoryczna nad bibliotekami w powiecie sprowa-
dza się tylko do kontaktów mailowych lub telefonicznych. Biblioteki powiato-
we przygotowują sprawozdawczość statystyczną i merytoryczną z działalności 
bibliotek powiatu dla WiMBP w Bydgoszczy.

3. Obsługa specjalnych grup użytkowników bibliotek publicznych (osób 
z niepełnosprawnością, seniorów) – dostęp do biblioteki, zbiory przezna-
czone dla osób z dysfunkcjami wzroku, wyposażenie w sprzęt i oprogramo-
wanie specjalistyczne, współpraca z organizacjami i instytucjami wspiera-
jącymi osoby z niepełnosprawnością. 

W minionym roku, naznaczonym pandemią, zaspokajanie potrzeb czy-
telniczych, informacyjnych, edukacyjnych osób niepełnosprawnych i seniorów 
było utrudnione. To właśnie seniorom, zwłaszcza cierpiącym na choroby prze-
wlekłe, w pierwszych miesiącach pandemii zalecano niemal całkowitą izola-
cję. Odnosiło się to także do korzystania z usług bibliotecznych. Wielu stałych 
użytkowników w obawie przed zakażeniem jedynie zwracało wypożyczone 
wcześniej materiały. Biblioteki, podobnie jak pozostałe instytucje kultury, mia-
ły w 2020 roku okresy całkowitego lub częściowego zamknięcia, co niestety 
odbiło się ujemnie na skali świadczonych usług. Część działań upowszechnie-
niowych udało się bibliotekarzom przenieść do internetu, ale dla wielu seniorów 
pozostawały one niedostępne. Wynikało to z braku odpowiedniego sprzętu lub 
też braku umiejętności posługiwania się nim. Natomiast w wydarzeniach orga-
nizowanych w bibliotekach np. w okresie wakacyjnym seniorzy uczestniczyli 
sporadycznie z obawy przed zarażeniem wirusem. 

Biblioteki udostępniały „książkę mówioną”, szczególnie tę przezna-
czoną dla niewidomych, niedowidzących, dyslektyków i osób obłożnie cho-
rych. Tego typu zbiory udostępniała zarówno Wojewódzka i Miejska Biblioteka 
Publiczna w Bydgoszczy, jak i biblioteki samorządowe. W WiMBP „książkę 
mówioną” udostępniała Wypożyczalnia Multimediów – Multimedia 39, któ-
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ra oferuje 8.455 tytułów „książki mówionej” (4.104 tytułów na kasetach ma-
gnetofonowych oraz 4.351 na płytach CD). W ubiegłym roku zakupiono 501 
nowych tytułów. Z oferty Wypożyczalni Multimediów korzystały 23 osoby 
niepełnosprawne z Bydgoszczy i okolic, niewidomi i niedowidzący dorośli 
oraz uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. L. Braille-
'a w Bydgoszczy. Wypożyczalnia Multimediów WiMBP w Bydgoszczy dowozi-
ła do domu „książkę mówioną” (8 razy) dwóm osobom niesprawnym ruchowo 
i w podeszłym wieku, które skorzystały ze 131 tytułów. Audiobooki (ogółem 
5.104 tytuły) oferowało również 10 fi lii WiMBP w Bydgoszczy. W 2020 roku 
zakupiono 510 nowych tytułów. W 2020 roku Wypożyczalnia Multimediów – 
Multimedia 39 WiMBP oferowała także 98 (o 16 więcej niż w 2019) fi lmów 
fabularnych z audiodeskrypcją dla osób niewidomych i słabowidzących. 

W Inowrocławiu kontynuowała działalność Filia nr 12 dla Ludzi Nie-
pełnosprawnych Biblioteki Miejskiej. W 2020 roku jej księgozbiór liczył łącznie 
1.432 woluminy oraz 3.826 audiobooków. Czytelnicy tej placówki wypożyczyli 
3.625 tytułów „książki mówionej”, czyli o 549 tytułów mniej niż w roku 2019. 
W 2020 roku Filia nr 12 przeniosła część swoich działań upowszechnieniowych 
do internetu. „Książkę mówioną” na obu nośnikach (na kasetach magnetofono-
wych oraz na płytach CD) oferowały swoim czytelnikom, oprócz Bydgoszczy 
i Inowrocławia, biblioteki w Świeciu i w Żninie. Łącznie w podregionie bydgo-
skim oferta audiobooków wynosiła w 2020 roku 33.096 tytułów (o 2.852 więcej 
niż w 2019), z których 19.537 oferowały biblioteki w terenie. 

Kolejną usługą adresowaną do seniorów oraz osób z dysfunkcją wzro-
ku było udostępnianie książek drukowanych dużą czcionką. Książki oferowały 
biblioteki w terenie (ogółem 2.708 woluminów): Inowrocław, Barcin, Korono-
wo, Mogilno, Strzelno, Cekcyn, Dąbrowa, Gostycyn, Jeziora Wielkie, Lnia-
no, Nowa Wieś Wielka, Pruszcz. WiMBP w Bydgoszczy udostępniała książki 
z dużą czcionką (ogółem 2.332 woluminów) w Wypożyczalni FABULA oraz 
8 fi liach osiedlowych. Zbiory te zostały wydzielone, by ułatwić do nich dostęp 
czytelnikom. W katalogach OPAC można je bardzo łatwo znaleźć, wpisując na-
zwę serii „Duże Litery”. 

WiMBP w Bydgoszczy wraz z bibliotekami samorządowymi umożli-
wiała również czytelnikom darmowy dostęp do e-booków. W minionym roku 
konsorcjum skupiające 15 bibliotek z podregionu wykupiło dostęp do elektro-
nicznych publikacji udostępnionych przez Wydawnictwo Naukowe PWN na 
platformie IBUK.Libra. Czytelnicy mieli darmowy dostęp do 2.286 dokumen-
tów i pobrali 117.561 stron. Konsorcjum bibliotek samorządowych, z WiMBP 
w Bydgoszczy na czele, oferuje czytelnikom również darmowy dostęp do e-bo-
oków na portalu Legimi. W 2020 roku konsorcjum liczyło 33 biblioteki i umoż-
liwiało swoim czytelnikom dostęp do ponad 60.000 tysięcy tytułów najnow-
szych pozycji literatury pięknej. Książki w wersji elektronicznej dostępne na 
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tablety, czytniki i inne urządzenia pozwalają na dowolne powiększenie czcionki 
dla osób z dysfunkcją wzroku. Użytkownicy całego Konsorcjum pobrali (wypo-
życzyli) z platformy Legimi na swoje urządzenia mobilne 133.399 darmowych 
e-booków.

W ofercie bibliotek znajdują się także czytniki książek elektronicznych. 
Oferowały je swoim użytkownikom WiMBP w Bydgoszczy (18 czytników) 
oraz osiem bibliotek samorządowych (33 czytniki): MBP w Świeciu, BPMiG 
w Barcinie, MBP w Mogilnie, BP w Solcu Kujawskim, M-GBP w Gniewkowie, 
GBP w Dobrczu, GBP w Świekatowie, GBP w Pruszczu.

W 2020 roku utrudniona była obsługa czytelnicza pacjentów szpitali. 
Filia szpitalna nr 5 Biblioteki Miejskiej w Inowrocławiu była nieczynna od 12 
marca, zgodnie z decyzją Rady Ministrów, a w listopadzie zamknięta dla użyt-
kowników, ale z możliwością udostępniania zbiorów z zachowaniem reżimu 
sanitarnego. Filia szpitalna nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu od 
marca pozostaje nieczynna do dzisiaj. Z uwagi na pandemię od marca zawie-
szona została działalność Filii nr 28 dla dorosłych, znajdującej się w Szpitalu 
Uniwersyteckim nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy. Szpital wypowiedział 
bibliotece użytkowanie lokalu.

Działalność upowszechnieniowa bibliotek publicznych skierowana do 
seniorów z uwagi na pandemię była ograniczona. Jedynie w styczniu, lutym 
i pierwszej połowie marca 2020 przebiegała według zwykłego harmonogramu. 
Filie WiMBP w Bydgoszczy organizowały zajęcia literackie oraz edukacyjne 
przeznaczone dla seniorów. Od stycznia do połowy marca 2020 seniorzy chęt-
nie integrowali się w ramach spotkań Klubów Brydżowych. Kolejny już rok 
działało przy jednej z fi lii skupiające seniorów Koło Przyjaciół Biblioteki. Filia 
ta utrzymywała również kontakt z zespołem teatralno-kabaretowym seniorów, 
z UTW w Miejskim Centrum Kultury, Klubem Seniora „Babie Lato”. Kolejna 
fi lia organizowała spotkania Klubu Optymistycznego Czytelnika. Zorganizowa-
no spotkania z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz z okazji Dnia Babci i Dnia 
Dziadka, Dnia Kobiet, warsztaty tworzenia ozdób wielkanocnych. Biblioteki 
udzielały osobom starszym i wykluczonym pomocy w obsłudze komputera i in-
ternetu. Kurs komputerowy przed wybuchem pandemii zdążyła zorganizować 
Filia nr 3 dla dorosłych i dla dzieci bydgoskiej WiMBP. Wzięło w nim udział 39 
osób. Do marca organizowała również kursy komputerowe GBP w Bukowcu. 
PiMBP w Żninie podjęła próbę zorganizowania tego rodzaju kursu, jednak ze 
względu na pandemię nie znaleźli się chętni. Kurs komputerowy „Senior potra-
fi ” zorganizowała BPMiG w Barcinie, ale z uwagi na pandemię odbyło się tylko 
jedno spotkanie. Kursy komputerowe w Kamieniu Krajeńskim i Lnianie zostały 
również zawieszone. Biblioteki w Barcinie we współpracy z łódzką Fundacją 
„Aktywizacja” realizowały, mimo pandemii, projekt „e-Mocni”. W lipcu kurs 
komputerowy dla emerytów prowadziła fi lia BP w Sępólnie Krajeńskim.
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W bibliotece żnińskiej w styczniu 2020 w ramach „Podróży dużych 
i małych”, wznowiono po rocznej przerwie, spotkania Klubu Podróżnika, któ-
rego członkami były w znacznej części osoby starsze. Jednak na czas pandemii 
spotkania te zostały zawieszone. Na początku roku w barcińskiej bibliotece kon-
tynuowano cykliczne spotkania dla seniorów ph. „Zajrzyj do biblioteki powspo-
minać …”. W barcińskiej Filii nr 1 działały w minionym roku dwa kluby sku-
piające seniorów: „Artystyczne pasje czytelniczek”, „Barcińskie wspominki”. 
Drugi z klubów zdążył spotkać się zaledwie jeden raz. Do marca w bibliotece 
spotykali się w Barcinie seniorzy - członkowie Kółka Szachowego. 

W styczniu kcyńska biblioteka zorganizowała wyjazd do Dziewierze-
wa na obchody Dnia Seniora i zorganizowała Dzień Babci i Dziadka w Sołec-
twie Turzyn połączone z 15-leciem Stowarzyszenia w Turzynie. Filia w Kcyni, 
Filia nr 1 BM w Inowrocławiu prowadziły Klub Aktywny Senior, a inowrocław-
ska Filia nr 4 Klub Cafe Senior. W Filii nr 12 BM w Inowrocławiu zajęcia dla 
seniorów organizowane były aż w 6 grupach: „Senior potrafi ” - zajęcia ręko-
dzielnicze, „Fitness dla seniorów”, „Żyj z pasją” - spotkania z ciekawymi ludź-
mi, „Klub Dobrego Wiersza i Dobrej Prozy” - spotkania, podczas których se-
niorzy mieli okazję prezentować swoje utwory poetyckie oraz fragmenty prozy, 
„Język niemiecki dla każdego”, „Szach-mat” - nauka gry w szachy od podstaw. 
Biblioteka szubińska organizowała wystawy prac uczestników Warsztatu Tera-
pii Zajęciowej PELIKAN prowadzonego przez Ligę Kobiet Polskich - Oddział 
Kujawsko-Pomorski. W wyniku współpracy biblioteki barcińskiej z Pracownią 
ART, w Filii w Piechcinie organizowano w ramach cyklu „Artyści Gminy Pre-
zentują”, wystawy prac uzdolnionych plastycznie seniorów. Seniorzy byli bene-
fi cjentami realizowanego przez barcińską bibliotekę projektu „Historie życiem 
pisane - o biografi ach w bibliotece”. 

Z Uniwersytetami Trzeciego Wieku współpracowały biblioteki w Bar-
cinie, Kamieniu Krajeńskim, Kcyni, Sępólnie Krajeńskim, Żninie, Solcu Ku-
jawskim, Świekatowie, Pruszczu, Lnianie, Filia nr 3 BM w Inowrocławiu. 
W I kwartale 2020 odbywały się zajęcia UTW w BP w Solcu Kujawskim oraz 
w Filii w Piechcinie BPMiG w Barcinie. W powiecie sępoleńskim zajęcia UTW 
zostały zawieszone. W GCKiB w Kcyni od października zajęcia UTW odby-
wały się online. W Inowrocławiu realizowany był mikro projekt „Akademia 
Liderów 60+” w ramach zadania „Podnoszenie kompetencji i realizacja ścieżki 
karier wolontariatu senioralnego – fi larem silnych organizacji pozarządowych”, 
współfi nansowanego ze środków Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Polityki So-
cjalnej, uzyskanych za pośrednictwem Fundacji „Ogólnopolskie Porozumie-
nie Uniwersytetów Trzeciego Wieku” w Warszawie. W ramach tego projektu 
zorganizowano (sierpień, wrzesień) cykl spotkań krajoznawczo-rekreacyjnych 
„Stare i nowe Mątwy”. Głównym celem projektu było wzmożenie aktywności 
osób starszych. W Barcinie bibliotekarz prowadził kurs języka angielskiego dla 
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seniorów. W Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sępólnie Krajeńskim kursy 
językowe (język angielski i niemiecki), prowadzone na zasadzie wolontariatu 
przez emerytowane nauczycielki, zostały, podobnie jak inne zajęcia cykliczne, 
zawieszone od marca.

W większości seniorzy należą do Dyskusyjnych Klubów Książki dzia-
łających przy bibliotekach w Bydgoszczy i 43 miejscowościach bydgoskiego 
podregionu. W 2020 roku w Kamieniu Krajeńskim utworzono z myślą o senio-
rach odrębny, drugi Dyskusyjny Klub Książki. Spotkania klubowe odbywały 
się systematycznie w styczniu i lutym. Później pandemia spowodowała znacz-
ne ograniczenie liczby spotkań klubowych. Wiele klubów korzystało w okresie 
pandemii z możliwości wymiany książek, bez konieczności spotykania się w bi-
bliotekach. Opinie o przeczytanych książkach klubowicze przekazywali mode-
ratorowi DKK drogą mailową, telefonicznie lub bezpośrednio przy wymianie 
książek.

Od marca zawieszone zostały także spotkania seniorów skupionych 
w działającym przy M-GBP w Kamieniu Krajeńskim Kółku Robótek Ręcznych 
oraz w MBP w Strzelnie Kole Rękodzieła Artystycznego. W bibliotece strze-
leńskiej odwołano spotkania koła emerytów i członków Związku Kombatantów 
oraz emerytowanych pielęgniarek, a w Szubinie - Koła Emerytów i Rencistów 
oraz Koła Kombatantów.

W listopadzie 2020, w BPMiG w Barcinie pojawiła się nowa oferta 
online przygotowana dla czytelników pt. „BiblioPrzetrwalnik”, która polega na 
łączeniu się na Fb za pomocą platformy Zoom z osobami, które mają ciekawe 
pasje, chcą podzielić się podczas rozmowy tym, jak pandemia wpłynęła na ich 
życie. 

Bibliotekarze dostarczali książki do domów czytelnikom w podeszłym 
wieku, przewlekle chorym i niepełnosprawnym. Usługa taka, w niektórych bi-
bliotekach pod nazwą „książka na telefon”, świadczona była w bibliotekach 
w Bydgoszczy, Inowrocławiu, Barcinie, Gniewkowie, Kcyni, Koronowie, Łabi-
szynie, Mogilnie, Nakle, Pakości, Świeciu, Tucholi, Żninie, Cekcynie, Dąbrowie 
Chełmińskiej, Gostycynie, Jaksicach, Lnianie („Biblioteka bliżej czytelnika”), 
Osiu, Rogowie, Żninie. W akcję dostarczania książek angażowali się sąsiedzi, 
znajomi i opiekunki środowiskowe. Praktyka pokazała, że niektórzy użytkow-
nicy bibliotek, zwłaszcza w pierwszych miesiącach pandemii, mieli obawy, czy 
jest to dla nich bezpieczne. Niemniej jednak biblioteki podejmowały akcje, ma-
jące na celu umożliwienie korzystania ze zbiorów bibliotecznych nawet w tak 
trudnych warunkach. Biblioteka Publiczna w Solcu Kujawskim prowadziła „po-
gotowie książkowe” i dowoziła do domu książki osobom starszym, przewlekle 
chorym, mającym trudności z poruszaniem się. W BP w Solcu Kujawskim oraz 
w GBP w Pruszczu i jej Filii w Serocku zakupiono wrzutnie, w rodzaju skrzynki 
pocztowej, do której czytelnicy mogli przez całą dobę zwracać wypożyczone 
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książki. Wrzutnię ustawiła też przed wejściem do biblioteki GBP w Dobrczu. 
MBP w Świeciu zamontowała w przedsionku biblioteki szafki pełniące funkcję 
„książkomatu”. GBP w Cekcynie, w ramach akcji #NieZostawiamCzytelnika, 
przygotowywała 70 zestawów książek. Każda paczka zawierała 3-5 książek. 
Część książek pochodziła z darów, część była nowa. Paczki zostawiane były 
przy wejściu do biblioteki. Informacja o akcji zamieszczona została na portalu 
społecznościowym. Książki przeszły na własność czytelników.

Niestety niewiele placówek bibliotecznych przystosowanych jest do 
obsługi osób niepełnosprawnych. W Bibliotece Głównej Wojewódzkiej i Miej-
skiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy zamontowano schodołaz, który 
umożliwia wejście do budynku osobom niepełnosprawnym, poruszającym się 
na wózku inwalidzkim. Z 24 placówek sieci miejskiej w pełni do obsługi osób 
niepełnosprawnych przystosowane są zaledwie trzy.

W 2020 roku liczba obiektów bibliotecznych posiadających wejście do 
budynku przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych w terenie wynio-
sła łącznie 78, z czego 41 na wsi. 44 biblioteki (25 na wsi) deklarują posiadanie 
udogodnień ułatwiających poruszanie się osobom niepełnosprawnym wewnątrz 
budynku. W czterech bibliotekach w mieście (Mogilno, Solec Kujawski, Świe-
cie, Żnin) i w jednej na wsi (Sadki) użytkownicy mają do dyspozycji windę. 
Zaledwie jedna biblioteka w terenie (BPMiG w Barcinie) posiada stanowisko 
komputerowe przystosowane do obsługi osób niepełnosprawnych. 

Ogółem 11 bibliotek samorządowych (2 na wsi) oferuje 26 (13 w mia-
stach, 4 na wsi) urządzeń CZYTAK PLUS wraz z kompatybilnymi audiobo-
okami (BM Inowrocław, GBP Nowe, MBP Mogilno, MBP Świecie, M-GBP 
Więcbork, GBP Jaksice, GBP Sadki, M-GBP Gniewkowo, PiMBP Nakło, BP 
Sępólno Krajeńskie, PiMBP Żnin). Biblioteki współpracowały ze Stowarzy-
szeniem Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix”, dzięki czemu pozyska-
ły odtwarzacze cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i niedowi-
dzących oraz rozwijały ofertę cyfrowych książek mówionych. W Filii nr 12 
w Inowrocławiu osoby niewidome i słabowidzące korzystać mogą ze stano-
wiska komputerowego z oprogramowaniem MAGi Plus. BPMiG w Barcinie 
posiada specjalny program komputerowy – Pakiet Rehabilitacyjny IVONA dla 
osób niewidomych i niedowidzących, który zawiera program IVONA Reader 
wspomagający słuchanie audiobooków i Internetu, a z myślą o osobach niedo-
słyszących zakupiono w 2020 roku stację indukcyjną (wzmacniacz dźwięku). 
GBP w Nowem posiada podświetlane klawiatury na wszystkie stanowiska kom-
puterowe. Biblioteki w Lubiewie i Bysławiu oferowały osobom niedowidzącym 
elektroniczne powiększalniki umożliwiające czytanie. RBP w Szubinie wypo-
sażona jest w tablice ze specjalnymi znakami grafi cznymi umożliwiającymi po-
rozumiewanie się z osobami niemymi, z zespołem Aspergera bądź chorymi na 
autyzm. Pracownik BPMiG w Barcinie uczestniczył w projekcie SBP i Fundacji 
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Kultura bez Barier pt. „Rzecznicy dostępności”. Projekt obejmował 8 szkoleń 
online oraz organizację wydarzenia w środowisku lokalnym, W BPMiG w Bar-
cinie był to „Przewodnik dla osób w spektrum autyzmu”. 

4. Pozabudżetowe źródła pozyskiwania środków na działalność bieżącą 
i inwestycje – udział w programach, grantach, sponsoring, budżety par-
tycypacyjne.

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Witolda Bełzy 
w Bydgoszczy oraz biblioteki samorządowe województwa kujawsko-pomor-
skiego w ubiegłym roku, ubiegały się o dodatkowe środki na działalność i roz-
wój swoich placówek, biorąc udział w wielu konkursach i projektach. Biblio-
teki składały wnioski o dofi nansowanie zadań ze środków Ministra Kultury, 
Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Samorządu Województwa Kujawsko-Po-
morskiego oraz samorządów niższego szczebla i fundacji działających w kraju. 
  Dotacja na zakup nowości wydawniczych w ramach Programu Bi-
blioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych 
w 2020 roku” wyniosła w podregionie bydgoskim 614.782 zł. Dotacja objęła 
52 samorządowe biblioteki publiczne w podregionie bydgoskim (501.983 zł) 
oraz WiMBP w Bydgoszczy (112.799 zł). Dwie biblioteki w podregionie byd-
goskim: GBP w Dąbrowie (powiat mogileński) oraz BPMiG w Barcinie (powiat 
żniński) nie otrzymały dotacji ze względu na brak środków na wkład własny do 
programu. Brak środków na całkowite zapewnienie wymaganego wkładu wła-
snego zgłosiło 6 bibliotek. W powiecie bydgoskim: MBP w Koronowie, GBP 
w Nowej Wsi Wielkiej, MBP w Solcu Kujawskim, w powiecie świeckim: PBP 
w Świeciu, MBP w Świeciu oraz w powiecie nakielskim - M-GBP w Mroczy. 
Powyższe placówki poprosiły o zmniejszenie im wyliczonej według wskaźni-
ków dotacji do kwoty, pozwalającej na wyłożenie wkładu własnego do progra-
mu. Środki, pozyskane z powyższych bibliotek zostały rozdzielone pomiędzy 
biblioteki będące w tzw. I grupie „zamożności”, które miały zagwarantowane 
w budżecie większe kwoty na zakup książek. Za środki pozyskane z dotacji 
zakupiono w całym podregionie bydgoskim 24.175 woluminów książek oraz 
1.258 jednostek zbiorów specjalnych.
  Biblioteki w podregionie bydgoskim województwa kujawsko-pomor-
skiego przystąpiły również do Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowo-
ści wydawniczych do bibliotek publicznych” II nabór 2020 (grudzień) – zakup 
usług dostarczania publikacji drogą elektroniczną. Kwota przyznana na zakup 
dostępu do publikacji elektronicznych dla bibliotek podregionu bydgoskiego 
województwa kujawsko-pomorskiego wyniosła 53.936 zł. WiMBP rozdyspo-
nowała przyznane środki pomiędzy biblioteki tworzące konsorcjum bibliotek 
oferujących darmowy dostęp do e-booków na platformie Legimi. Spośród 
pozostałych bibliotek samorządowych w podregionie bydgoskim, z uwagi na 
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możliwość dofi nansowania, jeszcze tylko 2 biblioteki gminne zadeklarowały 
chęć zakupu usług dostarczania publikacji drogą elektroniczną. Ogółem dotacja 
na zakup usług dostarczania publikacji drogą elektroniczną objęła 33 biblioteki 
w podregionie bydgoskim.
 Kontynuowany był program dotacyjny dla wojewódzkich bibliotek 
publicznych Dyskusyjne Kluby Książki, realizowany przez Instytut Książki. 
Wysokość dofi nansowania uzyskanego z Instytutu Książki na ten cel w 2020 
roku wyniosła 79.000 zł. Dotacji celowej, w wysokości 10.000 zł, udzielił na 
realizację programu Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W 2020 
roku działało w podregionie bydgoskim 80 klubów, z czego w Bydgoszczy - 18 
(w tym 3 dla dzieci).W bibliotekach samorządowych, merytorycznie podległych 
WiMBP w Bydgoszczy, działały 62 kluby, w tym 9 dla dzieci i 3 dla młodzieży. 
W ubiegłym roku odbyły się w klubach 273 spotkania, w których uczestniczyły 
1.992 osoby. Koordynator regionalny zakupił na potrzeby klubów 909 wolu-
minów książek oraz 69 audiobooków. W ramach projektu Dyskusyjne Kluby 
Książki zorganizowanych zostało 17 spotkań autorskich (w tym 10 online). 
Łącznie w ramach programu DKK odbyło się 301 wydarzeń zorganizowanych 
w formie tradycyjnej, w których udział wzięło 2.669 osób. Zorganizowano rów-
nież 14 wydarzeń online i odnotowano 19.506 wyświetleń.

WiMBP w Bydgoszczy pozyskała środki na realizację następujących zadań: 
Dofi nansowanie ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego 
i Sportu:

 „LiterObrazki - Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci” - w ramach 
programu „Promocja Czytelnictwa 2020” - zadanie dwuletnie: kwota 
dofi nansowania 128.000 zł na rok 2020 oraz 129.000 zł na rok 2021. 
Realizacja zadania w terminie 2.03.2020 - 30.11.2021.

 „Śladem bydgoskich legend” w ramach programu „Partnerstwo dla 
książki - dodatkowe zadanie” - kwota dofi nansowania 20.370 zł. Re-
alizacja zadania w terminie 01.05.2020 - 30.11.2020.

 „Zabytki sztuki typografi cznej europejskiego renesansu ze zbiorów 
Książnicy bydgoskiej” - w ramach programu „Kultura cyfrowa 2020” 
- kwota dofi nansowania 70.000 zł. Realizacja zadania w terminie 
01.04.2020 - 31.12.2020.

 „Londynek - Biblioteka jako międzykulturowe i międzypokoleniowe 
centrum aktywności” - w ramach programu „Infrastruktura kultury 
2020” - kwota dofi nansowania 190.000zł. Realizacja zadania w termi-
nie 3.08.2020 - 18.12.2020.

Dofi nansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020:
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 „Droga do Nowoczesności - Remont dachu i adaptacja pomieszczeń 
magazynowych w zabytkowym budynku przy ul. Stary Rynek 22 
w Bydgoszczy” w ramach zadania realizowanego ze środków Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomor-
skiego na lata 2014-2020. Wsparcie ochrony zasobów kultury w ra-
mach ZIT 119.270,40 zł.

 „Droga do Nowoczesności - prace remontowo-konserwatorskie zabyt-
kowej klatki schodowej budynku przy ul. Długiej 39 w Bydgoszczy” 
w ramach zadania realizowanego ze środków Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-
2020. Wsparcie ochrony zasobów kultury w ramach ZIT 153.177,37 zł. 

Dofi nansowanie ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz 
Urzędu Miasta Bydgoszczy:

 „Droga do Nowoczesności - przebudowa i rozbudowa kompleksu bu-
dynków Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witol-
da Bełzy w Bydgoszczy”- wejście dla osób niepełnosprawnych. Koszt 
całkowity projektu: 89 270 zł. Kwota dofi nansowania z budżetu Wo-
jewództwa Kujawsko-Pomorskiego: 49 270 zł, z budżetu miasta Byd-
goszczy: 40 000 zł.

Dofi nansowanie ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomor-
skiego na pokrycie wkładu własnego do projektów, które otrzymały dofi -
nansowanie z MKDNiS:

 „LiterObrazki - Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci” - zada-
nie dwuletnie: dotacja w kwocie 45.000zł na rok 2020 (ostatecznie 
w związku z epidemią COVID-19 na realizację zadania wykorzystano 
połowę tej kwoty czyli 22.500 zł) i 45.000 zł na rok 2021.

 „Śladem bydgoskich legend” - dotacja w kwocie 18.830 zł, (w związku 
z epidemią COVID-19 na realizację zadania wykorzystano 8.600 zł).

 Program dotacyjny dla DKK - dotacja w kwocie 10.000 zł.

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

Środki z MKDNiS w ramach Programu Partnerstwo dla książki 
pozyskały następujące biblioteki w podregionie:

 Biblioteka Publiczna w Sępólnie Krajeńskim - na projekty „Bajko-
wy świat” (10.468 zł) oraz „Kulturalny tygiel biblioteczny” (14.900 zł), 
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 Biblioteka – Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo - na re-
alizację projektu „Rym, cym, cym” (13.800 zł),

 Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Barcin – na projekty „Kuli-
narny savoir vivre” (7.700 zł) oraz „Historie życiem pisane – o biogra-
fi ach w bibliotece” (12.300 zł).

Środki z MKDNiS w ramach Programu Promocja Kultury:
 Biblioteka Miejska w Inowrocławiu - na projekty: „MOC przyciągania 

do CZYTANIA” ( 8.990 zł); „Przebudzeni do działania” (9.450 zł); 
„Cały ten jazz” (10.400 zł); „Książkostory i Potwory” (12.880 zł).

Z programu Instytutu Książki „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 
2020” pozyskały dofi nansowanie następujące biblioteki: 

 Gminne Centrum Kultury i Biblioteki w Kcyni (25.250 zł),
 Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kamieniu Krajeńskim 

(12.740 zł),
 Gminna Biblioteka Publiczna w Sadkach (25.400 zł),
 Gminna Biblioteka Publiczna w Kęsowie (24.300 zł).

Gminna Biblioteka Publiczna w Sadkach otrzymała dofi nansowa-
nie (22.000 zł) z Narodowego Centrum Kultury, w ramach projektu EtnoPolska 
2020, na zadanie „Krajeńskie impresje”.

Gminna Biblioteka Publiczna w Kęsowie otrzymała 10.000 zł w ra-
mach programu Bardzo Mała Kultura Narodowego Centrum Kultury na projekt 
„Agenci Cooltury”. 

Gminna Biblioteka Publiczna w Rogowie pozyskała 50.000 zł na 
realizację projektu „Wszyscy razem przeciwko wykluczeniu” z Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach „Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kie-
rowany przez Społeczność. Działania 11.1. Włączenie społeczne na obszarach 
objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-
-Pomorskiego na lata 2014-2020”, a Gminna Biblioteka Publiczna w Lnianie 
- 50.000 zł na „Utworzenie 2 klubów młodzieżowych pod nazwą KM ROZ-
RUSZNIK”.

Miejska Biblioteka Publiczna w Tucholi pozyskała 10.500 zł na za-
danie „Z gryzdołkami po borowiackich fyrtlach” realizowane w ramach Stra-
tegii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2023, 
wdrażanej przez Lokalną Grupę Działania Bory Tucholskie, a Gminna Biblio-
teka Publiczna w Kęsowie 10.000 zł na wydanie publikacji i organizację spo-
tkań autorskich i warsztatów międzypokoleniowych „Twórcy ludowi Gminy 
Kęsowo”.

Biblioteka Publiczna w Sępólnie Krajeńskim aplikowała o środki 
(55.139 zł) do Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Nasza Krajna na za-
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kup sprzętu komputerowego w celu pobudzenia aktywności społecznej miesz-
kańców (5 laptopów, 5 komputerów stacjonarnych, skaner, aparat cyfrowy). 
Urząd Gminy w Kamieniu Krajeńskim pozyskał za pośrednictwem Lokalnej 
Grupy Działania Stowarzyszenie Nasza Krajna środki na zakup wyposażenia 
multimedialnego i przekazał nieodpłatnie Miejsko-Gminnej Bibliotece Pu-
blicznej w Kamieniu Krajeńskim 8 laptopów oraz 10 czytników.

Gminna Biblioteka Publiczna w Świekatowie, w konkursie granto-
wym Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, otrzymała 
dotację w wysokości 2.913 zł na realizację projektu „Chcieć to móc – warsztaty 
rękodzieła dla seniorek”; GBP w Pruszczu otrzymała 5.100 zł na dofi nanso-
wanie wakacji letnich w bibliotece, a GBP w Warlubiu – 4.800 zł na zadanie 
„Przeciwdziałamy epidemii, przeciwdziałamy nudzie”.

Biblioteka Miejska w Inowrocławiu otrzymała 5.000 zł w konkur-
sie Fundacji ORLEN „Moje miejsce na Ziemi” na projekt „Swoje znamy?”,                
a Miejska Biblioteka Publiczna w Świeciu - 7.500 zł z na projekt „Bądź Eko 
z Biblioteką”.

Biblioteka Publiczna w Solcu Kujawskim realizowała projekt „Cu-
dze chwalicie…”, na który otrzymała dotację w wysokości 7.740 zł z Fundacji 
mBanku, a Gminna Biblioteka Publiczna w Pruszczu 5.000 zł na warsztaty 
edukacyjne „Matematyczne hece w bibliotece - drucikowa biblioteka”

Biblioteka Miejska w Inowrocławiu pozyskała z Urzędu Miasta 
w Inowrocławiu 2.100 zł na zadanie „Eko-dzieciaki VII”. Koło SBP działające 
przy Bibliotece Miejskiej otrzymało z Urzędu Miasta dofi nansowanie (10.000 
zł) cyklu imprez upowszechnieniowych „Protokół kulturalny XIV”. 
 
5. Wpływ pandemii Covid-19 na: 

a) zakres i dostępność świadczonych usług bibliotecznych:
W związku z wybuchem epidemii koronawirusa od 12 marca 2020 

biblioteki zamknięte zostały dla czytelników. Bibliotekarze wykorzystali ten 
czas na przeprowadzenie skontrum, wprowadzanie księgozbioru do katalogu 
elektronicznego, selekcje. Poszerzali swoją wiedzę poprzez uczestnictwo w we-
binarach i warsztatach online. W wielu bibliotekach nastąpiły zmiany organi-
zacji pracy. Biblioteki kierowały część pracowników do pracy zdalnej (WiMBP 
w Bydgoszczy, PiMBP w Nakle, MBP w Świeciu, RBP w Szubinie). Niektóre 
biblioteki skracały czas pracy bibliotekarzy i wprowadzały system zmianowy, 
tak by ograniczyć do minimum kontakt między pracownikami.

Ze względu na pandemię MBP w Świeciu zawiesiła działalność fi lii 
szpitalnej oraz wszystkich punktów bibliotecznych. Zagrożenie koronawiru-
sem spowodowało również zawieszenie działalności Filii nr 28 dla dorosłych 
(WiMBP w Bydgoszczy), zlokalizowanej w szpitalu.
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W okresie całkowitego zamknięcia bibliotek w marcu i kwietniu nie-
które biblioteki zadbały o to, by zaopatrzyć swoich czytelników w książki. GBP 
w Cekcynie przygotowała 70 paczek z książkami (pochodzącymi z darów). 
Akcja nagłośniona została na portalu społecznościowym biblioteki i czytelnicy 
mogli odbierać paczki zostawione przed biblioteką. Książki oczywiście prze-
chodziły na własność czytelników. GBP w Gostycynie wystawiła natomiast 
przed biblioteką półkę z książkami, które czytelnicy mogli zabrać do domu.

Po otwarciu bibliotek w maju, obsługiwały one czytelników bez wol-
nego dostępu do księgozbioru. Czynne były wyłącznie wypożyczalnie, które 
obsługiwały czytelników przy zachowaniu reżimu sanitarnego. Książki poda-
wane były przez bibliotekarzy, a zwroty poddawane były kwarantannie. Zgod-
nie z obowiązującymi przepisami do bibliotek wejść mogło jednocześnie od 
1-3 czytelników w zależności od powierzchni wypożyczalni. Zamknięte zostały 
czytelnie, dostęp do czasopism, stanowisk komputerowych, konsoli x-box, pod-
łóg interaktywnych. Nieczynne były kąciki malucha, nie wypożyczano książek-
-zabawek. 
W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Świeciu Kącik Malucha na czas pandemii 
został zamknięty, a działalność Klubu Maluszka skupiającego dzieci w wieku 
od 2 do 4 lat oraz Klubu WIEWIÓR dla pięciolatków została zawieszona. Za-
mknięto na czas pandemii Kącik Malucha w bibliotece w Solcu Kujawskim, 
podobnie było w pozostałych placówkach w podregionie bydgoskim. Zawieszo-
ne zostały spotkania maluchów i rodziców w ramach cyklu „Rosnę z książką” 
w fi lii na osiedlu Bajka WiMBP w Bydgoszczy. 

Większość placówek skróciła godziny otwarcia dla czytelników. Bi-
blioteki zawiesiły pracę w soboty (m.in. WiMBP w Bydgoszczy, BM w Ino-
wrocławiu, BPMiG w Łabiszynie, GCKiB w Kcyni, M-GBP w Więcborku). 
Znaczna liczba bibliotek zwiększyła limit wypożyczeń oraz zrezygnowała z re-
gulaminowego naliczania opłat za przetrzymanie dokumentów przez systemy 
biblioteczne. W okresie od czerwca do października, część bibliotek przywró-
ciła wolny dostęp do księgozbioru dla czytelników, przy zachowaniu obostrzeń 
sanitarnych (WiMBP w Bydgoszczy, BPiMG w Barcinie, M-GBP w Kamieniu 
Krajeńskim.)

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów spowodowało ponowne za-
mknięcie bibliotek dla czytelników w terminie 7-29 listopada 2020 roku. Zgod-
nie z rekomendacją Biblioteki Narodowej możliwe było jednak korzystanie 
ze zbiorów przez czytelników. Wprowadzona została możliwość zamawiania 
książek na telefon, drogą mailową lub przez katalogi online. Po złożeniu zamó-
wienia, czytelnik umawiał się z bibliotekarzem po odbiór książek na konkretną 
godzinę przed budynkiem biblioteki. Ta sama procedura obowiązywała przy 
oddawaniu książek. Bibliotekarz przekazywał książki czytelnikowi przed wej-
ściem do biblioteki. Wszystko odbywało się bez bezpośredniego kontaktu 
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między pracownikiem biblioteki a wypożyczającym. Większość bibliotek po-
nownie zwiększyła limit wypożyczanych książek, tak by ograniczyć częstotli-
wość odwiedzin. W listopadzie biblioteki nie pracowały w soboty. Większość 
bibliotek skróciła również godziny otwarcia oraz godziny pracy bibliotekarzy. 
Ponownie biblioteki otwarte zostały dla czytelników od 30 listopada 2020 roku. 
Nadal czynne były wyłącznie wypożyczalnie przy zachowaniu reżimu sanitar-
nego, bez wolnego dostępu do księgozbioru. WiMBP w Bydgoszczy i jej fi lie 
osiedlowe powróciły do stałych godzin otwarcia dla czytelników oraz otwarcia 
w soboty. 
 Ze względu na pandemię działalność upowszechnieniowa przeniesio-
na została głównie do sieci. Biblioteki zapraszały do odwiedzenia stron interne-
towych, blogów bibliotecznych oraz profi li społecznościowych. Główną formą 
promocji bibliotek stał się biblioteczny Facebook. Bibliotekarze proponowali 
czytelnikom w sieci spotkania autorskie, warsztaty dla dzieci, zamieszczali re-
cenzje książek i fi lmów, tworzyli fi lmy instruktażowe z inspiracjami plastycz-
nymi dla dzieci, przygotowywali prezentacje, internetowe quizy i konkursy. In-
nowacyjną formę kontaktu ze swoimi użytkownikami zaproponowała BPMiG 
w Barcinie – „BiblioPrzetrwalnik”, czyli cotygodniowe rozmowy online z pisa-
rzami, artystami, pasjonatami z terenu gminy dotyczące radzenia sobie w pan-
demii. Cyklicznie co miesiąc spotykali się online członkowie Dyskusyjnego 
Klubu Książki dla dorosłych „Zabookowani” przy BP w Solcu Kujawskim. 
Dyskusje online prowadzili także członkowie młodzieżowego klubu przy GBP 
w Pruszczu.
 W trosce o zdrowie osób starszych, przewlekle chorych i mających 
problemy z poruszaniem się Biblioteka Publiczna w Solcu Kujawskim wpro-
wadziła „pogotowie książkowe” - usługę wypożyczania książek z dowozem do 
domu. MBP w Świeciu zamontowała w przedsionku biblioteki szafki pełnią-
ce funkcję „książkomatu”. Czytelnicy mogli odbierać w nich zarezerwowane 
wcześniej w systemie bibliotecznym lub telefonicznie książki, bez kontaktu 
z bibliotekarzem. GBP w Pruszczu (powiat świecki) oraz jej Filia w Serocku 
ustawiły przed budynkiem wrzutnię, w rodzaju skrzynki pocztowej, do której 
czytelnicy mogli przez całą dobę zwracać wypożyczone książki. Wrzutnie usta-
wiły też przed wejściem do biblioteki BP w Solcu Kujawskim (powiat bydgo-
ski) oraz GBP w Dobrczu (powiat bydgoski).

W czasie pandemii zaobserwowano większe zainteresowanie użytkow-
ników korzystaniem z dostępu do e-booków. W 2020 roku WiMBP wraz z 15 
bibliotekami z podregionu bydgoskiego (BPMiG w Barcinie, MGBP w Gniew-
kowie, BM w Inowrocławiu, MBP w Koronowie, M-GBP w Kruszwicy, MBP 
w Mogilnie, PiMBP w Nakle, GBP w Sadkach, BP w Sępólnie Krajeńskim, 
RBP w Solcu Kujawskim, MBP w Świeciu, PBP w Świeciu, MBP w Tucholi, 
BP w Złotnikach Kuj., MiPBP w Żninie), PBW w Bydgoszczy oraz 3 biblio-
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tekami z podregionu toruńskiego (WBP-K w Toruniu, MBP w Chełmnie, BM 
w Grudziądzu tworzyła konsorcjum Kujawsko-Pomorski Elektroniczny Zasób 
Biblioteczny i wykupiła dostęp do elektronicznych wersji publikacji udostęp-
nionych przez PWN w systemie ibuk.pl. Czytelnicy konsorcjum mają dostęp do 
2.286 dokumentów w IBUK.Libra. W 2020 roku we wszystkich bibliotekach 
konsorcjum odnotowano 8.391 sesji a liczba otwartych stron liczyła 117.561. 
 Znacznie zwiększyło się również zainteresowanie użytkowników ko-
rzystaniem z dostępu do e-booków na platformie Legimi. 33 biblioteki w podre-
gionie bydgoskim tworzą konsorcjum bibliotek oferujących dostęp do Legimi: 
WiMBP w Bydgoszczy, BPMiG w Barcinie, GBP w Bukowcu, GBP w Cekcy-
nie, GBP w Dąbrowie Chełmińskiej, GBP w Dobrczu, GBP Drzycimiu, GBP 
w Gostycynie, GBP w Górnej Grupie, BM w Inowrocławiu, GBP w Jeżewie, 
M-GBP w Janikowie, M-GBP w Kamieniu Krajeńskim, MBP w Koronowie, 
M-GBP w Kruszwicy, GBP w Lnianie, BPMiG w Łabiszynie, MBP w Mogilnie, 
PiMBP w Nakle, GBP w Nowem, BP w Pakości, GBP w Pruszczu, GBP w Ro-
gowie, BP w Sępólnie Krajeńskim, BP w Solcu Kujawskim, RBP w Szubinie, 
GBP w Śliwicach, MBP w Świeciu, GBP w Świekatowie, MBP w Tucholi, GBP 
w Warlubiu, GBP w Złotnikach Kujawskich, MiPBP w Żninie. W trakcie pande-
mii, ze względu na większe zapotrzebowanie, biblioteki zwiększały pulę zaku-
pionych kodów dostępu. Ogółem na koniec 2020 roku konsorcjum dysponowało 
1.239 kodami dostępu. Z usługi dostępu do darmowych e-booków skorzystało 
2.624 zarejestrowanych użytkowników. Użytkownicy konsorcjum wykorzystali 
12.871 kodów dostępu oraz pobrali (wypożyczyli) z platformy Legimi 133.399 
darmowych e-booków. Wszystkie biblioteki wchodzące w skład konsorcjum 
dodatkowo zwiększyły jeszcze pulę kodów dostępu do Legimi przystępując do 
Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek 
publicznych” II nabór 2020 (grudzień) – zakup usług dostarczania publikacji 
drogą elektroniczną.

Z uwagi na rosnące zainteresowanie czytelników dostępem do e-bo-
oków, GBP w Dobrczu (powiat bydgoski) zakupiła 10 czytników dedykowa-
nych do Legimi, a GBP w Pruszczu (powiat świecki) - 5 czytników. 

b) wpływ pandemii na budżet biblioteki:
 Pandemia Covid-19 wpłynęła na zmniejszenie dotacji w kilku biblio-
tekach w podregionie bydgoskim. MBP w Mogilnie, w maju 2020 roku, ze 
względu na niższe wpływy do budżetu gminy, otrzymała dotację podmiotową 
pomniejszoną o 30.800 zł. W czerwcu 2020 roku Gmina Kcynia pomniejszyła 
o 50.000 zł dotację dla GCKiB w Kcyni (powiat nakielski). Budżet BM w Ino-
wrocławiu zmniejszony został o 21.950 zł, a MBP w Tucholi – o 21.715 zł. 
Pomniejszenie budżetu nie wpłynęło jednak na zmniejszenie etatów ani na pla-
nowy zakup nowości wydawniczych w wymienionych bibliotekach.
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 Pandemia i związane z nią zwiększone wydatki samorządu przyczy-
niły się m.in. do likwidacji Filii w Wielkim Mędromierzu Gminnej Bibliote-
ki Publicznej w Gostycynie (powiat tucholski). Dotacja organizatora dla GBP 
w Gostycynie pomniejszona została o 10.144 zł, a w roku 2021 o 50.000 zł, co 
skutkowało utratą 0,5 etatu.
 Oszczędności samorządów z powodu pandemii wpłynęły też na li-
kwidację 3 punktów bibliotecznych GBP w Jaksicach (powiat inowrocławski) 
w 2020 roku. Samorząd podjął jednocześnie uchwałę o zamiarze likwidacji 
w 2021 roku jedynej fi lii w tej gminie. 
 Pomimo, że dotacja organizatora została niezmieniona w 2020 roku, 
wzrost kosztów utrzymania biblioteki i wydatki związane z pandemią spowodo-
wały zwolnienie 3 osób (2,5 etatu) w Rejonowej Bibliotece Publicznej w Szubi-
nie (powiat nakielski).
 MBP w Koronowie (powiat bydgoski) otrzymała dotację organizatora 
na 2021 rok pomniejszoną o 30% (200.000 zł). Spowodowało to zmniejszenie 
wymiaru czasu pracy części pracowników (łącznie o 2 etaty), czego skutkiem 
było skrócenie godzin otwarcia fi lii wiejskich. Organizator zapowiedział dalsze 
ograniczenia fi nansowe.
 Pandemia spowodowała również zawieszenie działalności Filii 
nr 28 dla dorosłych (WiMBP w Bydgoszczy), zlokalizowanej w Szpitalu Uni-
wersyteckim nr 2 im. dr. Jana Biziela. Biblioteka otrzymała wypowiedzenie 
umowy użyczenia lokalu ze skutkiem natychmiastowym. Szpital argumentował 
wypowiedzenie potrzebą lokalową w sytuacji pandemicznej oraz zagrożeniem 
dla pacjentów i personelu, jakie stanowi wirus przenoszony na książkach.
 Od początku 2021 roku do biblioteki wojewódzkiej wpłynęły już          
2 wnioski od samorządów w sprawie łączenia bibliotek gminnych z ośrodkami 
kultury, argumentowane m.in. oszczędnościami. WiMBP w Bydgoszczy obawia 
się wzrostu liczby uchwał podejmowanych przez samorządy o zamiarze łącze-
nia bibliotek oraz likwidacji fi lii.

c) Wpływ pandemii na liczbę czytelników oraz liczbę wypożyczeń:

 Pandemia miała istotny wpływ na liczbę czytelników w ubiegłym 
roku. Ogółem liczba czytelników we wszystkich bibliotekach podregionu byd-
goskiego spadła w porównaniu do 2019 roku o 19.516 osób, co stanowi spadek 
o 16,5 %. Wskaźnik czytelników na 100 mieszkańców zmniejszył się z 11,6 
w 2019 roku do 9,7 w roku 2020.
 Największy spadek biblioteki odnotowały w grupie osób uczących się, 
bo aż 20,9 % mniej w porównaniu do roku 2019. Niepokojąco duży odpływ 
czytelników widoczny jest w grupie wiekowej 16-19 lat – 26,4 % oraz w grupie 
20-24 lata – 23,5%. Duży spadek, bo aż 19,7 % w stosunku do roku poprzed-
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niego biblioteki odnotowały w grupie wiekowej dzieci do lat 5. Spowodowane 
było to w dużej mierze brakiem odwiedzin w bibliotece grup przedszkolnych. 
Nauka zdalna, konieczność pozostania dzieci w domach i zakaz poruszania się 
bez opieki dorosłych również ograniczyły znacząco obecność dzieci w biblio-
tekach. W grupie wiekowej 6-12 lat odnotowano spadek o 18,5%, a w grupie 
13-15 lat spadek o 12,8% czytelników. 
 Wbrew pozorom najmniejszy spadek 6,3% dotyczył grupy wiekowej 
powyżej 60 lat. Seniorzy w większości preferują kontakt z książką w formie tra-
dycyjnej. Odwiedzali bibliotekę rzadziej, ale wypożyczali więcej woluminów. 
Jednocześnie jest to grupa czytelnicza, która według obserwacji bibliotekarzy, 
tylko w niewielkim stopniu korzystała z oferowanego przez biblioteki darmo-
wego dostępu do e-booków oraz spotkań i warsztatów online proponowanych 
przez biblioteki swoim użytkownikom. Bibliotekarze podkreślali w swoich 
sprawozdaniach rocznych, że część użytkowników, z obawy przed zarażeniem 
wirusem przenoszonym na papierze, zrezygnowała zupełnie z wypożyczania 
książek, twierdząc że zrobią sobie przerwę w korzystaniu z usług biblioteki na 
czas pandemii, 
 Pomimo, że większość bibliotek zwiększyła limit wypożyczanych do-
kumentów, znacznie spadła liczba wypożyczeń, bo aż 22,6% w stosunku do 
liczby wypożyczeń odnotowanej przez biblioteki w 2019 roku. Wskaźnik wy-
pożyczeń na 100 mieszkańców zmniejszył się z 234 wol. w 2019 roku do 181 
wol. w 2020 roku. 
 Bibliotekarze uważają, że pandemia nie wpłynęła znacząco na czytel-
nicze zainteresowania. Twierdzą, że zwiększyła się jedynie ilość osób poszuku-
jących książek napisanych w humorystycznym tonie, z pozytywnym zakończe-
niem, podnoszących czytelnika na duchu.
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2020 Katalog on-line
zbiory opracowane 

komputerowo jako procent 
ogólnej liczby zbiorów

wypożyczanie w systemie 
bibliotecznym

1 WiMBP Bydgoszcz 1 79 1
filie WiMBP 24 100 23

Biblioteki samorządowe 124 77
O G Ó Ł E M 149 101

Powiat bydgoski
2 Koronowo 1 100 1

Filia dla dzieci Koronowo 1 100 1
 Buszkowo 1 60 0

 Wierzchucin 1 75 0
 Mąkowarsko 1 60 0

 Wtelno 0 0 0
3 Solec Kujawski 1 100 1

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

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

Brzoza 1 100 1
8 Osielsko 1 100 1

Żołędowo 1 100 1
9 Sicienko 1 100 0

Kruszyn 1 100 1
17 13

Powiat  inowrocławski
10 Inowrocław 1 100 1

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

Filia nr 12 1 100 1
11 Gniewkowo 1 75 0

Wierzchosławice 0 0 0
12 Janikowo 0 22 0

Filia nr 1 Janikowo 0 49 0
Kołodziejewo 0 43 0

13 Kruszwica 1 85 0
Chełmce 1 19 0

Polanowice 1 23 0
Racice 1 20 0

Wola Wapowska 1 19 0
Zagople 1 19 0

14 Pakość 1 98 1
15 Dąbrowa Biskupia 0 12 0

Pieranie 0 7 0
Radojewice 0 7 0

Wonorze 0 10 0
16 Jaksice 1 100 1

Gnojno 1 100 1
17 Rojewo 1 100 1

Jezuicka Struga 1 100 1
Rojewice 1 100 1

18 Złotniki Kujawskie 1 24 0
Lisewo 1 63 0
Tuczno 1 15 0

25 15

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

ŚWIECKIM, TUCHOLSKIM, ŻNIŃSKIM

OGÓŁEM

OGÓŁEM
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2020 Katalog on-line
zbiory opracowane 

komputerowo jako procent 
ogólnej liczby zbiorów

wypożyczanie w systemie 
bibliotecznym

Powiat mogileński
19 Mogilno 1 99 1

Gębice 1 42 0

Wylatowo 1 68 0
22 Strzelno 1 42 0
21 Dąbrowa 1 29 0

Słaboszewko 1 59 0
22 Jeziora Wielkie 1 35 0

OGÓŁEM 7 1
Powiat nakielski

23 Nakło 1 100 1

Filia dla dzieci Nakło 1 100 1

Filia Ogólna Nakło 1 100 1

Paterek 1 100 1

Potulice 1 100 1

Ślesin 1 100 1

Trzeciewnica 1 100 1
24 Kcynia 1 94 0

Chwaliszewo 0 0 0

Sipiory 0 0 0
25 Mrocza 1 100 1

Witosław 1 5 0
26 Szubin 1 96 1

Chomętowo 1 98 1

Królikowo 1 94 1

Rynarzewo 1 90 1

Samoklęski Małe 1 99 1

Słonawy 1 95 1

Zamość 1 100 1
27 Sadki 1 52 0

Dębowo 1 25 0
Radzicz 1 55 0

OGÓŁEM 20 15
Powiat sępoleński

28 Sępólno Krajeńskie 1 100 1

Filia Sępólno 1 100 0
29 Kamień Krajeński 0 61 0

Dąbrówka 0 0 0
30 Więcbork 1 99 0

Runowo 1 100 0

Sypniewo 1 90 0
31 Sośno 1 100 0

Wąwelno 1 100 0
Wielowicz 1 100 0
OGÓŁEM 8 1

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

ŚWIECKIM, TUCHOLSKIM, ŻNIŃSKIM
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2020 Katalog on-line
zbiory opracowane 

komputerowo jako procent 
ogólnej liczby zbiorów

wypożyczanie w systemie 
bibliotecznym

Powiat świecki
32 Świecie 1 100 1

Filia nr 1 Świecie 1 100 1

Filia nr 2 Świecie 1 100 1

Filia nr 5 Świecie 1 100 1

Czaple 1 100 1

Gruczno 1 100 1
33 Świecie PBP 1 98 1
34 Nowe 1 100 1

Rychława 1 100 1
35 Bukowiec 1 100 1

Przysiersk 1 100 1
36 Dragacz (Górna Grupa) 0 20 0

Filia Dragacz 0 0 0
37 Drzycim 1 71 0
38 Jeżewo (Laskowice) 1 97 1

Filia Jeżewo 1 70 1
39 Lniano 1 71 0
40 Osie 1 65 0
41 Pruszcz 1 100 1

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

Lipinki 1 66 0
Wielki Komorsk 0 0 0

OGÓŁEM 21 17
Powiat tucholski

44 Tuchola 1 96 1

Filia dla dzieci Tuchola 1 100 1

Raciąż 1 100 1
45 Cekcyn 1 50 0

Iwiec 1 4 0

Małe Gacno 1 4 0
46 Gostycyn 1 100 1

Pruszcz 1 100 1

Wielka Klonia 1 100 1
47 Kęsowo 0 0 0

Drożdżenica 0 0 0

Piastoszyn 0 0 0

Żalno 0 0 0
48 Lubiewo 1 47 0

Bysław 1 19 0
49 Śliwice 1 51 0

OGÓŁEM 12 6

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

ŚWIECKIM, TUCHOLSKIM, ŻNIŃSKIM
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2020 Katalog on-line
zbiory opracowane 

komputerowo jako procent 
ogólnej liczby zbiorów

wypożyczanie w systemie 
bibliotecznym

Powiat żniński

50 Żnin 1 100 1

Filia nr 1 Żnin 1 100 1

Brzyskorzystewko 1 100 0

Gorzyce 1 100 0

51 Barcin 1 100 1

Filia nr 1 Barcin 1 100 1

Mamlicz 1 100 1

Piechcin 1 100 1

52 Janowiec Wielkopolski 0 36 0

Sarbinowo Drugie 0 16 0

Żerniki 0 7 0

53 Łabiszyn 1 100 1

Jeżewo 1 100 0

Lubostroń 1 41 0

Nowe Dąbie 0 0 0

54 Gąsawa 1 36 0

Laski Wielkie 0 5 0

55 Rogowo 1 98 1

Gościeszyn 1 99 1

OGÓŁEM 14 9

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

ŚWIECKIM, TUCHOLSKIM, ŻNIŃSKIM
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Joanna Matyasik

ZŁOTY WIEK POLSKIEGO DRUKARSTWA – DOROBEK OFICYNY 
ŁAZARZOWEJ W ZBIORZE KSIĄŻNICY BYDGOSKIEJ

Zbiór starych druków książnicy bydgoskiej kryje w sobie liczne cyme-
lia. Za szczególnie cenne uważa się obiekty renesansowe, jako najdoskonalsze 
pod względem typografi cznym w całej historii drukarstwa. W grupie wolumi-
nów szesnastowiecznych ciekawie przedstawia się kolekcja poloników, które są 
świadectwem narodzin, dziejów i dokonań rodzimego drukarstwa. Na łamach 
„Bibliotekarza Kujawsko-Pomorskiego” znalazły się już artykuły poświęcone 
drukom Jana Hallera i Hieronima Wietora, którzy działali w I poł. XVI w. Po-
niższy tekst odnosi się do Drukarni Łazarzowej, jednej z wiodących ofi cyn na 
polskim rynku drukarskim II połowy XVI w. Warsztat ten wiódł prym wśród 
wszystkich pozostałych pod względem poziomu technicznego i rozmachu pro-
dukcji. Działalność ofi cyny, czyli Łazarza Andrysowica (stąd nazwa), a następ-
nie jego syna Jana Januszowskiego, przypada na lata 1550-1613. Jej historia jest 
jednak znacznie dłuższa, bowiem sięga czasów Hieronima Wietora, a w XVII w. 
kontynuowała pracę pod kierownictwem nowych właścicieli.

Drukarnię Łazarzową, nazywaną również Ofi cyną Łazarzową bądź Of-
fi cina Lazari, założył Łazarz Andrysowic. Nieznana jest data jego urodzenia, 
wiadomo tylko, że był pierwszym drukarzem krakowskim polskiego pochodze-
nie. Urodził się w Stryjkowie, miejscowości warmińskiej, jako syn Andrzeja 
(stąd Andrysowic), a w Krakowie zamieszkał w 1548 r. Dwa lata później poślu-
bił Barbarę Wietorową, dzięki czemu przejął warsztat jej zmarłego męża – Hie-
ronima Wietora. Małżeństwo nie było udane, dochodziło nawet do konfl iktów, 
które trafi ały na wokandę sądów kryminalnych, m.in. Łazarz był podejrzewany 
o zlecenie zabójstwa żony, ojcu swojej kochanki – introligatorowi Marcinowi 
Kopyto. Nie miało to jednak negatywnego wpływu na dawny warsztat Wietora, 
gdyż nowy właściciel kontynuował jego rozbudowę i unowocześnianie. Ofi cyna 
Łazarza znana była z innowacyjności i wysokiej jakości typografi cznej. Roz-
mach pracy i wysoki poziom edytorstwa zjednały właścicielowi przychylność 
monarchy. W latach 1569-1571 posiadał on serwitorat królewski, czyli przy-
wilej wyłączający go z jurysdykcji miejskiej, dzięki któremu nie musiał płacić 
podatków miejskich, nie podlegał władzy cechu ani sądownictwu miejskiemu1. 

Łazarz Anrysowic, w ciągu niemal 30 letniej działalności wydał prawie 
270 druków, w tym aż 130 w języku polskim. Drukował głównie dzieła lite-
rackie, religijne, prawnicze, muzyczne i naukowe, np. Geometria to jest mier-
1  J. Pirożyński, Drukarstwo krakowskie XV-XVI wieku, Kraków 1975, s. 21-22.
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nicka nauka Stanisława Grzepskiego, pierwszą polskojęzyczną pracę z zakresu 
geodezji (1566). Nawiązał współpracę z najwybitniejszymi przedstawicielami 
polskiego renesansu, jak Marcin Kromer, Bartłomiej Groicki, Jan Kochanow-
ski, Stanisław Orzechowski i Jan Herburt. Drukarnia promowała się dwoma 
sygnetami. Jeden przedstawiał rysunek obelisku Jerzego Joachima Retyka, 
wzniesionego w 1555 r. w Krakowie jako pierwsze w Europie obserwatorium 
astronomiczne. Była to wieża o długości niemal 15 metrów, z umieszczoną na 
szczycie kulą. To nawiązanie do symbolu nowoczesnej nauki prawdopodobnie 
miało podkreślić postępowość warsztatu. Drugi sygnet przedstawiał rękę z la-
tarnią z zapaloną wewnątrz świecą (bądź pochodnią), z łacińskim napisem do-
okoła, zakończonym u dołu słowami: Ingenio et arte (Talent i sztuka)2. 

W zasobie WiMBP znajduje się jeden druk, wytłoczony w warsztacie 
Łazarza w 1563 r. Jest to praca wspomnianego Jana Herburta (ok. 1524-1577), 
pt. Statuta Regni Poloniae in ordinem alphabeti digesta ...3. Autor szczycił się 
gruntowną znajomością historii i prawa, brał także aktywny udział w życiu po-
litycznym kraju (m.in. pełnił funkcję kasztelana sanockiego i sekretarza królew-
skiego, jako przedstawiciel Królestwa podpisał unię lubelską w 1569 r., był jed-
nym z redaktorów artykułów henrykowskich, posłował do Francji po wyborze 
na tron polski Henryka Walezego). Pozostawił po sobie liczne prace z zakresu 
historii, prawa i teologii. Wśród jego najcenniejszych dzieł należy wymienić ła-
cińskojęzyczną historię Polski (Chronica sive historiae Polonicae compendiosa 
Bazylea 1571). Herburt był wybitnym znawcą prawa, swoją wiedzę zdobywał 
w Akademii Krakowskiej, a następnie na uniwersytetach niderlandzkich i nie-
mieckich4. Za namową kanclerza koronnego Jana Osieckiego zebrał i wydał 
wspomniane Statuta Regni Poloniae, czyli alfabetyczny zbiór polskich praw5. 
Udział kanclerza w tym dziele widoczny jest w dedykacji, skierowanej do króla 
Zygmunta II Augusta, zamieszczonej przed tekstem merytorycznym. Praca po 
raz pierwszy ukazała się w drukarni Łazarzowej w 1563 r. Gabriel Korbut, autor 
bibliografi i literatury polskiej, wysunął tezę o istnieniu wcześniejszej edycji, 
powstałej w 1557 r. w Zamościu6. Poglądu tego nie podzielił jednak Karol Es-
treicher, który za pierwodruk uznał wydanie krakowskie. Dzieło przez kolejne 
2 Sygnety polskich drukarzy, księgarzy i nakładców. Zbiór podobizn i oryginalnych 

odbić zebranych przez K. Hałacińskiego i K. Piekarskiego, z. 1, Kraków 1926, tabl. 
13-18.

3 Drukarze dawnej Polski od XV do XVIII wieku, t. 1: Małopolska, cz. 1: Wiek XV-XVI, 
red. A. Kawecka-Gryczowa, Wrocław-Łódź 1983, s. 124-137.

4 R. Żelewski, Herburt Jan, [w:] Polski Słownik Biografi czny (dalej PSB), t. 9, 
Wrocław-Kraków 1960-961, s. 440-442.

5 J. Herburt, Statuta Regni Poloniae in ordinem alphabeti digesta ..., Crac[oviae], 
Lazarus Andraea excudebat, 1563, sygn. 1231.1962 (4).

6 Bibliografi a Literatury Polskiej – Nowy Korbut, t. 2: Piśmiennictwo Staropolskie, 
Warszawa 1964, s. 258.
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dwa stulecia stanowiło główną podstawę orzeczeń polskich sądów, dlatego było 
wielokrotnie edytowane (m.in. Kraków 1567, Zamość 1595, przekład polski 
1570)7. 

Egzemplarz Statuta Regni Poloniae, domniemanego pierwodruku 
z 1563 r., przechowywany jest w bibliotece bydgoskiej. Historia obiektu nie jest 
dokładnie znana, ze znaków własnościowych zachował się jedynie wpis bliżej 
nieokreślonego Ludwika Radzickiego z 1681 r. Książnica weszła w jego posia-
danie w 1962 r., dzięki ofi arności bydgoszczanki Felicji Lück. Stan zachowania 
ocenia się jako dobry, choć dawne uszkodzenia pozostawiły widoczne defekty, 
obniżające wartość obiektu. Spowodowane jest to zapewne specyfi ką dzieła, 
które pełniło funkcję praktyczną i było często używane. W bloku brakuje wielu 
kart (karty tytułowej z ilustracją drzeworytniczą, 5 kart początku i kart folio-
wanych 1-9), inne mają ubytek papieru ze szkodą dla tekstu i wady estetyczne 
(karty mocno pofalowane, liczne plamy i zacieki). W 1962 r. egzemplarz został 
poddany konserwacji, w wyniku której uzupełniono ubytki papieru i odrestau-
rowano oryginalną oprawę, złożoną z desek i brązowej skóry8. 

Gdy w 1577 r. zmarł Łazarz Andrysowic drukarnię przejął jego syn 
Jan Januszowski (1550-1613), człowiek, choć młody, to jednak gruntownie wy-
kształcony i posiadający wpływy na dworze królewskim. Cieszył się protekcją 
wszystkich urzędujących w czasie jego działalności monarchów, tj. Zygmunta 
Augusta, Stefana Batorego i Zygmunta III Wazy. Już w 1578 r. otrzymał przywi-
lej na drukowanie pism urzędowych kancelarii królewskiej oraz statutów i kon-
stytucji sejmowych, został zwolniony z podatku, a dziesięć lat później przyjął 
tytuł szlachecki (wówczas zmienił nazwisko z Joannes Lazari/ Jan syn Łazarza 
na Jan Januszowski) i stanowisko architypografa Jego Królewskiej Mości9. 

Januszowski wydał ok. 400 dzieł, głównie literackich, naukowych 
i muzycznych, w tym niemal całą twórczość Jana Kochanowskiego, Stanisła-
wa Orzechowskiego i Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Posiadał też znaczącą 
pozycję w krakowskim środowisku naukowym, m.in. pisał własne książki mo-
ralistyczne (Nauka umierania chrześcijańskiego, Cenzor obyczajów), tłumaczył 
obcojęzyczne dzieła (np. przełożył z łaciny J. Bessariona Rzecz o pochodzeniu 
Ducha św., 1605), współtworzył zasady ortografi i polskiej (wraz z Janem Ko-
chanowskim i Łukaszem Górnickim wydał Nowy Karakter Polski, 1594) oraz 
współpracował przy tworzeniu drukarni Akademii Zamoyskiej, Odziedziczoną 
po ojcu ofi cynę doprowadził do rozkwitu, wprowadzając nowinki typografi cz-
ne, np. duże ozdobne inicjały oraz ilustracje miedziorytnicze w miejsce drzewo-
rytów. W unowocześnianiu warsztatu wzorował się na czołowych drukarzach 

7 K. Estreicher, Bibliografi a Polska. Stólecie XV-XVIII, t. 18, Kraków 1901, s. 131.
8 J. Matyasik, Polonika XVI-XVII w. ze zbiorów Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki 

Publicznej w Bydgoszczy. Katalog, Bydgoszcz 2015, nr 153.
9 Drukarze dawnej Polski … , dz.cyt., s. 69-99. 
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zachodnioeuropejskiego renesansu, tj. Aldo Manucjusz, Krzysztof Plantin i ro-
dzina Estienne. Jego indywidualną zasługą był wkład w rozwój piśmiennictwa 
rodzimego, tak jak niegdyś Hieronim Wietor, dążył do udoskonalenia czcionki 
polskiej, pasującej do ortografi i i fonetyki języka narodowego. Kres świetności 
ofi cyny położyły problemy osobiste właściciela, który po stracie żony i piątki 
dzieci w czasie epidemii w 1601 r., porzucił pracę typografa, a swój warsz-
tat wydzierżawił Bazylemu Skalskiemu. Po śmierci Januszowskiego, kolejny 
dzierżawca – Maciej Jedrzejowczyk, spłacił spadkobierców zmarłego właści-
ciela i formalnie przejął Ofi cynę Łazarzową10. 

W książnicy bydgoskiej znaleźć można 12 druków wytłoczonych przez 
Jana Januszowskiego. Niewątpliwie najsłynniejszym z nich jest pierwsza edycja 
Biblii Jakuba Wujka (1541-1497), dzieła pomnikowego, które obowiązywało 
w Kościele Katolickim przez niemal cztery wieki. Powodzenie przekładu gwa-
rantowała osoba tłumacza,wybitnego przedstawiciela polskiego złotego wieku, 
erudyty i znawcy języków starożytnych. Przekład oparty był na szerokiej bazie 
źródłowej i zestawieniu dotychczasowych tłumaczeń narodowych, dzięki cze-
mu udało się zachować wierność myśli, przy jednoczesnym uzyskaniu popraw-
nej i pięknej polszczyzny. Za życia autora ukazał się jedynie Nowy Testament, 
natomiast już po jego śmierci w 1599 r. jezuicka Komisja Cenzorów wydała ca-
łość. Wytłoczenie druku powierzono Ofi cynie Łazarzowej, która widocznie dys-
ponowała największymi możliwościami na współczesnym rynku drukarskim .

Druk jest imponujący, liczy bowiem 1479 stron samego tekstu w for-
macie in folio. Nowy i Stary Testament wydano z osobnymi kartami tytułowymi 
i odmiennym sygnowaniem składek, choć w paginacji ciągłej. Czcionkę roz-
mieszczono w dwóch kolumnach, zamkniętych w prostej ramce typografi cznej. 
Tekst przekładu wytłoczony został czcionką gotycką, natomiast do umieszczo-
nego na marginesach aparatu krytycznego zastosowano antykwę. Na materiał 
grafi czny składa się rycina drzeworytnicza na verso karty tytułowej, przed-
stawiająca Orła otoczonego herbami i chorągwiami prowincji i województw; 
a także rozbudowane inicjały, złożone z ornamentu geometrycznego, roślinnego 
i zwierzęcego. Drukarnia Łazarzowa mimo dużego doświadczenia nie ustrzegła 
się błędów, w postaci pomyłek w paginacji, m.in. s. 145-148 wybito zamiast 
545-54812. 

Biblię Wujka otwiera dedykacja jezuitów zaadresowana do króla Zyg-
munta III Wazy oraz przedmowa arcybiskupa gnieźnieńskiego Stanisława Karn-
kowskiego, w której znaleźć można ocenę bieżącej sytuacji Kościoła Katolic-

10 J. Pirożyński,dz.cyt., s. 22-23.
11 S. Koziara, Biblia Wujka w języku i kulturze polskiej, „Konspekt’ 2003, nr 14-15, 

dostępny w wersji elektronicznej, http://web.archive.org [dostęp 23.05.2017] 
12 Drukarze dawnej Polski..., s. 85.; M. Kossowska, Biblia w języku polskim, t. 1, Poznań 

1968, s. 347-360.



33

kiego, przestrogę przed czytaniem ewangelickich przekładów, oraz pochwałę 
zasług jezuitów i samego Wujka dla prawomyślności wiary. Następnie umiesz-
czono „Apparatussacer” czyli przygotowanie do pożytecznego czytania Pisma 
Świętego, wykaz użytych znaków oraz spis ksiąg. Przekład charakteryzuje się 
bogatym aparatem krytycznym, w postaci komentarzy, objaśnień rzeczowych 
i dogmatyczno-apologetycznych, adnotacji z wyjaśnieniami znaczeń wyrazo-
wych, wykazu hebraizmów i grecyzmów itd. Publikację zwyczajowo wieńczy 
obszerny 49-stronicowy rejestr .

WiMBP posiada dwa egzemplarze Biblii, które wyszły spod prasy Jana 
Januszowskiego. Są to różne warianty tej samej edycji, nieznacznie odmienne 
pod względem położenia sygnatur . Wariant A trafi ł do Biblioteki w 1947 r. jako 

13 D. Kuźmina, Jakub Wujek (1541-1597). Pisarz, tłumacz i misjonarz, Warszawa 2004, 
s. 209.

14 Np. war. A – G1/y, Zz1/h, ff 2/Po; war. B –G1/w, Zz1/y, ff 2/p itd.; Katalog druków XVI 
wieku w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, t. 2, oprac. T. Komender, 
H. Mieczkowska, Warszawa 1998, nr 1082.

Biblia Jakuba Wujka, Kraków 1599, ozdobny inicjał K
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pozostałość księgozbioru Ponińskich w Kościelcu Kujawskim, który został zra-
bowany przez żołnierzy niemieckich w 1939 r. Po wojnie 33 ocalałe woluminy 
z kolekcji, przechowywane w archiwum bydgoskim, przeniesiono do Biblioteki 
Miejskiej . O proweniencji obiektu świadczy nota własnościowa z 1604 r., spo-
rządzona przez Wojciecha Jeziorkowskiego oraz tłok identyfi kacyjny na dolnej 
okładzinie o treści: „Bibliotheka Poninsciana”. Egzemplarz bydgoski nie jest 
wolny od defektów, jak brak karty tytułowej Starego Testamentu i ubytki papie-
ru początkowych kart ze szkodą dla tekstu. Nie zachowała się także oryginalna 
oprawa, zastąpiona w XVIII w. tekturową okładziną, pokrytą brązową skórą, ze 
złoceniami na grzbiecie .

Egzemplarz wariantu B trafi ł do książnicy bydgoskiej w 1948 r. jako 
dar Marty Urbanowskiej . Jego stan zachowania jest dobry, ale dawne zniszcze-
nia pozostawiły widoczne ślady (brak karty tytułowej, 4 kart początku i 8 kart 
regestru, ubytki papieru skrajnych składek, zacieki)18. Obiekt posiada osiemna-
stowieczną oprawę, złożoną z desek i skóry brązowej, zdobionej na grzbiecie 
tłokami złoconymi. Po włączeniu nabytku do zbiorów poddano go konserwacji, 
którą przeprowadził zasłużony introligator Biblioteki Miejskiej – Piotr Karow-
ski. 

Kolejnym dużym osiągnięciem Ofi cyny Łazarzowej za rządów Janu-
szowskiego było wydrukowanie Herbarza Polskiego to iest o przyrodzeniu zioł 
y drzew rozmaitych… Marcina z Urzędowa19. Autor żył w latach 1500-1573, 
był cenionym botanikiem, zielarzem i lekarzem. Wiedzę zdobywał na Akademii 
Krakowskiej, na której został później wykładowcą i dziekanem Wydziału Nauk 
Wyzwolonych. Studiował też w Padwie, uzyskując tytuł doktora medycyny. Po-
dróżował po Węgrzech i Szwajcarii. Wszędzie gdzie się pojawił zbierał i noto-
wał informacje o lokalnych roślinach. Był erudytą, znał zarówno dzieła współ-
czesne, jak i pisarzy starożytnych np. Hippokratesa, Dioskorydesa i Pliniusza. 
Po powrocie do kraju przyjął posadę nadwornego medyka hetmana wielkiego 
koronnego Jana Tarnowskiego, być może pracował też w szpitalu Św. Ducha 
w Sandomierzu. Obok praktyki lekarskiej, zajmował się też fl orą Polski, a nie-
które rośliny lecznicze hodował w swoim ogrodzie20. 

15 R. Nowicki, Fragment księgozbioru Ponińskich z Kościelca w zbiorach Wojewódzkiej 
i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy, „Biblioteka” 2007, nr 11 (2), s. 29-44.

16 Biblia to iest księgi Starego y Nowego Testament, Kraków 1599, sygn. 965.1947(4).; 
J. Matyasik, dz.cyt., nr 21.

17 Biblia to iest księgi Starego y Nowego Testamentu, Kraków 1599, sygn.1888.1948(2).
18 J. Matyasik, dz.cyt., nr 21.
19 Marcin z Urzędowa, Herbarza Polskiego to iest o przyrodzeniu zioł y drzew 

rozmaitych… W Krakowie, w Drukarni Łazarzowey, 1595, sygn. 302.1954 (4).
20 H. Bukowiecki, Marcin z Urzędowa, [w:] Słownik biologów polskich, Warszawa 

1987, s. 355-356.
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W latach 1543-1553 Mar-
cin z Urzędowa napisał Herbarz 
Polski, encyklopedię z zakresu 
medycyny i botaniki, prezentującą 
rośliny, minerały i zwierzęta wystę-
pujące w kraju, ułożone w porząd-
ku alfabetycznym. Podstawą pra-
cy były zarówno osobiste badania 
autora, jak i zawarty w literaturze 
przedmiotu wcześniejszy dorobek 
europejskiej medycyny (korzystał 
z 54 dzieł starożytnych i współ-
czesnych lekarzy, fi lozofów i far-
maceutów). Rozprawy sławnych 
poprzedników często poddawał 
krytyce, uznając ich wnioski jako 
niegodne wiary. Nie oznacza to, że 
czuł się od nich lepszy, wręcz prze-
ciwnie wyraził życzenie aby...kto 
był doskonalszy y uczeńszy, który by 
dla poratowania ludzkiego zdrowia 
godniey niźli ja pracował. 

Herbarz składa się 
z dwóch ksiąg, te z kolei dzielą się w sumie na 470 rozdziałów.Część pierwsza 
poświęcona została rozmaitym ziołom, druga zaś drzewom, minerałom i zwie-
rzętom. Każdy opis zawiera cechy morfologiczne rośliny, okres kwitnienia, 
miejsce występowania, właściwości lecznicze, a czasami towarzyszy mu ilu-
stracja. Dodatkowo tekst został wzbogacony pożytecznymi wykazami, jak spis 
łacińskich nazw roślin, polskich ziół zawartych w książce i chorób wraz ze 
wskazówką leczniczą. Zgodnie z celem autora, Herbarz miał pełnić funkcję 
praktyczną, wypromować fl orę polską oraz pomóc w zachowaniu dobrego sta-
nu zdrowia społeczeństwa. Marcin z Urzędowa chwalił zioła rodzime, nigdzie 
poza krajem niespotykane i zapewniał, że Polacy nie potrzebują roślin zamor-
skich, które mało albo raczej nic nie pomagają. Na rozmaite choroby podawał 
konkretne porady, np. komosa biała miała pomóc na trudno gojące się rany 
i usuwać robaki z uszu, słonecznik leczyć biodr boleści, a jęczmień zapobiegać 
bolączkom zagniłym y zebranym na przepuklinę. Nie ustrzegł się także zabo-
bonnych wierzeń, m.in. zachęcając do noszenia wieńców z kwiatów kacanki, 
jako gwaranta przyjaźni i szacunku otoczenia21. 

21 S. Estreicher, dz. cyt., t. 32, Kraków 1938, s. 77-78.

Marcin z Urzędowa, Herbarz Polski,
Kraków, Drukarnia Łazarzowa, 1595, 

przykładowe drzeworyty
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Herbarz drukiem ukazał się już po śmierci autora. Jego edycji podjął 
się Jan Firlewicz, dodając dedykację skierowaną do podkanclerzego litewskie-
go Gabriela Woyny. Wytłoczyła go Ofi cyna Łazarzowa w 1595 r. Ponownie 
trzeba stwierdzić, że przedsięwzięcie nie należało do łatwych. Książka liczyła 
prawie 500 stron druku dwuszpaltowego in folio i była bogato ilustrowana. Ry-
ciny są dobrze wykonane i z reguły oddają naturalny wygląd roślin. Egzemplarz 
bydgoski jest zdefektowany, gdyż brakuje w nim karty tytułowej, zastąpionej 
przez faksymile rękopiśmienne. Nie zachowała się też oryginalna oprawa, za-
miast której mamy dziewiętnastowieczny półskórek ze złoceniami na grzbiecie. 
Obiekt ma udokumentowaną historię proweniencyjną, z zapisków wynika, że 
należał do Adama Węgłowskiego, księgozbioru Strachockich, a do książnicy 
trafi ł w wyniku wymiany dubletów z Antykwariatem Naukowym „Dom Książ-
ki” w Bydgoszczy22. 

W grupie druków Ofi cyny Łazarzowej przechowywanych w WiMBP 
znaleźć można prace z zakresu sądownictwa. Najcenniejszym jest zbiór praw, 
pt. Porządek sądow y spraw mieyskich prawa maydeburskiego w Koronie Pol-
skiej, przetłumaczony z łaciny i wydany przez Bartłomieja Groickiego (-1605). 
Autor był mieszczaninem krakowskim, pisarzem sądu miejskiego oraz podwój-
tem. Nie tylko znał się na prawie, ale także tworzył przekłady polskie obcoję-
zycznych wierszy, prawdopodobnie sam również zajmował się poezją23. Jego 
największym osiągnięciem są Artykuły prawa maydeburskiego, które zowią 
Speculum Saxonum, pierwsza polskojęzyczna książka prawnicza, a także wspo-
mniany zbiór praw. Porządek składa się z czterech części, tj. opis uczestników 
postępowania sądowego, rodzajów sądów, złożoności procesu oraz kar24. Publi-
kacja zyskała dużą popularność i była wielokrotnie wznawiana. Pierwsze wyda-
nie ukazało się w 1559 r. w ofi cynie Łazarza Andrusowica25. W bibliotece byd-
goskiej znajduje się egzemplarz edycji późniejszej26. Choć na faksymile strony 
tytułowej widnieje rok 1562, to jednak jak ustalił bibliograf dzieł Groickiego – 
Kazimierz Budzyk, jest to druk wydany po 1587 r., a więc przez Jana Januszow-
skiego27. Obiekt wcześniej należał do pierwszego komisarycznego prezydenta 
Bydgoszczy Jana Maciaszka, a książnicy został przekazany po śmierci właści-
ciela w 1933 r. przez wdowę Łucję Maciaszkową. Jego wartość podnosi orygi-
nalna oprawa z XVI w. (złożona z deski i brązowej skóry, ozdobionej ślepymi 
22 J. Matyasik, dz.cyt., nr 287. 
23 K. Koranyi, M. Patkaniowski, Groicki Bartłomiej, PSB, t. 8, Wrocław-Warszawa 

1959-1960, s. 628-629.
24 K. Sójka-Zielińska, Historia prawa, Warszawa 1981, s. 75, 201.
25 K. Estreicher, dz.cyt., t. 17, Kraków 1899, s. 405, 407.
26 Porządek sądow y spraw mieyskich prawa maydeburskiego, [Kraków], Lazarus 

Andreae impressit, 1562 [i.e. post 1587], sygn.: XVI, 8-26. 
27 K. Budzyk, Bibliografi a dzieł prawnych Bartłomieja Groickiego – wiek XVI, Wrocław 

1951, nr 12.
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tłokami), obniża zaś defekt (brak kart 1-12, faksymile rękopiśmienne stron j-ix) 
oraz nienajlepszy stan zachowania (zacieki, plamy, zniszczona okładzina)28. 

W zasobie WiMBP znaleźć także można dwa zbiory konstytucji sejmo-
wych, wydanych w Drukarni Łazarzowej: Scripta inter ... archiducem Maximi-
lianum et ordines regni Cracoviae congregatos z 1587 r.29 oraz Statuta, prawa y 
constitucie koronne łacinskie y polskie, z statutow Łaskiego y Herborta y z con-
stituciy koronnych zebrane z 1600 r.30 Ciekawszy wydaje się ten drugi druk. Jest 
to bardzo obszerna księga, licząca ponad 1500 stron in folio, z tekstem częścio-
wo dwuszpaltowym i modus modernus. Statuta zostały dedykowane królowi 
Zygmuntowi III Wazie przez podskarbiego koronnego Jana Firleja. Materiał 
ilustracyjny ogranicza się do drzeworytniczego herbu Lewart Firlejów umiesz-
czonego na verso karty tytułowej oraz sygnetu drukarskiego na stronie 1136. 
Biblioteka m. stołecznego Warszawy rozróżnia dwa warianty edycji z 1600 r. 
Według jej wskazówek bydgoski egzemplarz jest wariantem A (tzn. na karcie 
****4 nie ma kustosza „Księgi”)31. Stan zachowania bydgoskiego obiektu nie 
jest najlepszy, brakuje w nim karty tytułowej, 9 kart początku, 132 stron dodatku 
i 2 kart końca, od strony 1339 zbyt mocno przycięto boczny margines, ponadto 
blok przeoprawiono w XIX w. stosując półskórek32.

Charakteryzując druki Ofi cyny Łazarzowej przechowywane w biblio-
tece bydgoskiej wspomnieć należy o pracach autorów obcych z zakresu polityki 
i fi lozofi i. Tu pojawia się np. ostrzeżenie skierowane do Polaków od Andronicu-
sa Tranquillusa (1490-1571), zatytułowane Ad optimates Polonos33. Autor, jako 
historyk, dominikanin i sekretarz cesarza Ferdynanda I, żywo interesował się 
zagrożeniem tureckim, w przeciwdziałaniu którego Rzeczpospolita odgrywała 
ważną rolę. W zbiorach książnicy bydgoskiej znajduje się edycja pracy z 1584 r. 
z przedmową kanonika krakowskiego Jakuba Górki i dedykacją dla wojewo-
dy poznańskiego Stanisława Górki34. Ze śladów proweniencyjnych wynika, że 
egzemplarz bydgoski należał do Klasztoru Franciszkanów w Wejherowie (not-

28 J. Matyasik, dz.cyt., nr 131.
29 Scripta inter ... archiducem Maximilianum et ordines regni Cracoviae congregatos ..., 

Cracoviae, in Offi  cinaLazari, 1587, sygn.: XVI, 8-119.
30 J. Januszowski, Statuta, prawa y constitucie koronne łacinskie y polskie, z statutow 
Łaskiego y Herborta y z constituciy koronnych zebrane ... [Acc.:] Przywileie koronne 
..., W Krakowie, w Architypographiiey Krol. I. M. Łazarzowey, 1600, sygn.: 
2303.1958 (4). 

31 Katalog starych druków Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy, cz. II: Polonica XVI 
wieku, oprac. A. Kawecka-Gryczowa, Warszawa 1957, nr 163.

32 J. Matyasik, dz.cyt., nr 169.
33 A.Tranquillus, Ad optimates Polonos admonitio cum praefatione Jacobi Gorscii ... ad 

... Stanislaum Comitem de Gorca ..., Cracoviae, in Offi  cina Lazari, 1584, sygn.: XVI, 
8-1.

34 K. Estreicher, dz.cyt., t. 12, s. 149-150.
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ka rękopiśmienna z 1666 r.), następnie 
do Gdańskiej Biblioteki Miejskiej (Zur 
Danziger Stadt-Bibliothek, pieczątka), 
a stamtąd w 1904 r. trafi ł do świeżo za-
łożonej Biblioteki Miejskiej w Bydgosz-
czy. W Introligatorni tej ostatniej został 
oprawiony w półpłótno, gdyż nie za-
chowała się jego oryginalna okładzina. 
Cechą charakterystyczną egzemplarza 
są liczne marginalia i glosy, świadczące 
o studiowaniu zawartego w tekście ma-
teriału35. 

Wspomniany Jakub Górka, 
przetłumaczył i wydał w 1597 r. u Jana 
Januszowskiego dzieło hiszpańskiego 
historyka i fi lozofa Furió Ceriol Fadri-
que pt. Rada Panska (tytuł oryginału: 
El concejo y consejeros del principe). 
Jeden egzemplarz druku znajduje się 
w WiMBP36. Jest to bardzo znana rozpra-

wa, wielokrotnie wydawana, także w języku łacińskim, włoskim, angielskim, 
no i polskim. Autor poprzez stawiane w niej odważne tezy, popadł w konfl ikt 
z otoczeniem króla hiszpańskiego Filipa II i trafi ł do więzienia. W 1562 r., w za-
mian za wycofanie z druku dalszych fragmentów, otrzymał królewskie ułaska-
wienie37. Zawarte w Radzie Panskiej twierdzenia nie powinny nikogo dziwić, 
ale doradcy króla i tak poczuli się dotknięci. Z wywodu dowiemy się np., że 
w skład otoczenia królewskiego powinni wchodzić ludzie mądrzy, doświadcze-
ni, uczciwi i pracowici, a ten który tych kryteriów nie spełnia, lepiej aby siedział 
doma, godnemu miejsca w radzie nie zastępował, królowi, panu swojemu, także 
i rzeczypospolitej głupią radą swą nie szkodził, a słowy niepotrzebnemu uszu 
pańskich nie bawił. Nie jest tajemnicą, że umiejętność doboru odpowiednich 
doradców jest miarą wielkości władcy. Tak też uważał autor, pisząc że Rada do-
bra jest rozumem, jest pamięcią, oczyma, uszyma, językiem, rękoma, nogą króla 
swego i szczęśliwy [jest] pan, który się godnemi i bogobojnemi ludźmi osa-
dzi. Drukarz, czyli Jan Januszowski, polskojęzyczną wersję książki dedykował 
staroście gostyńskiemu Stanisławowi Garwoskiemu, stąd na stronie 2 znalazł 

35 J. Matyasik, dz.cyt., nr 4.
36 F.C. Fadrique, Rada Panska, to iest iakich osob Pan kazdywybierac sobie ma do rady 

swoiey ... po hiszpańsku napisana, a przez ... Iakuba Gorskiego ... z włoskiego na 
polskie przełożona ...,W Krakowie, w Drukarni Łazarzowey, 1597,sygn.: XVI, 8-8.

37 http://www.biografi asyvidas.com/biografi a/f/furio_ceriol.htm, [Dostęp 08.12.2020].

A. Tranquillus, Ad optimates Polonos 
admonitio, Kraków 1584, s. tyt. 

z sygnetem drukarskim i znakami 
proweniencyjnymi
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się herb Garwoskich – Grzymała. Bydgoski egzemplarz cechuje się znakiem 
proweniencyjnym (pieczątka Stadtbibliothek Danzig) oraz osiemnastowieczną 
oprawą, złożoną z tektury, skóry brązowej i złotych tłoków na grzbiecie38. 

W grupie dzieł autorów obcych, wydanych w Drukarni Łazarzowej 
i przechowywanych w WiMBP, jest także Pymander Mercurii Trismegisti Anni-
bale Rosselli`ego39. Praca dotyczy prądu fi lozofi cznego zwanego hermatyzmem, 
który zakładał istnienie tajemnej wiedzy starożytności, opartej na połączeniu re-
ligii, nauki i sztuki. Jej twórcą miał być mityczny Hermes Trismegistos, powsta-
ły z połączenia greckiego i egipskiego bóstwa (odpowiednio Hermes i Thot), 
rzekomy autor ponad 36 tys. ksiąg. Hermetyzm stał się bardzo popularny w cza-
sach renesansu, zwłaszcza na terenie państw włoskich. Przedstawicielem tego 
nurtu był m.in. wspomniany Annibale Rosselli40. Januszowski polskie wydanie 
Pymandera zaopatrzył w dedykację dla arcybiskupa gnieźnieńskiego Stanisła-
wa Karnkowskiego oraz materiał ilustracyjny (sygnet na stronie tytułowej, ryci-
nę przedstawiająca układ słoneczny na stronie 80). Jeden egzemplarz tej pozycji 
znajduje się w zasobie biblioteki bydgoskiej. Z wpisu proweniencyjnego wyni-
ka, że obiekt już w roku wydania, czyli w 1584, należał do brata Erazma, bernar-
dyna bydgoskiego. Obecność świeżo wydanej pracy w klasztorze z pewnością 
łączy się z prowadzeniem studium fi lozofi cznego, na potrzeby którego sprowa-
dzano nowości wydawnicze. Kolekcja pobernardyńskich woluminów, a wśród 
nich Pymander, została włączona do zbiorów książnicy w 1920 r. W bydgoskim 
obiekcie zachowała się renesansowa oprawa, wykonana z deski, skóry brązowej 
(ozdobiona radełkiem i tłokami złoconymi) i klamer41. 

Ostatni zespół druków Ofi cyny Łazarzowej przechowywanych w mu-
rach WiMBP stanowią prace religijne. Wśród nich znajdziemy polemiki skiero-
wane przeciw heretykom i zawierające obronę Kościoła Katolickiego, autorstwa 
patriarchy Konstantynopola Jeremiasza II (1536-1595)42, oraz dwóch słynnych 
kaznodziejów i doktorów teologii: Hieronima Powodowskiego (1543-1613)43 
i Stanisława Sokołowskiego (1536-1593)44. Wszystkie bydgoskie egzemplarze 

38  J. Matyasik, dz.cyt., nr 121.
39 A. Rosselli, Pymander Mercurii Trismegisti cum commento ... liber quartus de Coelo 

..., Cracoviae, in Offi  cina Typographica Lazari, 1584, sygn.: B 62. 
40 J. Czerkawski, Hannibal Rosseli jako przedstawiciel hermetyzmu fi lozofi cznego 

w Polsce, „Roczniki Filozofi czne” 1967, t. 15, z. 1, s. 119-140.; J. Didier, Słownik 
fi lozofi i, Wydawnictwo „Książnica, 1984, s. 130.

41 J. Matyasik, dz.cyt., nr 392.
42 Jeremias II, Censura orientalis ecclesiae de praecipuis nostri seculi haereticorum 

dogmatibus…,Cracoviae, in Offi  cina Lazari, 1582, sygn. B 321.
43 Hieronim Powodowski, Brevis et methodica instructio audiendarum confessionum ... 

collecta et secundo edita per ..., Cracoviae, in Offi  cina Lazari, 1586, sygn.: XVI, 8-39.
44 S. Sokołowski napisał wiele rozpraw teologicznych, kazań oraz polemik. Wiele z nich 

wydał w ofi cynie Łazarzowej, m.in. Epithalamion episcopi(1580), Censura Orientalis 
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wyróżniają się cechami indywidualnymi. Censura orientalis ecclesiae Jere-
miasza II wchodziła w skład kolekcji bernardyńskiej i prawdopodobnie została 
oprawiona w Bydgoszczy, skoro w makulaturze renesansowej okładziny od-
kryto panegiryk na cześć lokalnego działacza Piotra Kościeleckiego45. Brevis 
et methodica instructio H. Powodowskiego ma bogatą historię proweniencyjną. 
Ze znaków własnościowych wynika, że księga należała do bliżej nieokreślone-
go Mikołaja Koczowskiego (wpis z XVI bądź I poł. XVII w., być może chodzi 
o proboszcza parafi i w Mielcu w latach 1582-1596)46, w 1865 r. była własnością 
klasztoru kanoników regularnych św. Augustyna w Trzemesznie, w następnym 
stuleciu znalazła się w Antykwariacie „Dom Książki”, stamtąd drogą wymiany 
dubletów w 1957 r. trafi ła do książnicy bydgoskiej47. Podobną drogę przeszedł 
egzemplarz zbioru dzieł S. Sokołowskiego, który w 1774 r. należał do zako-
nu kanoników regularnych św. Augustyna w Kurozwękach (wpis sugeruje, że 
otrzymali go od swego dobroczyńcy Samuela Węgrzynowskiego D[omi]no Sa-
mueli Wegrzynowski benefactori suo colendissi), a w 1969 r. został zakupiony 
przez bibliotekę48.

Drukarnia Łazarzowa zajmuje istotne miejsce w dziejach drukarstwa 
polskiego. Odznaczała się nie tylko rozmachem produkcji, ale także jakością 
i wartością estetyczną wydawanych ksiąg. Posiadanie jej druków z pewnością 
cieszy każdą bibliotekę. WiMBP posiada 13 pozycji, przy czym 1 wydał Ła-
zarz Andrysowic, a pozostałe 12 jego syn Jan Januszowski. Struktura języko-
wa tych dzieł rozkłada się niemal po połowie, siedem sporządzono po łacinie, 
sześć w języku narodowym.Wszystkie obiekty mają udokumentowaną historię 
proweniencyjną. Dwie księgi należały do kolekcji bernardynów bydgoskich 
(poz. 2, 4), jedna jest pozostałością zniszczonego podczas okupacji niemieckiej 
księgozbioru ziemiańskiego (poz. 11), dwie zostały przekazane przez Bibliotekę 
Miejską w Gdańsku (poz. 3, 10), trzy są darami od Bydgoszczan (poz. 1, 7, 12), 
pozostałe pozyskano z bydgoskiego Antykwariatu „Dom Książki” w Bydgosz-
czy – drogą kupna (poz. 5, 8, 13) lub wymiany dubletów w latach pięćdziesią-
tych (poz. 6, 9). 

Ecclesiae (1582), Justus Joseph, (1586), Partitiones Ecclesiasticae (1589) oraz 
przechowywany w Bydgoszczy zbiór dzieł pod łacińskim tytułem Opera (Cracoviae, 
in Architypographia Regia et Ecclesiastica Lazari, 1591, sygn. 4386.1969).; Nowy 
Korbut, dz. cyt., t. 3,Warszawa 1965, s. 267–270.

45 J. Matyasik, dz.cyt., nr169.
46 https://www.bazylikamielec.pl/kaplanstwo.html [dostęp 09.12.2020]
47 J. Matyasik, dz.cyt., nr 373.
48 Tamże, nr 425.
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Wykaz druków wydanych w Ofi cynie Łazarzowej w porządku chronolo-
gicznym

1. HERBURT JAN 

Statuta Regni Poloniae in ordinem alphabeti digesta ... 
Crac[oviae], Lazarus Andraeaexcudebat, 1563.
Prow.: 1. Ludovicus Radzicki 1681.; 2. Felicja Lück Bydgoszcz [dar]. 
Sygn.: 1231.1962 (4).

2. JEREMIAS II, patriarcha Konstantynopola

Censura orientalis ecclesiae de praecipuis nostri seculi haereticorum dogma-
tibus. [Acc.:] Gennadiusz II, Defensio de primatu papae ... a Stanislao autem 
Socolovio ... ex graeco in latinum conversa ... [Var. D].
Cracoviae, in Offi  cina Lazari, 1582.
Prow.: sygnatura biblioteki bernardynów bydgoskich
Sygn.: B 321 (dawny egz.: 2670.1920). 

3. ANDRONICUS TRANQUILLUS 

Ad optimates Polonos admonitio cum praefatione Jacobi Gorscii ... ad ... Stani-
slaum Comitem de Gorca ... 
Cracoviae, in Offi  cina Lazari, 1584. 
Prow.: 1. Ad usum f[rat]rum Minor[um] Refor[mat]or[um] Pro Conventu We-
iheroviano compar[atus] 1666.; 2. Zur Danziger Stadt-Bibliothek [piecz.]
Sygn.: XVI, 8-1; egz.: 871.1904. 

4. ROSSELLI ANNIBALE 

Pymander Mercurii Trismegisti cum commento ... liber quartus de Coelo ... 
Cracoviae, in Offi  cina Typographica Lazari, 1584.
Prow.: 1. Pro loco Bitgostien. ad SS. Trinitat. f. Erasmus [...] Minister cons. A. 
D 1584.
Sygn.: B 62 (dawny egz. 2835.1920).

5. KONSTYTUCJE

Scripta inter ... archiducem Maximilianum et ordines regni Cracoviae congre-
gatos ... [Var. A].
Cracoviae, in Offi  cina Lazari, 1587. 
Prow.: Antykwariat Naukowy P.P. Dom Książki w Bydgoszczy
Sygn.: XVI, 8-119; egz.: 1262.1984. 
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6. POWODOWSKI HIERONIM 

Brevis et methodica instructio audiendarum confessionum ... collecta et secun-
doedita per ...
Cracoviae, in Offi  cina Lazari, 1586. 
Prow.: 1. Nicolaus Koczowski.; 2. Conventus Trem[esnensis] 1865.; 3. Antykw. 
100 zł.; 4. Wymiana dubletów z Antykwariatem Dom Książki w Bydgoszczy.
Sygn.: XVI, 8-39; egz.: 1997.1957.

7. GROICKI BARTŁOMIEJ

Porządek sądow y spraw mieyskich prawa maydeburskiego ... [Acc.:] Senten-
cye z Pisma Swiętego zebrane... [Ed. B].
[Kraków], Lazarus Andreae impressit, 1562 [i.e. post 1587].
Prow. P. Łucja Maciaszkowa z Biblj. śp. Jana Maciaszka b. Prezyd. m. Bydgosz-
czy. 
Sygn.: XVI, 8-26; egz.: 1600.1933. 

8. SOKOŁOWSKI STANISŁAW 

Opera ..., T. 1. [Var. nieokreślony].
Cracoviae, in Architypographia Regia et Ecclesiastica Lazari, 1591. 
Prow.: 1 Pro Bibliotheca Curosvecensi Canor. Regutr. Lateran. 1774.; 2. D[o-
mi]no Samueli Wegrzynowski benefactori suo colendissi.; 3. Antykwariat Na-
ukowy P.P. Dom Książki w Bydgoszczy.
Sygn.: 4386.1969 (4). 

9. MARCIN z URZĘDOWA 

Herbarz Polski to iest o przyrodzeniu zioł y drzew rozmaitych ... [ed. Jan Fir-
lewicz].
W Krakowie, w Drukarni Łazarzowey, 1595.
Prow.: 1. Z księzbioru Strachockich [piecz.]; 2. Dar przyjaźni Adama Węgłow-
skiego [złoc. na grzb.]; 3. Wymiana dubletów z Antykwariatem Dom Książki.
Sygn.: 302.1954 (4).

10. FURIÓ y CERIOL FADRIQUE

[El concejo y consejeros del principe] Rada Panska, to iest iakich osob Pan 
kazdy wybierac sobie ma do rady swoiey ... po hiszpańsku napisana, a przez ... 
Iakuba Gorskiego ... z włoskiego na polskie przełożona ... 
W Krakowie, w Drukarni Łazarzowey, 1597. 
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Prow.: StadtbibliothekDanzig.
Sygn.: XVI, 8-8; egz.: 242.1905.

BIBLIA
Biblia to iest księgi Starego y Nowego Testamentu, według łacińskiego przekła-
du starego, w kościele powszechnym przyiętego, na polski ięzyk z nowu z pil-
nością przełożone, z dokładaniem tekstu żydowskiego y greckiego, y z wykła-
dem katolickim trudnieyszych mieysc ... przez D. Jakuba Wuyka ...wydane [ed. 
Stanisław Karnkowski].
W Krakowie, w Drukarni Łazarzowey, 1599.

11. Egz. A Var. A.

Prow.: 1. NoblilisAlbertus Jeziorkowski [...] 1604.; 2. BibliothekaPoninsciana 
[superexl.]
Sygn.: 965.1947 (4). 

12. Egz. B Var. B.

Prow.: dar Marty Urbanowskiej z Bydgoszczy.
Sygn.: 1888.1948 (2).

13. JANUSZOWSKI JAN

Statuta, prawa y constitucie koronne łacinskie y polskie, z statutow Łaskiego 
y Herborta y z constituciy koronnych zebrane ... [Acc.:] Przywileie koronne ... 
[Var. A].
W Krakowie, w Architypographiiey Krol. I. M. Łazarzowey, 1600. 
Prow.: Antykwariat Naukowy P.P. Dom Książki w Bydgoszczy.
Sygn.: 2303.1958 (4). 

Bibliografi a:
Bibliografi a Literatury Polskiej – Nowy Korbut, t. 2-3,Warszawa 1964-1965.
Budzyk K., Bibliografi a dzieł prawnych Bartłomieja Groickiego – wiek XVI, 
Wrocław 1951. 
Bukowiecki H., Marcin z Urzędowa, [w:] Słownik biologów polskich, Warszawa 
1987, s. 355-356.
Czerkawski J., Hannibal Rosseli jako przedstawiciel hermetyzmu fi lozofi cznego 
w Polsce, „Roczniki Filozofi czne” 1967, t. 15, z. 1, s. 119-140.
Didier J., Słownik fi lozofi i, Wydawnictwo „Książnica 1984.
Drukarze dawnej Polski od XV do XVIII wieku, t. 1: Małopolska, cz. 1: Wiek 
XV-XVI, red. A. Kawecka-Gryczowa, Wrocław-Łódź 1983.
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Estreicher K i S., Bibliografi a Polska. Stólecie XV-XVIII, t. 12, Kraków 1891, t. 
17, Kraków 1899, t. 18, Kraków 1901, t. 32, Kraków 1938.
Fadrique Furió Ceriol, http://www.biografi asyvidas.com/biografi a/f/furio_ce-
riol.htm, [Dostęp 08.12.2020]. 
Katalog druków XVI wieku w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, 
t. 2, oprac. T. Komender, H. Mieczkowska, Warszawa 1998.
Katalog starych druków Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy, cz. 2: Polonica 
XVI wieku, oprac. A. Kawecka-Gryczowa, Warszawa 1957.
Koranyi K., Patkaniowski M., Groicki Bartłomiej, PSB, t. 8, Wrocław-Warsza-
wa 1959-1960, s. 628-629.
Kossowska M., Biblia w języku polskim, t. 1, Poznań 1968.
Koziara S., Biblia Wujka w języku i kulturze polskiej, „Konspekt” 2003, nr 14-15, 
dostępny w wersji elektronicznej, http://web.archive.org [dostęp 23.05.2017] 
Kuźmina D., Jakub Wujek (1541-1597). Pisarz, tłumacz i misjonarz, Warszawa 
2004.
Matyasik J., Polonika XVI-XVII w. ze zbiorów Wojewódzkiej i Miejskiej Biblio-
teki Publicznej w Bydgoszczy. Katalog, Bydgoszcz 2015.
Nowicki R., Fragment księgozbioru Ponińskich z Kościelca w zbiorach Woje-
wódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy, „Biblioteka” 2007, nr 
11 (2), s. 29-44.
Pirożyński J., Drukarstwo krakowskie XV-XVI wieku, Kraków 1975.
Proboszczowie parafi i św. Mateusza w Mielcu, [dostęp 09.12.2020], https://
www.bazylikamielec.pl/kaplanstwo.html 
Sójka-Zielińska K., Historia prawa, Warszawa 1981.
Sygnety polskich drukarzy, księgarzy i nakładców. Zbiór podobizn i oryginal-
nych odbić zebranych przez K. Hałacińskiego i K. Piekarskiego, z. 1, Kraków 
1926.
Żelewski R., Herburt Jan, PSB, t. 9, Wrocław-Kraków 1960-961, s. 440-442.
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Lucyna Gęsikowska

BARWNE ŻYCIE ZEBRANE W DWÓCH TECZKACH – 
WSPOMNIENIE O BYDGOSKIEJ RZEŹBIARCE, 

KRYSTYNIE PANASIK

„…przez wszystkie lata swojej twórczości pokazała, że jest artystką 
oryginalną, poszukującą, w znacznym stopniu uwolnioną od nadmiaru tradycji 
(…) Jej prace wydają się być refl eksyjne, wyciszone, metaforyczne i pogłębione 
(…) Usiłuje odnaleźć na swój użytek niepowtarzalny sposób wyrażania prze-
strzeni. Zresztą przestrzeń jest ich najważniejszym tematem”.1

 Tak o rzeźbiarce Krystynie Panasik napisała niegdyś Galeria nad Brdą, 
promując jej wernisaż z 2005 roku. Pomysł poniższego tekstu, który będzie, 
w pewnym sensie, wspomnieniem artystki, zrodził się przypadkiem. Do Woje-
wódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy w latach 2018-2019 
zostały przekazane materiały dotyczące Krystyny Panasik. Są bardzo zróżnico-
wane, a głębsza ich analiza prezentuje wizerunek prawdziwej artystki – spełnio-
nej, żyjącej według własnych zasad, kobiety inteligentnej i intrygującej. To ma-
teriały nieco intymne, bo prowadzące przez życie rzeźbiarki od dzieciństwa aż 
po jej odejście. Zostały przekazane do Książnicy przez męża Krystyny Panasik, 
Mariana Kusia i znajdują się w dziale Zbiorów Specjalnych. Ich pojawienie się 

u nas stało się poniekąd iskrą do 
przypomnienia o artystce, a dla 
wielu, w tym również dla samej 
autorki, chwilą pierwszego ze-
tknięcia się z jej osobą. W 2022 
roku minie już dziesięć lat od 
śmierci rzeźbiarki – to chyba 
dobry moment, żeby zajrzeć do 
pamiątek po Krystynie Panasik 
i przypomnieć kilka wydarzeń 
z jej życia.
 Na spuściznę po artyst-
ce, która przypadła Bibliotece 
w udziale, składają się tak zwa-
ne dokumenty życia społecznego 
– świadectwa szkolne, wycinki 
z gazet, fotografi e i kserokopie 

1  Krystyna Panasik [w:] Galeria nad Brdą (wernisaż 19.04.2005 - fotorelacja).

Artystka w trakcie pracy, informator 
przygotowany przez Galerię BWA w 1999 roku
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zdjęć, ulotki reklamujące wystawy i wernisaże 
z udziałem Panasik oraz dyplomy i podziękowa-
nia. W zbiorze czuć serce i przywiązanie męża 
artystki, widać, że przechowywał wszystko, co 
dotyczyło małżonki, pielęgnował pamięć o niej 
i ze wszystkich sił starał się, by ta nie przeminę-
ła. Zabiegał o to, by już pośmiertnie uhonorować 
żonę, pojawiła się między innymi propozycja, by 
jednej z bydgoskich ulic nadać imię i nazwisko 
artystki. Sprawa powracała przy okazji kolejnych 
rocznic śmierci artystki, było w nią włączone 
Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy, 
ale pomysł nie został zrealizowany. Marian Kuś 
z wielkim smutkiem wspominał także pogrzeb 
żony, na którym nie pojawił się nikt ze środo-
wiska artystycznego, Krystyna Panasik odeszła 
w zapomnieniu. Prawdopodobnie po raz ostatni 
o niezrealizowanych planach wspomniano przy 
okazji szóstej rocznicy jej śmierci, w artykule za-
mieszczonym w „Expressie Bydgoskim”: 

„Krystyna powoli odchodzi w niepa-
mięć (…) A przecież zostawiła w naszym mieście 
niejeden symbol patriotyzmu i cierpienia ludzi 
skazanych na zagładę. Dzisiaj już prawie nikt nie 
wie, gdzie Krystyna jest pochowana. Media na 
jej temat milczą, a w internecie jeśli pojawi się 
jakieś zdjęcie, np. pomnika (…), to przeważnie 
bez podania nazwiska autora”.2

 Krystyna Panasik pochodzi z Kresów 
Wschodnich, urodziła się 26 lutego 1936 roku 
w Zelwie na Białorusi. Jej młodość nie należała 
do najprostszych. Przemiany polityczne i ustro-
jowe spowodowały, że na wiele lat została od-

dzielona od rodziców. Dopiero po 10. latach zobaczyła się z nimi po raz pierw-
szy, wczesne lata dzieciństwa spędziła z wujostwem: 

„…dzieciństwo miałam trudne. Moich rodziców aresztowano za przy-
należność do AK i wywieziono na Sybir, kiedy byłam małą dziewczynką. Zo-
stałam z wujostwem, u którego byłam bardzo nieszczęśliwa. Wujostwo chciało, 
żebym jak najszybciej poszła zarabiać na rodzinę. A ja się chciałam uczyć. Dzię-
2 Ewa Czarnowska-Woźniak, Pani drobna, a dzieło spiżowe [w:] „Express Bydgoski”, 

12.04.2018 r., s. 7.

Informator Galerii BWA, z okazji 
wystawy zorganizowanej 

w 2012 roku.

Informator WSG z 2013 roku, 
wydany z okazji wystawy 

malarstwa K. Panasik
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ki interwencji babci mogłam pójść do 
ogólniaka. Potem były studia artystycz-
ne w Gdańsku (…) [utrzymywałam – 
przyp. aut.] się ze stypendium. A po 10 
latach rodzice wrócili z katorgi. Dostali 
mieszkanie w Grudziądzu. Wzięłam 
dziekankę i zamieszkałam z nimi, bo 
chciałam się w końcu nimi nacieszyć. 
Potem przeniosłam się na ASP do Po-
znania i skończyłam tam rzeźbę”.3

I tam wszystko się zaczęło. 
Ukończone fakultety wyszkoliły warsz-
tat Panasik i otworzyły jej drogę do 
tworzenia4. Na swoim koncie ma długą 
listę dokonań – nagrody i odznaczenia, 
realizacje rzeźbiarskie, wystawy in-
dywidualne i zbiorowe. Po raz pierw-
szy została wyróżniona w 1968 roku, 
w konkursie „Studenci swojemu mia-
stu”, za projekt pomnika „Śmiało pod-

nieśmy sztandar nasz” ku czci poległych w walce o wyzwolenie Poznania spod 
okupacji hitlerowskiej. W roku 1976 otrzymała 2. istotne nagrody: pierwszą 
z okazji 30-lecia Związku Polskich Artystów Plastyków w uznaniu zasług za 
pracę twórczą, drugą zaś był medal „Plenery ziemi bydgoskiej”, przydzielony 
za działalność twórczą. W 1984 roku została stypendystką Ministerstwa Kultury 
i Sztuki, a w 1995 otrzymała honorową srebrną odznakę Towarzystwa im. Marii 
Konopnickiej w Warszawie.

W 1971 roku Panasik stworzyła swoją pierwszą rzeźbę – były to 2. 
kompozycje przestrzenne w metalu, umiejscowione w Grudziądzu (w chwili 
obecnej już nie istnieją). Artystka większą część życia spędziła na bydgoskich 
Bartodziejach – w grodzie nad Brdą pierwsza praca Panasik pojawiła się 1972 
roku, była to 9-metrowa płaskorzeźba w drewnie, przeznaczona dla ówczesnej 
Wyższej Szkoły Rolniczej. Następną były „Dzieci z gołębiem”, rzeźba w drew-
3 Emilia Iwanciw, Rzeźbiarka z nadmiarem sił witalnych [w:] „Gazeta Wyborcza”, 

Dodatek Bydgoszcz, 10.09.2010 r., s. 8. 
4 Artystka naukę rozpoczęła na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu na 

wydziale malarstwa pod kierunkiem prof. Tymona Niesiołowskiego i prof. S. 
Borysowskiego, w Gdańsku w PWSSP na wydziale rzeźby pod kierunkiem prof. 
S. Horno-Popławskiego i prof. Alfreda Wiśniewskiego i w PWSSP w Poznaniu 
pod kierunkiem prof. Bazylego Wojtowicza, gdzie w 1968 roku uzyskała dyplom 
z wyróżnieniem. (Joanna Grzegorzewska, Czarodziejka z dłutem [w:] „Gazeta 
Pomorska”, 5.10.2000 r., s. 14). 

Płaskorzeźba w drewniePł k źb d i
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nie z 1974 roku, ulokowana na bydgoskim Błoniu. W tym samym roku swoją 
pracą obdarowała Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Bydgoszczy 
– ogromna płaskorzeźba, także w drewnie, mająca uhonorować polskiego poetę 
i tłumacza, Władysława Broniewskiego, trafi ła do fi lii nr 16, również na Błoniu. 
Jej umiejscowienie nie było przypadkowe – fi lia znajduje się przy ulicy Włady-
sława Broniewskiego.

Warto jeszcze wspomnieć o pracy z 1976 roku, a mianowicie obelisku 
poświęconym ofi arom niewolniczej pracy w D.A.G. Fabrik Bromberg, który 
umieszczono na bydgoskich Kapuściskach5. Wśród pamiątek po rzeźbiarce 
znajduje się wycinek z gazety, wspominający tę chwilę: 

„W ub. sobotę przed budynkiem dyrekcji „Zachemu” odbyła się uro-
czystość odsłonięcia obelisku ku czci pomordowanych Polaków przymusowo 
zatrudnionych w okresie okupacji na tym terenie. W uroczystości wzięli udział 
przedstawiciele załogi, organizacji społecznych i młodzieży. Symbolicznego 
odsłonięcia obelisku dokonała sekretarz KW PZPR w Bydgoszczy, tow. Maria 
Ewert. Obelisk stanął dzięki inicjatywie przyzakładowego koła ZBoWID, a wy-
konany został przez znaną artystkę Krystynę Panasik”.6 
 Rzeźbiarka nie ograniczała się wyłącznie do Bydgoszczy, tworzyła 
również poza granicami miasta – wiele realizacji znalazło się w Biskupinie, ale 
także w Żninie, Ciechocinku, Inowrocławiu, Grudziądzu, Świeciu, w okolicach 
Tucholi oraz w podbydgoskim Łochowie.

Chyba największą sławę przyniosła jej rzeźba, która do dnia dzisiej-
szego znajduje się na bydgoskim Szwederowie. Mowa tu oczywiście o pomniku 
pisarki – Marii Konopnickiej. Dzieło powstało w 1993 roku, wykonano je z brą-
zu. Ideę budowy postumentu zainicjowało Koło Miłośników Szwederowa, a na-
stępnie wsparło Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy, które do końca 
czuwało nad realizacją. Ponieważ koszt rzeźby był wysoki, Szwederowskie 
Koło powszechnie apelowało o wpłacanie datków mających usprawnić akcję. 
W „Dzienniku Wieczornym” z 17.04.1993 roku pisano o planach wrześniowego 
odsłonięcia pomnika: 

„...koszt budowy pięknego pomnika jest znaczny, Koło (...) apeluje 
do wszystkich ludzi dobrej woli o datki i wpłaty na ten cel (...) jedna z waż-
niejszych wiadomości: Prezydent Bydgoszczy Pan Edwin Warczak przyjął 
zaproszenie do uczestnictwa w Komitecie Budowy Pomnika (...) Przyznał, że 
z przyjemnością weźmie udział w pracach komitetu, jako że lubi Szwederowo 
i sam czuje się szwederowiakiem. Bydgoska rzeźbiarka pani Krystyna Panasik 
przygotowuje właśnie prototyp pomnika w skali 1:10. Na frontowej stronie na 

5 Zob.: Informator Galerii BWA przygotowany z okazji wystawy twórczości artystki 
w maju 2012 roku [kurator wystawy: Elżbieta Kantorek – przyp. aut.].

6 Artykuł pt. Obelisk ku czci ofi ar hitleryzmu, gazeta z X. 1976, fot. Wojciech Wieszok, 
źródło nieznane [przyp. aut.].
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cokole prawdopodobnie znaj-
dzie się napis: „Wiecie, czy nie 
wiecie, krasnoludki są na świe-
cie” O krasnoludkach i sierotce 
Marysi – M. Konopnicka. Pod 
takim pomnikiem w przyszło-
ści będą się odbywać popołu-
dnia z bajkami dla dzieci, (czy-
tanie i inscenizacje). Projekt 
pomnika został zaakceptowany 
przez Wojewódzkiego Konser-
watora Zabytków mgra Macie-
ja Obrembskiego oraz Plastyka 
Miejskiego mgra Wiesława 
Borożyńskiego. Zapinane są na 
ostatni guzik sprawy dokumen-
tacyjne. Dyskutowano też nad 
imprezami towarzyszącymi od-
słonięciu pomnika M. Konop-
nickiej. Pani Ewa Stelmachow-
ska – dyrektor Wojewódzkiej 
i Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej w Bydgoszczy zapropono-

wała wystawę rękopisów poetki w fi lii nr 23 przy ul. Konopnickiej 28. Oczywi-
ście, udostępni się zwiedzającym słynny, jedyny rękopis „Roty”, znajdujący się 
w bydgoskich zbiorach. Spodziewane są też spotkania ze znanymi pisarzami dla 
dzieci, m. in. Edmundem Niziurskim”.7 

Ostatecznie, odsłonięcie pomnika przypadło w czasie IX „Dni Szwe-
derowa”, znalazł się on na skwerze przy Przychodni Rejonowej przy ul. Ko-
nopnickiej 26. Na chwilę przed pierwszą prezentacją dzieła zapytano autorkę 
o gorący czas przygotowań: 

„W lutym br. [1993 – przyp. aut.] – mówi p. Krystyna – przystąpiłam 
do pracy nad I wersją pomnika w gmachu byłej Łaźni Miejskiej przy ul. Sko-
rupki 2 na Szwederowie. Potem była jeszcze II i III wersja. W ten sposób od 
pojedynczej postaci przeszłam do grupy postaci najpierw 3 a potem czterech. 
W I wersji była tylko sama M. Konopnicka w pozycji stojącej, w II wersji sie-
dząca i czytająca teksty dwojgu dzieciom, w III – rzeźba wzbogacona została 
o trzecie dziecko”.8

7 We wrześniu odsłonięcie pomnika M. Konopnickiej na Szwederowie [w:] „Dziennik 
Wieczorny”, 17.04.1993 r.

8 Odsłonięcie pomnika Marii Konopnickiej, fragment artykułu z [„Dziennika 

Pomnik Marii Konopnickiej na bydgoskim Szwederowie, 
najbardziej znana realizacja artystki
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Krystyna Panasik darzyła tę rzeźbę wyjątkową sympatią. Tak wspomi-
nała swoją pracę: 

„[Maria Konopnicka – przyp. aut.] (…) to była bardzo silna i ciekawa 
kobieta. Wszyscy znają jej proste wierszyki dla dzieci o niezbyt wyszukanych 
rymach, ale mało kto wie, że ona walczyła o prawa kobiet i dzieci oraz pomoc 
więźniom politycznym. Odeszła od męża i sama wychowywała szóstkę dzieci. 
Cieszę się, że dzięki swojej rzeźbie mogłam zwrócić uwagę na tę wyjątkową 
postać. Poza tym w moim wieku miło jest mieć poczucie, że pozostawi się po 
sobie coś trwałego. Jedni zostawiają kawałek siebie w dzieciach, a ja zostawi-
łam go w rzeźbie”.9

Wystawy indywidualne i zbiorowe tworzą pokaźny spis. Pierwszą wy-
stawę, plenerową, rzeźbiarka miała już w 1968 roku, w Poznaniu. Rok 1970 
przyniósł pierwszą wystawę gwaszy, zorganizowaną w Klubie Technika OR 
NOT w Grudziądzu. Bo należy w tym miejscu zauważyć, że Panasik nie ogra-
niczała się wyłącznie do rzeźby. Dłuto było podstawowym narzędziem pracy, 
ale oprócz tego również malowała i tworzyła poezję. Wspomniany gwasz to far-
ba wodna z domieszką kredy lub bieli, nadającej jej właściwości kryjące, oraz 
gumy arabskiej, będącej spoiwem. Chociaż znana jest w Europie od średniowie-
cza i była stosowana głównie w XVII i XVIII wieku, jej popularność przetrwała 
do dzisiaj. Mianem gwaszu określa się technikę malowania gwaszami, a także 
same obrazy nimi namalowane. Metoda ta różni się od akwareli głównie tym, 
że obrazy malowane gwaszem mają „pełne” kolory, nie prześwitują jak w przy-

padku akwareli. Malowanie gwa-
szem najczęściej jest stosowane do 
wykonywania szkiców dla obrazów 
olejnych oraz do wykonywania ilu-
stracji do książek.10 W trakcie pracy 
zawodowej Krystyna Panasik wzięła 
udział w przynajmniej 5. wystawach 
indywidualnych i zbiorowych, które 
prezentowały ten właśnie dorobek 
artystyczny.

Najbardziej aktywną artyst-
ką była w latach 70-tych i 80-tych, 
ale lata 90-te i początek XXI wieku 
także obfi towały w dokonania, choć 
w stopniu nieco mniejszym. Można 

Wieczornego”?, z IX 1993 r. – przyp. aut.]. 
9 Emilia Iwanciw, Rzeźbiarka z nadmiarem sił witalnych [w:] „Gazeta Wyborcza”, 

Dodatek Bydgoszcz, 10.09.2010 r., s. 8.
10 Zob.: https://pl.wikipedia.org/wiki/Gwasz [dostęp 11.01.2021 r. – przyp. aut.].

Praca w drewnie i metalu
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stwierdzić, że niemal co roku, od 
1970 poczynając, rzeźbiarka bra-
ła udział w jakiejś ekspozycji. To 
naprawdę bogaty i zadziwiający 
dorobek: Bydgoszcz, Ciechocinek, 
Włocławek, Tuchola, Inowrocław, 
Grudziądz, Poznań, Warszawa, 
Radom, Kraków, Sopot, Gdynia, 
Elbląg, Puławy, Białystok – wszę-
dzie tam można było zobaczyć 
wystawę indywidualną bądź zbio-
rową artystki. Gdy przegląda się 
informacje na jej temat, bardzo 
często można trafi ć na wiadomość, 
iż jej twórczość szybko i znacząco 
wykroczyła poza granice Polski. 
W wywiadzie przeprowadzonym 
w czerwcu 2006 roku, dla „Expres-
su Bydgoskiego”, mówiła: 

„Moje dzieła znaleźć 
można w galeriach warszawskich, 
w Galerii Miejskiej BWA, w mu-

zeum w Czerkasach na Ukrainie, w muzeum na Majdanku11, galerii „TdT” w No-
rymberdze12, w zbiorach prywatnych w USA, Kanadzie, Australii, Niemczech, 
Holandii, Francji i Włoszech.”13 Oprócz tego w 1986 roku Panasik wzięła udział 
w wystawie współczesnego medalierstwa polskiego w Damaszku (Syria), a 7 lat 
później, w 1993 roku, zaprezentowała swoją twórczość w Kopenhadze (Dania) 
na wystawie sztuki artystów bydgoskich. 

Bardzo ciekawym epizodem z życia rzeźbiarki była praca jako wykła-
dowcy akademickiego w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy. Co jesz-
cze mocniej interesujące, tę nową rolę rozpoczęła jako 70-latka. Nauczycielką, 
jak sama siebie nazywała, została w 2005 roku: 

„Miałam wystawę monografi czną w galerii Wyższej Szkoły Gospodar-
ki w Bydgoszczy i wtedy mnie zapytano, czy bym chciała poprowadzić zajęcia. 

11 VII Ogólnopolska wystawa Malarstwa, Rzeźby i Medalierstwa Przeciw wojnie, 
Państwowe Muzeum na Majdanku, Lublin, 1987 rok [Patrz: Informator Galerii BWA 
przygotowany z okazji wystawy twórczości artystki w maju 2012 roku].

12 Wystawa rzeźby i malarstwa, Galeria „TdT”, Norymberga (Niemcy), 1994 rok [Patrz: 
Tamże].

13 Katarzyna Kaczór, Z takiej emerytury nic nie wyrzeźbi [w:] „Express Bydgoski”, 
Dodatek Bydgoszcz, 19.06.2006 r.

Rzeźba w drewnie
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Zgodziłam się. Nie żałuję, choć począt-
kowo miałam wielką tremę. Ale warto 
było się przełamać. Praca z młodymi 
ludźmi to dla mnie haust świeżego po-
wietrza”.14 

Środowisko akademickie polu-
biło Panią Krystynę, dla studentów była 
artystką z innej epoki, jednakże bardzo 
szybko złapali nić porozumienia, darzo-
no ją szacunkiem i ogromną sympatią 
i do dziś jest wspominana z rozrzewnie-
niem. Sama również miała pozytywne 
odczucia wobec młodych ludzi:

„Ja wychodzę (…) z założenia, 
że dopóki nie wzbudzam litości i współ-
czucia u moich współpracowników i stu-
dentów, to mogę pracować. A do tej pory 
nie otrzymałam żadnych sygnałów alar-
mowych. Wręcz przeciwnie: dostrzegam 
raczej oznaki szacunku, sympatii, a cza-
sem i wręcz podziwu. Moja pamięć ma 
się nieźle, mimo że kilka lat temu cho-
rowałam z powodu guza mózgu. W ręku 
jestem w stanie utrzymać nie tylko kre-
dę, ale i nawet spore dłuto czy młotek 
(…) [współcześni studenci – przyp. aut.] 
są zdecydowanie bardziej pewni siebie. 
My byliśmy nieśmiali zahukani. Nie 
wierzyliśmy we własne siły, baliśmy się 
wyrażać swoje zdanie. My ze starszymi 
nie dyskutowaliśmy, a oni teraz tak uro-
czo pyskują. Dziś są też bardziej kolo-
rowi nie tylko w sensie wyglądu, ale też 
mentalnie. Mają swoje hobby, wyraziste 
poglądy na wiele tematów, swój własny 
styl i ciekawość świata (…) przyznam, 
że ich bezpośredniość mnie poraża (…) 
pytają prosto z mostu”.15 

14 E. Iwanciw, Rzeźbiarka z nadmiarem sił witalnych [w:] „Gazeta Wyborcza”, Dodatek 
Bydgoszcz, 10.09.2010 r., s. 8.

15 Tamże, s. 8.

Rzeźbiarka z ukochanym kotem 
i przykład twórczości poetyckiej 

oraz gwasz artystki
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Materiały, które przez lata gromadził mąż Krystyny Panasik, tworzą 
wizerunek barwnej, artystycznej duszy, która na przekór problemom i zmar-
twieniom codzienności (bo i takich nie brakowało), żyła pełnią życia, „po swo-
jemu”, według własnej, artystycznej wizji. Analiza materiałów pokazuje, że 
Panasik podjęła kilka decyzji, które dały jej niezależność twórczą, nie posiadała 
zobowiązań, które mogłyby blokować, zamykać jakąkolwiek drogę. Pamiątki 
po rzeźbiarce przybliżają niepokorną duszę, która całkowicie oddawała się swo-
jej pasji: 

„[starzeję się – przyp. aut.] nowocześnie. Wnuków nie mam. W przy-
chodni też jestem rzadkim bywalcem. W każdym razie nie przesiaduję tam 
w poszukiwaniu zrozumienia dla swoich dolegliwości (…) jestem na tak zwanej 
emeryturze twórczej. Maluję, rysuję, rzeźbię. Pomysły najczęściej przychodzą 
do mnie we śnie. Za dnia je realizuję. Pracuję też na uczelni, dorabiając do 
emerytury (…) Nie narzekam na pustkę i nudę (…) kiedyś np. miałam wyrzuty 
sumienia, jak nie posprzątałam albo nie ugotowałam obiadu. Myślałam o sobie 
jako o złej gospodyni, czyli niepełnowartościowej kobiecie. A teraz nie gotuję 
prawie wcale i dobry humor mnie nie opuszcza. Mój mąż nauczył się świetnie 
gotować i korzystam z jego talentu (…) Po pięćdziesiątce dotarło do mnie, że 
kobiecość jest w głowie. To bardziej stan ducha niż ciała”.16

Na słowo uznania zasługuje również mąż artystki, wspominany już Ma-
rian Kuś, który przekazał bydgoskiej Książnicy powyższe materiały. Ze wszyst-
kich jego wypowiedzi bije wielki szacunek dla zmarłej żony, bardzo zależało 
mu na tym, by pamięć o artystce była wiecznie żywa, zabiegał o uhonorowanie 
jej osoby przy każdej kolejnej rocznicy śmierci. Fakt, że to Biblioteka otrzymała 
historię życia Krystyny Panasik, również pokazuje, że pragnął „przedstawić” 
dorobek żony kolejnym pokoleniom studentów, rzeźbiarzy, artystów. Tak wspo-
minał małżonkę w jednym z wywiadów:

„Marian Kuś powoli mierzy się z segregowaniem setek dokumentów 
i zdjęć, które pozostały po żonie. (…) – Tak bardzo mi jej brakuje. Każda fi li-
żanka, każda książka mi ją przypomina… – mówi nad pękatymi segregatora-
mi. – Dopiero niedawno na dnie szufl ady odnalazłem jej wiersze. Pokazałem 
je przyjacielowi, literatowi Zdzisławowi Prussowi. Mówił, że są interesujące, 
może uda się je wydać, może choć zaprezentować jesienią publiczności, gdy ob-
chodzona będzie 20 rocznica odsłonięcia pomnika Konopnickiej (…) świetnie 
śpiewała, akompaniując sobie na gitarze (…) uwielbiała bibeloty, robiąc z domu 
graciarnię (…) była chodzącą encyklopedią starożytności i wiedziała wszystko 
o Egipcie i Rzymie. Kochała pasjanse i krzyżówki (…) mimo drobnej postury, 
była fanką pracy na działce. Z położonego niedaleko bloku ugoru zrobiła kwit-
nący ogródek. Przepadała za lasem i grzybobraniami, na które wybierała się 
z piersióweczką. Robiła na drutach – i wszystko to potrafi ła rzucić w okamgnie-
16  Tamże, s. 8.
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niu, gdy przyszło natchnienie. – I wtedy powstawały najlepsze rzeczy, choć, 
zwłaszcza w ostatnich latach, bardzo ceniliśmy każde zlecenie, każdą sprzedana 
pracę (…) Dużą satysfakcją, niewymierną fi nansowo, były zajęcia ze studenta-
mi (…) Bardzo je przeżywała, była podekscytowana, czuła się potrzebna, za-
dowolona, że idzie między ludzi (…) Ja do końca uwielbiałem ją za poczucie 
humoru, inteligencję, za to, że potrafi ła wszystko powiedzieć oczami”.17

Krystyna Panasik od 1968 do 2008 roku była aktywna zawodowo, 
otrzymała łącznie 6 nagród i odznaczeń, do 1999 roku stworzyła 21 realiza-
cji rzeźbiarskich, wzięła udział w 46. wystawach indywidualnych i zbiorowych 
(lata 1968-2008), pracę na uczelni rozpoczęła w 2005 roku, ostatnie wystawy 
prawdopodobnie odbyły się w 2005 i 2008 roku (2008 rok to pięćdziesiątka 
ZPAP Bydgoszcz w Muzeum Okręgowym im. L. Wyczółkowskiego w Byd-
goszczy).18 Artystka odeszła 22 lutego 2012 roku w wyniku choroby nowo-
tworowej. Miała 76 lat. Jak w pierwszą rocznicę jej śmierci napisał „Express 
Bydgoski”, „odcisnęła artystyczne piętno na Bydgoszczy (…) I może zostać 
przez to miasto zapomniana”19. Miejmy nadzieję, że przypominając o jej doko-
naniach, doprowadzimy do tego, że ta pamięć przetrwa choć kilka chwil dłużej.

17 Ewa Czarnowska-Woźniak, Krysia mówiła oczami [w:] „Express Bydgoski”, 
22.02.2013 r., s. 10.

18 Zob.: Informator Galerii BWA przygotowany z okazji wystawy twórczości artystki 
w maju 2012 roku [kurator wystawy: Elżbieta Kantorek – przyp. aut.].

19 E. Czarnowska-Woźniak, Krysia mówiła oczami [w:] „Express Bydgoski”, 22.02.2013 
r., s. 10.
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Zofi a Jarząbkowska

KURT LEWIN – ZAPOMNIANY MOGILNIANIN

W październiku 2020 r. Miejska Biblioteka Publiczna w Mogilnie za-
kończyła rozpoczętą 1 lipca 2020 r. realizację zadania „Kurt Lewin zapomniany 
mogilnianin”, dofi nansowanego przez Narodowe Centrum Kultury kwotą 5 000 
zł w ramach programu „Kultura Interwencje 2020”1. Inspiracją do przygoto-
wania projektu stała się Uchwała Rady Miejskiej w Mogilnie Nr XIV/145/19                 
z 18 grudnia 2019 r., ustanawiająca „Rok 2020 w gminie Mogilno Rokiem 
Kurta Lewina” w związku z przypadającą w 2020 roku 130. rocznicą urodzin 
tego wybitnego psychologa. Partnerami biblioteki w realizacji zadania byli: 
Archiwum Państwowe w Bydgoszczy Oddział w Inowrocławiu, Mogileńskie 
Towarzystwo Kultury, Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Mogilnie, Zespół 
Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Bielicach, Zespół Szkół w Mogilnie. 
Z uwagi na pandemię koronawirusa zadanie było częściowo realizowane online. 

Główne wydarzenie projektu stanowiła prezentowana w holu Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Mogilnie od 1 września do 30 października 2020 r. wy-
stawa „Kurt Lewin i społeczność żydowska Mogilna na przełomie XIX i XX 
wieku”, prezentująca na 41. planszach (tkanina poliestrowa pokryta tworzywem 
PCV) formatu B1 dokumenty archiwalne poświęcone życiu prywatnemu i pracy 
naukowej Kurta Lewina. Organizacji tego wydarzenia partnerowało Archiwum 
Państwowe w Bydgoszczy Oddział w Inowrocławiu. Wyboru materiałów do-
konał Tomasz Kardaś – regionalista, emerytowany nauczyciel fi zyki i astrono-
mii, były nauczyciel Liceum Ogólnokształcącego w Strzelnie (pow. mogileń-
ski), współautor (obok Kazimierza Chudzińskiego) książki Noblista ze Strzelna 
oraz autor książki Od początku było światło. Rzecz o Albercie Abrahamie Mi-
chelsonie. Część dokumentów, w tym także fragmenty prac naukowych Kurta 
Lewina oraz napisany przez niego życiorys, przetłumaczono na język polski 
specjalnie na potrzeby wystawy i tym samym udostępniono szerszemu gronu 
odbiorców. Projekt grafi czny wystawy wykonał Cezary Halagiera, właściciel 
fi rmy CMP Pracownia reklamy z Mogilna. Druku plansz podjęło się Studio re-
klamy MADRES Jarosław Mazur z Solca Kujawskiego. Elektroniczna wersja 

1 Celem strategicznym programu Kultura – Interwencje jest tworzenie warunków do 
wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze na poziomie regionalnym, lokal-
nym i krajowym poprzez fi nansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniają-
cych dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym, za: 

     https://www.nck.pl/dotacje-istypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck/kultura-in-
terwencje
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wystawy, stanowiąca trwały ślad realizowanego projektu, dostępna jest na stro-
nie internetowej biblioteki:  http://mogilno.naszabiblioteka.com/wystawa-o-kur-
cie-lewinie. Wydarzenie spotkało się z bardzo pozytywnym odbiorem, a jego 
zasięg przekroczył wyznaczone przez bibliotekę ramy. Świadczy o tym cho-
ciażby fragment maila, jaki Tomasz Kardaś, autor wystawy, wykładu i książki 
poświęconej Kurtowi Lewinowi otrzymał od prof. Włodzisława Seidlera: „Ta 
wystawa, to wielkie DZIEŁO! Mam, zatem nadzieję, że nie znajdzie spoczynku 
w jakimś magazynie. Tak myślę, bo jestem zafascynowany rozmiarami i tonacją 
tych wszystkich dokumentów, które […] mogłem obejrzeć na moim kompu-
terze. Oczywiście, podziwiam też – z wielkim respektem – tę ogromną pra-
cę, dzięki której Wystawa mogła powstać. Przy tym, obojętnie jak to zabrzmi, 
jest w tych obrazach jakaś szczególna atmosfera, być może jakoś nawet bliższa 
„LEWINOWI”, niż ta, którą spotykamy w książce J.A. Marrowa2. Tak mi się 
wydaje, dokładniej, tak to odczuwam”. 

Prezentowaną w bibliotece przez dwa miesiące ekspozycję dopełniały 
42. prace (termin dostarczenia prac: 25 września 2020 r.) uczniów szkół podsta-
wowych Gminy Mogilno, uczestników zorganizowanego w ramach realizowa-
nego projektu konkursu plastycznego pt. „Lewinowie i społeczność żydowska 
Mogilna na przełomie XIX i XX wieku”. 
2 Chodzi o biografi ę K. Lewina pióra jego studenta i późniejszego współpracownika, 

amerykańskiego psychologa Alfreda J. Marrowa pt. The Practical Theorist. The Life 
and Work of Kurt Lewin

Wystawa Kurt Lewin i społeczność żydowska Mogilna na przełomie XIX i XX wieku
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Dokładnie w dniu 130. urodzin K. Lewina, 9 września 2020 r., w Sali 
konferencyjnej mogileńskiej biblioteki Tomasz Kardaś wygłosił wykład, zapo-
wiadający jego najnowszą książkę pt.  Droga Kurta Lewina z Mogilna na Massa-
chusetts Institute of Technology w Bostonie. 16 grudnia 2020 r. książka, wydana 
przy wsparciu fi nansowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Gminy 
Mogilno, pojawiła się w sprzedaży. Publikacja zawiera 20 rozdziałów, z których 
15 traktuje o życiu osobistym i pracy naukowej Kurta Lewina. Ta część książki 
przenosi nas w czasie do Mogilna, polskiego miasteczka z przełomu XIX i XX 

wieku, Poznania sprzed I wojny światowej, międzywojennych Niemiec w cza-
sie narodzin faszyzmu oraz Ameryki z czasów II wojny światowej. Inspiracją 
dla pozostałych 5. rozdziałów było życie idei naukowej Kurta Lewina. Znaj-
dziemy tu również drzewo genealogiczne rodziny Lewinów, kalendarium życia 
Kurta i jego najbliższej rodziny, listę laureatów nagrody im. Kurta Lewina3 oraz 
spis artykułów, książek i recenzji napisanych przez Kurta Lewina i jego współ-
pracowników. Słowa wstępu w wydawnictwie Tomasza Kardasia zamieścili: 
Piotr Całbecki – Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Przewod-
nicząca Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Elżbieta Piniewska 
oraz Burmistrz Mogilna Leszek Duszyński. Recenzent publikacji prof. dr hab. 
3 Nagroda przyznawana przez Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne 

(American Psychological Association).

Wykład Tomasza Kardasia
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Grzegorz Piwnicki uznał, że wpisuje się ona w „sferę badań regionalnych histo-
rii Polski” i wyraził uznanie dla  […] „inicjatywy lokalnego środowiska (Pan 
Tomasz Kardaś) w Mogilnie napisania pracy o życiu i dokonaniach naukowych 
światowej sławy uczonego Kurta Lewina, który z małego miasteczka dotarł na 
szczyt naukowej kariery […] Istnieje potrzeba wydobycia z zapomnienia na-
szych rodaków ważnych nie tylko dla własnego kraju, ale nawet, częściej, dla 
całego świata”.

Projekt obejmował również adresowany do uczniów Zespołu Szkół 
im. Powstańców Wielkopolskich w Bielicach oraz Zespołu Szkół w Mogilnie 
pisemny konkurs wiedzy pt. „Kurt Lewin – życie i praca naukowa”, który odbył 
się w bibliotece 14 września 2020 roku. Ograniczenia spowodowane stanem 
pandemicznym sprawiły, że w wydarzeniu mogło wziąć udział tylko sześcio-
ro uczniów. Zwieńczeniem całego projektu było wspomniane już umieszcze-
nie elektronicznej wersji wystawy na stronie biblioteki oraz wykładu (dostęp: 
https://pl-pl.facebook.com/502406526597502/videos/626421244928238/)  To-
masza Kardasia, zapowiadającego jego książkę poświęconą K. Lewinowi. 

Realizując projekt „Kurt Lewin zapomniany mogilnianin” mogileńska 
biblioteka upamiętniła dziedzictwo historyczne, przypomniała kulturę i tradycje 
nieobecnej już w życiu miasta mniejszości żydowskiej, przypomniała, że korze-
nie tej zasłużonej dla światowej nauki i kultury postaci wywodzą się z Mogilna. 
Kurt Lewin urodził się 9 września 1890 roku w Mogilnie, w kupieckiej rodzinie 
niemieckich Żydów, Rechy i Leopolda Lewinów. Matka Kurta, Recha z domu 
Engel, urodziła się w 1866 roku w Berlinie, jego ojciec Leopold był synem, 
pochodzącego z Gębic, kupca i posiadacza ziemskiego, Zadka Lewina i urodził 
się w Mogilnie w 1852 roku. Leopold wraz z bratem Maxem prowadził sklep          
i wraz z nim ustanowił darowiznę wysokości 1000 marek wypłacaną corocznie 
w rocznicę śmierci ojca Zadka. Kwota ufundowana przez braci Lewinów miała 
wspomagać mogileńskie wdowy i sieroty bez względu na ich wyznanie. Do-
kumenty potwierdzające ustanowienie tej darowizny znajdują się w Archiwum 
Państwowym w Inowrocławiu. Max Lewin był także członkiem Rady Miejskiej 
w latach 1919-1923. Lewinowie angażowali się w życie i rozwój Mogilna. Max 
Lewin, jako członek Towarzystwa Upiększania Miasta, część swoich gruntów 
wydzierżawił Mogilnu z przeznaczeniem na drogę, która nad jeziorem prowa-
dziła na cmentarz katolicki. Zastrzegł jednak sobie i mieszkańcom domków 
robotniczych opodal cmentarza prawo do korzystania z tej drogi dla pędzenia 
bydła do wodopoju.  

Lewinowie byli zaangażowani w działania na rzecz społeczności ży-
dowskiej w Mogilnie – sfi nansowali oświetlenie gazowe w mogileńskiej sy-
nagodze przy ulicy Sądowej, wzniesionej w 1870 roku. Matka Kurta Lewina 
udzielała się charytatywnie i w Stowarzyszeniu Kobiet Żydowskich pełniła 
funkcję kasjerki. Recha Engel i Leopold Lewin wzięli ślub w 1886 roku i byli 
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rodzicami sześciorga dzieci: najstarszej córki Herty, Kurta, Egona i Fritza oraz 
najmłodszej Alice, która zmarła mając zaledwie rok. Rodzina mieszkała nad 
sklepem z suknem w kamienicy przy ulicy Rynek. Kurt został uczniem mogi-
leńskiej Ewangelickiej Szkoły Ludowej, w której uczyły się wyłącznie dzieci 
niemieckie i żydowskie, uczęszczał też do chederu – działającej przy synagodze 
podstawowej szkoły dla chłopców wyznania judaistycznego. 

Od 1900 roku Kurt mieszkał w Poznaniu, gdzie był uczniem Gim-
nazjum Fryderyka Wilhelma. W roku szkolnym 1902/1903 przyszły wybitny 
psycholog nie zdał egzaminu z greki i powtarzał rok. Wkrótce greka stała się 
jego ulubionym przedmiotem. W 1905 roku Kurt opuścił szkołę i wraz z matką 
przeprowadził się do Charlottenburga (obecnie dzielnica Berlina), gdzie konty-
nuował naukę, by w 1909 roku zdać maturę w Królewskim Gimnazjum im. Ce-
sarzowej Wiktorii Augusty. W tym samym roku rozpoczął studia wyższe, kon-
tynuując je kolejno we Fryburgu, Monachium i Berlinie. Jako student działał 
w organizacjach żydowskich, prowadził też kursy oświatowe dla robotnic z ber-
lińskich fabryk. Studiował medycynę, biologię oraz fi lozofi ę. 10 września 1914 
roku uzyskał tytuł doktora fi lozofi i. Pracę doktorską dedykował „ukochanym 
rodzicom”. W Berlinie zaczęła się jego fascynacja psychologią. Jego mistrzem 
był profesor Wolfgang Köhler, późniejszy autor „Rozmów w Niemczech” – li-
stu otwartego z 24 kwietnia1933 roku, napisanego po dojściu Hitlera do władzy 
w obronie Żydów.

Życie rodziny Lewinów nieodwracalnie zmieniła I wojna światowa. 
Podobnie, jak brat Fritz, tak i Kurt w październiku zgłosił się jako ochotnik do 
armii niemieckiej i walczył jako artylerzysta na froncie francuskim i rosyjskim. 
Fritz Lewin zginął na froncie we wrześniu 1918 roku. Kurt nawet w czasie woj-
ny nie zaniechał pracy naukowej. Zajmował się między innymi aparatami do 
pomiaru dźwięku na placu strzelniczym. Opublikowany w 1922 roku artykuł 
poświęcony aparatom do pomiaru natężenia dźwięku opatrzył własnymi rysun-
kami. Efektem jego uczestnictwa w działaniach wojennych jest esej Krajobraz 
wojenny oraz traktat porównujący widzenie świata przez żołnierza i człowieka, 
który nie doświadczył traumy wojny Psychologicznie i zmysłowo – psycholo-
giczne tworzenie pojęć. Młody psycholog wykorzystał doświadczenia wojenne 
dla stworzenia własnej koncepcji psychologicznej – teorii pola (pole psycholo-
giczne żołnierza to widok tylko tego, co jest przed okopem). Stworzył również 
pierwszy dokumentalny fi lm o tematyce psychologicznej, dotyczący przestrzeni 
psychologicznej dziecka.

W czasie wojny wziął polowy ślub z doktor fi lozofi i Marią Lansberg. 
Ciężko ranny w 1919 roku trafi ł do szpitala wojskowego i tam powstała jego 
praca habilitacyjna Typy ciągów genetycznych w fi zyce, biologii organizmu 
i biogenezie. Po rekonwalescencji został zwolniony ze służby wojskowej. Już 
w marcu 1921 roku został asystentem w Instytucie Psychologii Uniwersyte-
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tu Berlińskiego. W 1927 roku został na tym samym uniwersytecie zatrudniony 
jako profesor kontraktowy. W tym samym roku rozszedł się z Marią, matką jego 
dwojga dzieci Agnes i Fritza i rok później ożenił się z Gertrudą Weiss. Maria 
Lewin wraz z dziećmi wyemigrowała do Palestyny, natomiast Kurt do 1935 
roku był pracownikiem naukowym uniwersytetu w Berlinie. W latach berliń-
skich wraz z siostrą i szwagrem mieszkał w modernistycznym domu zaprojek-
towanym przez Petera Behrensa.

Od 1932 do 1933 roku pracował na Uniwersytecie Stanforda w Ka-
lifornii. W drodze powrotnej ze Stanów Zjednoczonych do Niemiec, wiodą-
cej przez Japonię i Rosję, zastała go informacja o dojściu Hitlera do władzy. 
Trwająca tydzień przerwa w podróży zaowocowała spotkaniem w Moskwie 
z czołowymi psychologami radzieckimi. Mimo namów i sympatii do komuni-
stów Kurt Lewin nie zdecydował się na pozostanie w Związku Radzieckim i już 
w sierpniu 1933 roku wyemigrował do Stanów Zjednoczonych. Podjął pracę 
na prestiżowym Uniwersytecie Cornella w Ithace, gdzie zajmował się nawy-
kami żywieniowymi dzieci. Pracę dla żydowskich naukowców zmuszonych do 
emigracji z Niemiec organizowała fundacja The Emergency Committe in Aid 
Displaced German Scholers, która pomogła także Kurtowi Lewinowi. W 1940 
roku otrzymał amerykańskie obywatelstwo. W 1941 roku, gdy Stany Zjedno-
czone przystąpiły do wojny, znalazł się w spisie mężczyzn zdolnych do służby 
wojskowej. 

Był inicjatorem budowy laboratorium badania zachowań małych dzie-
ci. Na otwarcie laboratorium zaproszona była Eleonora Rooswelt, żona ówcze-
snego prezydenta USA. Otrzymał propozycję pracy na Uniwersytecie Iowa na 
stanowisku profesora w Stacji Badawczej Pomocy Społecznej dla Dzieci, gdzie 
pracował do 1944 roku. Następnie przeniósł się do Ośrodka Badawczego Dy-
namiki Grupy w Massachuchusetts Uniwersity. Pod kierunkiem Kurta Lewina 
badano między innymi relacje między grupami etnicznymi. Zajmowała go także 
różnica zachowań w grupach zarządzanych demokratycznie i autorytarnie.

Kilkakrotnie starał się pomóc matce w emigracji do USA, ta jednak za 
każdym razem odmawiała przekonana, że nic nie może jej grozić w Niemczech 
– kraju, dla którego jej syn Fritz oddał życie na wojnie. Recha Lewin została 
zamordowana 23 lipca 1943 roku w niemieckim nazistowskim obozie koncen-
tracyjnym w Sobiborze4. 

Najważniejsza praca naukowa Kurta Lewina z pogranicza psycholo-
gii i topologii Principles of Topological Psychology dotyczy wykorzystywania 
narzędzi matematycznych do opisywania procesów psychologicznych. Kurt Le-
win był także współtwórcą czasopisma „Human Relations”, nie doczekał jednak 
4 T. Kardaś, Droga Kurta Lewina z Mogilna na Massachusetts Institute of Technology 

w Bostonie, Poznań, 2021, s.220.
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wydania jego pierwszego numeru. Zmarł nagle 14 lutego 1947 roku w swoim 
domu w Newtonville w stanie Massachusetts i został pochowany na cmentarzu 
Mount Auburn Cementery w Cambridge (Massachusetts).

Wprawdzie w wydanym w 1997 r.  pod patronatem Mogileńskiego 
Towarzystwa Kultury opracowaniu naukowym Zrodziła ich Ziemia Mogileń-
ska5 pod redakcją Czesława Łuczaka znalazł się rozdział poświęcony Kurtowi 
Lewinowi pióra Ryszarda Stachowskiego6, jednak szerszemu gronu mogilnian 
stał się on znany dopiero za sprawą międzynarodowej konferencji pt. „Kurt Le-
win. Contribution to contemporary psychology”, która w dniach 10-12 września 
2004 roku odbyła się w Bydgoszczy i Mogilnie, a poświęcona była dorobkowi 
naukowemu tego zasłużonego dla światowej psychologii naukowca. Została 
ona zorganizowana przez Katedrę Psychologii Rozwoju Człowieka Akademii 
Bydgoskiej (obecnie Uniwersytet Kazimierza Wielkiego) oraz Gminę Mogil-
no. Konferencji przewodniczył prof. Janusz Trempała. Uroczystości, w których 
uczestniczyli także członkowie rodziny Kurta Lewina oraz wybitni polscy psy-
chologowie, rozpoczęły się w kinie Wawrzyn. Następnie bratanek Kurta Lewina 
Thomas oraz prof. Jan Strelau dokonali uroczystego odsłonięcia tablicy pamiąt-
kowej na ścianie rodzinnej kamienicy Lewinów przy ul. Rynek 4 w Mogilnie. 
Wydarzeniom towarzyszyła odsłonięta w Muzeum Ziemi Mogileńskiej wysta-
wa „Życie i dorobek naukowy prof. Kurta Lewina”. W kinie Wawrzyn swe re-
feraty wygłosili psychologowie amerykańscy: prof. Albert Pepitone i akademik 
Bertraum Raven – jeden z następców K. Lewina, Robert Kleiner, niemiecki 
psycholog prof. Wolfgang Schoenpfl ung. Specjalne listy do uczestników konfe-
rencji przesłali: córka Kurta – Miriam, oraz jego „naturalny” następca – Dorwin 
Cartwrite, którzy ze względu na stan zdrowia nie mogli przyjechać do Polski. 
Kluczowe prezentacje tej konferencji zostały opublikowane w „Polskim Forum 
Psychologicznym” (tom 9, numer 2, 2004) oraz w monografi i pt. Lewinian Psy-
chology pod red. J. Trempały, A. Pepitone’a i B. Ravena (2006). Członkowie 
rodziny odbyli wówczas nawet króciutką wizytę w mogileńskiej bibliotece.

Źródła:

1.  Hornatkiewicz K., Ludzie ziemi mogileńskiej. Kurt Lewin,  „Pałuki 
i Ziemia Mogileńska” 2004, nr 38, s.11.

2. Hornatkiewicz K., Wmurowano tablicę „Pałuki i Ziemia Mogileńska” 

5 Stanowi pierwszy tom serii pt. Dzieje Ziemi Mogileńskiej. 
6 R. Stachowski, Kurt Lewin (1890-1947). Wybitny psycholog [w:] Zrodziła ich 

Ziemia Mogileńska, praca zbiorowa pod red. Cz. Łuczaka, Poznań 1997, s. 239-246.
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Grażyna Kowalska

PÓŁKA Z REGIONALIAMI

Drodzy Czytelnicy, to już 15. „odcinek” z serii „Półka z regionaliami”. 
Początkowo, od 1999 roku, w Bibliotekarzu Kujawsko-Pomorskim ukazywał się 
cykl „Zestawienie bibliografi czne regionaliów”, przygotowywane przez Alinę 
Walukiewicz, które uwzględniało spis publikacji nowowydanych i trafi ających 
do (jeszcze wówczas) Czytelni Regionalnej. W 2014 roku postanowiono nieco 
zmienić formę i nazwę serii na obecną. Zamysłem redakcji było (i nadal jest) 
rozpowszechnianie informacji o regionalnych nowościach wydawniczych, któ-
re swą treścią popularyzują wiedzę o naszym województwie i ludziach z nim 
związanych. 

Kontynuując temat zachęcam do przeczytania poniższych książek i od-
wiedzenia Pracowni Regionalnej, w której je znajdziecie. 

Sztetl Lubicz to niesamowicie ciekawa praca pani Karoliny Famulskiej-
-Ciesielskiej, która wychowała się w Lubiczu Górnym. Dorastając w tej małej 
wsi przesiąkała jej niepowtarzalną atmosferą i jak sama mówi: „Specyfi czny 
urok (…) już od dzieciństwa silnie na mnie oddziaływał – choć nie chodziło tu 
o klasyczne ani spektakularne piękno. Byłam też estetycznie oczarowana dawną 
lubicką szkołą, do której miałam szczęście chodzić (…) i wieloma malowniczy-
mi zakątkami, nad Drwęcą i nie tylko. Przez lata miałam poczucie, że w moim 
rozumieniu czym właściwie jest Lubicz jest jakaś luka, ale nie potrafi łam jej 
zdefi niować” 1.
 Okazuje się, że tą luką byli Żydzi, którzy zamieszkiwali wieś od XVIII 
do XX wieku i stanowili blisko 1/3 lokalnej społeczności… W 1939 roku wszy-
scy Żydzi zostali zmuszeni przez Niemców do spakowania swojego dobytku 
i siłą wysiedleni. Później okazało się, że prawie nikt z wysiedlonych nie przeżył 
wojny…
 Sama wieś położona jest nad rzeka Drwęcą, na granicy ziemi dobrzyń-
skiej i ziemi chełmińskiej, około 10 km na wschód od Torunia. Ciekawe poło-
żenie geografi czne miało wpływ na rozwój wypadków historycznych i strate-
gicznych: podczas zaborów woda stanowiła naturalną granicę między zaborem 
Pruskim a Zaborem Rosyjskim, rozdzieliła Lubicz Dolny od Lubicza Górnego. 
 I choć nie jest to publikacja naukowa, to jednak przedstawia wyniki ba-
dań nad przeszłością lokalnej ludności prowadzonych przez autorkę. „Odtwarza 
losy poszczególnych rodzin i postaci lubickich Żydów”2. Udało się jej zebrać 
1  https://ototorun.pl/artykul/karolina-famulska-ciesielska/863718
2  K. Famulska-Ciesielska, Sztetl Lubicz, Toruń 2019, s. 5.
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dzieje 65 rodzin i pokrótce opowiedzieć ich losy: poruszające i przejmujące opi-
sy istnień, których już nie ma. 
 Kolejna książka, którą warto zauważyć, jest autorstwa Tomasza Kar-
dasia. Już w 2015 roku otrzymał on nagrodę w ogólnopolskim konkursie na 
najlepszą książkę historyczną za biografi ę A. A. Michelsona, noblisty ze Strzel-
na. Tym razem T. Kardaś proponuje nam Drogę Kurta Lewina z Mogilna: na 
Massachusetts Institute of Technology w Bostonie3. 
 To nie tylko rzetelne opracowanie biografi czne, ale też po prostu cie-
kawa opowieść, którą zapewne słuchałoby się z ogromnym zainteresowaniem, 
gdyby ktoś zechciałby wydać ją w postaci audiobooka. Więcej o publikacji jak 
i o projekcie, który realizuje Biblioteka w Mogilnie dowiedzieć się można w ar-
tykule Zofi i Jarząbkowskiej, zamieszczonym na stronie 55 tego numeru czaso-
pisma.

Jan Kossowski (1898-1958) : spotkanie z architekturą Agnieszki Wy-
sockiej4, to kolejna już publikacja doktora historii sztuki, pracującej na co dzień 
w Pracowni Dziedzictwa Kulturowego Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kul-
tury w Bydgoszczy oraz wykładającej na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. 
Tym razem autorka skupiła się na kamienicach, które już na przełomie lat 80. 
i 90. zachwycały ją swoim urokiem w dzielnicy Sielanka, gdzie uczęszczała 
do VI Liceum Ogólnokształcącego. Ale kamienice, to też człowiek, który je 
stworzył, nadał wyjątkowy, niepowtarzalny charakter i funkcjonalność. Jak 
podkreśla, książka powstawała latami, i dojrzewała, aż w końcu nadszedł czas, 
by opowiedzieć o człowieku wyjątkowym, dowcipnym, utalentowanym, który 
pokochał Bydgoszcz jak swoje miasto, mimo, że stąd nie pochodził. Wiele ta-
jemnic nie zostało jeszcze odkrytych (nie wiadomo na przykład gdzie studiował 
Kossowski) lecz dla czytelników, to i tak duży impuls do poznawania historii 
miasta. Często idąc ulicami Bydgoszczy mijamy domy, kamienice nie zasta-
nawiając się kto jest ich twórcą. Tymczasem… kto nie zna arkad w kamieni-
cach przy ul. Focha i Jagiellońskiej u zbiegu z ulicą Gdańską? Zapewne nie raz 
umawialiśmy się w tym miejscu i czekaliśmy na spotkanie, chroniąc się przed 
wiatrem i deszczem… Tak, to projekt Jana Kossowskiego. Alboż, kto nie zna 
pomnika na Placu Wolności? Koncepcja by uczcić Wdzięczność dla Żołnierzy 
Armii  Czerwonej powstała tuż po wojnie. Prace nad pomnikiem zlecono wła-
śnie Kossowskiemu, a odsłonięcie monumentu nastąpiło 7 listopada 1945 r. Na 
szczęście, w dobie zmian politycznych w 1989 r. zdołano go ocalić, a nazwę 
zmieniono na Pomnik Wolności. Dziś ciągle możemy podziwiać prosty, strze-
listy obelisk. Najpiękniejszy budynek, jak podkreśla autorka, to ten przy ulicy 
Podgórnej 5, ale znanych jest też kilka jego projektów z ul. Gdańskiej, Placu 

3  T. Kardaś, Droga Kurta Lewina z Mogilna: na Massachusetts Institute of Technology 
w Bostonie, Poznań 2021.

4  A. Wysocka, Jan Kossowski (1898-1958) : spotkanie z architekturą, Bydgoszcz 2020.
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Wolności i ulicy Świętej Trójcy. Bydgoszcz zawdzięcza architektowi ponad 30 
kamienic i willi w Śródmieściu (Sielanki i os. Leśne). Kossowskiego budynki 
wybudowano również w Tucholi, Poznaniu i Gdańsku.

Zachęcam też, to obejrzenia nagranego fi lmu dokumentującego spo-
tkanie autorskie, które odbyło się we wrześniu 2020 r. w Salonie Hoff man 
w KPCK, pt: XLII Spotkanie z Historią u Hoff mana: Jan Kossowski (1898-
1958). Spotkanie z architekturą5. Stanowi ono interesujące uzupełnienie książki, 
ponieważ wzbogacone jest o emocje, towarzyszące autorce przy prowadzeniu 
prac nad książką, których nie można przecież przekazać na papierze. Obejrzy-
my tam również wiele kolorowych zdjęć, których niestety zabrakło w publika-
cji. To tam dowiemy się, jak podkreśla autorka ze wzruszeniem, że książka nie 
powstałaby gdyby nie udało jej się dotrzeć najpierw do syna Pana Jana, również 
architekta – Jerzego (mieszkającego w Bydgoszczy) oraz pozostałej rodziny, 
bo to oni udostępnili jej mnóstwo materiałów biografi cznych, osobistych zdjęć 
i projektów, które dają świadectwo działalności Kossowskiego.
 W ostatnim czasie w Bydgoszczy gorącym stał się temat mostów i wia-
duktów. Za sprawą niszczejących, prawie pięćdziesięcioletnich, Wiaduktów 
Warszawskich (1973 r. ) i równie starych wiaduktów nad Alejami Jana Pawła II 
(1970 r.) oraz dziesięć lat młodszego wiaduktu w kierunku Gdańska (1984 r.). 
Presji czasu nie wytrzymuje też najmłodszy Most Uniwersytecki (2013 r.) oraz 
Most Fordoński (1956 r.).
 Nie jest moim zamiarem wymieniać tu wszystkie „przeprawy drogowe, 
kolejowe i piesze przez Brdę, Kanał Bydgoski, Wisłę, Młynówkę i pomniejsze 
cieki wodne na terytorium miasta”6, lecz chciałabym zwrócić uwagę na ilość 
tych przepraw. Przeciętny bydgoszczanin chyba zdziwi się, że w mieście nad 
Brdą jest 45 mostów i kładek, w tym 26 mostów drogowych. Do tego dochodzą 
jeszcze wiadukty. Niestety zaczynają nas one interesować dopiero wtedy, kie-
dy je tracimy. W 2012 r. opublikowana została Monografi a mostów wojewódz-
twa kujawsko-pomorskiego : Brda i Kanał Bydgoski. T. 2 opracowana przez 
Krzysztofa Dudka omawiająca te jakże ważne trakty komunikacyjne7. W 2019 
r. ukazał się natomiast tom I tej monografi i, lecz tym razem poświęcony mostom 
Wisły8. Z publikacji dowiemy się o 138 istniejących lub będących w budowie 
mostach przez najdłuższą rzekę w Polsce. Jednak zamiarem autora jest skupie-
nie się nad mostami w województwie kujawsko-pomorskim. Jest ich 11: dwa we 

5  https://www.youtube.com/watch?v=KDzw22aIoXE
6  https://pl.wikipedia.org/wiki/Mosty_w_Bydgoszczy
7  K. Dudek, Monografi a mostów województwa kujawsko-pomorskiego : Brda i Kanał 

Bydgoski. T. 2, Grudziądz - Bydgoszcz 2012.
8  K. Dudek, Monografi a mostów województwa kujawsko-pomorskiego : Wisła. T. 1), 

Grudziądz - Bydgoszcz 2019.
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Włocławku, pięć w Toruniu i pod Toruniem, jeden w Fordonie, jeden w Chełm-
nie i dwa w Grudziądzu i pod Grudziądzem. Publikacja jest naprawdę bogatym 
źródłem informacji o historii każdej przeprawy, rodzaju konstrukcji, nazewnic-
twie i twórcach. Zawiera obszerną dokumentację fotografi czną współczesnych 
obiektów, jak i plany, czy rysunki mówiące o historii poszczególnych obiektów. 
Jest to doskonałe źródło wiedzy – również dla laików.
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Bartosz Wiśniewski

„SWOJE ZNAMY?”

 Utwory dla dzieci Stanisława Jachowicza (1796-1857) szczyt popular-
ności mają już dawno za sobą. Wiersze, a także cytaty z jego twórczości, mimo 
upływu lat, nie straciły na aktualności, m.in. często przytaczany czterowiersz:

„Cudze chwalicie,
Swego nie znacie,
Sami nie wiecie,
Co posiadacie.”

 Dzięki otrzymaniu grantu w konkursie Fundacji ORLEN „Moje miej-
sce na Ziemi” Biblioteka Miejska im.  Jana Kasprowicza w Inowrocławiu jesie-
nią 2020 r. zorganizowała cykl 7. imprez edukacyjno-kulturalnych pod tytułem 
zaczerpniętym z poezji Jachowicza. Każdy chętny, bez względu na wiek i wy-
kształcenie, mógł w praktyce przekonać się, że różne aspekty dziedzictwa małej 
Ojczyzny, to nie szacowne rupiecie, oglądane od święta w muzealnych gablo-
tach, ale piękno i radość codzienności: naszych spotkań, rozmów, spacerów, 
potraw, dekoracji wnętrz.
 „Adyć”, „świnty”, „gira”, „ryczka”, „lofry” i inne. Co tydzień, mię-
dzy 28 września a 9 listopada, na stronie internetowej i bibliotecznym fanpage-
’u ukazywało się inne słowo z gwary kujawskiej. Uczestnicy konkursu „Ino go-
dojrychtyg!”, którzy odgadli najwięcej wyrazów, otrzymali bony podarunkowe 
do sieci księgarń.
 W październiku słowem i muzyką baśnie kujawskie dzieciom i ich 
opiekunom przybliżyła renomowana grupa bajarzy z Poznania „Baśnie Wła-

śnie”, przedstawiając m.in. 
tytułową opowieść „O głupim 
wilku i szczwanym lisie”. 
Warsztaty tworzenia tradycyj-
nych ozdób kujawskich „Cuda 
wianki”, poprowadzone przez 
Małgorzatę Sobotę – twórczy-
nię ludową z Inowrocławia, 
przypomniały, że ta forma de-
koracji sprawdza się nie tylko 
na dziewczęcych głowach, ale 

Wytnij sobie 22.10, fot. Archiwum BM w Inowrocławiu
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i w nowoczesnych mieszkaniach. Oryginalnego uroku współczesnym wnętrzom 
przydają też kujawskie wycinanki. Karolina Ciesielska,kustosz z Muzeum Zie-
mi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku, opowiadając o wyglądzie daw-
nych, wiejskich chat, uczyła tworzenia prostych i efektownych ozdób, które 
mogą np. zastąpić fi ranki.

 Podczas rajdu rowerowe-
go „Polnymi ścieżkami i dzie-
jami”, zbaczając z utartych 
szlaków, nie tak daleko od Ino-
wrocławia, cykliści amatorzy 
nie tylko odwiedzili urokliwe 
okolice Gniewkowa. Poznali 
tajemnicze ślady ich zamierz-
chłej historii, niedawno odkry-
te na kujawskich polach dzięki 
zdjęciom satelitarnym, o czym 
ze swadą opowiadał dr Łukasz 
Oliwkowski, nauczyciel III 
Liceum  Ogólnokształcącego 
im. Królowej Jadwigi w Ino-
wrocławiu. 
 W połowie listopada, 
a wtedy projekt „Swoje zna-
my?” zmierzał ku końcowi, 
często już myślimy o zbli-
żających się świętach Boże-
go Narodzenia. Znawczynie 
słodkiego rzemiosła z inowro-
cławskiej Akademii Szkolnic-
twa AS udowodniły na warsz-
tatach pt. „Kujawiacy swój 
piernik mają”, że po świątecz-
ne przysmaki niekoniecznie 

trzeba jechać do Torunia, ale warto je upiec samemu, sięgając do lokalnych, 
starych receptur. 
 A gdyby tak, zamiast uprawiać przedświąteczne biegi przez galerie 
handlowe, stworzyć własne, oryginalne, inspirowane kulturą ludową dekoracje? 
To nie takie trudne. Można się było o tym przekonać na zajęciach „Poznajemy 
Podłaźniczki”, prowadzonych przez animatorkę kultury Alicję Kaczmarek.
 „Swoje znamy?” – uczestnicy imprez zorganizowanych pod tym ha-
słem przez Bibliotekę Miejską im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu mogą 

Rajd rowerowy 10.10, 
fot. Archiwum BM w Inowrocławiu

Kujawiacy swój piernik mają 17.11,
 fot. Archiwum BM w Inowrocławiu
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z pewnością odpowiedzieć twierdząco, dezaktualizując napomnienia Jachowi-
cza. Cytat w czasie pandemii nabrał jednak dodatkowych odcieni znaczenio-
wych. Organizatorzy, prowadzący i uczestnicy musieli zaznajomić się w prak-
tyce z nową tradycją spotkań pod hasłem „reżim sanitarny”. Na szczęście, nie 
uchybiając przepisom prawa i zdrowemu rozsądkowi, udało się przeprowadzić 
wszystkie zaplanowane imprezy. Dezynfekcja, limit miejsc, mierzenie tempe-
ratury, oświadczenia o stanie zdrowia. Warto było sprostać dodatkowym wy-
mogom, bowiem okazało się, że nawet w czasach pandemii projekt trafi ł do 
niemałego grona zaangażowanych odbiorców. 
 Czasami przeszkody stawały się nawet trampoliną do sukcesu. „Po-
znajemy Podłaźniczki”, przeprowadzone w formule hybrydowej (oto kolejna, 
nowa tradycja), wciąż są dostępne w formie fi lmu instruktażowego na kanale 
YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=BndrZpggk7g. Ponad pół tysiąca 
wyświetleń. Żadne pomieszczenie biblioteczne nie pomieściłoby tylu odbior-
ców, chociaż z drugiej strony, Internet nie zastąpi bezpośredniego kontaktu.
 Biblioteka Miejska im. Jana Kasprowicza planuje organizowanie ko-
lejnych działań edukacyjno-kulturalnych w ramach swojej misji ochrony dzie-
dzictwa regionalnego i odpowiadania na wyzwania współczesności. Oby tylko, 
jak najszybciej, pandemia, przestała być jednym z tych wyzwań.
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Kamila Zimorska 

„AGENCI COOLTURY” Z GMINY KĘSOWO

Gminna Biblioteka Publiczna w Kęsowie (pow. tucholski) jako jedy-
na biblioteka w podregionie bydgoskim województwa kujawsko-pomorskiego 
uzyskała w 2020 roku dofi nansowanie w ramachrealizowanego przez Miejskie 
Centrum Kultury w Bydgoszczy projektu „Terenowy Dom Kultury. Bardzo 
Młoda Kultura 2020 - kujawsko-pomorskie”, fi nansowanego ze środków Naro-
dowego Centrum Kultury w ramach II edycji programu „BardzoMłoda Kultura 
2019-2021”.Wniosek na realizację zadania „Agenci Cooltury” przygotowany 
przez bibliotekę z najwyższą liczbą punktów uplasował się na pierwszym miej-
sculisty benefi cjentów. Strategicznym celem programu NCK „Bardzo Młoda 
Kultura 2019-2021” jest wzmacnianie roli edukacji kulturowej poprzez pobu-
dzenie i wykorzystanie edukacyjnego potencjału kultury.1

Realizowane przez GBP w Kęsowie od 23 czerwca do 20 października 
2020 r. zadanie „Agenci Cooltury”polegało na wykorzystaniu grywalizacji do 
przekazania młodzieży wiadomości dotyczących ich małej ojczyzny. Adresowa-
ne ono było do uczniów Szkół Podstawowych z Kęsowa i Żalna, którzy mogli 
zgłaszać swój udział do 1 lipca 2020 roku. Ostatecznie wyłoniona została grupa 
20. osóbw wieku od 11. do 15.lat (po 10 osób z każdej szkoły), które wcieliły 
się w rolę Agentów Cooltury. Głównym zadaniem Agentów było zapoznanie 
się z rodzimą kulturą borowiacką i rozpowszechnienie tej wiedzy w dalszych 
kręgach sąsiedzkich, rodzinnych i rówieśniczych. Osoby biorące udział w pro-
jekcie były na początku działań tajnymi Agentami, którzy otrzymywali paczki 
zawierające informacje, przedmioty i zadania do samodzielnego wykonania.
Paczki z materiałami początkowo podrzucane były w tajemnicy przez biblio-
tekarki do miejsc zamieszkania uczestników projektu. Zorganizowane zostały 
też 4 warsztaty on-line z zakresu wzornictwa borowiackiego, kulinariów, le-
gend, teatru kamishibai i narzędzi internetowych. Warsztaty on-line prowadziły 
Kamila Zimorska-kierownik GBP i prezes Stowarzyszenia Pomóżmy Gminie 
Kęsowo, Iza Modrzejewska – pracownik GBP, a warsztaty z barw borowiac-
kich – członkini koła hafciarskiego, specjalizująca się w hafcie kaszubskim, 
głównie szkoły tucholskiej,Anna Przytarska, mieszkanka gminy Kęsowo. Na 
początek jednak doszkolić musieli się sami bibliotekarze. Tematyka warszta-
tów dotyczyła prowadzenia szkoleń przy pomocy platformy ZOOM i aplikacji 

1 Zob.: https://nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck/bardzo-
mloda-kultura
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TEAMS (prowadzone przez informatyka) oraz obsługi programów do obróbki 
zdjęć, tworzenia fi lmów i komunikacji (prowadzone przez Agentów Cooltury).

Pierwsze lipcowe zadanie polegało na pokazaniu miejsc na terenie 
gminy Kęsowo ważnych dla młodzieży: TOP 5 Kęsowa i TOP 10 gminy Kę-
sowo. Miejsca takie należało sfotografować, a zdjęcia opublikować w mediach 
społecznościowych. Fotografowano głównie naturę: pola, łąki, park, jezioro. 
Agenci odwiedzali indywidualnie i z rodzinami miejsca wskazane przez innych 
Agentów, wykonywali zdjęcia tych miejsc, wspólnie stworzyli mapę ciekawych 
dla młodzieży miejsc. Wykonane przez uczestników projektu fotografi e prezen-
towane są w holu Wiejskiego Domu Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Kęsowie. Także w lipcu 2020 r. Agenci otrzymali pierwszą paczkę, zawierają-
cą materiały do kolejnego zadania. W przesyłce znajdował się link do wywiadu 
z hafciarką (warsztaty online), koszulka, torba, wzorniki i farby do wykonania 
znaków rozpoznawczych Agentów. W myśl zasady: zapoznaj się, wykonaj sa-
modzielnie, a zapamiętasz wszystko, zaciekaw otoczenie i widoczną, zdobytą 
wiedzę przekaż dalej. Zadanie polegało na zapoznaniu się z barwami i znakami 
borowiackimi. Każdy z Agentów musiał obejrzeć fi lmik instruktażowy, następ-
nie namalować na koszulce i plecaku wzór haftu borowiackiego (jego kolory 
to: żółty, złoty, pomarańczowy, brązowy, oliwkowy), wykorzystując zawartość 
otrzymanej paczki. Przyozdobione podczas warsztatów koszulki towarzyszyły 
Agentom przez cały cykl trwania projektu i były ich znakiem rozpoznawczym.

Następnie przyszła kolej na borowiackie smaki.W drugim tygodniu 
sierpnia Agenci nauczyli się sami robić masło. W przesyłce, zawierającej ma-
teriały do tego zadania, znajdował się link do fi lmiku zawierającego instrukcję 
tworzenia masła metodą tradycyjną z wykorzystaniem tradycyjnych form odci-
skania wzorów borowiackich na maśle, słoik, wykonana przez ludowego twór-
cę forma do odciskania masła oraz polecenie zakupienia śmietany. Młodzież 
otrzymała też zadanie pozbierania od seniorów przepisów potraw tradycyjnych 
z terenu gminy Kęsowo – po trzy przepisy od najstarszych mieszkańców miej-
scowości – miejsca zamieszkania Agenta. Przepisy należało wypróbować oso-
biście w domu, utrwalając samodzielne przyrządzanie poszczególnych potraw 
na fi lmie. Filmy wraz z przepisami należało przesłać drogą elektroniczną za 
pomocą komunikatora społecznościowegodo biblioteki. Także w sierpniu trafi ła 
do Agentów trzecia paczka, a w niej wydrukowane legendy związane z Borami 
Tucholskimi. Agenci musieli zapoznać się z otrzymanymi tekstami, odnaleźć 
legendę związaną z gminą Kęsowo i udać się w to opisane w niej miejsce z min. 
2 osobami. Należało też wykonać fotorela cję z wyprawy. W połowie trwania 
projektu, 23 sierpnia 2020 r., Agenci poznali się osobiście podczas wyjazdu do 
serca Borów Tucholskich. Celem wyjazdu był udział w spływie kajakowym rze-
ką Brdą, który obejmował trasę Gołąbek – Piła Młyn. By zapewnić Agentom 
bezpieczeństwo, pozwolono, by każdemu z nich towarzyszył na spływie jeden 
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pełnoletni opiekun. Pokonywanie trudnej trasy, wzajemna pomoc, zapoznanie 
się z fl orą i fauną Borów Tucholskich, budowało w Agentach otwartość na oto-
czenie i wpłynęło pozytywnie na relacje, zarówno rówieśnicze, jak i z doro-
słymi, którzy pomocni byli w kolejnych działaniach projektowych. Po spływie 
odbyło się ognisko. Gościem specjalnym była gawędziarka borowiacka Maria 
Olick – prezes Borowiackiego Towarzystwa Kultury w Tucholi. Agenci poznali 
gwarę i legendy z Borów Tucholskich, a w ramach zadania domowego mieli 
zobrazować legendy w formie bajek do teatru kamischibai. Pod koniec wrze-
śnia Agenci otrzymali piątą paczkę, zawierającą blok i materiały plastyczne, 
niezbędne do stworzenia legend borowiackich w formie teatrzyku kamischibai, 
a także wzięli udział w spotkaniu on-line z bibliotekarkami dotyczącym tej for-
my promocji czytelnictwa. Przygotowane przez agentów przedstawienia z uwa-
gi na obostrzenia sanitarne spowodowane pandemią, zostały zaprezentowane 
w pierwszej połowie października online w sześciu Punktach Przedszkolnych 
gminy Kęsowo: dwóch w Kęsowie, dwóch w Żalnie oraz po jednym w Droż-
dzienicy i w Piastoszynie.Łącznie obejrzało to 110 dzieci. Wcześniej jednak 
Agenci wzięli udział w kilku ważnych warsztatach.

Wrześniowe spotkania, na które zapraszani byli Agenci Cooltury, od-
bywały się tylko w ich gronie. Koordynatorkom projektu zależało na zbudowa-
niu pozytywnych relacji uczniów z dwóch szkół, które w środowisku lokalnym 
rywalizują ze sobą, a nie współpracują. W ramach zajęć integracyjnych prowa-
dzonych 5 września 2020 r. przez animatorów w Wiejskim Domu Kultury Agen-
ci zdobyli wiedzę i umiejętności z zakresu muzyki i tańca borowiackiego.Tego 
samego dnia niektórzy z Agentów zaangażowali się w prowadzoną w gminie 
imprezę „Eko wieś – Kęsowo”, podczas której pomagali prowadzić konkursy 
dla dzieci, zajmowali się rozwijaniem świadomości ekologicznej oraz prowa-
dzili eko-warsztaty, polegające na tworzeniu pojazdów z recyklingu. Kolejne 
spotkania organizowane w ramach realizowanego projektu miały zapoznać 
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młodzież z działalnością twórców ludowych z terenu gminy Kęsowo. Pierw-
sze z nich poprzedziła czwarta paczka, w której znalazł się kawałek drewna, 
dłutko oraz zaproszenie na warsztaty z rzeźbiarzem w Wiejskim Domu Kultury 
w Kęsowie. Trzygodzinne warsztaty rzeźbiarskie poprowadził znany i uznany 
twórca ludowy Zygmunt Kędzierski. Agenci sami wyrzeźbili anioły, które są 
domeną artysty. Żona rzeźbiarza, Franciszka Kędzierska, poprowadziła dwu-
godzinne warsztaty malarskie z zakresu wzornictwa borowiackiego na rzeźbie. 

Ważne było, aby poznając siebie i twórców 
ludowych, poznali też trud twórczy i nauczy-
li się doceniać prace artystów. Szydełkowa-
nie, wyszywanie jest bardzo modne i staje się 
także źródłem dodatkowego dochodu, więc 
już poza projektem zorganizowano dla mło-
dzieży spotkanie z Anną Kopiszką – człon-
kinią zespołu haftu kaszubskiego „Złotnica”, 
należącego do oddziału tucholskiego Zrze-
szenia Kaszubsko-Pomorskiego, członkinią 
Stowarzyszenia Twórców Ludowych. 

Podsumowaniem działań Agen-
tów Cooltury była gra terenowa, która mia-
ła miejsce 4 października 2020 r. na terenie 
gminy Kęsowo. Do swoich drużyn Agenci 
mogli zaprosić po 3 osoby niebiorące udzia-
łu w projekcie. Uczestnicy gry terenowej 
poznali miejsca pamięci ukryte w Lesie 
Krajeńskim, odkryli zniszczony schron bojo-
wy, przeprawiali się po linach przez rzekę, 
wykonywali zadania związane ze zdobytą 
przez nich, w czasie trwania całego projektu, 
wiedzą. Koordynatorom projektu zależało na 
tym, aby Agenci Cooltury byli ekspertami 
z zakresu znajomości kultury borowiackiej 
i swoim przykładem zachęcili innych do an-

gażowania się w projekty kulturalne. Wcześniej, 26 września, Agenci wzięli 
udział w nasadzaniu parku w Przymuszewie i nawiązali współpracę z Kołem 
Gospodyń Wiejskich. Z Przymuszewa pochodzą twórcy ludowi, których pozna-
li Agenci w trakcie realizacji projektu.

Na zakończenie projektu każdy Agent otrzymał indywidulaną                           
fotoksiążkę, w której poza zdjęciami uczestników projektu, wymienione były 
pozytywne cechy i umiejętności, jakie dało się zauważyću danego Agenta 
podczas wykonywania poszczególnych zadań. Projekt przeprowadzony został 
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metodą hybrydową: gdy koordynatorzy nie mogli spotykać się z Agentami, 
otrzymywali oni zadania do domu w formie paczki, a rozwiązania zadań prze-
syłali w formie fi lmików przez Messengera. Całość zamknęły dwabadania ewa-
luacyjne on-line Narodowego Centrum Kultury i Pracowni Zrównoważonego 
Rozwoju z Torunia. W jednym brała udział grupa projektowa oraz oddzielnie 
realizatorzy, a w drugim – wyłącznie koordynatorzy projektu. Kwotadofi nanso-
wania, jaką otrzymała GBP w Kęsowie na realizację zadania „Agenci Cooltury” 
wyniosła 10 000 zł. 
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Joanna Baumgart

„RYM, CYM, CYM” – WIERSZYKOWY ZAWRÓT GŁOWY 
W GMINIE LUBIEWO

W terminie od kwietnia do grudnia 2020 r. Bibliot eka – Centrum Kul-
tury i Promocji Gminy Lubiewo realizowała wraz z Filią w Bysławiu projekt ph. 
„Rym, cym, cym” dofi nansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego w ramach programu Partnerstwo dla Książki. Projekt kierowa-
ny do uczniów szkół podstawowych gminy Lubiewo miał na celu przybliżenie 
dzieciom i młodzieży utworów rymowanych znanych polskich autorów, pozna-
nie uznanych polskich twórców literackich, a także podniesienie czytelniczych 
kompetencji młodych czytelników. Na projekt złożyło się 12 działań od konkur-
su na rymowankę (w formule online) począwszy, poprzez wakacyjne warsztaty, 
jesienne spotkania z autorami oraz spotkania z książką (w tradycyjnej formule), 
a na konkursach recytatorskich dla dzieci i młodzieży (również w formule on-
line) skończywszy. 

Realizację zadania rozpoczęto, zgodnie z założeniami, w przypadają-
cym na dni od 8 do 15 maja Tygodniu Bibliotek, konkursem na rymowankę 
(w formule online ze względu na pandemię). Autorskie rymowanki uczestnicy 
konkursu mogli nadsyłać w trzech kategoriach wiekowych: klasy I – III, IV – VI 
i VII – VIII. Przy składaniu prac konkursowych, należało pamiętać, by budowa 
wiersza opierała się na polskim systemie wersyfi kacyjnym, co oznaczało wiersz 
sylabiczny z rymami. Jury oceniało temat, przesłanie, zabarwienie humory-
styczne, sposób kreowania podmiotu lirycznego. Określona była też długość 
utworu: I kategoria wiekowa – min. 6 wersów, II kategoria wiekowa – min. 
8 wersów i III kategoria wiekowa – min. 10 wersów. Łącznie wpłynęły 32. 
rymowanki. Głównymi tematami nadesłanych prac były: koronawirus, domo-
we zwierzątka, biblioteki i przyroda. Poza konkursem na czytelników czekały 
dodatkowe rymowane atrakcje na bibliotecznym fanpage’u oraz w przestrzeni 
publicznej. Za pośrednictwem Czytusiów – zaczytanych stworków, ukryte zo-
stały na terenie Lubiewa i Bysławia rymowane rebusy oraz rymowane zagadki. 
Był też teatrzyk kamishibai. 

Kolejne działanie w ramach realizacji projektu „Rym, cym, cym” – 
warsztaty ilustratorskie z Alicją Wiślińską-Kornacką – zaplanowano na począ-
tek wakacji. Wzięło w nich udział 16 osób. Dzieci i młodzież z gminy Lubiewo 
przez 5 dni rozwijały swoje ilustratorskie umiejętności pod okiem uznanej, to-
ruńskiej artystki, współpracującej z toruńskimi teatrami, autorki scenografi i do 
wielu spektakli. Podczas twórczych zajęć uczestnicy poznali 3 techniki plastycz-
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ne: akryl, akwarelę oraz linoryt, ćwiczyli również umiejętność kaligrafi cznego 
pisania tekstów. W ramach warsztatów powstały ilustracje do nagrodzonych 
rymowanek (akryl), a także ilustracje do wierszy znanych polskich twórców 
(akwarele i linoryt). Nieodzownym elementem warsztatów było wspólne czyta-
nie wierszy oraz ich analizowanie. Na zakończenie wszystkie prace malarskie 
oraz kaligrafi cznie zapisane wiersze zaprezentowane zostały w formie wystawy, 
którą można było oglądać w B-CKiP Gminy Lubiewo. 

W ostatnim tygodniu wakacji (28 sierpnia) odbyły się warsztaty z ry-
mowania, które poprowadziła Kalina Jerzykowska – polonistka, teatrolog, 
a także dziennikarka, autorka wierszy, powieści, piosenek, sztuk i scenariu-
szy teatralnych. W warsztatach udział wzięło 20. młodych czytelników (po 
10. w Lubiewie i Bysławiu). Uczestnicy poznali tajniki pracy pisarza, wysłu-
chali recytacji tekstów autorki, a także poznali najważniejsze zasady tworze-
nia tekstów rymowanych. Swoją wiedzę od razu wykorzystali w praktycz-
nym działaniu. Pod okiem K. Jerzykowskiej stworzyli autorskie rymowanki.

W zorganizowanych 21 września dwóch spotkaniach (biblioteka 
w Lubiewie i fi lia w Bysławiu) z ilustratorką książek i komiksów Joanną 
Zagner-Kołat udział wzięło 70. młodych czytelników. Dowiedzieli się oni, 
jak wygląda proces tworzenia książki, a także jaką rolę pełni w tym proce-
sie ilustrator. Spora dawka praktycznej wiedzy dotyczyła również komiksu. 
Uczestnicy spotkania dowiedzieli się jak należy czytać komiksy, by właści-
wie odczytać zamieszczony w nich przekaz. Ogromnym zainteresowaniem 
cieszyły się książki zilustrowane przez J. Zagner-Kołat, a przede wszystkim 



77

komiks pt. Królewskie życie królów. Końcowa część spotkania poświęcona 
była warsztatowi ilustratorskiemu. Artystka zdradziła, jak tworzy ilustracje 
do książek, a wspólnie z uczestnikami stworzyła dwie nowe postaci: „Pana 
Bulgota” oraz „Zmorka”.

Również we wrześniu odbyły się dwa spotkania (biblioteka w Lu-
biewie i fi lia w Bysławiu) z autorką wierszy i opowiadań dla najmłodszych 
– Agnieszką Frączek, dr hab. językoznawstwa, germanistką, leksykografem. 
Uczestniczyły w nim dzieci z klas I-III. Agnieszka Frączek za pośrednic-
twem wierszy tłumaczy najmłodszym zawiłości języka polskiego, a zarazem 
skrywa w swoich tekstach fragmenty swojego życia i codziennych wydarzeń. 
Otaczająca ją rzeczywistość stanowi dla niej cenne źródło twórczych inspi-
racji.

Ostatnie spotkania autorskie organizowane w ramach projektu „Rym, 
cym, cym” miały miejsce 5 października i dedykowane były młodzieży. 
W spotkaniach z Joanną Jagiełło, kojarzoną chyba najbardziej z cyklem po-
wieściowym: Kawa z kardamonem, Czekolada z chili, Tiramisu z truskawkami, 
Mleko z miodem, udział wzięli uczniowie klas siódmych. Autorka poczytnych 
książek dla dzieci i młodzieży, ale też malarka i pieśniarka (sama pisze teksty 
i komponuje muzykę) rozmawiała z uczestnikami spotkania o tym, dlaczego 
warto czytać książki, skąd bierze inspiracje do pisania i dlaczego pisze wła-
śnie dla młodzieży.

W październiku w bibliotece gościli najmłodsi czytelnicy bibliotek 
gminy Lubiewo – dzieci z zerówki w Lubiewie oraz uczniowie pierwszej 
klasy SP, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z literkami, książkami 
i czytaniem. W czasie spotkania dzieci dowiedziały się, czym są rymowan-
ki, wysłuchały wierszy znanych polskich autorów, rozwiązywały rymowane 
zagadki, a także szukały rymów, które gdzieś się zagubiły. Ponadto poznały 
pracę bibliotekarza, księgozbiór biblioteki w Lubiewie, a także dowiedziały 
się co należy zrobić, by móc wypożyczać książki.

Ostatnimi działaniami w ramach realizacji projektu była organizacja 
konkursów recytatorskich. Konkurs recytatorski „Rym, cym, cym” skierowa-
ny był do uczniów klas I-III. Początkowo zakładano realizację w tradycyjnej 
formule. Ze względu jednak na wprowadzone obostrzenia został przeprowa-
dzony w formule online. W konkursie uczestniczyło 27. dzieci. Recytację 
oceniło powołane jury: Edyta Soboczyńska, aktorka Teatru Baj Pomorski 
w Toruniu, Kamila Zimorska – kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Kęsowie oraz Genowefa Zywert – emerytowana polonistka SP w Lubie-
wie. 

Zamykający projekt „Rym, cym, cym” konkurs „Bitwa na rymy” 
skierowany był do uczniów klas IV–VIII. Konkurs ogłoszony został na po-
czątku listopada. Chętni z terenu gminy Lubiewo mogli wziąć udział w jed-
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nej z trzech konkursowych kategorii: 1. Wiersz rymowany, 2. Rymowanki 
z lat 90-tych, 3. Mój tekst. Swój udział w konkursie zgłosiło 6. uczestników. 
Recytacje nadesłane w formie nagrań oceniało powołane jury: Edyta Sobo-
czyńska – aktorka Teatru Baj Pomorski, Kamil Tajl – dziennikarz lokalnego 
tygodnika oraz Izabela Kotlęga – polonista, instruktorka teatralna Biblioteki 
– Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo. 

Dofi nansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego uzyskane w ramach programu Partnerstwo dla Książki wyniosło 13 
800 złotych.
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Alina Rogowa

„WSZYSCY RAZEM PRZECIWKO WYKLUCZENIU”
W GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W ROGOWIE

 N a opublikowanej w styczniu 2020 r. przez Urząd Marszałkowski Wo-
jewództwa Kujawsko-Pomorskiego liście projektów wybranych przez Lokal-
ną Grupę Działania Pałuki – Wspólna Sprawa znalazł się tylko jeden projekt 
przygotowany przez bibliotekę. O grant na aktywizację społeczno-zawodową 
zawalczyła z powodzeniem Gminna Biblioteka Publiczna w Rogowie (pow. 
żniński). 24 stycznia 2020 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu odbyło 
się uroczyste wręczenie umowy na realizację jej projektu: „Wszyscy razem 
przeciwko wykluczeniu”, współfi nansowanego z Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego w ramach „Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez 
Społeczność. Działania 11.1. Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
na lata 2014-2020”. Wysokość przyznanego grantu wyniosła 50 000 zł, nato-
miast całkowity koszt realizacji to 53 820 zł. Projekt ten zakładał aktywizację 
osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz osób z ich oto-
czenia, zameldowanych na terenie gminy Rogowo. Ponadto miał on na celu 
nabycie lub rozwinięcie specjalistycznych kompetencji liderskich przydatnych 
w działaniach na rzecz środowiska wiejskiego, podniesienie poziomu aktywno-
ści społecznej, samodzielności, zaradności życiowej. Rekrutacja trwała od 11 do 
24 lutego 2020 r. Chętni do udziału w projekcie mieli możliwość złożenia for-
mularza zgłoszeniowego drogą mailową, pocztą tradycyjną lub osobiście w sie-
dzibie GBP. Dokumenty rekrutacyjne dostępne były w GBP, na stronie www 
biblioteki, na stronie internetowej BIP biblioteki oraz na bibliotecznym profi lu 
FB. W projekcie udział wzięło 25. mieszkańców gminy Rogowo. Czas realiza-
cji pierwotnie wyznaczono na okres od lutego do końca lipca 2021 r., niestety, 
w związku z pandemią i obowiązującym od marca do czerwca 2021 r. zakazem 
prowadzenia działań grupowych, wydłużony został do września 2021 r.
 Pierwsze zajęcia odbyły się już 3 marca 2020 r. Były to warsztaty pi-
sarskie, które poprowadził Karol Soberski – dziennikarz, pisarz, pasjonat lo-
kalnej historii, autor takich książek jak: Skarb Dziedzica, Skarby i tajemnice 
okolice Gniezna, Złoto dziedzica, Tajemniczy Pałac Zakrzewo, Zapomniana 
zbrodnia.Obecnie pracuje nad książkami Pałace i dwory pogranicza Wielkopol-
ski i Pałuk. Historie kryminalne oraz Bankierzy tajemnic. Podczas kilkugodzin-
nego spotkania przybliżył on kulisy warsztatu pisarskiego, sposobu zbierania 
informacji, a także opowiedział uczestnikom wiele innych ciekawostek doty-
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czących już samego wydania publikacji. 6 czerwca oraz 28 lipca 2020 r. miały 
miejsce warsztaty pamiętnikarskie. Poprowadziła je Eliza Reszka – polonistka, 
była dyrektor Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. M. Kopernika w Rogowie, 
wiceprezes Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa. Z kolei Anna 
Rado – kosmetyczka i właścicielka salonu kosmetycznego w Żninie – zademon-
strowała podczas trzech czerwcowych spotkań zabiegi pielęgnacyjne twarzy, 
dłoni i stóp oraz stylizacji i farbowania brwi. Prowadząca starała się przekonać 
uczestników, jak ważne jest dbanie o siebie i swój wygląd, jaki ma to wpływ na 
nasze samopoczucie, samoocenę, poczucie własnej wartości, a w rezultacie na 
nasze funkcjonowanie w życiu codziennym. Rozwijaniu posiadanych i naby-
waniu nowych umiejętności służyć miały zajęcia artystyczne, prowadzone (9, 
16, 24 lipca) przez instruktora ceramiki z Janowca Wielkopolskiego Alicję Ma-
rusiak. Tutaj nacisk położony był na ukazanie znaczenia lokalnego rękodzieła 
oraz rzemiosła. Pod jej kierunkiem uczestnicy wykonali samodzielnie ozdoby 
(wisiorki, broszki) i magnesy z glinki, metodą decoupage przyozdobili pudełka 
drewniane na różne drobiazgi, malowali szkło (butelki). Warsztaty te rozwijały 
kreatywność i wyobraźnię. Z kolei trzy z sześciu spotkań sierpniowych wy-
pełniły zajęcia animujące i aktywizujące społeczność lokalną, które poprowa-
dziła Monika Bykowska z Szamocina, absolwentka biologii i ochrony środo-
wiska na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 
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w Bydgoszczy. Składały się na nie warsztaty motywacyjno-kuglarsko-cyrkowe 
(dla rozruszania towarzystwa) oraz zajęcia z animacji przyrodniczej i ochrony 
środowiska (wyłonienie lidera/liderów). M. Bykowska gościła już wcześniej 
w GBP w Rogowie. Wraz z mężem prowadziła zajęcia cyrkowe, przyrodnicze 
oraz teatralne dla dzieci. Projekt zakładał też sześć (10 marca, 16 czerwca, 6 lip-
ca, 7 sierpnia, 10 i 14 sierpnia) spotkań z psychologiem, które w trudnym czasie 
epidemii stanowiły duże wsparcie dla osób biorących w nim udział. Prowadząca 
zajęcia z poradnictwa psychologicznego Małgorzata Głogowska, na co dzień 
pracująca jako psycholog w szkole podstawowej w Rogowie, w profesjonalny 
sposób wspierała uczestników projektu i pomagała rozwiązywać ewentualne 
problemy. Wszystkie warsztaty i spotkania odbywały się w czytelni GBP w Ro-
gowie.

Projekt „Wszyscy razem przeciwko wykluczeniu” obejmował również 
wyjazdy plenerowe. 25 czerwca 2020 r. grupa gościła w Lovendzie Kujaw-
skiej. Lovenda Kujawska to położone w miejscowości Leszcze (gm. Złotniki 
Kujawskie, pow. inowrocławski) gospodarstwo agroturystyczne, zajmujące się 
uprawą lawendy i jej przetwarzaniem. Ta największa na Kujawach plantacja 
lawendy jest malowniczo położonaw samym sercu Kujaw, wśród pól, łąk i je-
zior. Uczestnicy wyjazdu wzięli udział w pokazie destylacji olejku lawendowe-
go, wysłuchali prelekcji na temat uprawy i wykorzystania lawendy, następnie 
uczestniczyliw warsztatach rękodzielniczych i kosmetycznych z lawendą w roli 
głównej. 1 lipca 2020 r. grupa udała się do Ptasiego Ogrodu w Mięcierzynie 
(gm. Rogowo), prowadzonego przez Hannę i Romana Brylów. W bujnym zie-
lonym ogrodzie podziwiać można egzotyczne ptaki, szemrzące kaskady wod-
ne i złote rybki. Gospodarze organizują również biesiady z pałuckim jadłem. 
Przykładowe menu obejmuje: kluchy na pyrach, chleb ze smalcem, wędliny 
z własnej spiżarni, konfi tury, syropy i słodkie wypieki. Wycieczkowicze pod 
okiem gospodarzy zrobili i upiekli wyśmienity chleb. 22 lipca 2020 r. grupa 
udała się do położonego w powiecie żnińskim Pałacu w Lubostroniu, gdzie 
odbyła się pogadanka z dietetykiem. Uczestnicy wycieczki zachwycili się nie 
tylko XVIII-wiecznym pałacem, który mieli okazję zwiedzić w towarzystwie 
przewodnika, ale także pięknym parkiem, który podziwiali podczas przejażdż-
ki powozem. Podczas wyjazdu do Torunia, który odbył się 11 sierpnia 2020 r. 
uczestnicy zwiedzili najważniejsze zabytki toruńskiej starówki: bramy i baszty 
miejskie, mury obronne, spichlerze, Krzywą Wieżę, Bramę Klasztorną, Stary 
Rynek z Ratuszem, obejrzeli pomnik Mikołaja Kopernika, toruńskie kamienice 
mieszczańskie, Dom Mikołaja Kopernika, pomniki Starego Miasta – fontanna 
Flisaka z żabkami, osiołek na starówce – czyli średniowieczny pręgierz. Dużym 
przeżyciem był seans w Planetarium, a rozrywką wizyta w Muzeum Toruńskie-
go Piernika połączona z warsztatami wypieku piernika. Jako cel drugiej sierp-
niowej wycieczki wybrany został Inowrocław, gdzie grupa zwiedziła romański 
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kościół Imienia Najświętszej Maryi Panny, tzw.„Ruinę”, w muzeum im. Jana 
Kasprowicza obejrzała wiele pamiątek związanych z życiem i twórczością Jana 
Kasprowicza oraz Stanisława Przybyszewskiego. Zainteresowanie wszystkich 
wzbudziła znajdująca się w Inowrocławiu Stała Wystawa Solnictwa, ukazująca 
w dziesięciu salach dzieje solowarstwa na Kujawach. Mieści się tutaj wiele oka-
zów pochodzących z nieistniejącej już na terenie miasta kopalni soli. Czas wol-
ny wszyscy spędzili w Parku Solankowym przy Tężniach. 21 sierpnia 2020 r. 
uczestnicy projektu udali się do zajmującego się produkcją serów żółtych Go-
spodarstwa Rolnego Jasiurkowscy w Bożejewiczkach (gm. Żnin), gdzie wzięli 
udział w warsztatach warzenia sera. Po atrakcyjnych wykładach dotyczących 
produkcji sera i zajęciach związanych z jego produkcją, wszyscy mogli przystą-
pić do degustacji wytworzonych przez siebie serów.

 Uroczyste zakończenie projektu „Wszyscy razem przeciwko wyklu-
czeniu” odbyło się w Gminnym Ośrodku Kultury 29 sierpnia 2020 r. podczas 
mini-festynu. Uczestnikom podziękowano za aktywność, zaangażowanie oraz 
chęć udziału w zaproponowanych wydarzeniach. Wszystkie opisane powyżej 
działania miały na celu rozwijanie własnych umiejętności i predyspozycji, po-
prawę samopoczucia i własnej samooceny oraz zachęcenie do przezwyciężania 
trudności związanych z aktywnością społeczną.
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Lucyna Welka, Paulina Skibińska

PANDEMIA NIE POKRZYŻOWAŁA NAM PLANÓW – 
PROJEKT „BAJKOWY ŚWIAT”

 „Bajkowy świat” to tytuł projektu realizowanego od 27 lipca do 30 
listopada 2020 roku przez Bibliotekę Publiczną im. Jarosława Iwaszkiewicza 
w Sępólnie Krajeńskim, na które otrzymała ona dofi nansowanie w kwocie            
10 468 zł ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach 
programu Partnerstwo dla Książki. Podjęte przez bibliotekę działania miały na 
celu zachęcenie dzieci do częstszych kontaktów z książką, a także przygoto-
wanie ich do samodzielnego czytania. Biblioteka zaprosiła nie tylko dzieci, ale 
także ich rodziców i dziadków do wspólnego odkrywania piękna literatury dzie-
cięcej. Działania koncentrowały się na różnych formach pracy z książką. Część 
spotkań realizowana była cyklicznie, inne zaplanowano jako jednorazowe wy-
darzenia. 

Wszystko zaczęło się od wspólnej zabawy w krainie książek pt. „Bajek 
zamieszanie na zielonej polanie”. Wzięło w niej udział dwadzieścioro dzieci 
w wieku od 8 do 12 lat. Na uczestników dwutygodniowych (27 lipca-7 sierp-
nia) zajęć literacko-plastycznych, nawiązujących do znanych postaci literatury 
dziecięcej, czekało sporo atrakcji. Razem z Alicją z Krainy Czarów grupa udała 
się na łąkę, aby płatkami kwiatów namalować własną krainę czarów. W pra-
cowni snycerza Gepetta, twórcy Pinokia z powieści Carlo Collodiego, dzieci 
tworzyły różne postacie, nie tylko z drewna. Z kolei seria książek pt. Biuro 
detektywistyczne Lassego i Mai szwedzkiego pisarza Martina Widmarka, stano-
wiła inspirację do zorganizowania w Sępólnie podchodów. Było dużo łamigłó-
wek, zagadek i… zmyłek. W odkryciu sekretu magicznych skrzydeł bajkowego 
Dzwoneczka pomogła dzieciom Monika Ewert – Zielona Animatorka z Kra-
jeńskiego Parku Krajobrazowego, a uczestnicy zajęć mogli przekonać się, ile 
radości daje stworzenie własnej palety barw z natury. Było też literackie koło 
fortuny, nawiązujące do licznych historii o psie Scooby-Doo. Mając na uwadze, 
że sam kontakt z książką może nie do końca wydawać się zajmującą formą 
dla najmłodszych, w biblioteczne działania włączono także zajęcia z tabletami. 
Wraz z Anią z Sępoleńskiego Wzgórza dzieci zgłębiały wiedzę o najbliższej 
okolicy za pomocą interaktywnego quizu. 

Do prowadzenia zajęć biblioteka sępoleńska zaprosiła w sierpniu rów-
nież Magdaleną Zarębską oraz Dariusza Rekosza. M. Zarębska, autorka książek 
dla dzieci, m.in. Wakacje u dziadków, Leonard w domu, Artek i bardzo długi 
tydzień, Skąd jest Pola?, podczas zajęć w Akademii Rozrywki u Pana Kleksa 
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wprowadziła wszystkich w świat teatru kamishibai. D. Rekosz natomiast prze-
prowadził warsztaty detektywistyczne z prawdziwego zdarzenia. Uczestnicy 
zabawy musieli pomóc Śnieżce rozwiązać zagadkę zaginionych krasnoludków. 
Zorganizowano też spotkanie autorskie z Robertem Gondkiem – podróżnikiem, 
fotografem, pasjonatem Afryki, który opowiadał m.in. o tym, co kryją polskie 
lasy i łąki, jak tropi się zwierzęta, udzielał też wskazówek, jak sfotografować 
drapieżnika. Spotkanie odbyło się w formie online, dzięki czemu uczestniczyć 
w nim mogły także osoby spoza grupy biorącej udział w projekcie. 

Dużą frekwencją cieszyła się weekendowa niespodzianka zorgani-
zowana 2 sierpnia 2020 r. w ramach projektu „Bajkowy świat” z okazji Dni 
Sępólna, a mianowicie plenerowy spektakl pt. „Czarne i Białe” w wykonaniu 
artystów z białostockiego Teatru pod Orzełkiem. Słoneczna pogoda zachęciła 
całe rodziny do wspólnego spędzenia czasu na spacerowym molo nad Jeziorem 
Sępoleńskim z poetą Panem Czarnym i malarką – Panią Białą, którzy tworzyli 
książkę o czarno-białym miasteczku w oparciu o klasyczne teksty poetyckie 
dla dzieci. Olbrzymią atrakcję spektaklu stanowiły płaskie lalki przypominające 
fi gury wycięte z kart książki.

Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego w sępoleńskiej bibliotece zrobiło 
się bajkowo. A to wszystko za sprawą Dnia Postaci z Bajek. Święto, obcho-
dzone w Sępólnie 4 września, stanowiło idealny pretekst do tego, aby zarówno 
dzieci (od 3-10 lat), jak i dorośli ponownie przenieśli się choć na chwilę w kra-
inę fantazji i magii. Dzięki radosnym zabawom z animatorkami z WERTINI 
ANIMATION EVENTS z Nysy, nikt nie mógł skarżyć się na nudę. Konkurencje 
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sportowe i taneczne z bohaterami z bajek oraz inne wesołe zabawy potrafi ły wy-
męczyć nawet najlepszego sportowca. 9 września w bibliotece gościła Bajanka 
– Monika Skikiewicz z Poklatek (pow. poznański). Spotkanie, nawiązujące do 
uwielbianej przez najmłodszych serii książeczek o Kici Koci autorstwa Anity 
Głowińskiej, okazało się doskonałą zachętą do rozpoczęcia przez dzieci przy-
gody z czytaniem. Najmłodsi użytkownicy oraz ich opiekunowie przekonali się 
bowiem, że czytanie książek to również ciekawa, twórcza aktywność, która za-
owocuje w późniejszym okresie. 

W okresie od września do listopada 2020 r. organizowane były cyklicz-
ne zajęcia dla dzieci w wieku 7-12 lat. Czytelnicy zaproszeni zostali do udziału 
w „Teatrałkach”. Były to zajęcia łączące elementy teatru z plastyką, które po-
zwoliły im w przyjemny i gwarantujący dobrą zabawę sposób rozpocząć te-
atralną przygodę. Bazując na ćwiczeniach ruchowych i muzycznych, kreowali 
niesamowite historie oparte na literaturze dla dzieci. Dodatkową atrakcją były 
zajęcia z japońskim teatrem kamishibai. Zajęcia w wersji online demonstrujące, 
jak stworzyć domek dla Leśnego Skrzata oraz jak wykonać świąteczną dekora-
cję przygotowała Magdalena Mrugowska z Wojewódzkiej i Miejskiej Biblio-
teki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy. Dzieci w wieku 8-10 lat 
uczestniczyły w okresie od 11 września do 30 listopada w zabawach pt. „Poznaj 
Europę z bohaterami bajek”. Co tydzień odbywały wirtualną podróż do różnych 
państw Europy, poznając ich literaturę, kulturę, tradycje, kuchnię oraz zabawy 
i gry sportowe charakterystyczne dla danego miejsca. W rolę przewodników 



86

wcieliły się najpopularniejsze dla danego państwa postacie z literatury dzie-
cięcej. Oto niektóre z tematów zajęć: Świat Muminków w Finlandii, Krecik 
z Czech mówi Ahoj!, Piotruś Pan i Robin Hood przedstawiają Wielką Brytanię, 
Ulubione niemieckie baśnie Braci Grimm, Włoskie opowieści Pinokia, Moje 
wielkie greckie przygody… z Ezopem, Smerfnie w Belgii. 

Ciekawość młodego czytelnika z pewnością potrafi ą wzbudzić rewela-
cyjne książki edukacyjne. Wśród autorów piszących takie książki znajduje się 
z pewnością Anna Czerwińska–Rydel oraz Marcin Kozioł. Spotkanie z A. Czer-
wińską–Rydel, autorką biografi i sławnych ludzi pisanych z myślą o dziecięcym 
odbiorcy, które odbyło się w bibliotece 25 września, poświęcone było wybit-
nym Polakom, którzy są bohaterami jej książek. Spotkanie online z Marcinem 
Koziołem, które odbyło się 29 października, adresowane było do uczniów klas 
4-6 szkoły podstawowej, ponieważ jego książka Skrzynia Władcy Piorunów 
– biografi a Nikola Tesli, fi guruje na liście lektur szkolnych. Uczniowie mogli 
uczestniczyć w spotkaniu siedząc w swoich salach lekcyjnych lub przy swoich 
domowych biurkach. Mieli też możliwość zadawania pytań na czacie. 

W bajkowym programie nie zabrakło również konkursów. Ze względu 
na sytuację epidemiologiczną miały one formę online. Sępoleńska biblioteka do 
powiatowego konkursu pt. „Mistrz Pięknego Czytania” zaprosiła uczniów klas 
IV-VIII. Zamiast tradycyjnego czytania fragmentu wybranego tekstu w bibliote-
ce, zadaniem uczestnika była rejestracja swojej prezentacji w formie krótkiego 
nagrania audio-wideo. Konkurs składał się z dwóch etapów – szkolnego i głów-
nego, podczas którego jury wybrało Mistrzów Pięknego Czytania w kategoriach 
klas IV-V, VI-VII oraz klas VIII. Z kolei do udziału w konkursie recytatorskim 
„Wierszykarnia” zaproszono uczniów klas I-III oraz dzieci 5- i 6-letnie. Zada-
nie uczestników polegało na nagraniu recytacji wybranego wiersza polskiego 
poety. W tym konkursie jury postanowiło przyznać nagrodę specjalną. Otrzymał 
ją chłopiec, który wraz z całą rodziną przygotował mini-teledysk do wiersza 
„Szybko” Danuty Wawiłow.

Podjęte przez sępoleńską bibliotekę działania miały na celu wdroże-
nie uczestników do częstszych kontaktów z książką. Wydaje się, że cel został 
osiągnięty – udało się nam pozyskać nowych czytelników, którzy odwiedzają 
bibliotekę. 
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Lucyna Partyka

CO SŁYCHAĆ W DKK: lipiec-grudzień 2020

 W czternastym roku działalności Dyskusyjne Kluby Książki nie mia-
ły tak dużej siły rozpędu, do jakiej byliśmy przyzwyczajeni w poprzednich la-
tach.Wpływ na to miała panująca pandemia i związane z nią zagrożenia oraz              
obostrzenia sanitarne. Rok 2020 zamknął się w Polsce liczbą 1.770 Dyskusyj-
nych Klubów Książki, z czego 1.161 to kluby dla dorosłych. W podregionie 
bydgoskim działało 80 klubów. Z tej ogólnej liczby klubów w Bydgoszczy dzia-
łało 18, z czego 17 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, merytorycznie pod-
ległych WiMBP w Bydgoszczy, działały 62 kluby, w tym 9 dla dzieci i 3 dla 
młodzieży. Na realizację programu DKK w podregionie bydgoskim WiMBP 
otrzymała w minionym roku wsparcie fi nansowe w wysokości 79.000 zł z In-
stytutu Książki oraz wynoszącą 10.000 zł dotację celową z budżetu Samorządu 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

Spotkania w klubach
W drugiej połowie czerwca 2020 r. zaczęły odbywać się spotkania 

stacjonarne. Od momentu otwarcia bibliotek dla użytkowników koordynator 
zapewniał lektury do czytania klubom działającym w Bydgoszczy oraz koordy-
nował przepływ książek między klubami w terenie.Pojawiła się możliwość wy-
korzystania sprzyjających warunków pogodowych do organizowania spotkań 
w plenerze. Członkinie DKK przy Filii w Paterku nakielskiej MiPBP spotkały 
się w restauracji Stary Spichlerz w Nakle nad Notecią. DKK w Tucholi na miej-
sce pierwszego lipcowego spotkania wybrał tucholską Pizzerię Fair Play, a dru-
giego Fojutowo, słynące z akweduktu, będącego skrzyżowaniem dwóch cieków 
wodnych. W plenerze odbywały się spotkania w okresie wakacyjnym DKK przy 
Filii nr 24 WiMBP w Bydgoszczy. Proponowano też bibliotekom zamawianie 
książek i rozprowadzanie wśród klubowiczów bez konieczności spotykania się 
całym klubem w bibliotece czy innym miejscu, tak by nie pozbawiać,zwłaszcza 
seniorów, dostępu do nowości. Większość klubów, zgodnie z tradycją, zrobiła 
sobie wakacyjną przerwę. We wrześniu odbyło się aż 39 spotkań, z tego 38 
w bibliotekach. DKK w Paterku we wrześniu na miejsce spotkania wybrał salę 
widowiskową Wiejskiego Domu Kultury. 

Wraz ze wzrostem zakażeń liczba regularnych spotkań zaczęła maleć, 
jednak cały czas nie brakowało klubów, których członkowie na bieżąco czytali 
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klubowe lektury, a swoje opinie o przeczytanych książkach przesyłali mailowo, 
przekazywali telefonicznie bądź odbierając kolejny tytuł z biblioteki. Spotkania 
online należały do rzadkości. Tę formę stosował klub dla młodzieży z Pruszcza, 
Zabookowani z Solca Kujawskiego oraz DKK ze Świekatowa. W II półroczu 
2020 r. koordynator regionalny zakupił na potrzeby klubów 856 książek. Łącz-
nie w minionym roku zakupionych zostało 909książeki 69 audiobooków. 

Jak wyglądała pierwsza piątka listy bestsellerów DKK dla dorosłych 
w 2020 roku? Największym hitem okazała się amerykańska powieść pt. Na-
sze dusze nocą Kenta Harufa, wydana w Polsce w 2019 roku, czyli dopiero 
dwa lata po amerykańskiej ekranizacji.Oryginalne wydanie ostatniej powieści 
K. Harufapojawiło się w USA w 2015 roku, czyli już po jego śmierci. Na dru-
gim miejscuuplasowały się ex aequo: japońska powieść Cuda za rogiem Ke-
igo Higashino (2018, wyd. oryg. 1985), Horyzont Jakuba Małeckiego (2019) 
oraz Vox amerykańskiej pisarki Christiny Dalcher (2019, wyd. oryg. 2018). Aż 
trzy kluby przeczytały wydany w 2019 r. Instytut Piękności Marii Paszyńskiej. 
Wśród autorów beletrystyki największym zainteresowaniem cieszyły się powie-
ści Agnieszki Krawczyk, w 2020 r. były to: Lato wśród wydm (1 cz. cyklu Przy-
lądek Wichrów), Najmilszy prezent (1 cz. cyklu Ulica Wierzbowa), Tylko do-
bre wiadomości, Zawsze w porę (2 cz. cyklu Ulica Wierzbowa). Do najchętniej 
czytanych tytułów reprezentujących literaturę faktu należały tym razem książki 
polskich autorów: Małgorzaty Rejmer reportaże z AlbaniiBłoto słodsze niż miód 
(Paszport Polityki 2018, Nagroda Bursztynowego Motyla im. Arkadego Fiedle-
ra), Byli sobie raz – córki Tadeusza Konwickiego Marii Konwickiejopowieść 
rodzinna o Konwickich, Joanny Kuciel-Frydryszak Iłła. Opowieść o Kazimierze 
Iłłakowiczównie, Kwiatkowska. Żarty się skończyły Marcina Wilka – biografi a 
zmarłej w 2011 r. niesłychanie popularnej i lubianej aktorki Ireny Kwiatkow-
skiej oraz Zostanie tylko wiatr. Fiordy zachodniej Islandiireprezentująca lite-
raturę podróżniczą książka autorstwa Bereniki Lenard i Piotra Mikołajczaka. 
W klubach dziecięcych spodobała się najbardziej pięknamarokańska książka 
Alaya i trzy koty, do której tekst napisała Amina Hachimi Alayou, a ilustracje 
wykonała Maya Fidawi.

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

lutego 2010 roku trwa nieustający internetowy konkurs na najlepszą recenzję 
miesiąca oraz komentarz (do recenzji) miesiąca. Przedmiotem recenzji może 
być dowolna książka (literatura polska i obca, literatura faktu, literatura dzie-
cięca i młodzieżowa itp.) czytana i omawiana w Dyskusyjnym Klubie Książki. 
Przedmiotem komentarza natomiast dowolna recenzja opublikowana na stronie 
Instytutu Książki autorstwa członka DKK. Najlepsze teksty (recenzji, bo ko-
mentarze pisze się bezpośrednio na stronie) wybierane są spośród prac nadsy-



89

łanych do Instytutu Książki przez koordynatorów DKK. Na stronie IK można 
przeczytać najciekawsze recenzje klubowiczów z całej Polski, w tym niejed-
nokrotnie także członków DKK podregionu bydgoskiego, niejednokrotnie już 
nagradzanych w tym konkursie. Warto próbować swych sił! Regulamin kon-
kursu dostępny jest na stronie Instytutu Książki: https://www.instytutksiazki.pl/
kluby-ksiazki,6,konkurs-na-recenzje,13.html. W lipcu 2020 r., podczas pierw-
szego spotkania klubowego po przerwie spowodowanej obostrzeniami wywo-
łanymi pandemią, miało miejsce w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tucho-
li niecodzienne wydarzenie – moderator DKK wręczyła klubowiczce Hannie 
Szulwic nagrodę za recenzję miesiąca grudnia 2019 w postaci książek: Gawędy 
o wilkach i innych zwierzętach Marcina Kostrzyńskiego, Galopem po szczę-
ście Justyny Bednarek i Jagny Kaczanowskiej. Nagrodzona recenzja dotyczyła 
omawianej wcześniej przez klub powieści Przyjaciel, laureatki National Book 
Award 2018, pióra amerykańskiej pisarki Sigrid Nunez. 

Spotkania autorskie
Ofertę spotkań autorskich skierowano w 2020 roku wyłącznie do osób 

dorosłych. Kluby dla dorosłych stanowią ponad 80% klubów podregionu byd-
goskiego. W drugim półroczu 2020 r. w ramach projektu Dyskusyjne Kluby 
Książki zorganizowanych zostało 15 spotkań autorskich (w tym 10 online). 

W WiMBP w Bydgoszczy odbyły się trzy spotkania z zachowaniem sani-
tarnego reżimu. W sierpniu spotkała się z czytelnikami na bibliotecznym dzie-
dzińcu Ilona Wiśniewska – reporterka i fotografka, autorka książek Białe. Zim-
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na wyspa Spitsbergen, Hen. Na północy Norwegii, Lud. Z grenlandzkiej wyspy. 
Współpracuje z „Polityką” i „Dużym Formatem”. Mieszka w północnej Norwe-
gii. To właśnie tam zaczęła pisać książki. Pierwsza z nich – Białe. Zimna wyspa 
Spitsbergen– ukazała się w 2014 roku. Za opublikowaną trzy lata później książ-
kę Hen. Na północy Norwegii otrzymała nagrodę Traveler National Geographic. 
Ostatnia książka Lud. Z grenlandzkiej wyspy, wydana w roku 2018, przyniosła 
jej Kryształową Kartę Polskiego Reportażu – Nagrodę Prezydenta Miasta Lubli-
na. Jest laureatką Złotej Sowy – nagrody Klubu Inteligencji Polskiej w Wiedniu, 
przyznawanej twórcom propagującym polską kulturę za granicą. 

Także w sierpniu miała miejsce w bydgoskiej WiMBP promocja książ-
ki pt. „Matka Polka”, napisanej wspólnie z Pawłem Potoroczynem przez An-
neApplebaum – amerykańską dziennikarkę, historyka, wykładowcę, autor-
kę książek. Karierę dziennikarską rozpoczęła w 1988 r. jako korespondentka 
brytyjskiego tygodnika „The Economist” w Warszawie. Później związana była 
z czasopismami: „The Spectator”, „Evening Standard”, „Slate”, „The Washing-
ton Post”, „The Atlantic”. Jej pierwsza książka Między Wschodem a Zachodem. 
Przez pogranicza Europy ukazała się w 1994 roku. Kolejne to: Gułag, Za że-
lazną kurtyną. Ujarzmienie Europy Wschodniej, 1944-1956, Czerwony głód, 
Zmierzch demokracji. Zwodniczy powiew autorytaryzmu. Jest laureatką wielu 
nagród, w tym Nagrody Pulitzera za książkę Gułag. W spotkaniu wziął udział 
minister Radosław Sikorski – prywatnie mąż autorki.

Gościem dwóch wrześniowych spotkańw Bydgoszczy i Szubinie był 
Mariusz Szczygieł – dziennikarz, reportażysta, autor bestsellerowych książek. 
Od 1990 r. (z przerwą na lata 1997-2001) współpracuje z „Gazetą Wyborczą”. 
Wydany w 2006 r. zbiór reportaży poświęconych Czechom zatytułowany Got-
tland przyniósł mu w 2007 r. Nagrodę im. Beaty Pawlak, a w 2009 r. nagrodę 
literacką Parlamentu Europejskiego – European Book Prize. Tematykę czeską 
kontynuował w książkach Zrób sobie raj i Láskanebeská. Trzykrotnie nomino-
wany do Nagrody Literackiej NIKE został jej laureatem w roku 2019 za książkę 
Nie ma. W maju 2020 r. miała premierę jego najnowsza książka pt. Osobisty 
przewodnik po Pradze. Jest autorem antologii polskiego reportażu po 1989 r., 
noszącej tytuł 20. 20 lat nowej Polski w reportażach wg Mariusza Szczygła oraz 
dwutomowej antologii 100/XX, zawierającej 100 najważniejszych, wg niego, 
reportaży polskich XX wieku, a także współautorem – obok Wojciecha Toch-
mana i Hanny Krall – książki pt. Krall. Zdobył tytuł Dziennikarza Roku 2013 
w konkursie Grand Press. Pełni funkcję prezesa Fundacji Instytut Reportażu, 
prowadzącej znaną w Warszawie księgarnio-kawiarnię „Wrzenie świata” oraz 
wydawnictwo „Dowody na Istnienie”. M. Szczygieł po raz drugi gościł w Byd-
goszczy w ramach programu Dyskusyjne Kluby Książki. Pierwsze spotkanie 
odbyło się w 2014 roku.
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Ostatnie spotkanie zorganizowane z zachowaniem wymogów sanitar-
nych miało miejsce w Mogilnie. W tamtejszej bibliotece 21 września z czytelni-
kami spotkała się Monika Witkowska – dziennikarka, zapalona podróżniczka, 
żeglarka, miłośniczka gór, himalaistka, przewodniczka wypraw trekkingowych 
(Himalaje, Karakorum, Kilimandżaro), autorka książek: Kurs na Horn, Kurs 
Arktyka, Kurs Czukotka, Everest. Góra gór, Z plecakiem przez świat, Horn na 
trawersie, Góry z duszą (3 cz.), Manaslu. Odwiedziła 180 krajów. Jej najcie-
kawsze rejsy to: rejs przez Pacyfi k, Kanał Panamski i Atlantyk na „Zawiszy 
Czarnym”, opłynięcie Przylądka Horn na jachcie „Stary”, pokonanie przejścia 
Północno-Zachodniego na bydgoskim jachcie „Solanus” oraz rejs dookoła Ala-
ski i Czukotki na szwedzkim jachcie „Anna”. 

Łącznie w 5 spotkaniach autorskich organizowanych w formie tradycyj-
nej, z zachowaniem sanitarnego reżimu, wzięło udział 215 osób.

W okresie od lipca do grudnia 2020 WiMBP zorganizowała 10 spotkań 
online. Pierwsze z nich, z Marią Paszyńską – autorką popularnych powieści 
obyczajowych z historycznym tłem, orientalistką i prawniczką z wykształcenia, 
a varsavianistką z zamiłowania połączone było z promocją książki pt. Czas bia-
łych nocy (premiera: 3 czerwca 2020), otwierającej kolejny powieściowy cykl 
autorki noszący tytuł Wiatr ze wschodu. M. Paszyńska zadebiutowała jako pi-
sarka w 2015 roku powieścią Warszawski niebotyk. Kolejne to: Gonitwa chmur 
stanowiąca kontynuację powieściowego debiutu, trzytomowy cykl Cień sułta-
na, licząca cztery tomy bestsellerowa seria Owoc granatu oraz powieści z serii 
Nieznane oblicza historii – Willa pod Zwariowaną Gwiazdą, Instytut piękności, 
Dwa światła.

W lipcu odbyło się również spotkanie z prof. Hanną Suchocką – wy-
bitną postacią polskiej polityki i dyplomacji, doktorem habilitowanym w za-
kresie nauk prawnych, profesorem nadzwyczajnym Papieskiej Akademii Nauk 
Społecznych oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu, pierwszą kobietą w Polsce, która pełniła funkcję 
premiera (1992-1993), ministrem sprawiedliwości i prokuratorem generalnym 
w latach 1997-2000, posłanką na Sejm kilku kadencji, ambasadorem RP przy 
Stolicy Apostolskiej i Zakonie Maltańskim w latach 2001-2013. Wykładała na 
Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, w Instytucie Duszpasterstwa Emigracyj-
nego w Poznaniu, Krajowej Szkole Administracji Publicznej. Przez wiele lat 
najpierw jako członkini i pierwsza wiceprzewodnicząca, a od 2016 honorowa 
przewodnicząca związana jest z Europejską Komisją na rzecz Demokracji przez 
Prawo. Pełniła funkcję przewodniczącej Forum Polsko-Ukraińskiego. W 2014 
roku weszła w skład Papieskiej Komisji ds. Ochrony Nieletnich. W latach 2015-
2018 zajmowała stanowisko kierownika Katedry Prawa Konstytucyjnego UAM 
w Poznaniu. Jest autorką książek: Rzymskie pasje. Kościoły Stacyjne Wiecznego 
Miasta, Ambasador u trzech papieży. Spotkanie wpisywało się w obchody Roku 
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Świętego Jana Pawła II. W 2020 r. prof. Hanna Suchocka została laureatką Na-
grody Jana Nowaka-Jeziorańskiego, przyznawanej osobom uosabiającym „my-
ślenie o państwie jako dobru wspólnym”. Jest pierwszą kobietą, która otrzymała 
to wyróżnienie.

Gościem kolejnego spotkania online był Filip Łobodziński – znany i po-
pularny dziennikarz, tłumacz, muzyk. Ogromną popularność zdobył w latach 
70-tych jako aktor dziecięcy, występując w fi lmach, m.in. S. Jędryki „Podróż za 
jeden uśmiech” i „Stawiam na Tolka Banana”, S. Barei „Poszukiwany, poszu-
kiwana”. Gitarzysta i wokalista wykonującego piosenki Lluisa Llacha – barda 
katalońskiego oraz francuskiego piosenkarza Georges’a Brassensa Zespołu Re-
prezentacyjnego, który założył wspólnie ze znanym dziennikarzem Jarosławem 
Gugałą jeszcze w okresie studiów iberystycznych. Sam też jest autorem tek-
stów piosenek. Od 1988 r. pracuje jako dziennikarz, najbardziej znany z progra-
mów telewizyjnych. Od września 2013 r. na antenie TVN24 prowadzi wspól-
nie z Agatą Passent „Xięgarnię” - program poświęcony książkom i literaturze. 
Od 1995 r. tłumaczy na język polski literaturę z języka hiszpańskiego (m.in. 
powieści Arturo Péreza-Reverte’a), katalońskiego oraz literaturę faktu i teksty 
piosenek z języka angielskiego (np. z fi lmów „Król Lew”, „Toy Story”). Jest 
współautorem (obok Grzegorza Brzozowicza) książki pt. Sto płyt, które wstrzą-
snęły światem. Kronika czasów popkultury oraz założycielem zespołu dylan.pl, 
wykonującego piosenki Boba Dylana.

Aż trzy spotkania zostały zorganizowane przez WiMBP w listopadzie 
2020 roku. Jako pierwszy spotkał się z czytelnikami Kasper Bajon – pisarz, 
poeta i fi lmowiec, syn znanego reżysera Filipa Bajona. Studiował w Instytu-
cie Kultury Polskiej na Uniwersytecie Warszawskim. Był stypendystą Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wydał trzy powieści: Koń Alechina, Klug, 
Wymiana oraz trzy tomy poetyckie: Pomarańczowy pokój, Miłość do poranków, 
Blizno. Wiersze i prozę publikował m.in. w „Gazecie Wyborczej”, „Dwutygo-
dniku”, „Twórczości”, „Śląsku”, „Kontekstach”, „Wyspie”, „Ricie Baum” oraz 
„Więzi”. Jest współautorem, obok Klary Kochańskiej, scenariusza do wyreżyse-
rowanego przez nią fi lmu „Lokatorki”, który Amerykańska Akademia Filmowa 
nagrodziła studenckim Oscarem, a także współautorem, obok Jana Holoubka, 
scenariusza do serialu „Rojst”. Jego debiutancki fi lm: „Via Carpatia” (2018), 
który wyreżyserował wspólnie z Klarą Kochańską, pokazywany był na wielu 
festiwalach w Polsce oraz zagranicą. K. Bajon od kilku lat mieszka w El Cotillo 
na Fuerteventurze, wyspie będącej częścią archipelagu Wysp Kanaryjskich. To 
właśnie jej poświęcił swoją najnowszą książkę zatytułowaną Fuerte (premiera: 
19 sierpnia 2020).

Kolejne spotkanie listopadowe dotyczyło Dalekiego Wschodu, a szcze-
gólnie Chin, o których mówił autor dwóch książek popularnonaukowych, 
opublikowanych w serii „Spectrum poleca” wydawnictwa „Muza”: Chiny bez 
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makijażu oraz Korea Południowa. Republika żywiołów prof. dr. hab. Marcin 
Jacoby – literaturoznawca, sinolog, tłumacz z języka chińskiego, doktor ha-
bilitowany nauk humanistycznych, profesor Uniwersytetu SWPS z siedzibą 
w Warszawie, Pełnomocnik Rektora ds. Współpracy Międzynarodowej oraz 
kierownik Zakładu Studiów Azjatyckich na Wydziale Nauk Humanistycznych 
i Społecznych tej uczelni, autor publikacji naukowych. W latach 2002-2008 pra-
cował w Dziale Zbiorów Sztuki Orientalnej Muzeum Narodowego w Warsza-
wie. Od 2008 do 2017 r. pracował jako adiunkt w Zakładzie Sinologii na Wy-
dziale Orientalistycznym Uniwersytetu Warszawskiego i jednocześnie kierował 
Projektem Azja w Instytucie Adama Mickiewicza. Specjalizuje się w chińskiej 
literaturze klasycznej i kulturze Chin starożytnych. Zajmuje się zagadnieniami 
polityczno-społecznymi regionu Azji Wschodniej, szczególnie Chin i Republiki 
Korei.

Listopadowe spotkanie z Ludwiką Włodek – socjologiem, wykładowcą 
na Wydziale Orientalistyki Uniwersytetu Warszawskiego, dziennikarką, repor-
terką połączone było z promocją jej najnowszej książki pt. Gorsze dzieci repu-
bliki. O Algierczykach we Francji (premiera: 28 października 2020 r.). L. Wło-
dek po uzyskaniu doktoratu z socjologii rozpoczęła pracę publicystyczną jako 
autorka reportaży z Iranu, Afganistanu, Abchazji, Indii, Rosji i Azji Środkowej, 
drukowanych przede wszystkim na łamach „Gazety Wyborczej”. Publikowała 
też w „Wysokich Obcasach”, „Harper’s Bazaar”, „National Georraphic Trave-
ler”. Jako prawnuczka Jarosława Iwaszkiewicza wydała książkę Pra. O rodzinie 
Iwaszkiewiczów. Ma na swoim koncie także reportaże: Wystarczy przejść przez 
rzekę, Andrzej Mróz. Cudowna, cudowna historia, Cztery sztandary, jeden ad-
res. Historie ze Spiszu.

Także w listopadzie zorganizowała w ramach programu Dyskusyjne Klu-
by Książki spotkanie online Biblioteka Miejska w Inowrocławiu. Z Aleksandrą 
Konieczną – aktorką, reżyserką teatralną, trzykrotną laureatką Orła - Polskiej 
Nagrody Filmowej oraz nagrody na 43. Festiwalu Polskich Filmów Fabular-
nych w Gdyni rozmawiał dziennikarz, krytyk fi lmowy i teatralny Łukasz Macie-
jewski. A. Konieczna związana była z warszawskimi teatrami: Współczesnym, 
Dramatycznym, Rozmaitości. W 2006 r. otrzymała wyróżnienie, a w 2017 r. 
Grand Prix Festiwalu Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej „Dwa 
Teatry” w Sopocie. Popularność przyniosła jej rola Honoraty w serialu „Na 
Wspólnej”. Spotkanie połączone było z promocją książki aktorki zatytułowanej 
Anyżowe dropsy. 

Cykl spotkań grudniowych zapoczątkowało spotkanie z Martą Guzow-
ską – pisarką, archeologiem z wykształcenia, doktorem nauk humanistycznych, 
połączone z promocją przewodnika jej autorstwa zatytułowanego Wiedeń. Mia-
sto najlepsze do życia (premiera: 16 września 2020). Autorka mieszka wraz 
z rodziną w Wiedniu. Jako pisarka zadebiutowała w 2012 r. powieścią Ofi ara 
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Polikseny, która przyniosła jej Nagrodę Wielkiego Kalibru 2013. Kolejne po-
wieści kryminalne to: Głowa Niobe, Wszyscy ludzie przez cały czas, Chciwość, 
Czarne światło, Reguła nr 1, Ślepy archeolog, Rok szczura. Ma też na swoim 
koncie thriller psychologiczny Raj, serię detektywistycznych powieści dla dzie-
ci pt. Detektywi z Tajemniczej 5. 

Kolejnym gościem był w grudniu najbardziej znany i popularny polski 
krytyk kulinarny, dziennikarz, pisarz, podróżnik Robert Makłowicz. W latach 
1993-2004 był publicystą „Gazety Wyborczej”. Współpracował z tygodnikami 
„Wprost”, „Newsweek Polska”, „Przekrój”. W latach 1998-2008 w TVP był 
gospodarzem cyklu reportaży pt. „Podróże kulinarne Roberta Makłowicza”, 
a w latach 2008-2017 prowadził program „Makłowicz w podróży”. W marcu 
2020 r. uruchomił autorski kanał w serwisie YouTube, na którym publikowa-
ne są fi lmy o tematyce kulinarnej i historycznej. Jest autorem książek, m.in. 
C.K. Kuchnia, Listy pieczętowane sosem, czyli gdzie karmią najlepiej w Polsce 
(wspólnie z P. Bikontem), Zjeść Kraków. Przewodnik subiektywny (wspólnie 
z S. Mancewiczem), Dialogi języka z podniebieniem (wspólnie z P. Bikontem), 
Podróże kulinarne Roberta Makłowicza. Smak Węgier, Fuzja smaków. Podróże 
kulinarne Roberta Makłowicza, Cafe Museum, Dalmacja. Książka kucharska. 

Z uwagi na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia do udziału w ostat-
nim grudniowym spotkaniu zaproszono Ewę Wachowicz – producentkę, dzien-
nikarkę i prezenterkę telewizyjną. W 1992 r. zdobyła tytuł Miss Polonia oraz 
tytuł III wicemiss w konkursie Miss Świata, a w 1993 r. tytuł Miss Świata Stu-
dentek. W latach 1993-1995 pełniła funkcję rzecznika rządu Waldemara Pawla-
ka. Od 1993 r. była prezenterką telewizji Polsat. Założyła własną fi rmę produ-
cencką PROMISS. Zajmowała się realizacją programów w Polsacie, m.in. „Po-
radnik imieninowy”, „Podróże kulinarne Roberta Makłowicza”. W Polsat Café 
realizowała programy „Gadżety kobiety”, „WySpa”, „Przez żołądek do serca”. 
W 2007 r. zaczęła produkować autorski program kulinarny „Ewa gotuje”. Jest 
autorką książek kulinarnych: Słodki świat Ewy Wachowicz, Ewa gotuje, Ewa go-
tuje – szybko, Ewa gotuje – ulubione, Sałatki, Ciasta, Obiady, Zapiski kulinar-
ne na każdą porę roku. W latach 2013-2018 jurorka polskiej edycji programu 
„TOP CHEF. Gwiazdy od kuchni”. Od 2019 r. ma w Krakowie swoją restaurację 
o wdzięcznej nazwie „Zalipianki”. Kocha podróże, uprawia górską wspinaczkę. 
Spotkanie połączone było z promocją najnowszej, napisanej wspólnie z dzien-
nikarzem Markiem Bartosikiem, książki pt. Wszystkie korony Ewy Wachowicz. 
Miss i cała reszta, której premiera miała miejsce 25 listopada 2020 r..

W przypadku spotkań online, które dostępne będą na facebookowym 
profi lu WiMBP do czerwca 2021 r., odnotowano na koniec 2020 roku 18129 
wyświetleń. 
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Spotkanie dla moderatorów
W zaplanowanym terminie, bo 3 września 2020 r., udało się, wpraw-

dzie w reżimie sanitarnym, zorganizować w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliote-
ce Publicznej w Bydgoszczy spotkanie moderatorów DKK podregionu bydgo-
skiego województwa kujawsko-pomorskiego. O wspólnych wyjazdach na War-
szawskie Targi Książki członków Dyskusyjnego Klubu Książki, działającego 
od 2014 r. przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Kęsowie oraz o swoim blogu 
literackim „Recenzje Agi”, a także o swojej poezji opowiedziała członkini tego 
klubu Agnieszka Krizel, laureatka ogólnopolskich konkursów poetyckich, któ-
ra też amatorsko fotografuje i występuje w kółku teatralnym. W październiku 
2020 r. w wydawnictwie „Anagram” ukazał się tomik jej wierszy pt. Illusion de 
vie, natomiast w lutym 2021 r. Magazyn Literacki KSIĄŻKI opublikował jego 
recenzję.Głównym punktem programu było spotkanie z Jakubem Małeckim – 
tłumaczem i pisarzem, autorem powieści m.in. Dżozef, Dygot, Ślady, Rdza, Nikt 
nie idzie, Horyzont. Ta ostatnia otrzymała tytuł Książki Roku Magazynu Lite-
rackiego KSIĄŻKI 2019. Rdza wzbudziła zainteresowanie wydawców zagra-
nicznych – przetłumaczono ją już na słoweński, nid erlandzki, niemiecki, a jesz-
cze w tym roku pojawi się jej wersja macedońska. Powieść ta znalazła się na 
pierwszym miejscu listy najlepszych dziesięciu książek 2020 roku polecanych 
przez holenderskich księgarzy, przygotowanej przez tamtejszy serwis informa-
cyjny „Blendle”.Dygot doczekał się tłumaczenia na język rosyjski, a Ślady na 
język węgierski. 16 września 2020 r. miała miejsce premiera najnowszej książki 
pt. Saturnin, a już w bieżącym roku ma się pojawić jej niemieckie tłumaczenie.
Debiut powieściowy autora miał miejsce w 2008 r. Zaczynał od fantastyki, ale 
z czasem zwrócił się w stronę literatury obyczajowej. Jego książki cieszą się 
ogromną popularnością wśród moderatorów i członków DKK podregionu byd-
goskiego. W bydgoskim spotkaniu wzięły udział 34 osoby. 

Warsztaty i szkolenia
Jednym z najważniejszych celów programu DKK jest poszerzanie 

kompetencji moderatorów, czyli osób prowadzących kluby. Przede wszystkim 
z myślą o nich organizowane są w klubach podregionu bydgoskiego specjalne 
warsztaty i szkolenia. W 2020 r. były to kolejne edycje warsztatów dla mo-
deratorów DKK dla dorosłych podregionu bydgoskiego województwa kujaw-
sko-pomorskiego: „WOKÓŁ PROZY” i „ROZMAWIAJĄC O POEZJI” oraz 
warsztatów plastyczno-literackich dla dziecięcych DKK podregionu bydgoskie-
go prowadzonych przez ilustratorów literatury dziecięcej.

28 i 29 września 2020 r. odbyły się w reżimie sanitarnym w czte-
rech klubach: Barcinie, Nowem, Sępólnie Krajeńskim, Tucholi, warsztaty ph. 
„Współczesna literatura japońska” skierowane do moderatorów i członków 
Dyskusyjnych Klubów Książki dla dorosłych. Przedmiot dyskusji stanowiły 
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dwie książki wydane przez warszawskie wydawnictwo „Tajfuny”: Ukochane 
równanie profesora Yoko Ogawy i Niedźwiedzi bóg Hiromi Kawakami oraz 
dwie, opublikowane w Serii z Żurawiem Wydawnictwa Uniwersytetu Jagielloń-
skiego „Universitas”: Kwiat wiśni i czerwona fasolaDuriana Sukegawy, Pszczo-
ły i grom z oddali Riku Ondy. Oryginały omawianych podczas warsztatów ksią-
żek mają, co bardzo ważne, XXI-wieczną datę wydania. Koordynator rozesłał 
do wybranych klubów książki, mające być przedmiotem warsztatowych dys-
kusji. Każdy klub otrzymał inny tytuł. Warsztaty poprowadziła Beata Kubiak 
Ho-Chi – profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego. Pracuje w Ka-
tedrze Japonistyki. Wielokrotnie przebywała na stypendiach naukowych na Uni-
wersytecie Tokijskim oraz w Międzynarodowym Instytucie Badań nad Kulturą 
Japońską w Kioto. Specjalizuje się we współczesnej literaturze i estetyce japoń-
skiej, teatrze i translatoryce. Ma na swoim koncie zarówno publikacje naukowe, 
jak i tłumaczenia literackie, w tym tłumaczenie jednej z lektur ostatniej edy-
cji warsztatów: Niedźwiedzi bóg Hiromi Kawakami. Klubowiczów zachwyci-
ła współczesna literatura japońska niezwykle ciekawie zaprezentowana przez 
prof. B. Kubiak Ho-Chi, która znana już jest niektórym z moderatorów DKK 
bydgoskiego podregionu. Jej wykład nt. współczesnej literatury japońskiej sta-
nowił bowiem główny punkt spotkania moderatorów, zorganizowanego przez 
bydgoską WiMBP w 2011 r. W ubiegłorocznych warsztatach uczestniczyły 
62. osoby. Forma ta, stosowana od  kilku lat, cieszy się niezmiennie ogromnym 
powodzeniem zarówno wśród moderatorów, jak i członków DKK podregionu 
bydgoskiego. Po warsztatowe lektury bardzo chętnie sięgają członkowie pozo-
stałych klubów. Warto też w tym miejscu wspomnieć, że omawiana w 2019 r. 
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Świeciu podczas warsztatów poświęco-
nych współczesnej literaturze islandzkiej powieść Einara Kárasona Sztormowe 
ptaki (wyd. oryg. 2018 r.), została laureatką przyznawanej w Szwecji między-
narodowej nagrody literackiej Kulturhuset Stadsteatern internationella littera-
turpris za 2020 r.

22 października 2020 r. odbyły się w reżimie sanitarnym w MBP 
w Świeciu i WiMBP w Bydgoszczy warsztaty z cyklu „Rozmawiając o poezji”, 
adresowane do moderatorów i członków Dyskusyjnych Klubów Książki dla 
dorosłych. Tegoroczna, trzecia już, edycja, w której wzięło udział, z uwagi na 
przybierającą już na sile pandemię, zaledwie 10 osób, poświęcona była poezji 
Ewy Lipskiej. W roku 2020 przypadała 75. rocznica urodzin tej jednej z najwy-
bitniejszych współczesnych poetek polskich. Dotychczas ukazało się ponad 30 
tomików jej wierszy, z których ostatnie Czytnik linii papilarnych, Pamięć ope-
racyjna oraz Miłość w trybie awaryjnym znalazły swoje miejsce na liście klubo-
wych lektur Dyskusyjnych Klubów Książki podregionu bydgoskiego. Warszta-
ty poprowadziła dr Aneta Piech-Klikowicz – literaturoznawca, krytyk literacki, 
autorka książki Patrzymy sobie w oczy…O twórczości Ewy Lipskiej (2013) oraz 
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powieści Tańcząc przeciw pustce (2013), współredaktor wraz z prof. Wojcie-
chem Ligęzą wydanej w 2018 r. książki Stoję i patrzę na czym ten świat stoi. 
O twórczości Ewy Lipskiej. A. Piech-Klikowicz publikowała m.in. w „Nowych 
Książkach”, „Ruchu Literackim”, „Znaku”.Harmonogram planowanych na 
2020 r. działań zakładał, że gościem honorowym tej trzeciej edycji warsztatów 
poetyckich będzie Ewa Lipska, jednak pandemia uniemożliwiła przyjazd poetki 
do Bydgoszczy. Ewa Lipska dwukrotnie już spotkała się z czytelnikami WiMBP 
w Bydgoszczy w ramach programu Dyskusyjne Kluby Książki – w 2013 i 2019 
roku.

Szóstą edycję warsztatów plastyczno-literackich dla dziecięcych DKK 
podregionu bydgoskiego organizowanych w 2020 r. w ramach Programu Dys-
kusyjne Kluby Książki trzeba było przenieść do sieci. Hasło tegorocznej edycji 
brzmiało „Fascynujący wszechświat”. Prowadzenia podjęli się wspaniali ilu-
stratorzy literatury dziecięcej: Beata Zdęba, Iwona Cała-Kalenik oraz Maciej 
Łazowski. Beata Zdęba – absolwentka Liceum Plastycznego w Jarosławiu oraz 
Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych we Wrocławiu. Współpracuje z wydaw-
nictwami oraz „Świerszczykiem” – najważniejszym polskim czasopismem dla 
dzieci. Zilustrowała ok. 50 książek, m.in. Kukułkę W. Chotomskiej, Do trzech 
odlicz Grzegorza Kasdepki, Świat w piżamie J. Drobkiewicz, Osiem metrów 
niespodzianki A. Onichimowskiej, D. Gellner Wścibsckich oraz Historię zwie-
rzaka z wieszaka, Alfabestię M. Brykczyńskiego. Swoje ilustracje maluje, szyje, 
wycina z tektury, fotografuje. Iwona Cała-Kalenik – architekt, laureatka kon-
kursów wzorniczych i architektonicznych, autorka architektonicznego bloga 
www.lekturyarchitektury.pl projektuje i pomaga zmieniać przestrzenie wnętrz. 
Od 2005 r. prowadzi Studio Projektowe Iwona Kalenik. Ilustracją książkową 
zajmuje się od 2003 roku. Zilustrowała m.in. książki: W. Chotomskiej, M. Bryk-
czyńskiego, G. Kasdepki, P. Beręsewicza, B. Gawryluk. Od ponad 10 lat maluje 
dla adresowanego do dzieci dwutygodnika „Świerszczyk”. Maciej Łazowski 
– absolwent Wyższej Szkoły Sztuki i Projektowania w Łodzi, grafi k i ilustra-
tor, autor komiksów i książek dla dzieci regularnie współpracuje z dwutygo-
dnikiem „Świerszczyk”. Jego ilustracje znaleźć można w grach planszowych, 
reklamach, prasie oraz internecie. Nagrania warsztatów DKK dla dzieci: Beaty 
Zdęby „Kosmiczna lampa” i „Piękno kosmosu”, „Akwarelowy kosmos” Iwony 
Całej-Kalenik oraz „Warsztaty wycinankowe – kosmos” Macieja Łazowskiego 
pozostają dostępne na facebookowym profi lu bydgoskiej WiMBP jeszcze przez 
6 miesięcy od daty zakończenia zadania (15 grudnia 2020 r.). 

Wszystkie warsztaty zorganizowane w ramach programu Dyskusyjne 
Kluby Książki cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród klubowiczów, dla-
tego też w 2021 r. odbędą się ich kolejne edycje. 
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Konta kt
Osoby zainteresowane włączeniem biblioteki do udziału w projekcie 

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

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

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

LIPIEC

1-30.07. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Żninie zor-
ganizowała Wakacyjny Festiwal Dziecięcych Zabaw, w skład którego weszły: 
zajęcia edukacyjne, literackie, plastyczne, ruchowe i głośne czytanie. Dzieci po-
znały legendy pałuckie: Biała dama w Gołańczy, Duch Leszka Białego w Mar-
cinkowie, herby Żnina, Powiatu Żnińskiego oraz herbu szlacheckiego Pałuk. 
Wykonały również prace plastyczne przedstawiające krajobraz Pałuk oraz zre-
konstruowały za pomocą klocków zabytki Żnina: Basztę, Muzeum Ziemi Pa-
łuckiej, bibliotekę, kolejkę wąskotorową. Podczas zajęć literackich wykorzysta-
no magiczną kostkę „Story Cubes” do stworzenia dalszej historii baśni Wandy 
Dobaczewskiej Dar Czarnego Licha. Przygotowano także zabawy edukacyjne: 
Koło Fortuny, kalambury, zajęcia ruchowe z użyciem m.in. chusty animacyjnej, 
hula-hop, skakanek, piłek, kręgli oraz głośne czytanie.

1.07-31.08. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Gniewkowie 
przeprowadziła cykl warsztatów komiksowych online ph. „Pstryk – Komiks”. 
Podczas zajęć omówiono m.in. sposób tworzenia historii komiksowej oraz 
umieszczania jej na planszy, a także podstawowe metody i techniki kolorowania 
komiksu.

1.07-31.08. Gminna Biblioteka Publiczna w Pruszczu zrealizowała 
wakacyjny projekt ph. „Łączymy siły, wspólnie działamy i epidemię pokona-
my” wyłoniony w ramach konkursu grantowego „Działaj Lokalnie 2020”, któ-
rego rolą była aktywizacja lokalnych społeczności wokół celów o charakterze 
dobra wspólnego. Działania Biblioteki skupiły się wokół organizacji spotkań 
edukacyjnych i warsztatów nawiązujących do pandemii. Odbyły się m.in.: 
spotkanie z lekarzem rodzinnym, epidemiologiem i psychologiem, warsztaty 
krawieckie dotyczące szycia toreb ekologicznych oraz maseczek ochronnych, 
warsztaty obsługi drukarki 3D dotyczące tworzenia przyłbic ochronnych. Do-
datkowo prowadzone były różne zajęcia literacko-plastyczne i manualne.

1.07-30.09. Gminna Biblioteka Publiczna w Świekatowie zorga-
nizowała „Wakacyjny konkurs czytelniczy”. Nagrodzonych zostało 13 osób 
w pięciu kategoriach wiekowych: dzieci do lat 5, dzieci w wieku 6-12 lat, dzieci 
i młodzież w wieku 13-19 lat, dorośli w wieku 20-60 lat, Seniorzy 60 +. Kon-
kurs miał na celu popularyzację czytelnictwa, rozbudzenie zainteresować czy-
telniczych oraz promocję nowości czytelniczych zakupionych przez Bibliotekę.

3.07. gościem Rejonowej Biblioteki Publicznej w Szubinie był po-
dróżnik Filip Nikodem, który podzielił się z czytelnikami wrażeniami z blisko 
półrocznej podróży po Azji. Na trasie wyprawy znalazły się: Wietnam, Kam-
bodża, Sri Lanka oraz Indonezja. Niezwykłej relacji towarzyszył pokaz mul-
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timedialny przedstawiający nieskażone cywilizacją egzotyczne miejsca, życie 
codzienne mieszkańców wiosek oraz fascynującą przyrodę. Wystawę fotografi i 
podróżnika zaprezentowano w galerii „Flesz”.

4.07. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Cekcynie ogłoszono wyni-
ki XIV Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Leona Wyczółkowskiego 
o „Cisową gałązkę”. Ze względu na zagrożenie epidemiczne uczestnicy prze-
słali nagrania video, na których zaprezentowali swoje wiersze. Jury przyznało 
nagrodę główną oraz wyróżnienia. Filmy zostały umieszczone na facebooku 
Biblioteki.

7.07. w Rejonowej Bibliotece Publicznej w Szubinie miał miejsce 
wernisaż malarstwa Wiesławy Mikulskiej. Wśród zaprezentowanych akwareli 
znalazły się portrety, akty oraz obrazy przyrody. Głównymi tematami jej ma-
larstwa są kwiaty, drzewa, pejzaże oraz elementy architektury. Artystka brała 
udział w plenerach malarskich i warsztatach sztuki. Wystawiała prace na wielu 
wystawach zbiorowych i poplenerowych. W 2007 i 2018 r. miała wystawy au-
torskie w Nakielskim Ośrodku Kultury, w 2016 r. w Muzeum Ziemi Krajeńskiej 
i Szubinie. Brała również udział w Mogileńskich Spotkaniach Plastycznych. Od 
2016 roku jest członkiem szubińskiej grupy plastyków Plama’s. 

17.07. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tucholi odbyła się pro-
mocja najnowszej publikacji pt. Tucholscy malarze wydanej przez Bibliotekę. 
Album prezentuje sylwetki 29. artystów, m.in. nieżyjących Zenona Korytow-
skiego, Zofi i i Teofi la Kuźmowiczów, Grażyny Litwinionek-Martul, Zbigniewa 
Urbanowskiego i Lilli Wałęzy. Podczas spotkania z twórcami i ich rodzinami, 
wysłuchano również utworu do słów wiersza patrona Biblioteki Aleksandra Jan-
ty-Połczyńskiego w wykonaniu Dariusza Krygowskiego.

21.07-4.08. Biblioteka Publiczna w Sępólnie Krajeńskim wspólnie 
ze Stowarzyszeniem „Trzecie Miejsce” przeprowadziły cykl zajęć teatralnych, 
literackich i edukacyjnych, w ramach projektu ph. „Z legendą za pan brat” do-
fi nasowanego ze środków Gminy Sępólno Krajeńskie. Celem wydarzenia było 
przybliżenie dzieciom w wieku 9-13 lat najważniejszych faktów z historii Kraj-
ny, a także poznanie lokalnych legend, podań i baśni. Podczas zabaw teatral-
nych uczestnicy odkryli tajemnice krajeńskich legend spisanych przez Mariusza 
Niemyckiego w zbiorze O złym hetmanie i zatopionym zamku oraz inne baśnie 
Sępólna Krajeńskiego. Używając kreatywnych patyczków, dzieci zrekonstru-
owały sępoleński zamek oraz stworzyły własne inscenizacje teatralne. Poznały 
także historię stroju krajeńskiego oraz wykonały regionalną biżuterię. Z kolei 
spotkania edukacyjne umożliwiły zapoznanie się z zasobami bibliotecznego 
Cyfrowego Archiwum Tradycji Lokalnej. Na podstawie zgromadzonych infor-
macji, uczestnicy zbudowali własne drzewa genealogiczne. W ramach projektu 
zorganizowano również wycieczkę do Wioski Ginących Zawodów w okolicach 
Koronowa, gdzie dzieci wzięły udział w dwóch warsztatach rzemieślniczych, 
podczas których poznały tradycje i obrzędy świąteczne, a także potrawy regio-
nalnej kuchni. Na zakończenie projektu rozstrzygnięto dwa konkursy: literacki 
ph. „Test ze znajomości baśni sępoleńskich” oraz plastyczny ph. „Bohaterowie 
baśni i legend krajeńskich”.
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27.07-13.08. Oddział dla dzieci Biblioteki Publicznej w Sępólnie 
Krajeńskim przy współpracy ze Stowarzyszeniem „Trzecie Miejsce” zreali-
zowały projekt ph. „Etno Sępólno” dofi nansowany ze środków Gminy Sępól-
no Krajeńskie. W ramach działań skierowanych do dzieci i ich rodzin prze-
prowadzono międzypokoleniowe warsztaty pt. „Rodzinne bajanie” poświęcone 
baśniom regionalnym i aktywności twórczej, a także plenerowe warsztaty ma-
lowania elementów stroju regionalnego Krajny na kamieniach oraz warsztaty 
malowania haftu krajeńskiego na tkaninach. Z kolei podczas obchodów Dnia 
Sępólna Krajeńskiego odbyło się plenerowe przedstawienie Teatru Małe Mi 
pt. „Fintikluszki – folkowe okruszki”. Uczestnicy mieli również okazję wziąć 
udział w dyktandzie regionalnym z elementami gwary krajeńskiej opracowa-
nym przez prof. Jowitę Kęcińską-Kaczmarek. 

SIERPIEŃ

3.08. w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Żninie 
otwarto wystawę ph. „Medale i grawertony ze zbiorów Miejskiej i Powiatowej 
Biblioteki Publicznej w Żninie”. W skład ekspozycji weszły również medale 
sportowe udostępnione przez Stanisława Goclika – nauczyciela, społecznika 
i sportowca oraz medal z wizerunkiem żnińskiego artysty Tadeusza Małachow-
skiego, podarowany Bibliotece przez Żnińskie Towarzystwo Kultury z okazji 
50-lecia działalności Książnicy. 

6.08. Gminne Centrum Kultury i Biblioteki w Kcyni wraz ze Sto-
warzyszeniem „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” zorganizowały spotkanie ph. 
„W zdrowym ciele zdrowy duch” skierowane do osób starszych z obszaru gmi-
ny Kcynia. Gościem była fi zjoterapeutka Katarzyna Luhm, która zaprezentowa-
ła prelekcję i pokaz multimedialny dotyczący najczęstszych schorzeń występu-
jących u osób starszych oraz profi laktyki w zakresie chorób układu kostno-sta-
wowego i mięśniowego. Ponadto uczestnicy wzięli udział w ćwiczeniach kory-
gujących niewłaściwą sylwetkę oraz poprawiających stabilizację i równowagę 
przy wykonywaniu codziennych czynności.

18.08. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mogilnie rozstrzygnięto 
dwa wakacyjne konkursy online: plastyczny na wykonanie ilustracji do teatrzy-
ku kamishibai, prezentujących wiersze Jana Brzechwy z tomiku Zoo oraz kon-
kurs poświęcony bajkowym zagadkom i łamigłówkom. Ogółem jury przyznało 
6 nagród. Przygotowano również wystawę wszystkich prac biorących udział 
w konkursie. 

21.08. Gminne Centrum Kultury i Biblioteki w Kcyni wspólnie ze 
Stowarzyszeniem Krajna z Nakła nad Notecią przygotowały Biesiadę Pałucką 
skierowaną do mieszkańców powiatu nakielskiego. Program wydarzenia obej-
mował: wykład etnografi czny o historii, tradycjach i obrzędach regionu Pałuk, 
koncert Zespołu Regionalnego „Pałuki”, prezentację strojów pałuckich, pokaz 
oraz naukę tańców pałuckich, a także wspólne biesiadowanie.
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22.08. gościem Rejonowej Biblioteki Publicznej w Szubinie był Ar-
tur Wysocki, który opowiedział o swojej rowerowej wyprawie po mongolskim 
stepie. Za swój rajd trwający 28 dni otrzymał wyróżnienie w kategorii Wyczyn 
Roku, na Kolosach 2018 – Ogólnopolskim spotkaniu podróżników, żeglarzy 
i alpinistów. Zorganizował również zbiórkę dla dzieci z sierocińca w Ułan Bator. 

WRZESIEŃ 

1.09. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Żninie przygoto-
wała wystawę ph. „Wybuch wojny na pierwszych stronach gazet” upamiętniają-
cą 81. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Wyeksponowano pierwsze strony 
najpopularniejszych polskich gazet, które ukazały się 1 i 2 września 1939 roku, 
m.in. pierwszą stronę Gońca Porannego z dnia 1 września 1939 roku, którego 
wydawcą była Wanda Niedziałkowska-Dobaczewska, a także nagłówki wid-
niejące na pierwszych stronach gazet 1 września 1939 roku, m.in. w Expressie 
Porannym, Dzienniku Bydgoskim, Dzienniku Polskim, Kurjerze Codziennym. 
Wszystkie materiały pochodziły ze zbiorów biblioteki cyfrowej POLONA.

6-20.09. Gminna Biblioteka Publiczna w Kęsowie przy współpra-
cy ze Stowarzyszeniem „Pomóżmy Gminie Kęsowo” zrealizowały projekt ph. 
„Wspomnienia w rzeźbie i hafcie zaklęte”. W skład zadania przeprowadzonego 
w ramach obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa weszło 6 międzypokole-
niowych warsztatów z twórcami ludowymi: hafciarką, rzeźbiarzem i malarką. 
Projekt sfi nansowano z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwo-
cie 3 000 zł.

8.09. w Rejonowej Bibliotece Publicznej w Szubinie gościła Anna 
Sergot, historyk sztuki, pracownik Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle nad No-
tecią. W ramach obchodów XXII. Dni Kultury Chrześcijańskiej wygłosiła wy-
kład poświęcony historii relikwii św. Wojciecha oraz miejscom najciekawszych 
relikwii w Polsce. Opowiedziała również o wpływie ich kultu na rozwój miast 
w średniowieczu.

9.09. Filia nr 11 dla dorosłych i dla dzieci WiMBP w Bydgoszczy 
gościła bydgoskiego poetę, tłumacza niemieckiej poezji i eseistyki – Wiesława 
Trzeciakowskiego oraz ekipę TVP3. Gość w wywiadzie z Urszulą Guźlecką 
opowiadał o swojej nowej książce Śladami Novalisa.

 9.09. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Lubiewie odbyła się pro-
mocja najnowszej książki Adama Węsierskiego Toksyczna agentura II. Do 
głównych zainteresowań badawczych naukowca należy m.in. działalność or-
ganów bezpieczeństwa państwa na Pomorzu, w tym w powiecie sępoleńskim, 
w latach 1945-89. Autor opowiedział o pracy nad publikacją będącą zbiorem 
informacji na temat współpracy tajnych agentów z władzami komunistycznymi. 
Spotkanie z gościem odbyło się także 10.09. w Gminnej Bibliotece Publicznej 
w Cekcynie oraz 14.09. w Bibliotece Publicznej w Sępólnie Krajeńskim.
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11.09. Bibliotekę Publiczną w Solcu Kujawskim odwiedził dzien-
nikarz radiowy Roman Czejarek, który poprowadził audycję „Jedyne takie 
miejsce” w Solcu Kujawskim. Podczas rozmowy z dyrektor Biblioteki Iwoną 
Lichocką przybliżył słuchaczom Polskiego Radia historię powstania Saloniku 
Ireny Santor. 

12.09. Biblioteka Miejska w Inowrocławiu przy współpracy z Ku-
jawskim Centrum Kultury oraz Stowarzyszeniem Nowa Para Butów przygoto-
wały konferencję ph. „Kobieto, o tym się nie mówi”. Na spotkaniu poświęconą 
kwestiom kobiecym poruszono ważne społeczne zagadnienia: autyzm, dyskry-
minacja, alkoholizm i przemoc. Wśród prelegentów znaleźli się m.in. Ewa Woy-
dyłło – psycholog i terapeuta uzależnień, Anna Urbańczyk, która poprowadziła 
warsztat WenDo z elementami samoobrony dla kobiet.

14-30.09. w Bibliotece Głównej WiMBP w Bydgoszczy zaprezento-
wana została wystawa pt. „Druki opozycyjne w czasach PRL-u”. Ekspozycja 
zawierała dokumenty pochodzące z drukarni opozycji politycznej w latach 80. 
ubiegłego wieku. Wśród nich znalazły się plakaty, afi sze, ulotki, odezwy, roz-
porządzenia pozyskane od działaczy opozycyjnych i mieszkańców Bydgoszczy. 

15.09. Biblioteka Miejska w Inowrocławiu wspólnie ze Stowarzy-
szeniem Nowa Para Butów zorganizowały spotkanie autorskie z Joanną Ławic-
ką połączone z promocją książki Człowiek w spectrum autyzmu. Autorka opo-
wiedziała o swojej pracy terapeutycznej i prywatnych doświadczeniach, zwró-
ciła uwagę na szkodliwość uprzedzeń społecznych i brak empatii, które bardzo 
utrudniają życie osobom autystycznym.

15-30.09. Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa w Grębocinie oraz Bi-
blioteka Główna WiMBP w Bydgoszczy przygotowały mobilną ekspozycję 
muzealną pt. „Podziemna drukarnia”, pochodzącą z okresu opozycji antyko-
munistycznej. Drukarnia była wykorzystywana przez toruńskie struktury „So-
lidarności” w czasach PRL. Ściśle zakonspirowany, pomysłowo ukryty przed 
wścibskim okiem lokal łącznie z kamufl ażem zaprojektował inżynier Ryszard 
Konikiewicz. Wzorem była Wileńska Drukarnia Armii Krajowej, działająca 
podczas II wojny światowej. Wystawę, na którą złożyły się 3 kontenery od-
wzorowujące podziemną drukarnię, można było zwiedzać na Placu Teatralnym 
w Bydgoszczy.

16.09. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Sadkach odbyło się spo-
tkanie z ks. Michałem Damazynem połączone z promocją szóstego tomu z serii 
Bydgoszczan portret własny. Publikacja obejmuje biogramy m.in. Marii Pła-
czek, Heleny Bembnistówny, Krystyny Malińskiej, Wandy Łabędzkiej i Stefana 
Brylla. Bohaterowie sięgają pamięcią do czasów okupacji niemieckiej oraz po-
wojennej, komunistycznej Polski, opowiadają o miejscach znanych mieszkań-
com Sadek i okolic. Każda z historii uzupełniona została fotografi ami z rodzin-
nych albumów. Z kolei 15.10. w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publiczna 
w Nakle gość wygłosił wykład którego głównym motywem były słowa wiersza 
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Pokolenie Krzysztofa Kamila Baczyńskiego – Nas nauczono. Nie ma litości 
(…). Podczas spotkania przybliżył sylwetkę urodzonej i wychowanej w Nakle 
Heleny Bembnisty, która jako dwudziestolatka została rozstrzelana w Bydgosz-
czy, na podstawie fałszywego donosu sąsiadki Niemki. Jej losy zostały opisane 
w książce Bydgoszczan portret własny, będącej symbolem pamięci oraz hołdem 
złożonym niewinnym ofi arom hitlerowskiego terroru. Puentą spotkania był apel 
o godne upamiętnienie Heleny Bembnisty oraz przybliżenie jej postaci nakiela-
nom. Wykład zainicjował Dni Kultury Chrześcijańskiej w Nakle nad Notecią.

17.09. gościem Miejskiej Bibliotece w Inowrocławiu był Przemy-
sław Borkowski, kabareciarz i autor cyklu kryminałów Zakładnik, Niedobry pa-
sterz i Widowisko. Podczas spotkania zaprezentował najnowszą powieść Rytuał 
łowcy oraz opowiedział o swojej fascynacji literaturą, psychologią i przyrodą.

25.09. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Lubiewie odbył się IV 
Gminny Konkurs Głośnego Czytania. Uczestnicy zaprezentowali fragmenty 
książek: Pippi Pończoszanka Astrid Lindgren oraz Sekret Wielkiego Mistrza 
z serii Kroniki Archeo Agnieszki Stelmaszyk. Nagrody przyznano w dwóch 
kategoriach wiekowych: uczniowie klas IV – VI oraz klas VII – VIII Szkół 
Podstawowych w Lubiewie i Bysławiu. 

25.09. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Żninie zorga-
nizowała spotkanie z Jerzym Lachem, reżyserem, pisarzem, autorem książki 
Miejsce, które czeka na ciebie. W Żninie rozpoczęła się twórcza podróż reżyse-
ra. Podczas spotkania gość opowiedział o swoim życiu oraz pierwszej publika-
cji, której fragmentów czytelnicy wysłuchali w interpretacji samego autora, jego 
syna Alberta oraz Dominika Księskiego.

28.09. w Klubie Podróżnika działającym przy Miejskiej i Powiatowej 
Bibliotece Publicznej w Żninie gościł podróżnik Piotr Wnuk. Podczas spotka-
nia opowiedział o swojej trzymiesięcznej podróży po Indochinach. Odwiedził 
Wietnam, Kambodżę, Laos i Birmę, gdzie zapoznał się z życiem codziennym 
mieszkańców oraz podziwiał dziką przyrodę i wspaniałą architekturę. W 2019 
roku gość został najlepszym prelegentem Wrocławskiego Festiwalu Podróżni-
czego Równoleżnik Zero im. Olgierda Budrewicza.

29.09. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Łabiszynie zorga-
nizowała spotkanie autorskie ze Sławomirem Koprem, historykiem, autorem       
m. in.: Tajemnic i sensacji świata antycznego, Miłości, seksu i polityki w sta-
rożytnej Grecji i Rzymie, Śladami pierwszych Piastów, Wędrówek po Polsce 
piastowskiej, Spaceru po Lwowie, Życia prywatnego elit II Rzeczypospolitej. 
Aktualnie specjalizuje się w okresie międzywojennym dziejów Polski i histo-
rii polskiej obyczajowości XIX stulecia. Gość opowiedział o swoich książkach 
oraz odpowiedział na pytania czytelników.

PAŹDZIERNIK

2.10. w Bibliotece Miejskiej w Inowrocławiu gościł Maciej Weso-
łowski – podróżnik i reportażysta, pracownik polskiej edycji czasopisma Na-
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tional Geographic, autor książki Cafe Macondo. Reportaże z Kolumbii. Podczas 
spotkania zabrał czytelników w podróż do Ameryki Południowej – państwa na-
znaczonego długoletnią wojną domową, owładniętego przez mafi ę narkotyko-
wą, które po wielu latach konfl iktów i przemocy zaczęło reorganizować swoje 
struktury polityczne i społeczne, by móc funkcjonować w nowej powojennej 
rzeczywistości.

8.10. gościem Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaksicach był Pan 
Poeta, autor edukacyjnych bajek dla dzieci, w których głównymi bohaterami 
są zwierzęta. W centrum kreatywnego spotkania dla najmłodszych znalazły się 
trzy opowieści: Kura, co tyła na diecie, Paw, co miał ogon z przyjaźni oraz Wró-
bel, co ćwierkał do sąsiadów. Dzięki przygotowanym przez Pana Poetę rekwi-
zytom, literackie warsztaty zapewniły nie tylko dobrą zabawę, ale także stały się 
pouczającą lekcją o przyjaźni.

9.10. z okazji Międzynarodowego Dnia Muzyki, Filia nr 10 dla doro-
słych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży WiMBP w Bydgoszczy przygoto-
wała muzyczne zagadki dla najmłodszych w oparciu o książkę Anny Czerwiń-
skiej-Rydel Tajemnicze dźwięki. Zadaniem miłośników przygód z muzyką było 
rozpoznanie wybranych instrumentów po wysłuchaniu fragmentów utworów. 
Zabawę udostępniono na blogu biblioteki.

10.10. Biblioteka Publiczna w Solcu Kujawskim zorganizowała cykl 
zajęć skierowanych do dzieci i dorosłych, w ramach obchodów Nocy Bibliotek. 
Wśród zaproponowanych działań znalazły się m.in. zajęcia detektywistyczne 
oparte na książce Martina Widmarka Tajemnica gazety, podczas których dzieci 
odwiedziły poszczególne pokoje Gazety Valleby, by wskazać sprawcę umiesz-
czającego anonimowe i niezgodne z prawdą artykuły. Wykonały również portre-
ty podejrzanych oraz lupę przydatną w tropieniu śladów. 

12.10. Miejska Biblioteka Publiczna w Inowrocławiu gościła Sławo-
mira Pietrasa, wieloletniego dyrektora teatrów operowych, wybitnego znawcę 
opery. Spotkanie poświęcono Marii Callas – Primadonnie Stulecia. Uczestnicy 
wysłuchali opowieści o początkach jej drogi zawodowej, która rozpoczęła się 
od wykonania partii tytułowej w Tosce Giacoma Pucciniego. Wystąpiła w 41. 
operach i 2. operetkach. Była artystka mediolańskiej La Scali oraz Metropolitan 
Opera w Nowym Yorku. Na zakończenie gość podarował bibliotece zbiór felie-
tonów Wejście dla artystów wraz z dedykacją. Spotkanie było jednym z wyda-
rzeń towarzyszących Ino Classic Festiwalowi organizowanemu przez Miasto 
Inowrocław i Kujawskie Centrum Kultury.

12.10. Miejska Biblioteka Publiczna w Mogilnie zorganizowała spo-
tkanie z Leszkiem Cichym, himalaistą, uczestnikiem pierwszego zimowego 
wejścia na Mount Everest, pierwszym Polakiem z Koroną Ziemi. Uczestnicy 
obejrzeli zrealizowany przez gościa fi lm dokumentalny z wyprawy zakończonej 
pierwszym zimowym zdobyciem najwyższego szczytu Ziemi. Podczas projek-
cji zwrócił uwagę na różnice w wyposażeniu i technicznych możliwościach hi-
malaistów w roku 1980 i obecnie.

23.10. gościem Rejonowej Biblioteki Publicznej w Szubinie był Do-
minik Księski, autor książki Ogień to Woda, czyli Łuk Karpat, która otrzymała 
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pierwszą nagrodę w kategorii „Proza literacka o tematyce górskiej” na Między-
narodowych Targach Książki w Krakowie. Podczas spotkania gość przybliżył 
świat karpackich lasów, przełęczy, szczytów i połonin Słowacji, Czech, Polski, 
Ukrainy i Rumunii. Pieszo pokonał liczący 2400 km szlak wiodący przez pięć-
dziesiąt pasm górskich i ponad tysiąc szczytów. W swej opowieści ukazał nie 
tylko surowe piękno gór, ale także dramatyczną historię tego rejonu. Spotkaniu 
towarzyszyły piosenki w wykonaniu gościa.

26.10. w Oddziale dla dzieci i młodzieży Biblioteki Publicznej Mia-
sta i Gminy Barcin odbyły się warsztaty dla rodzin online ph. „Rodzinnie o ję-
zyku”. Podczas spotkania uczestnicy tworzyli chmury wyrazowe opisujące ich 
uczucia oraz nowe wyrazy z liter warsztatowego hasła. Bawiono się słowami, 
które powstały w domowym zaciszu dzięki dziecięcej wyobraźni. Warsztat zo-
stał przeprowadzony dzięki udziałowi barcińskiej książnicy i jej pracowników 
w projekcie „Biblioteka online: program szkoleniowy dla bibliotekarzy”, który 
został realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego 
oraz dofi nansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Pro-
gramu „Kultura w sieci”.

26.10. Miejska Biblioteka Publiczna w Tucholi zaprezentowała wy-
stawę fotografi i ph. „Cmentarze świata”. Bogata kolekcja zdjęć autorstwa Sta-
nisława Matuszelańskiego przybliżyła nekropolie z różnych stron świata oraz 
obrzędy z nimi związane. Wśród nich znalazły się m.in.: cmentarz kalwiński 
w Szatmarceske na Węgrzech, na którym znajdują się nagrobki w kształcie czó-
łen, symbolizujące wędrówkę do innego świata, Wesoły Cmentarz w Sapancie 
w Rumunii, gdzie na nagrobkach znajdują się ironiczne wierszyki opisujące 
zmarłych, gwatemalskie cmentarze słynące z puszczania wielkich latawców, 
które pomagają zmarłym znaleźć drogę na ziemię, czy cmentarze meksykań-
skie, na których muzycy grają ulubione melodie zmarłego.

LISTOPAD 

1-30.11. z okazji 102. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości 
WiMBP w Bydgoszczy przygotowała wirtualną wystawę pt. „Droga do nie-
podległości”. Ekspozycję stworzyły pochodzące z zasobu bydgoskiej biblioteki 
fotografi e, pocztówki i dokumenty życia społecznego przedstawiające wydarze-
nia od sierpnia 1914 r. do lutego 1920 r., a więc sprawę polską w czasie I wojny 
światowej, walkę o granice odrodzonej Rzeczpospolitej i oswobodzenie Byd-
goszczy. Wśród materiałów znalazły się m.in. fotografi e żołnierzy polskich wal-
czących na froncie wojennym czy odezwy różnych sił politycznych do Polaków.

3.11. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Sadkach odbyło się roz-
strzygnięcie konkursu plastycznego ph. „Używki?… Wolę inne rozrywki!”. 
Podczas oceny komisja wzięła pod uwagę: zgodność z tematem konkursu, 
kreatywność, oryginalność i pomysłowość, formę estetyczną pracy oraz samo-
dzielność. Konkurs przeprowadzony został w czterech kategoriach wiekowych: 
przedszkole, klasy I-III, klasy IV-VI oraz klasa VII szkoły podstawowej. W każ-
dej kategorii jury przyznało nagrody i wyróżnienia.



107

6-30.11. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Żninie za-
prezentowała wystawę online z cyklu „Pamiętajmy o nich” poświęconą zasłu-
żonym mieszkańcom Żnina i Pałuk, m.in.: artystom, pisarzom, działaczom. 
Wśród nich znaleźli się: Edmund Kapłoński – artysta, plastyk specjalizujący 
się w intarsji; Kazimierz Piwkowski – fagocista, nauczyciel akademicki, auto-
rytet w dziedzinie muzyki dawnej; Józef Kopczyński – artysta specjalizujący 
się w rzeźbie, medalierstwie, grafi ce i rysunku; Mariusz Niewolski – artysta 
rzeźbiarz. Wszystkie udostępnione materiały pochodziły ze zbiorów Biblioteki.

10.11-21.12. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Barcin zorgani-
zowała cykl spotkań online ph. „BiblioPrzetrwalnik”. O swoich pasjach i ta-
lentach oraz sposobach radzenia sobie w czasach pandemii opowiedzieli: Nell 
Polgert-Matwijczuk – barcińska artystka, Zofi a Jesionowska – barcińska po-
etka, Agnieszka Kaniuka – kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy 
w Barcinie, Katarzyna Rodziewicz – właścicielka Dworu Marzeń pod Sielcem 
z Izbą Pamięci admirała Unruga, Mirosław Binkowski – popularyzator gwary 
pałuckiej oraz Marzena Wolska dyrektor Zespołu Szkół w Barcinie.

10.11. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Lnianie rozstrzygnięto 
konkurs plastyczny ph. „Laurka dla Niepodległej”, którego celem było upa-
miętnienie i uczczenie wydarzeń, symbolów narodowych oraz osób związanych 
z odzyskaniem niepodległości, prezentacja i popularyzacja twórczości arty-
stycznej dzieci wraz z opiekunami, szerzenie postaw patriotycznych. Spośród 
14. nadesłanych prac, wykonanych dowolną techniką, nagrodzono 6. Oceniono 
zgodność pracy z tematem konkursu, ogólne wrażenie artystyczne, oryginal-
ność pomysłu, dobór i wykorzystanie materiałów, wkład pracy, estetykę i wa-
lory plastyczne. 

14.11. Biblioteka Miejska w Inowrocławiu przeprowadziła XXIX 
edycję konkursu czytelniczego ph. „Wielka Gra”, w formie quizu on-line. Za-
daniem uczestników było udzielenie prawidłowej odpowiedzi na 10 pytań, do-
tyczących następujących książek: Niesamowite przygody 10 skarpetek w dwóch 
odsłonach Justyny Bednarek, Klub fanek „Wielkiej Miłości” Majki Milejko lub 
W świecie mugoli i czarodziejów J.K. Rowling. W każdej z trzech kategorii te-
matycznych przyznano nagrody i wyróżnienia.

17.11. Miejska Biblioteka Publiczna w Świeciu poprowadziła spo-
tkanie online z Agatą Baj, autorką książek Myślografi a i Mapy myśli, pasjonatką 
edukacji jako nieustannego uczenia się i rozwoju, trenerem efektywnych tech-
nik uczenia, pedagogiem, doradcą personalnym.

19.11. gościem Biblioteki Miejskiej w Inowrocławiu była aktorka 
i reżyserka Aleksandra Konieczna, która promowała swoją książkę Anyżowe 
dropsy będącą zapisem roku z jej życia. Podczas rozmowy, którą poprowadził 
dziennikarz, krytyk fi lmowy i teatralny Łukasz Maciejewski, artystka opowie-
działa o początkach swojej kariery oraz najbliższych planach zawodowych.

30.11. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Jaksicach odbyło się roz-
strzygnięcie XXVIII Gminnego Konkursu Recytatorskiego ph. „Domowe Re-
cytowanie” skierowanego do uczniów szkoły podstawowej. Wśród kryteriów 
oceny znalazły się: dobór repertuaru, opanowanie pamięciowe tekstu, zrozu-
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mienie i interpretacja tekstu, kultura słowa, wyraz artystyczny oraz oddziaływa-
nie na odbiorcę. Nagrody i wyróżnienia przyznano w trzech kategoriach: kl. 0, 
kl. I-II oraz kl. III-IV. Konkurs odbył się online.

GRUDZIEŃ

 3.12. w Bibliotece Miejskiej w Inowrocławiu odbyło się spotkanie 
autorskie online z aktorką i piosenkarką Izabelą Trojanowską połączone z pro-
mocją książki Trojanowska. Artystka, która w 2020 roku obchodziła 40-le-
cie swojej pracy zawodowej wspominała m.in. początki kariery oraz występ                   
na opolskim festiwalu.

3.12. Biblioteka Publiczna w Pakości rozstrzygnęła konkurs literac-
ki online na opowiadanie pt. „Magiczny wieczór andrzejkowy” skierowany                    
do uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych. Celem konkursu było rozwi-
janie wyobraźni i talentów pisarskich, twórczego myślenia oraz aktywizowanie 
uczniów. Zgodnie z regulaminem przyznano 3 nagrody.

4.12. w Bibliotece Miejskiej w Inowrocławiu ogłoszono zwycięzców 
gry terenowej ph. „Na tropie Jana” zorganizowanej w ramach obchodów Roku 
Jana Kasprowicza. Zadaniem uczestników było dotarcie do wszystkich wyzna-
czonych przez Bibliotekę miejsc, rozwiązanie zadań i udzielenie odpowiedzi 
na pytania. Specjalnie przygotowany folder konkursowy wraz z mapką był do-
stępny we wszystkich placówkach Biblioteki od 1 sierpnia do 30 listopada 2020 
roku. Wydarzenie przybliżyło życie i twórczość poety oraz miejsca w Inowro-
cławiu, w których Jan Kasprowicz bywał i tworzył. W drodze losowania, spo-
śród osób, które prawidłowo wypełniły kupon, wyłoniono trzech zwycięzców. 
Z kolei 12.12. Biblioteka udostępniła na stronie internetowej koncert zespołu 
folkowego Poturba. Obok utworów muzycznych pojawiły się również frag-
menty twórczości Jana Kasprowicza. Artyści w składzie Piotr Barczak (śpiew, 
skrzydłówka), Andrzej Kortas (akordeon), Krzysztof Buzow (bęben, klarnet), 
Mirosław Marczyński (kontrabas) przenieśli uczestników w miejsca, skąd 
piewca Kujaw czerpał swoje literackie inspiracje. Wydarzenie ph. „Inspirowa-
ły Poetę” objęte zostało honorowym patronatem Starosty Inowrocławskiego                   
oraz Prezydenta Miasta Inowrocławia.

7.12. Biblioteka Miejska w Inowrocławiu przygotowała wystawę           
pt. „Lisie Sprawy Świąteczne”. Pełne humoru i refl eksji grafi ki stworzyła Beata 
Ari Smugaj – autorka internetowego komiksu o średniowiecznych lisach miesz-
kających w pałacu z sera. Wystawę można było obejrzeć do 20 stycznia 2021 
roku. Z okazji otwarcia wystawy ogłoszono również konkurs plastyczny ph. 
„Liski Świątecznie” skierowany do dzieci w wieku 7-12 lat. Rozstrzygnięcie 
nastąpiło 21 grudnia 2020 roku. Przyznano trzy nagrody oraz wyróżnienie.

9.12. w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Barcin ogłoszono 
wyniki XII Powiatowego Konkursu Gwary Pałuckiej „Ocalić od zapomnienia 
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– gwara pałucka”. Przy ocenie nadesłanych przez uczestników nagrań wzięto 
pod uwagę umiejętność posługiwania się gwarą, poprawność i staranność inter-
pretacji, opanowanie pamięciowe tekstu, intonację i dykcję oraz ogólny wyraz 
artystyczny. W konkursie wzięli udział uczniowie szkół podstawowych. Nagro-
dy przyznano w dwóch kategoriach: klasy I-III oraz IV-VIII. 

11.12. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Sadkach odbyło się roz-
strzygnięcie konkursu literackiego ph. „Używki?… Wolę inne rozrywki! – Uza-
leżnieniom mówimy – Nie!” skierowanego do młodzieży w wieku 15-18 lat 
z terenu gminy Sadki. Zadaniem uczestników było stworzenie wiersza, frasz-
ki, rymowanki lub limeryku dotyczącego szkodliwości stosowania używek               
oraz prowadzenia niezdrowego stylu życia pełnego uzależnień. Komisja kon-
kursowa oceniła: poprawność językową, oryginalność zaprezentowania tematu             
oraz zgodność z nim, ogólny wyraz artystyczny. 

 15.12. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Sadkach miał miejsce 
fi nał XI edycji konkursu literacko-plastycznego ph. „List do św. Mikołaja” ad-
resowanego do dzieci i młodzieży z terenu gminy Sadki. Zadaniem uczestników 
było napisanie listu do św. Mikołaja. Wśród kryteriów oceny znalazły się: zgod-
ność z tematyką konkursu i jej trafne przedstawienie, walory estetyczne, kre-
atywność oraz oryginalność. Nagrody i wyróżnienia przyznano w następujących 
kategoriach wiekowych: przedszkole 3-4 latki, przedszkole 5-6 latki, uczniowie 
klas I-III, IV-VI, VII-VIII oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych.

18.12. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Gostycynie ogłoszono 
wyniki konkursu plastycznego ph. „Kartka do świętego Mikołaja”, skierowa-
nego do mieszkańców gminy Gostycyn. Nadesłano 24 prace, które oceniono 
w dwóch kategoriach: dzieci przedszkolne i uczniowie klas „0” oraz ucznio-
wie szkół podstawowych klas I-III. W każdej z nich przyznano cztery nagrody             
oraz wyróżnienia. 
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JAK TO ROBIĄ INNI
(aktywne formy uczestnictwa w życiu kulturalnym regionu)

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Witolda Bełzy 
w Bydgoszczy

„Śladem bydgoskich legend”

„Śladem bydgoskich legend” to wirtualna gra miejska oparta na byd-
goskich legendach. Celem projektu było przybliżenie historii regionu oraz po-
budzenie zainteresowania lokalnymi tradycjami. Priorytetem było też aktywi-
zowanie, integrowanie i edukowanie zarówno młodego pokolenia czytelników  
jak i seniorów a także aktywizowanie lokalnej społeczności poprzez zdobywa-
nie wiedzy i poszerzanie horyzontów czytelniczych. Wirtualna gra miejska,                
jako forma zabawy literackiej realizowanej w czasie rzeczywistym z wykorzy-
staniem nowoczesnych rozwiązań aktywizuje jej uczestników, edukuje i pozwa-
la rozwijać chęć współzawodnictwa.

Celem nadrzędnym zadania było zaspokajanie potrzeb użytkowni-
ków biblioteki, ukazanie biblioteki, jako miejsca nowoczesnego, atrakcyjnego, 
oferującego ciekawą alternatywę spędzania wolnego czasu oraz promowanie 
działań biblioteki. Bibliotekarzom zależało, by w sposób atrakcyjny przybliżyć 
legendy bydgoskie zarówno młodym użytkownikom, jak i ich rodzicom, zinte-
grować pokolenia. Legendy przybliżają bogatą przeszłość historyczną i kultu-
rową regionu, miasta, narodu. Stanowią szczególny rodzaj literatury ukazującej 
najważniejsze wartości ludzkie i choć wzbogacone fantazją - są źródłem wie-
dzy i przeważnie mówią o postaciach i wydarzeniach historycznych. Projekt 
łączy tradycję z nowoczesnością, ukazuje legendy w zupełnie nowym wyda-
niu. Użycie smartfonów, tabletów, znacznie podniosło atrakcyjność gry i mo-
tywowało młodzież do aktywnego uczestnictwa w działaniach biblioteki. Za-
stosowanie nowych technologii było odpowiedzią na potrzeby współczesnych 
odbiorców wynikające z ich wrażliwości i mentalności. Trasa wirtualnej gry 
miejskiej łączyła najbardziej znane miejsca i zabytki w Bydgoszczy z legen-
dami. Wiodła od Starego Rynku, gdzie codziennie o godzinie 13:13 oraz 21:13 
można spotkać Mistrza Twardowskiego, który wychyla się z okna kamienicy 
przy Starym Rynku 15, przez kościół farny pw. Św. Marcina i Mikołaja, w któ-
rym odnaleziono najcenniejszy w Bydgoszczy skarb, czyli ok. 700 monet z po-
łowy XVII wieku. Na Starym Rynku uczestnicy gry zmierzyli się z Legendą 
o bydgoskim Węgliszku, ale również z Legendą krwawej ręki nawiązującą do 
wydarzeń z 1939 r. Pomnik króla Kazimierza Wielkiego, który nadał Bydgosz-
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czy akt lokacyjny, stojący w miejscu dawnych murów miejskich, był kolejnym 
punktem na mapie miasta, w którym z Legendą o Kazimierzu Wielkim i pięknej 
Bydgoszczy zmierzyli się uczestnicy gry. Przepiękna Wyspa Młyńska, na któ-
rej działała mennica królewska, a obecnie mieści się Muzeum Pieniądza, była 
miejscem, w którym przypomniano legendę Na Okole. Trasa gry prowadziła 
również przez niezmienioną od czasów średniowiecza ulicę Zaułek, z jej legen-
dą o Moście westchnień. Wiodła ulicą Długą w kierunku Wełnianego Rynku, 
w którym stała średniowieczna brama poznańska (Legenda o kacie). Prowadziła 
uczestników na Plac Teatralny, miejsce, w którym znajdował się Teatr Miejski 
oraz kościół Karmelitów pw. Najświętszej Marii. Kościół już nie istnieje, zo-
stał zniszczony w 1822 roku. Na Placu Teatralnym wmurowano pamiątkową 
tablicę upamiętniającą miejsce gdzie stało prezbiterium świątyni. (Klątwa Kar-
melitów). Kolejnym przystankiem w wirtualnej grze była replika zamku byd-
goskiego znajdująca się przy ul. Grodzkiej (Legenda o pięknej Angelice). Stary 
Rynek, to nie tylko budynek Biblioteki, to także miejsce, w którym znajdował 
się nieistniejący już kościół pojezuicki pw. św. Loyoli, który powstał w I po-
łowie XVII wieku. 9 i 10 września 1939 r. pod murami kościoła i sąsiadują-
cego z nim gmachem Muzeum Miejskiego Niemcy rozstrzelali 50 mieszkań-
ców miasta. Okupanci zburzyli kościół. Zburzenie świątyni przeprowadzono 
od 18 stycznia do 27 marca, a pozostałych kamienic do 23 października 1940 
roku. W miejscu nieistniejącego kościoła postawiono pamiątkową tablicę (Le-
genda krwawej ręki). Uczestnicy zabawy poznali także legendy bydgoskich 
osiedli: Bartodzieje, Okole, Wilczak, Babia Wieś, Bocianowo. Udostępniono 3 
odsłony konkursowe gry z nagrodami rzeczowymi i spacer edukacyjny (wersja 
bez nagród). Wersja konkursowa online, była trzonem zadania rozbudzającym 
zaangażowanie, zdrowe współzawodnictwo, kreatywność i umiejętność po-
szukiwania informacji. W pierwszej odsłonie konkursowej (25.08-01.09.2020) 
uczestników wirtualnej gry oprowadzał Bartłomiej z Bydgoszczy. Przewodni-
kiem uczestników w drugiej odsłonie konkursowej (22-29.09.2020) był Mistrz 
Twardowski. Natomiast w trzeciej odsłonie (20-27.10.2020) uczestników opro-
wadzał król Kazimierz Wielki. Spacer edukacyjny, udostępniony uczestnikom 
gry w terminie od 28.10.-30.11.2020 roku, był połączeniem wszystkich dotych-
czasowych rozgrywek. Gracz uruchamiając grę miał do wyboru 3 trasy, które 
wykorzystano podczas rozgrywek konkursowych. Scenariusze poszczególnych 
tras zostały zmienione jedynie w punktach, które dotyczyły zadań kreatywnych, 
punktowanych przez kontrolera. Wirtualny spacer edukacyjny dostępny jest 
przez okres 6 miesięcy po zakończeniu zadania, tak aby każdy zainteresowany 
mógł mieć do dostęp w dogodnym dla siebie miejscu i czasie. Łącznie w 4 odsło-
nach wirtualnej gry miejskiej uczestniczyło 226 drużyn złożonych z 303 osób. 
WiMBP w Bydgoszczy podpisała porozumienia o współpracy przy realizacji 
wirtualnej gry miejskiej z: Muzeum Mydła i historii Brudu, Firmą Księgarską 
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„Gratka”, Centrum Gier „Pegaz”, Bydgoskim Centrum Informacji, Bydgoskim 
Antykwariatem Naukowym, Teatrem Polskim im. H. Konieczki w Bydgoszczy, 
Muzeum Okręgowym im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, Teatrem 
Kameralnym w Bydgoszczy, księgarnią Księga Ręka.

Projekt „Śladem bydgoskich legend” dofi nansowano ze środków Mi-
nistra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Partnerstwo                 
dla książki oraz z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Całkowity 
koszt zadania wyniósł 28 970 zł: w tym ze środków fi nansowych MKiDN 20 
370 zł, ze środków fi nansowych Samorządu Województwa Kujawsko-Pomor-
skiego 8 600 zł 

IX Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci LiterObrazki online

IX Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci LiterObrazki online 
trwał w dniach od 1-31 października 2020 roku. Festiwal Książki Obrazkowej                      
dla Dzieci LiterObrazki to wyjątkowe wydarzenie, które w sposób atrakcyjny 
dla młodych osób pokazuje dokonania polskich autorów, ilustratorów i wydaw-
ców. Celem Festiwalu jest ukazanie wpływu literatury i ogólnie pojętego czy-
telnictwa na rozwój emocjonalny i intelektualny człowieka, kształtowanie stylu 
życia opartego na świadomym uczestnictwie w kulturze, zachęcenie do poszu-
kiwania źródeł wartościowej rozrywki. Co roku do Bydgoszczy przyjeżdżają 
uznani polscy artyści, grafi cy, ilustratorzy i autorzy. Odbywają się warsztaty 
literackie i plastyczne, spektakle teatralne, koncerty, spotkania z pisarzami i ilu-
stratorami, bajki z rzutnika, rodzinne śniadanie oraz gry i zabawy. 

Ze względu na zagrożenie epidemiczne Covid-19 tegoroczna edycja 
Festiwalu tymczasowo zmieniła formułę na cykl wydarzeń online. W tym cza-
sie odbyły się warsztaty, spotkania autorskie, koncerty, spektakle, słuchowiska, 
pogadanki, zajęcia edukacyjne, konkursy, gry i zabawy. Wirtualne narzędzia 
pomogły pozostać w kontakcie z odbiorcami i umiliły czekanie na powrót              
do standardowej formuły Festiwalu. Wszystkie fi lmy m.in. z warsztatami, spo-
tkaniami autorskimi, koncertami, spektaklami były dostępne na stronie interne-
towej www.literobrazki.pl do końca 2020 roku.

W ramach Festiwalu, Biblioteka przygotowała wystawę „Książka 
Roku 2019” prezentującą prace nagrodzone i wyróżnione w konkursie orga-
nizowanym corocznie przez Polską Sekcję IBBY. Wśród gości zaproszonych 
na spotkania autorskie znaleźli się: znana i lubiana aktorka Edyta Jungowska; 
Agnieszka Frączek, która odkryła tajemnice polszczyzny; Zofi a Stanecka – au-
torka popularnej serii książek o małej Basi; Anna Jarecka Salamon – autorka 
tegorocznej oprawy grafi cznej Festiwalu; Tomasz Samojlik, który opowiedział 
o książkach i komiksach oraz przedstawił warsztat swojej pracy; Agnieszka Że-
lewska, która przygotowała spotkanie ph. „Podróżowanie na wiele sposobów”; 
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Joanna Rusinek – polska grafi czka, ilustratorka książek dla dzieci, autorka 
okładek książek i plakatów; Joanna Jagiełło, która przybliżyła cechy charak-
terystyczne kryminału jako gatunku; Eliza Piotrowska, która prosto z Brazy-
lii opowiedziała o książce „Ciocia Jadzia w Rio”; Anna Onichimowska - pol-
ska poetka, dramatopisarka, autorka książek dla dzieci, młodzieży i dorosłych 
oraz scenariuszy radiowych, telewizyjnych i fi lmowych oraz Dominika Gałka 
- miłośniczka bajek i wierszy, dla której pisanie książek było marzeniem z cza-
sów dzieciństwa. 

Dla miłośników kreatywnych wyzwań przygotowano szereg warsz-
tatów: plastyczne z Anną Jarecką Salomon, podczas których powstały litery-
-rebusy; ciasteczkowe z Joanną Krzyżanek, która pokazała jak upiec kruche 
marchewki pachnące pomarańczą; muzyczne w afrykańskich rytmach z Mar-
tą Trudzińską i Dawidem Cholewińskim, kaligrafi i z Aleksandrą Ćwikowską; 
plastyczne z Dianą Karpowicz poświęcone zwierzętom; 4-częściowy cykl nie-
zwykle urokliwych fi lmów pod wdzięcznym hasłem „Majsterkowo w ogrodzie” 
przygotowany przez Olgę Hanowską; cykl 6. warsztatów pt. „W magicznym 
świecie”, podczas których dzięki dokładnym instrukcjom prowadzącej – Mag-
daleny Mrugowskiej, można było stworzyć magiczny las - bajkowy domek wy-
drążony w pniu drzewa, kolorowego koguta, grzybka, pod którym zamieszkał 
szczęśliwy jeż, karmniki dla ptasich przyjaciół oraz strażnika naszej krainy - 
strasznie wesołego smoka; book folding, czyli książkowe origami pod okiem 
Pauliny Czerwińskiej, która przygotowała również pobudzające wyobraźnię 
warsztaty z tworzenia makaronowych rysunków; warsztaty małego bańkomi-
strza, które poprowadził Kamil Leński z Teatr Magicznych Baniek; twórcze 
odkrywanie Europy z Feliksem i Bajanką; cykl 3. warsztatów ph. „Druciane 
inspiracje”, podczas których Lucyna Chyła-Szydłowska przedstawiła ciekawe 
pomysły na ozdoby wykonane z drutu, koralików, guzików, wstążeczek; warsz-
taty z Kasią Fryzą, która pokazała, jak w kreatywny sposób można wykorzystać 
postać z książki do wspólnej zabawy z rodzicami, kolegami czy rodzeństwem.

Wśród dodatkowych atrakcji zaproponowanych ramach Festiwalu zna-
lazły się: spektakl Teatru Magicznych Baniek pt. „Początek”; koncert piosenek 
dla najmłodszych z projektu „Emocje” Agaty Świętoń; koncert zespołu Czere-
śnie, podczas którego zaprezentowano piosenki dla najmłodszych poświęcone 
ochronie przyrody, dbaniu o własne zdrowie, miłości do najbliższych, szano-
waniu różnorodności; interpretacje teatralne ph. „AleTuwim” w wykonaniu 
aktorek z Teatru Alelale; interaktywne gry biblioteczne oparte o oprogramo-
wanie  do projektowania mobilnych gier miejskich, terenowych czy spacerów 
tematycznych, nawiązujące do twórczości Joanny Krzyżanek; spotkania ze sta-
rą japońską sztuką Kamishibai przygotowane przez Mały Teatr Ilustracji; cykl 
trzech fi lmów popularnonaukowych, które zaprezentowała znana popularyza-
torka nauki - Monika A. Koperska; indywidualne konsultacje z neurologopedką, 
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psycholożką dr hab. Agnieszką Hamerlińską skierowane do dzieci i rodziców 
oraz prelekcja pt. „Fakty i mity o rozwoju mowy dziecka” dotycząca stereotypów 
związanych z kształtowaniem mowy dziecka; cyk l4. miniprelekcji na wybrane 
tematy z dziedziny psychologii zaprezentowane przez psycholożkę - Agnieszkę 
Karnowską; cykl konkursów związanych z tematyką Festiwalu; minisłuchowi-
ska ph. „Senny tryptyk Pansena” w wykonaniu Miłki O. Malzahn i Marcina 
Karnowskiego, zapewniające spokój dobrego spania i oswojenie nie tylko nocy; 
występ Kabaretu Paranienormalni pt. „Przygody Czerwonego Kapturka”; spek-
takl Teatru Małe Mi pt. „Fintikluszki – folkowe okruszki” prezentujący bajki, 
ludowe gadki i przyśpiewki zebrane w Muzycznym Kramie z Opowieściami, 
które wskrzesiły świat Wielkoludów, Domowych Skrzatów i zaprosiły dzieci  
do krainy Dawno Dawno Temu. Ponadto dla wszystkich miłośników fantastycz-
nych przygód z książką oraz prawdziwych poszukiwaczy skarbów literatury 
dla najmłodszych zorganizowano wirtualny kiermasz, podczas którego swoje 
specjalne oferty zaproponowały Wydawnictwa: Dream Books, Ezop, Jung-off -
-ska, Kropka, Literatura, Mamika, Sto Stron, Zakamarki. Kolekcjonerzy ma-
gicznych opowieści mieli okazję skorzystać z atrakcyjnych zniżek. Wystarczyło 
wybrać z oferty książkę oraz złożyć zamówienie podając hasło „LiterObrazki”. 
Powstały również dwa literobrazkowe murale. Pierwszy stworzyła Alicja Ko-
curek, w Filii nr 14 dla dorosłych i dla dzieci przy ul. Dworcowej 49 w Byd-
goszczy. Drugi, w Filii nr 16 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży             
przy ul. Brzęczkowskiego 2 w Bydgoszczy, namalowała Izabela Dudzik. 
 W ramach IX edycji Festiwalu Książki Obrazkowej dla Dzieci LiterO-
brazki Biblioteka przygotowała również kilka propozycji konkursowych m.in.: 
konkurs plastyczny dla dzieci „LiterObrazkowa kolorowanka – podwodny 
świat”, w efekcie którego powstała wielkoformatowa kolorowanka opracowana 
przez ilustratorkę Anitę Graboś; facebookowa zabawa z okazji Dnia Dziecka, 
w ramach której uczestnicy przesyłali swoje propozycje na literobrazkowe dzia-
łania; konkurs fotografi czny dla dzieci „LiterObrazki na wakacjach” polegający 
na samodzielnym wykonaniu zdjęcia ulubionej książki w wakacyjnym plenerze 
oraz konkursowe wersje gier mobilnych opartych na twórczości Joanny Krzy-
żanek: Cecylka Knedelek i tajemnica znikających klapsztuli, Cecylka Knedelek 
i przepyszne porzeczki oraz Cecylka Knedelek i festyn kulinarno-matematyczny.
 Na zakończenie Festiwalu, Biblioteka przygotowała mikołajkowe 
niespodzianki: świąteczne warsztaty, podczas których pod okiem Magdaleny 
Mrugowskiej oraz Lucyny Chyły-Szydłowskiej, dzieci wraz z rodzicami wy-
czarowały świąteczne ozdoby i dekoracje oraz słuchowisko Miłki O. Malzahn 
i Marcina Karnowskiego pt. „Pansen i pierwsza gwiazdka”, którzy zaprosili naj-
młodszych na spotkanie z Gwiazdką.

Ogółem w ramach IX Festiwalu Książki Obrazkowej dla Dzieci Lite-
rObrazki odbyły się 73 działania online, w których uczestniczyły 14.122 osoby. 
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Udział we wszystkich imprezach festiwalowych był bezpłatny. Zadanie dofi -
nansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzą-
cych z Funduszu Promocji Kultury - kwota dofi nansowania 128.000 zł, z budże-
tu Województwa Kujawsko-Pomorskiego (22.500 zł) oraz Miasta Bydgoszcz. 

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Jakuba Wojciechowskiego 
w Barcinie

Barcińska Biblioteka laureatem X edycji Ogólnopolskiego Rankingu Bi-
bliotek

Po raz dziesiąty Instytut Książki i dziennik „Rzeczpospolita” nagro-
dziły najlepsze biblioteki w Polsce. W ten sposób doceniono zaangażowanie 
samorządów, które uznały, że dobrze działająca biblioteka publiczna jest naj-
lepszym sposobem zapewnienia wszystkim mieszkańcom bezpłatnego dostępu 
do kultury, literatury, wiedzy i nowych mediów. Ideą rankingu jest wyróżnie-
nie najlepszych bibliotek publicznych działających w małych miejscowościach 
w gminach wiejskich, miejsko-wiejskich i miastach do 15. tysięcy mieszkań-
ców, jak również promowanie samorządów, które angażują się w rozwój kul-
tury w swojej gminie. W dziesiątej edycji rankingu sklasyfi kowano 835 placó-
wek. Oceniono je pod kątem m.in.: powierzchni biblioteki i fi lii w przeliczeniu 
na 1000 mieszkańców, średniego zatrudnienia w placówce, wielkości księgo-
zbioru w przeliczeniu na 1000 mieszkańców oraz liczby nowo zakupionych 
książek. Zwrócono także uwagę na alternatywne formy wypożyczania książek, 
udostępnianie ebooków, udział w ogólnopolskich wydarzeniach promujących 
czytelnictwo. Punkty przyznano m.in. za dostępność tytułów prasowych i no-
wych mediów oraz udogodnienia dla osób niepełnosprawnych. Przy ocenie 
wzięto również pod uwagę działające przy bibliotece kółka czytelnicze, arty-
styczne czy literackie.

Wyniki rankingu opracowane na podstawie ankiet wysłanych do bi-
bliotek ogłoszono 10 grudnia 2020 roku podczas uroczystej gali, która ze 
względu na sytuację epidemiologiczną odbyła się online. Wśród laureatów, 
po raz kolejny znalazła się Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Barcin im. Ja-
kuba Wojciechowskiego, która zajęła pierwsze miejsce w województwie kujaw-
sko-pomorskim oraz, z sumą 322,18 punktów, uplasowała się na trzeciej pozycji 
w klasyfi kacji ogólnopolskiej. O sukcesie barcińskiej biblioteki zdecydowało 
wiele czynników. Do najważniejszych należą: posiadanie bogatego księgo-
zbioru uzupełnianego zgodnie z zapotrzebowaniem czytelników oraz jego do-
stępność, którą zapewnia zautomatyzowany system wypożyczeń i rezerwacji, 
różnorodna oferta kulturalno-edukacyjna dostosowana do oczekiwań użytkow-
ników reprezentujących wszystkie grupy wiekowe, współpraca z organizacjami 
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i stowarzyszeniami na terenie gminy oraz spoza jej obszaru, otwartość na nowe 
technologie, wiedza, kreatywność i zaangażowanie bibliotekarzy.

Biblioteka w Barcinie stała się dla lokalnej społeczności ważnym miej-
scem, w którym można dzielić pasję czytania książek z innymi, uczestniczyć 
w ciekawych, inspirujących wydarzeniach, zdobywać wiedzę i nowe umiejęt-
ności, korzystać z nowoczesnych technologii. Dlatego też, aby jak najlepiej 
służyć mieszkańcom, Biblioteka współpracuje z Miejskim Domem Kultury 
oraz Zespołem Szkół w Barcinie, z którymi organizuje m.in. Narodowe Czy-
tanie, Orszak Trzech Króli i Noc Świętojańską, a także zaangażowana jest                         
we współpracę z podmiotami spoza gminy. Wśród nich znalazły się: Dom Wy-
dawniczy Biblioteki Śląskiej, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjne-
go, Stowarzyszenie Diabetyków, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Byd-
goszczy, Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury w Bydgoszczy. Książni-
ca może również liczyć na wsparcie ze strony Rady Miasta i Urzędu Miejskiego 
oraz pomoc wolontariuszy w przygotowywaniu spotkań i warsztatów. Ponadto 
sama stara się pozyskiwać środki pozabudżetowe. W 2020 roku, dzięki przy-
znanej dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zrealizowała 
dwa projekty w ramach programu Partnerstwo dla Książki: „Kulinarny savoir-
-vivre” mający na celu wspieranie rozwoju czytelniczego i edukacyjnego dzieci 
do 14. roku życia oraz „Historie życiem pisane – o biografi ach w bibliotece” 
promujący książkę i bibliotekę jako ośrodek animujący kulturę i aktywizujący 
lokalną społeczność. Właśnie takie przedsięwzięcia cieszą się dużym zaintere-
sowaniem czytelników, których sugestie są niezwykle cenne w kształtowaniu 
oferty zajęć i wydarzeń kulturalnych łączących w sobie tradycyjne i nowo-
czesne formy przekazu. W swojej działalności Biblioteka wykorzystuje nowe 
technologie. Umożliwia korzystanie z platform ebooków – Ibuk Libra i Legimi, 
prowadzi kursy e-learningowe nauki języków obcych oraz kursy komputero-
we. Aby nie stracić kontaktu z czytelnikiem, szczególnie w okresie pandemii, 
prowadzi usługę „książka na telefon”. Posiada także własną stronę internetową, 
fanpage oraz współpracuje z lokalnymi mediami. Za ich pośrednictwem promu-
je księgozbiór, informuje mieszkańców o planowanych wydarzeniach kultural-
nych oraz zachęca do wzięcia w nich udziału.

„Kulinarny savoir-vivre”

W ramach projektu „Kulinarny savoir-vivre” dofi nansowanego                   
ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Biblioteka Pu-
bliczna Miasta i Gminy Barcin zorganizowała w Oddziale dla dzieci i młodzie-
ży, w terminie 4 maja – 30 września 2020 roku cykl zajęć edukacyjno-plastycz-
nych mających na celu umożliwienie oraz wspieranie rozwoju czytelniczego 
i edukacyjnego młodych użytkowników biblioteki. Zaproponowane spotkania 
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stały się okazją do kształtowania dziecięcej wyobraźni, rozbudzenia zaintereso-
wań literaturą poświęconą kulinariom oraz promowania biblioteki jako miejsca 
przyjaznego dzieciom. 

Realizację projektu zapoczątkowały wakacyjne warsztaty ph. „O za-
chowaniu przy stole”, podczas których najmłodsi poznali znaczenie francuskie-
go wyrażenia „savoir-vivre”, poszerzyli swoją wiedzę na temat dobrych manier 
i form towarzyskich obowiązujących przy stole. Nauczyli się również prawidło-
wego ułożenia zastawy stołowej. Z kolei celem warsztatów kulinarnych pt. „Ka-
napkowy miszmasz w bibliotece” było przygotowanie kolorowych przekąsek 
z wykorzystaniem świeżych produktów oraz stworzenie galerii fi lcowych muf-
fi nek. Niezwykłą atrakcją dla miłośników kulinarnych podróży była wirtualna 
wycieczka na Wyspy Brytyjskie. Dzięki prezentacji dzieci zapoznały się z de-
koracjami w stylu angielskim, a następnie spróbowały swoich sił w tworzeniu 
gier planszowych w postaci stołu z zastawą. W ten sposób powstały planszówki 
o nazwach: „Burza słodkości”, „Poszukiwacze tortu” i „Tort słodkości”. Zaję-
ciom towarzyszyła również muffi  nkowa loteriada, czyli koło fortuny z niespo-
dzianką dla każdego uczestnika. 

Kolejne wakacyjne spotkania poświęcono owocom i warzywom wyko-
rzystywanym do przygotowywania kolorowych koktajli i świeżych przekąsek. 
O zdrowym żywieniu i odżywczych właściwościach darów natury opowiedzieli 
aktorzy Teatru Maska z Krakowa podczas spektaklu pt. „Baśń dla małych ła-
komczuszków – tajemnica zdrowych brzuszków”. Dzieci uczestniczyły rów-
nież w przygotowaniu wielkiego szwedzkiego stołu. Na zakończenie projektu 
bibliotekę odwiedziła Joanna Krzyżanek, autorka bajek, opowieści i wierszy  
dla dzieci. Podczas spotkań autorskich i warsztatów kulinarnych pisarka opo-
wiedziała o początkach swojej twórczości oraz przybliżyła najpopularniejszych 
bohaterów stworzonych przez siebie opowieści. Książka Dobre maniery dla 
dzieci stała się inspiracją do stworzenia przy użyciu ulubionych łakoci wafelko-
wych zwierzątek oraz strojów na różne okazje.

Projekt „Kulinarny savoir-vivre” został dofi nansowany w kwocie                
7 700 zł ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ra-
mach programu Partnerstwo dla Książki. Wkład własny wyniósł 2 200 zł.

„Historie życiem pisane – o biografi ach w bibliotece”

„Historie życiem pisane – o biografi ach w bibliotece” to projekt zre-
alizowany przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Barcin, w terminie               
od 1 lipca – 31 grudnia 2020 roku, dofi nansowany ze środków Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu Partnerstwo dla Książki. 

Cykl wydarzeń zorganizowanych w ramach projektu zainaugurowało 
spotkanie pt. „Kiedy znów zakwitną białe bzy. Zapomniany Marian Hemar”, 
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nawiązujące do Lwowa z przełomu XIX i XX wieku oraz międzywojennej War-
szawy. Gościem była Małgorzata Jarocińska, bydgoska historyk, autorka gawęd 
o ludziach zasłużonych dla historii i kultury polskiej, która za swoją działalność 
została uhonorowana Medalem „Pro Patria” w 2017 roku oraz Brązowym Krzy-
żem Zasługi w 2020 roku. Czytelnicy wysłuchali opowieści o Janie Marianie 
Hescheles – polskim poecie, satyryku, komediopisarzu, dramaturgu, tłumaczu 
poezji, autorze znanych i lubianych szlagierów, m.in. Czarne oczy, Czy pani 
Marta jest grzechu warta, Jest jedna jedyna, Kiedy znów zakwitną białe bzy, 
Nikt tylko ty, Ten wąsik, Upić się warto, Wspomnij mnie. Urodził się we Lwo-
wie, tutaj się kształcił i debiutował na łamach czasopisma Wiek Nowy. Okres 
międzywojenny spędził w stolicy, gdzie jako kierownik literackiego teatrzy-
ku „Qui pro Quo”, a następnie kabaretów „Banda”, „Cyganeria warszawska”, 
„Wielka Rewia”, „Cyrulik Warszawski” osiągnął szczyt sławy. Na początku 
wojny wyjechał do Rumuni, stamtąd uciekł do Palestyny i Egiptu. Walczył jako 
żołnierz Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich. Wtedy to napisał pieśń 
Karpacka Brygada i piosenkę Pamiętaj o tym wnuku, że dziadzio był w Tobruku. 
Na zawsze pozostał na obczyźnie. Pisał do „Dziennika Polskiego”, „Wiadomo-
ści”, współpracował z Radiem Wolna Europa. Opowieści gościa towarzyszyły 
fragmenty utworów muzycznych oraz prezentacja multimedialna przygotowana 
przez pracowników biblioteki. Kolejne spotkanie online z Małgorzatą Jarociń-
ską poświęcono przedwojennej Warszawie oraz trzem wyjątkowym kobietom. 
Gawęda pt. „Znane kobiety dwudziestolecia międzywojennego” przedstawiła 
losy Hanki Ordonówny, Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej oraz Zofi i Stry-
jeńskiej.

Podczas kolejnego spotkania przybliżono sylwetkę jednej z najpopu-
larniejszych polskich piosenkarek lat 60. i 70. ubiegłego stulecia – Ireny Jaroc-
kiej. Gościem była Mariola Pryzwan – polonistka i bibliotekarka, autorka wni-
kliwych, bogatych w unikatowe materiały biografi i pisarzy i artystów: Zbignie-
wa Cybulskiego, Haliny Poświatowskiej, Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, 
Władysława Broniewskiego, Marii Dąbrowskiej, Marii Kownackiej, Anny 
Jantar, Anny German. Nawiązawszy do książki Wymyśliłam Cię. Irena Jarocka 
we wspomnieniach, autorka opowiedziała m.in.: o trudnym dzieciństwie artyst-
ki, losach członków jej rodziny, początkach kariery zawodowej, pobycie w Pa-
ryżu, a także latach spędzonych w Stanach Zjednoczonych, powrocie do kraju 
i walce z chorobą. Gawęda gościa urozmaicona została archiwalnymi nagrania-
mi z koncertów oraz prezentacją fotografi i. Uczestnicy mieli również okazję 
posłuchać fragmentów wybranych piosenek.

Swoją najnowszą książkę Kobiety ze słynnych polskich obrazów. Bo-
skie, natchnione, przeklęte zaprezentowała podczas wrześniowego spotkania 
Iwona Kienzler – autorka ponad 80. książek, m.in. publikacji z zakresu historii, 
leksykonów i słowników, reportaży z podróży, a także biografi i. Dzięki przed-
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stawionym anegdotom, uczestnicy podążyli śladem bohaterek widniejących 
na najsłynniejszych płótnach Matejki, Ajdukiewicza, Lessera, Wyspiańskiego, 
Malczewskiego czy Styki. Dowiedzieli się m.in. kim była nieszczęśliwa dziew-
czyna z portretów Wyspiańskiego, dlaczego większość mitycznych postaci na 
obrazach Malczewskiego ma twarz jednej i tej samej kobiety o niepokojącej 
urodzie, kto stał za desperackim czynem młodego Podkowińskiego, kiedy ten 
zdecydował się pociąć nożem swoje najsłynniejsze płótno. 

„Kobiety przedwojenne” to tytuł kolejnego spotkania, podczas które-
go o bohaterkach swoich książek - Iłła i Służące do wszystkiego opowiedziała 
dziennikarka i pisarka Joanna Kuciel-Frydryszak. Zabrała czytelników w nie-
zwykłą podróż do świata przedwojennych kobiet. Pierwsza historia dotyczyła 
życia Kazimiery Iłłakiewiczówny, barwnej postaci polskiej literatury i polityki, 
poetki, tłumaczki, sekretarza Józefa Piłsudskiego. Druga opowieść przybliżyła 
losy polskich służących, kobiet z najniższego szczebla hierarchii służby domo-
wej. W przedstawionej galerii znalazły się zarówno te, które zapisały się w hi-
storii: Anna Kaźmierczak, prababcia kanclerz Angeli Merkel, Teosia Pytkówna, 
żona Stanisława Wyspiańskiego, Aniela „Ciemna”, która wymyśliła końcówkę 
Ferdydurke, komunistka Etla Bomsztyk, jak i te bezimienne. Pisarka poruszy-
ła temat różnic klasowych, zmieniającego się społeczeństwa pierwszej połowy 
XX wieku, opisała służbówki oraz przedstawiła statystyki służby. 

Czytelnicy mieli również okazję uczestniczyć w wirtualnej podró-
ży do Dworu Marzeń w Sielcu. Przewodnikiem po niezwykłej posiadłości,                      
która przez blisko sto lat należała do rodziny Unrugów była Katarzyna Rodzie-
wicz, dziennikarka, poetka, malarka, animatorka kultury, autorka esejów histo-
rycznych, a przede wszystkim kustosz jedynego w Polsce i Europie muzeum 
poświęconego admirałowi Józefowi Unrugowi. Podczas spotkania przybliżyła 
postać twórcy i dowódcy Floty Marynarki Wojennej w międzywojennej Pol-
sce, obrońcy Helu w czasie kampanii wrześniowej w 1939 roku. Jako prawdzi-
wa pasjonatka historii oraz właścicielka dworku zgromadziła liczne pamiątki               
po admirale i stworzyła ośrodek edukacji historycznej. Za odrestaurowanie 
obiektu i działalność „Dworu Marzeń” została odznaczona wieloma medalami 
i wyróżnieniami, m.in. marszałkowskim medalem Hereditas Saeculorum „Dzie-
dzictwo wieków”, wyróżnieniem marszałka Senatu Custos Monumentorum Rei 
Publicae „Strażnik Dziedzictwa Rzeczypospolitej”, medalem honorowym bur-
mistrza Żnina, medalem 90-lecia Marynarki Wojennej, Złotym Laurem Żniń-
skiego Towarzystwa Kultury.
 Gościem kolejnego spotkania poświęconego wybitnym osobowościom 
przedwojennej Polski był Mariusz Urbanek, historyk i autor biografi i m.in. 
generała Bolesława Wieniawy-Długoszewskiego, Stefana Kisielewskiego, 
Jana Brzechwy, Juliana Tuwima, Władysława Broniewskiego, Jerzego Waldorff a, 
Kornela Makuszyńskiego. Podczas spotkania online pt. „Porozmawiajmy 
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o Tyrmandzie” przytoczył wiele anegdot z życia twórcy Hotelu Angsar, 
Gorzkiego smaku czekolady Lucullus, Złego, Filipa czy Dziennika 1954. Na 
podstawie zebranych historii opartych na relacjach osób, o których Tyrmand 
wspominał w swoich książkach, Mariusz Urbanek stworzył obraz genialnego 
pisarza, buntownika, krytyka życia codziennego oraz człowieka, który 
wypowiedział obyczajową wojnę stalinizmowi i PRL.
 Podczas spotkania online pt. „Opowieści o życiu”, o swoich książkach 
biografi cznych Ksiądz Paradoks. Biografi a Jana Twadowskiego, Beksińscy. 
Portret podwójny, Komeda. Osobiste życie jazzu opowiedziała reporterka Mag-
dalena Grzebałkowska. Czytelnicy dowiedzieli się m.in. jak wygląda warsz-
tat biografi sty, w jakich okolicznościach powstawały poszczególne biografi e              
oraz co zdecydowało o wyborze bohaterów publikacji. 

W ramach projektu Biblioteka zorganizowała także wirtualne spotka-
nia z pisarzami skierowane do dzieci i młodzieży. W podróż do epoki roman-
tyzmu w poszukiwaniu śladów Adama Mickiewicza zabrał młodych czytelni-
ków pisarz i dziennikarz – Jakub Skworz. Podczas wirtualnego spotkania ph. 
„Historia Adama Mickiewicza – czego można się nauczyć od wieszcza 220 lat 
po Jego urodzinach” gość przybliżył młodzieńcze lata słynnego wieszcza, bo-
hatera książki Adaś Mickiewicz. Łobuz i mistrz. Opowieści towarzyszyła pre-
zentacja przygotowana przez gościa nawiązującą do życia i twórczości poety. 
Z kolei w świat bohaterów swoich powieści, których akcja rozgrywa się w cza-
sach współczesnych przeniosła uczestników pisarka i publicystka Ewa Nowak. 
Podczas spotkania pt. „Prawdziwe życie bohaterów moich powieści” autorka 
opowiedziała o inspiracjach i pomysłach oraz motywach, które wykorzystuje 
w swojej twórczości. Jej bohaterowie to postacie wielowymiarowe, dokonujące 
trudnych wyborów, borykające się z własnymi słabościami. Właśnie ich historie 
stały się tematem dyskusji z młodzieżą.

Na realizację projektu ph. „Historie życiem pisane – o biografi ach 
w bibliotece”, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Barcin otrzymała dofi nan-
sowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach progra-
mu Partnerstwo dla Książki, w wysokości 12 300 zł. Wkład własny wyniósł        
3 400 zł.

Biblioteka Miejska im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu

„Przebudzeni do działania”

W terminie 1 czerwca – 30 listopada 2020 roku Biblioteka Miejska 
w Inowrocławiu realizowała projekt ph. „Przebudzeni do działania”, które-
go celem było podniesienie świadomości ekologicznej lokalnej społeczności, 
przekazanie wiedzy i nowych umiejętności oraz ukształtowanie postawy odpo-
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wiedzialności wobec otaczającego środowiska. Zadanie zostało dofi nansowane 
przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu 
Partnerstwo dla Książki. 

Miłośnicy niecodziennych smaków zostali zaproszeni do udziału 
w warsztatach przyrodniczo-kulinarnych online ph. „Mój świat – mój dom”, 
które przeprowadziła dr Krystyna Stepczyńska-Szymczak, botanik, ekolog, et-
nobotanik, założycielka Akademii Natura. Podczas wirtualnego spaceru edu-
kacyjnego po inowrocławskim Parku Solankowym i jego okolicach uczestnicy 
poznali właściwości jadalnych roślin m.in.: jasnoty białej podobnej do pokrzy-
wy, komosy białej porównywanej do buraka i szpinaku, czy podagrycznika 
o smaku młodej marchewki. Spotkanie udostępniono na stronie Biblioteki, fa-
cebooku i kanale YouTube. Zamieszczono także link „Dzika kuchnia” z przepi-
sami kulinarnymi gościa oraz fi lmik prezentujący ofertę książkową biblioteki 
nawiązującą do tematu. Wrześniowe warsztaty plastyczne online ph. „Litera-
tura i przyroda… inspirują”, przygotowane i poprowadzone przez inowro-
cławskiego artystę Marcina Fołda, przyciągnęły amatorów sztuki nawiązującej 
do utworów literackich, w których natura odgrywa ogromną rolę. Właśnie dla 
nich przygotowano zadanie polegające na stworzenia obrazu o tematyce przy-
rodniczej inspirowanego utworami m.in.: Jana Kasprowicza, Jana Kochanow-
skiego, Adama Mickiewicza, Josepha Conrada, czy też Elizy Orzeszkowej. 
Wszystkie prace wykonane przy użyciu farb akrylowych lub kredek zostały 
następnie wyeksponowane w Bibliotece. Wystawę ph. „Natchnieni przyrodą 
i literaturą” można było obejrzeć od 15 września do 31 października 2020 roku. 
W kolejnym wirtualnym spotkaniu ze sztuką uczestniczyły dzieci z klas 1-4 
szkoły podstawowej. Poprowadziła je plastyk Alicja Kaczmarek, która zachę-
ciła do wykonania na butelkach fi ltrujących wielokrotnego użytku oznaczeń 
o tematyce ekologicznej. Temat zero-waste pojawił się przy okazji warsztatów 
skierowanych do dzieci i dorosłych ph. „Konkretne kroki, realne działania”, 
które poprowadziła Agnieszka Rogaszewska, krawcowa recyklingowa rozwi-
jająca idee ekonomii cyrkularnej, założycielka Fundacji Alternatywnej. Tym 
razem uczestnicy mieli okazję własnoręcznie wykonać woreczki do warzyw 
i owoców oraz etui wielokrotnego użycia z materiałów dostępnych w każdym 
domu. Z kolei podczas warsztatów „Domowe sposoby”, pod okiem Patrycji We-
gner-Keiling można było przygotować m.in. proszki i pasty według autorskich 
przepisów. Wykonanym produktom nadano nazwy wywodzące się z literatury. 

W ramach projektu odbyły się także spotkania autorskie nawiązujące 
do działań na rzecz ochrony środowiska. O ruchu zakładającym maksymalne 
ograniczenie produkcji odpadów opowiedziała Katarzyna Wągrowska – autorka 
książki Życie zero waste. Żyj bez śmieci i żyj lepiej. Podczas spotkania online  
ph. „Od maksymalizmu do minimalizmu” pokazała jak ograniczyć ilość pro-
duktów spożywczych oraz zredukować przedmioty, z których już nie korzy-
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stamy. Ekologia oraz rodzicielstwo bliskie naturze stały się tematem kolejnego 
spotkania, które odbyło się w październikowe popołudnie w Saloniku Literac-
ko-Artystycznym. Gościem była Reni Jusis – autorka tekstów i muzyki, pro-
ducentka nagrań, ambasadorka akcji „Strefa Karmienia Piersią” i Niezależnej 
Inicjatywy Rodziców i Położnych „Dobrze urodzeni”, założycielka portalu dla 
rodziców Ekomama.pl. Artystka jest również współautorką książki Poradnik 
dla zielonych rodziców będącej zbiorem pomysłów na wychowanie przyszłych 
pokoleń w duchu poszanowania otaczającego świata.
 Z kolei dla najmłodszych czytelników przygotowano poranki lite-
rackie online ph. „Żywe słowo, żywa przyroda”, podczas których członkinie 
Dyskusyjnego Klubu Książki zaprezentowały fragmenty opowieści o tematyce 
przyrodniczej. Po wysłuchaniu lektury dzieci uczestniczyły w minikonkursie 
sprawdzającym wiedzę na temat treści poznanej historii. Za udzielenie prawi-
dłowej odpowiedzi uczestnicy otrzymali książkę o tematyce ekologicznej.

Wśród propozycji wspierających działania na rzecz ochrony środowi-
ska przygotowano także nietypowy bookcrossing ph. „Biblioteka dla środowi-
ska”, podczas którego dzieci, młodzież i dorośli zaangażowali się w uwalnianie 
książek zgodnie z ideą Ogólnopolskiego Święta Wolnych Książek.

Projekt ph. „Przebudzeni do działania” otrzymał dofi nansowanie            
ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z programu Part-
nerstwo dla Książki, w wysokości 9 450 zł.

„Książkostory i potwory”

„Książkostory i Potwory” to projekt dofi nansowany ze środków Mini-
sterstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Pro-
mocji Kultury, zrealizowany w terminie 1 września - 30 listopada 2020 roku                
przez Bibliotekę Miejską w Inowrocławiu. Głównym celem projektu było 
wprowadzenie zarówno dzieci, jak i osób dorosłych w problematykę bajkote-
rapii jako techniki terapeutycznego oddziaływania poprzez tekst. Dzięki mocy 
słowa dzieci miały możliwość rozwinąć swoją wyobraźnię, a dorośli dowie-
dzieć się, jak właściwie dobierać książki oraz łączyć je z innymi dyscyplinami 
sztuki i życia, by pomóc dziecku stłumić lęk. Projekt objął 19 powiązanych ze 
sobą tematycznie imprez: happening, warsztaty, spotkania autorskie, spektakle 
teatralne, konkursy oraz wystawę. 

Gośćmi spotkań autorskich online byli: Tomasz Samojlik – biolog, popu-
laryzator przyrody, rysownik, twórca komiksów oraz książek dla dzieci, m.in.: 
Żubr Pompik, O rety! Przyroda i Umarły las; Krzysztof Nowakowski – po-
dróżnik, maszer, miłośnik gór i psich zaprzęgów oraz autor książek Lapońska 
przygoda Mai i 23 kilometr wypełnionej pasją i miłością do natury i zwierząt 
oraz Marcin Kostrzyński – przyrodnik, autor książki Gawędy o wilkach i in-
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nych zwierzętach oraz fi lmów przyrodniczych. W ramach happeningu ph. „Ach! 
Fajne książki, że aż strach!” odbyły się internetowe zabawy, poprowadzone           
przez Lidię Gralak z „Animacji na kółkach”, która zabrała dzieci w świat pe-
łen magii, a podczas warsztatów kreatywnych pomogła dzieciom rozprawić się 
ze strachem. Z kolei na zajęcia taneczne zaprosiła Agnieszka Matusiak „Dirty 
Dancing Instruktor”. Dopełnieniem happeningu był spektakl Teatru Baj Po-
morski Przypadki Doktora Bonifacego Trąbki, gdzie razem z kukułką, sową 
z restauracji, psem Burkiem, jeżem i innymi zwierzętami, dzieci miały okazję 
oswoić się z wizytą w pokoju lekarskim. W październiku, zarówno dla dzieci,                     
jak i dla dorosłych przygotowano warsztaty handmade „Potworowelove” oraz 
„Pora na książko-poTwora”, podczas których powstały potworowe przytulanki 
oraz przestrzenne potworki wykonane przy użyciu makiet książek kartonowych. 
Uczestnicy wzięli także udział w twórczej zabawie poprowadzonej przez spe-
cjalistkę od bajania – Katarzynę Zych z Wydawnictwa Bajkopis. Dowiedzieli 
się m.in. jak powstaje książka oraz stworzyli własne książkowe poTWORY bę-
dące źródłem inspiracji do tworzenia kolejnych opowieści. 

Niezwykle pomocne w przezwyciężaniu strachu i lęku okazały się 
warsztaty psychoedukacyjne ph. „Wpychamy strachy do szafy” przeprowadzo-
ne przez psycholog Barbarę Krzemińską. W ich skład weszły zajęcia dla dzieci 
od lat 5., oparte na książce gościa O żuberku Karolku, który bał się wycho-
dzić z domku oraz prezentacja dla rodziców pt. „Jak pomóc dziecku poradzić 
sobie z lękiem?”. Dorośli mieli również możliwość uczestniczenia w dwóch 
kreatywnych warsztatach ph. „Był sobie Potwór” poświęconych pisaniu ba-
jek oraz tworzeniu do nich ilustracji. Pierwsze zajęcia wzbogacone cennymi 
radami i praktycznymi wskazówkami poprowadziła Sylwia Chutnik – pisarka, 
kulturoznawczyni, działaczka społeczna oraz laureatka Paszportu Polityki w ka-
tegorii Literatura za rok 2008. Z kolei warsztaty ilustratorskie przygotowała 
i przeprowadziła inowrocławska artystka – Marta Solińska. Podsumowaniem 
projektu „Książkostwory i potwory” była wystawa pt. „Oko w oko z poTwora-
mi”, której celem było zwrócenie uwagi na terapeutyczną wartość książki oraz 
zachęcenie do wyrażania własnych emocji. W skład ekspozycji weszły powstałe               
podczas zajęć i warsztatów prace plastyczne uczestników, a także barwne grafi -
ki potworów zachęcające do rozmów z dzieckiem o emocjach i kolorach zgło-
szone do konkursu online pt. „Mój kolorowy Potwór”. Spośród nadesłanych 
prac jury pod przewodnictwem artysty malarza Marcina Fołdy przyznało trzy 
nagrody oraz sześć wyróżnień. Uroczyste otwarcie wystawy uświetnił spektakl 
lalkowy online Teatru Barnaby O Pryszczycerzu i Królewnie Pięknotce. Projekt 
„Książkostory i Potwory” zrealizowany przez Bibliotekę Miejską w Inowro-
cławiu otrzymał dofi nansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, w wysokości    
12.800 zł.
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„MOC przyciągania do CZYTANIA”

Biblioteka Miejska w Inowrocławiu zrealizowała projekt ph. „MOC 
przyciągania do CZYTANIA” dofi nansowany ze środków Ministerstwa Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. 
Głównym celem projektu przeprowadzonego w terminie 1 marca-30 listopada 
2020 roku była promocja czytelnictwa wśród dzieci w wieku przedszkolnym 
i wczesnoszkolnym. Na wydarzenia festiwalowe złożyły się m.in.: spotkania 
z autorami książek dziecięcych, zabawa online, warsztaty zielarskie, kulinarne, 
a także konkurs na wykonanie książki obrazkowej skierowany do dzieci w wie-
ku przedszkolnym. 

Gościem warsztatów ilustratorskich online była Joanna Zagner-Kołat, au-
torka ilustracji do książki Małgorzaty Strękowskiej-Zaremby Królewskie życie 
królów, wydanej w formie historycznego komiksu przedstawiającego w zabaw-
ny sposób historię Polski, od Mieszka I do Stanisława Augusta Poniatowskie-
go. Artystka zaprezentowała również fragment książki Małgorzaty Strękow-
skiej-Zaremby Filipek i imprezy oraz wykonała rysunek jednego z bohaterów.              
Nie zabrakło także wirtualnego minikonkursu dla uczestników wydarzenia. 
Z kolei na zabawy słowne zaprosiła Agnieszka Frączek, autorka książek dla 
dzieci popularyzujących wiedzę o współczesnej polszczyźnie: Trzeszczyki czy-
li trzeszczące wierszyki, Jedna litera, a zmiana wielka, Siano w głowie czyli 
trafi ła kosa na idiom. Podczas spotkania online opowiedziała o kulturze słowa 
i rozprawiła się z błędami językowymi. Biografi e sławnych postaci przybliżyła  
Anna Czerwińska-Rydel, autorka opowieści biografi cznych dla dzieci i mło-
dzieży poświęconych m.in.: Marii Skłodowskiej-Curie, Henrykowi Sienkiewi-
czowi, Januszowi Korczakowi. W trakcie kolejnych kreatywnych warsztatów, 
o technice kolażu opowiedziała Magdalena Pilch, autorka ilustracji do książki 
Izabelli Klebańskiej Hej zagrajcie siarczyście! Opowieść o Stanisławie Mo-
niuszce. Artystka przedstawiła autorskie dzieła i zachęciła dzieci i rodziców do 
wykonania pracy plastycznej poświęconej wybitnemu kompozytorowi. Dzieci 
miały również okazję uczestniczyć w warsztatach kulinarnych z Joanną Krzyża-
nek, która zabrała je w podróż do wirtualnego Knedelkowa, gdzie razem z Ce-
cylką Knedelek i gąską Walerią wyczarowały maślane babeczki z truskawkami. 

Wrześniowe spotkania organizowane głównie w fi liach bibliotecznych 
skierowane do najmłodszych uczestników poświęcono teatrowi wyobraźni.          
Na spotkanie z baśniami i legendami z całego świata zaprosił Mateusz Świstak 
– opowiadacz, pisarz i edukator. Z kolei w tajemniczy świat Profesora Parzy-
ziółko wprowadziła uczestników Dorota Wojciechowska-Danek, autorka i ilu-
stratorka książki Parzyziółko. Dzieci poznały smaki i zapachy popularnych ziół: 
bazylii, oregano, rozmarynu, a także zainspirowane pełnym ciekawych infor-
macji kieszonkowym przewodnikiem zielarskim profesora, stworzyły własne 
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zielniki. Miłośnicy zabaw literacko-plastycznych uczestniczyli w warsztatach 
z Doriną Maciejką, autorką książek dla dzieci, ilustratorką i trenerką jogi śmie-
chu. Oprócz zabaw ruchowych, dzieci stworzyły plastelinową dżunglę, pełną 
egzotycznych zwierząt.

W ramach projektu Biblioteka zorganizowała zabawę online dla najmłod-
szych ph. „ArcyMOCNY początek”. Szereg ciekawych doświadczeń i ekspery-
mentów przeprowadzili animatorzy grupy Pomysłowy Dobromir, a na uczest-
ników czekały atrakcyjne niespodzianki. Biblioteka ogłosiła również konkurs 
skierowany do grup przedszkolnych. Zadaniem było wspólne stworzenie książ-
ki obrazkowej nawiązującej do twórczości wybranego polskiego autora litera-
tury dziecięcej. Powstałe książki zostały umieszczone na stronie internetowej 
Biblioteki i wzięły udział w plebiscycie na najlepszy przedszkolny picture book. 

Kwota dofi nansowania projektu ze środków Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, wyniosła       
8 990 zł.

„Cały ten jazz”

Biblioteka Miejska w Inowrocławiu, w terminie 1 września - 30 listopada 
2020 roku realizowała projekt ph. „Cały ten jazz” dofi nansowany ze środków 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu 
Promocji Kultury. Głównym celem projektu było popularyzowanie wiedzy         
na temat życia i twórczości jednego z Patronów 2020 roku – Leopolda Tyrman-
da, w 100. rocznicę urodzin pisarza oraz zachęcenie mieszkańców Inowrocła-
wia i powiatu inowrocławskiego do uczestnictwa w życiu kulturalnym. W skład 
wydarzenia weszło 7 działań promujących wiedzę o literaturze, muzyce, tańcu 
i twórczości artystycznej.

Ciekawą propozycją dla pasjonatów lokalnej historii była gra miejska 
ph. „Złe adresy”, której celem było przybliżenie miejsc okrytych złą sławą 
z uwagi na znajdujące się w nich m.in. instytucje związane z aparatem repre-
sji. Zadaniem uczestników było dotarcie do wszystkich wyznaczonych przez 
Bibliotekę miejsc, rozwiązanie zadań i udzielenie odpowiedzi na pytania. 
Specjalnie przygotowany folder konkursowy z pytaniami można było pobrać 
od 26 października do 30 listopada 2020 roku we wszystkich placówkach Bi-
blioteki, a także w punkcie Informacji Turystyczno-Kulturalnej. Oprócz zadań 
znalazły się w nim również ciekawe informacje, a także kody QR kierujące do 
linków poświęconych pisarzowi. Zwycięzców wyłoniono na podstawie losowa-
nia spośród prawidłowo wypełnionych i nadesłanych kuponów. Biblioteka za-
prosiła również do udziału w konkursie rękodzielniczym ph. „Skarpeta”, nawią-
zującym do kolorowych skarpetek Leopolda Tyrmanda będących jego znakiem 
rozpoznawczym. Zadaniem uczestników było wykonanie dzierganej skarpety, 
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nie mniejszej niż 15 cm i dostarczenie jej do Biblioteki. Wziąwszy pod uwagę 
kreatywność, oryginalność pracy, estetykę wykonania oraz dobór materiałów, 
jury przyznało trzy nagrody oraz dwa wyróżnienia. 

W ramach projektu, w terminie od 3-19 listopada 2020 roku, można było 
także obejrzeć wystawę pt. „TYRMAND – kalendarium życia”. Ekspozycja 
wypożyczona z Muzeum Jazzu w Warszawie, prezentowała najważniejsze fakty 
z życia wybitnego pisarza, publicysty, dziennikarza i propagatora jazzu w Pol-
sce. Powstała na podstawie fotografi i, plakatów, wycinków prasowych i wy-
powiedzi przyjaciół, m.in. Stefana Kisielewskiego oraz Zbigniewa Herberta. 
Każda z prezentowanych plansz zawierała kod QR kierujący na podstronę z do-
datkowymi informacjami, znajdującą się na stronie muzeumjazzu.pl. Wystawę 
uzupełniły również publikacje dotyczące ikony polskiego świata artystycznego 
i muzyki jazzowej pochodzące ze zbiorów Biblioteki Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika w Toruniu. Z kolei podczas spotkania online, o swoich fascyna-
cjach Tyrmandem opowiedział Marcel Woźniak – pisarz i scenarzysta, autor 
trylogii kryminalnej oraz książek: Biografi a Leopolda Tyrmanda. Moja śmierć 
będzie taka jak moje życie i Tyrmand. Pisarz o białych oczach. W poszukiwa-
niu materiałów odbył podróż do Stanów Zjednoczonych, Rosji i na Litwę. Od-
wiedził archiwa państwowe oraz prywatne. Nawiązał również relacje z wdową                   
po Tyrmandzie – Mary Ellen oraz ich dziećmi. Marcel Woźniak współtworzył 
wraz z Andrzejem Rumianowskim z Muzeum Jazzu prezentowaną w Bibliotece 
wystawę. 

Muzycznym wydarzeniem projektu był koncert zespołu IMMORTAL 
ONION. Trio w składzie: Ziemowit Klimek – kontrabas i gitara basowa,                
Tomir Śpiołek – fortepian, Wojtek Warmijak – perkusja, zaprezentowało utwory 
ze swojej drugiej płyty XD [Experience Design]. Swoje inspiracje muzycy 
czerpią z progresywnego metalu, muzyki fi lmowej i jazzu. Koncert był prezen-
towany na stronie internetowej i facebooku Biblioteki oraz kanale YouTube. 
Niezwykłą atrakcją dla miłośników muzyki jazzowej oraz twórczości najwy-
bitniejszych jej przedstawicieli była projekcja fi lmu dokumentalnego o Mile-
sie Davisie, w reżyserii Stanleya Nelsona. Podczas dyskusji poprowadzonej 
przez Łukasza Oliwkowskiego, uczestnicy zwrócili uwagę na ważną rolę, jaką 
w fi lmie odegrały nagrania koncertów Davisa, wypowiedzi bliskich mu osób 
i współpracowników. Ciekawostką było również to, iż na okładce płyty Milesa 
Davisa Dig z 1975 roku znalazła się historia związana z pobytem Leopolda 
Tyrmanda w III Rzeszy, podczas którego pisarz ukradkiem słuchał jazzu. Bi-
blioteka zaprosiła także dzieci i młodzież na warsztaty tańca jazzowego online. 
Podczas zajęć prowadzonych przez instruktorkę ze Szkoły Tańca RAZ DWA 
TRZY, zaprezentowano podstawowe kroki oraz krótkie układy choreografi czne.
 Na realizację projektu „Cały ten jazz” Biblioteka Miejska w Inowro-
cławiu otrzymała dofi nansowanie w wysokości 10 400 zł. ze środków Minister-
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stwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji 
Kultury. 

Gminna Biblioteka Publiczna w Sadkach

„Krajeńskie impresje”

Gminna Biblioteka Publiczna w Sadkach oraz fi lie biblioteczne w Dębo-
wie i Radziczu realizowały projekt ph. „Krajeńskie impresje” dofi nansowany 
ze środków Narodowego Centrum Kultury, w ramach programu „EtnoPolska 
2020” służącego rozwijaniu działań z zakresu edukacji regionalnej i upowszech-
nianiu wiedzy na temat tradycyjnych wartości. W skład wydarzeń skierowa-
nych do uczestników w wieku od 7 do 18 lat, nawiązujących do historii, trady-
cji i kultury Ziemi Krajeńskiej weszły: lekcje muzealne, prelekcje, warsztaty 
oraz prezentacje. Biblioteka zaproponowała szereg spotkań z kustoszem z Mu-
zeum Ziemi Krajeńskiej – Anną Sergot. Podczas wykładów poświęconych gwa-
rze oraz zwyczajom regionu, uczestnicy mieli okazję zaznajomić się ze słowami 
i wyrażeniami powszechnie używanymi w przeszłości (np. ancug, barłożyć, by-
giel, ciupka, dekiel, dźwierka), dowiedzieć się, jak dawniej obchodzono Boże 
Narodzenie i Wielkanoc, a także jak wyglądały sakramenty chrztu i małżeń-
stwa. Ilustrację do tematu stanowiły fotografi e przedstawiające dawny strój kra-
jeński. Na zakończenie każdego ze spotkań przygotowano test ze znajomości 
wybranych słów pochodzących z gwary krajeńskiej. Poszczególne elementy 
regionalnego stroju można było również podziwiać przy okazji występu Zespo-
łu Pieśni i Tańca „Krajna”, którego członkowie zaprezentowali taniec ludowy 
o nazwie „wiwat”, wywodzący się z terenów Wielkopolski, tańczony podczas 
wesel i zabaw. Przy akompaniamencie akordeonu uczestnicy wspólnie wykona-
li pieśń ludową Posłała mnie matka…. Z kolei warsztaty hafciarskie, prowadzo-
ne przez Monikę Mitek, przybliżyły historię haftu krajeńskiego występującego 
w trzech kolorach: jasnoniebieskim, ciemnoniebieskim i czarnym. Zwieńcze-
niem wszystkich zajęć było wykonanie na serwetkach niezwykle dekoracyjnych 
motywów haftu więcborskiego i złotowskiego. 

Dla pasjonatów wycieczek krajoznawczych do miejsc przybliżających 
dziedzictwo kulturalne regionu, Biblioteka zorganizowała wyjazd do Muzeum 
Kultury Ludowej w Osieku nad Notecią, gromadzącego eksponaty i obiek-
ty architektury wiejskiej z terenu Krajny, Pałuk i Puszczy Noteckiej. Podczas 
zwiedzania skansenu uczestnicy zapoznali się z historią wypieku chleba, pozna-
li zabytkowy młyn, a także uczestniczyli w samodzielnym wyrabianiu ciasta 
drożdżowego. Dodatkową atrakcją była przejażdżka bryczką. 

W ramach wydarzenia odbył się również cykl prelekcji dotyczących              
II wojny światowej na terenach Krajny oraz udziału polskich lotników w Bitwie 



128

o Anglię. Gościem spotkań był dr Sławomir Łaniecki – pracownik Uniwersytetu 
Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, który przybliżył m.in. sylwetkę polskie-
go lotnika pochodzącego z Torunia – Stanisława Skalskiego. 

Projekt zakończył koncert w Filharmonii Pomorskiej, podczas którego 
uczestnicy wysłuchali kompozycji Stanisława Moniuszki w aranżacji Orkiestry 
Kameralnej Miasta Tychy – AUKSO. Wśród zaprezentowanych utworów zna-
lazły się: Zapomniane skrzypki moje, Latem brzózka mała z liściem rozmawiała 
oraz Znaszli-li ten kraj w wykonaniu Katarzyny Moś.

Projekt „Krajeńskie impresje” dofi nansowano ze środków Narodowego 
Centrum Kultury w ramach programu „EtnoPolska 2020” w kwocie 22 000 zł. 
Wkład własny wyniósł 2 450 zł.

Biblioteka Publiczna w Sępólnie Krajeńskim

„Kulturalny Tygiel Biblioteczny”

Biblioteka Publiczna w Sępólnie Krajeńskim realizowała w terminie 
1 sierpnia-31 grudnia 2020 roku projekt ph. „Kulturalny Tygiel Biblioteczny” 
dofi nansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. W skład zadania przeprowadzo-
nego w reżimie sanitarnym oraz transmitowanego na bibliotecznym facebooku 
weszły: spotkania, warsztaty, przedstawienia, koncerty oraz wystawy. 

Pasjonaci dalekich podróży spotkali się z dziennikarzem Jakubem         
Poradą. Wzbogacona fi lmikami prelekcja dotyczyła nie tylko pracy zawodo-
wej, ale także podróżowania. Gość opowiedział m.in. dlaczego warto podróżo-
wać oraz na co zwracać uwagę podczas wypraw. Pokazał również internetowe 
wyszukiwarki lotów i noclegów, z których sam korzysta podczas planowania 
swoich podróży. Dużym zainteresowaniem cieszył się cykl warsztatów ręko-
dzielniczych na tkaninie i porcelanie prowadzonych przez Beatę Bohaczyk. 
Powstałe prace weszły w skład ekspozycji dostępnej online. Z kolei dorobek 
artystyczny lokalnych twórców – uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej 
przy „Stowarzyszeniu Dorośli - Dzieciom” można było podziwiać na wystawie, 
która kolejny raz wpisała się w obchody Dni Sępólna Krajeńskiego. Prace 
pochodziły z różnych pracowni i reprezentowały techniki, takie jak: rysunek, 
malarstwo, haft, fi lcowanie. Podczas październikowej Nocy Bibliotek artyści 
z Teatru Rozmaitości „Gwitajcie” ze Szczecina przygotowali spektakl oparty na 
twórczości artystów dwudziestolecia międzywojennego pt. „Lata dwudzieste, 
lata trzydzieste, czyli dawnych wspomnień czar” oraz interaktywne przedsta-
wienie na podstawie bajki Jana Brzechwy Pchła Szachrajka. Artystyczną noc 
w Bibliotece zakończył koncert szlagierów miłosnych pt. „Nie kochać w taką 
noc”. 
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W ramach projektu, Bibliotekę odwiedzili również: Małgorzata Mó-
wińska-Zyśk i Waldemar Zyśk, którzy przedstawili kolaż muzyczno-poetycko-
-malarski pt. „W kulturalnym atelier”, bydgoscy soliści z kwartetu smyczko-
wego ARTE CON BRIO, którzy zagrali koncert z okazji 100. rocznicy uro-
dzin Jana Pawła II, a także Wanda i Eugeniusz Rzyscy prezentujący spektakl                         
Ich czworo Gabrieli Zapolskiej z cyklu „Teatr przy stoliku” oraz wieńczący 
projekt recital świąteczny pt. „Kolędnicy”.
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JUBILEUSZE BIBLIOTEK

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Żninie obchodziła 
w 2020 r. swoje 75 urodziny. W maju 1945 r. powołano w Żninie do życia 
Powiatową Bibliotekę Publiczną, natomiast rok później utworzono w tym 
mieście Miejską Bibliotekę Publiczną. Rok 1954 przyniósł połączenie obu 
bibliotek, w wyniku którego powstała Powiatowa i Miejska Biblioteka 
Publiczna. Na przestrzeni kolejnych lat nazwa ulegała zmianom, a w obecnej 
formie obowiązuje od 2006 r. Plany jubileuszowych, z założenia hucznych, 
obchodów skorygowała, niestety, pandemia. Terminy były kilkakrotnie 
przekładane. Ostatecznie główna uroczystośćz okazji 75-lecia książnicy 
miała miejsce 8 października. W tym dniu odsłonięto mural umiejscowiony 
na zewnętrznej ścianie biblioteki (od strony ul. Sienkiewicza). Dokonali tego: 
Starosta Żniński Zbigniew Jaszczuk, Wicestarosta Żniński Andrzej Hłond, 
Przewodnicząca Rady Powiatu w Żninie Józefa Błajet, Burmistrz Żnina 
Robert Luchowski oraz dyrektor MiPBM Beata Czaczyk. Na wykonanie 
muralu na zewnętrznej ścianie biblioteki Powiat Żniński przekazał dotację 
celową w wysokości 7000 zł. Mural nawiązuje do tradycji i kultury Pałuk 
oraz osób z ni mi ściśle związanych. Ma on łączyć tradycję z nowoczesnością, 
a więc przeszłość z teraźniejszością i przyszłością. Jednocześnie ma przyciągać 
uwagę odbiorcy, stąd też celowo niektóre książki na muralu mają tytuły zbliżone 
do tytułów książek dostępnych w książnicy lub tytuły całkowicie wymyślone, 
których jeszcze nie wydano, ale nawiązują one do tradycji regionu. Nieopisane 
tytułami grzbiety słowników tylko kolorem nawiązują do książek na Pałukach 
wydanych bądź też w książnicy się znajdujących. To odbiorca ma zgadnąć, 
o jakie słowniki chodzi. Autorami koncepcji muralu są żnińscy bibliotekarze. 
Ostatecznego przygotowania projektu oraz jego wykonania podjął się 
Dawid Krawczak z grupy Hello Art. Za sprawą strony internetowej Stowarzy-
szenia Bibliotekarzy Polskich oraz serwisu LUSTRO BIBLIOTEKI dowiedzia-
ła się o muralu cała Polska. Po części ofi cjalnej przedstawiciele władz samorzą-
dowych obejrzeli odnowione wnętrza książnicy. Z okazji jubileuszu ścianyzo-
stały przyozdobione cytatami z książek. Przygotowano jubileuszową wystawę 
pt. „Ludzie, miejsca, wydarzenia – 75 lat żnińskiej książnicy”. Składały się
na nią fotografi e przedstawiające to, co biblioteka ma do zaoferowania czytelni-
kom obecnie, jak i to, co się wydarzyło przez 75 lat istnienia książnicy. Uwagę 
wszystkich przykuła także mosiężna Sowa, która z okazji jubileuszu pojawiła 
się na budynku biblioteki, obok napisu BIBLIOTEKA. Wykonał ją żniński ar-
tysta Zbigniew Dolski. W październiku 2020 r. można się także było zapoznać 
z pracami artysty ze Żnina Romana Terzyka pt. „Epitafi um” prezentowanymi 
w Galerii Małej biblioteki. W holu biblioteki prezentowano wybrane autogra-
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fy pisarzy i artystów, którzy gościli w żnińskiej książnicy. Z okazji swojego 
jubileuszu biblioteka nagrodziła statuetkami i książkami swoich najbardziej 
aktywnych czytelników (trzy kategorie: dorośli, młodzież, dzieci), czyli tych, 
którzy wypożyczyli i przeczytali w roku jubileuszu największą liczbę książek. 
W ramach jubileuszowych obchodów zaproszono dzieci do wzięcia udziału 
w konkursie plastycznym na ,,kartkę urodzinową” z okazji urodzin biblioteki. 
75-lecie MiPBP stało się też okazją do zaprezentowania działalności placówki 
na łamach ogólnopolskiego czasopisma „Poradnik Bibliotekarza”. W numerze 
10/2020 opublikowany został okolicznościowy artykuł pracownika książnicy 
Barbary Filipiak, który kończy się słowami: „I tak mija 75 lat, żnińska biblio-
teka z powodzeniem kultywuje dziedzictwo swojego regionu i przyczynia się 
tym samym do rozwoju intelektualnego, materialnego i duchowego dorobku 
społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem Żnina i Pałuk.”, a długoletnia 
(1983-2019) dyrektor MiPBP Jadwiga Jelinek pisze w zamieszczonym w nu-
merze 2/2013 „Bibliotekarza Kujawsko-Pomorskiego” artykule „Miejska i Po-
wiatowa Biblioteka Publiczna na mapie kulturalnej Żnina”: „Pałuki to region 
o bogatej historii, wielkich tradycjach i ogromnym dorobku kulturalnym, do 
którego tworzenia przyczynia się w dużej mierze Biblioteka, inicjując i scalając 
wiele działań, współpracując z licznymi podmiotami.” 
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JUBILEUSZE BIBLIOTEK

Gminna Biblioteka Publiczna w Lnianie rozpoczęła 1 lutego 2020 r. 
obchody 70. rocznicy powstania. Z uwagi na pandemię zostały rozłożone w cza-
sie i potrwają one do 20 grudnia 2021 r. Przyświecać im będzie hasło „Tu czy-
tamy już 70 lat”, wyłonione w drodze konkursu adresowanego do młodzieży 
i dorosłych. Na ulotkach i plakatach promujących GBP oraz działania związa-
ne z jubileuszem i 120. rocznicą urodzin bibliotekarki, założycielki biblioteki 
w Lnianie, Ksaweryny Iwanickiej, zamieszane są jeszcze kolejne 2 konkurso-
we hasła: „Bądź otwarty na czytanie” oraz „Skrótem do kultury nasza bibliote-
ka”. 27 maja 2020 r. przed biblioteką, w towarzystwie dostojnej brzozy, stanę-
ła ławeczka, na której umieszczono pierwszą zwrotkę wiersza Jana Brzechwy
pt. Brzoza. Jej odsłonięcia, w ramach jubileuszowych obchodów, dokona-
ła Dyrektor GBP Iwona Cynarzewska. Zaprosiła czytelników, w każdą środę 
o godz. 12.00, do głośnego czytania w tym miejscu prozy lub poezji – w realu, 
bądź wirtualnie. 1 lipca 2020 r. właśnie na tej ławeczce Wójt Gminy Lniano 
Zofi a Topolińska odczytała fraszki Na lipę i Na zdrowie Jana Kochanowskiego. 
Tego dnia ogłoszony został również konkurs literacki O pióro Św. Wawrzyńca 
na fraszkę lub krótki wiersz nawiązujący do 70. rocznicy powstania placówki. 
Patronat nad konkursem pt. „Wolność czytania” objęła Wójt Gminy. Z uwa-
gi na pandemię konkurs przedłużono do 9 kwietnia 2021 r. i zmieniono temat                  
na „DoCzytania”. 

W dniach od 8 do 22 maja 2020 r. można było podziwiać najstarsze 
książki i czasopisma znajdujące się w bibliotecznych zbiorach, a wśród nich 
takie perełki, jak Tajemnice starego przymierza wg Widzeń Anny Katarzyny 
Emmerich z zapisków Klemensa Brentano wydane w 1899 roku oraz O naśla-
dowaniu Jezusa Chrystusa wg tłumaczenia ks. Aleksandra Jełowieckiego z roku 
1886 (!) – obie przechowywane w specjalnej gablocie. Część najstarszych zbio-
rów trafi ła do GBP dzięki uprzejmości Stanisława Redzimskiego, które groma-
dzić zaczął już jego ojciec, często ratując je od zniszczenia. 

Kolejnym jubileuszowym akcentem było posadzenie 14 listopada 
2020 r., obchodzonego w Polsce jako Dzień Czystego Powietrza, brzozy, na-
zwanej przez pracowników GBP „Jubilatką”. Z kolei 4 grudnia 2020 r. na-
stąpiło odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej Ksawerynie Iwanickiej, 
lokalnej animatorce kultury, założycielce biblioteki w Lnianie i bibliotekarce 
w latach 1950-1962. Z uwagi na pandemię wydarzenie to odbyło się w skrom-
nym gronie, ale miało bardzo uroczysty charakter. Dyrektor GBP Iwona Cyna-
rzewska przypomniała sylwetkę pierwszej lniańskiej bibliotekarki. Głos zabrał 
także przedstawiciel najbliżej jej rodziny, Dariusz Gadek. Samego odsłonię-
cia tablicy dokonali: Dyrektor GBP Iwona Cynarzewska, Bogusława Pietras                             
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i Dariusz Gadek – siostrzeńcy Ksaweryny Iwanickiej, Małgorzata Bacia – czło-
nek działającego przy bibliotece Dyskusyjnego Klubu Książki oraz Sekretarz 
Gminy Lniano Agnieszka Gaca. Goście mogli obejrzeć ekspozycję poświęconą 
Ksawerynie Iwanickiej oraz historii biblioteki. Zaprezentowane zostały doku-
menty archiwalne z życia założycielki biblioteki, przedmioty osobiste, foto-
grafi e, ale też pierwsze „akcydensy” biblioteczne, np. karty katalogowe, karty 
książki. To miejsce wspomnień i wiecznie żywa historia lniańskiej placówki. 
Relacje ze wszystkich wydarzeń obejrzeć można na bibliotecznym profi lu FB. 
Z powodu panującej pandemii połączono obchody 70-lecia GBP ze 120. roczni-
cą urodzin jej założycielki, która przybyła do Lniana z Warszawy, a jej prywatne 
zbiory stały się zaczynem biblioteki. Zaplanowane na rok 2020 działania, jak 
np. uroczysty koncert jubileuszowy, spotkania autorskie, wernisaże lokalnych 
twórców, cykl spotkań pod hasłem „Kultura na wynos”, prezentujących lokal-
nych artystów w różnych przestrzeniach (np. okoliczna galeria handlowa) prze-
niesione zostały z powodu pandemii na 2021 r. 
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