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Urszula Wenta
Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie

LEON KRÓLAK I SPÓŁDZIELNIA WYDAWNICZA  
POLSKIE PISMO I KSIĄŻKA

Działalność w pionierskich latach polskiej książki na Pomorzu Zachodnim
Działalność Leona Królaka i założonej przez niego pierwszej spółdzielni wy-

dawniczej w polskim Szczecinie warta jest przypomnienia i szerszego omówienia. 
W dziejach współczesnego miasta niespełna pięć lat istnienia placówki to okres 
bardzo krótki, jednak niebywale ważny. Legendarna już dziś, pionierska Spółdziel-
nia Wydawniczo-Handlowa Byłych Więźniów Politycznych Polskie Pismo i Książka 
odegrała w życiu miasta i regionu niemałą rolę. Była nie tylko pierwszym polskim 
wydawnictwem w zrujnowanym mieście, ale i spółdzielnią oferującą szereg usług dla 
powstających w nim instytucji, a także dla mieszkańców. Polityka wydawnicza spół-
dzielni miała na celu krzewienie kultury polskiej na Pomorzu Zachodnim poprzez pu-
blikowanie różnorodnych materiałów dotyczących historii i geografii Ziem Zachodnich, 
literatury pięknej, turystyki i krajoznawstwa. W drukarni spółdzielni złożono pierwszy 
szczeciński tygodnik Pionier Szczeciński. Jednocześnie wychodzono naprzeciw 
zapotrzebowaniu między innymi instytucji kultury i oświatowych, klubów sportowych 
na druki ulotne oraz okolicznościowe, na przykład afisze i plakaty teatralne, cyrkowe, 
filmowe, sportowe oraz inne dokumenty życia społecznego (rozkłady jazdy, spisy 
telefonów, kalendarze). Wydano również pierwsze widokówki polskiego Szczecina, 
przewodniki turystyczne, pierwszy powojenny plan miasta oraz książeczki dla dzieci. 
Nie mówilibyśmy dziś o Spółdzielni Wydawniczej Polskie Pismo i Książka gdyby nie 
pragnienie jednego człowieka – Leona Królaka. Potrafił on w ekstremalnych warun-
kach obozu jenieckiego Mauthausen-Gusen marzyć o założeniu po wojnie oficyny 
wydawniczej. Marzeniami zaraził swych współtowarzyszy niedoli. 

Leon Królak i jego marzenia o polskim wydawnictwie na Ziemiach Odzyskanych
Leon Królak urodził się 16 sierpnia 1911 roku w Inowrocławiu, w rodzinie o bo-

gatych tradycjach patriotycznych. Był synem Agnieszki – wnuczki powstańców 
z 1863 roku oraz Wojciecha, przez całe życie walczącego z germanizacją. W domu 
Królaków szyto polskie sztandary, śpiewano polskie pieśni patriotyczne i ludowe. 
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Nie były to jedyne lekcje patriotyzmu jakie 
odebrał mały Leon w rodzinnym domu. 
Naukę pobierał w Inowrocławiu, a na-
stępnie w Żninie. W czwartej klasie został 
zuchem, następnie harcerzem w szkolnej 
drużynie im. Jana Kilińskiego. Harcerzem 
pozostał do końca życia. Oprócz miłości do 
harcerstwa, młody Leon pałał miłością do 
książek. Z pierwszymi polskimi książkami 
po odzyskaniu niepodległości zetknął się 
w Towarzystwie Czytelni Ludowych. Poznał 
wszystkie pozycje działu dla młodzieży, 
płacąc pięć groszy za wypożyczenie. Aby 
skorzystać z książek dla dorosłych (wypo-
życzenie kosztowało 20 groszy), zarabiał 
zbierając kości, szkło i żelazo. Wkrótce 
mógł sobie nawet pozwolić na kupowanie 
książek. Gromadził między innymi publika-

cje złoczowskiego wydawnictwa Wilhelma Zukerkandla. W 1927 roku uczestniczył 
w uroczystościach związanych ze sprowadzeniem prochów Juliusza Słowackiego 
do Krakowa. Po ukończeniu żnińskiego gimnazjum (1928), gdzie jego nauczy-
cielem języka polskiego był Ignacy Brożyna (z którym los zetknął go ponownie 
po wojnie), chciał wstąpić do szkoły kadetów w Chełmie. Tam jednak niechętnie 
widziano synów kolejarzy i musiał zrezygnować. Nic nie wyszło też ze starań 
o przyjęcie do szkoły teletechnicznej w Warszawie. Mimo bezrobocia udało mu 
się znaleźć pracę jako robotnik w poznańskiej kolumnie telegraficznej. W marcu 
1929 roku został pracownikiem Urzędu Telegraficznego w Poznaniu, następnie 
ukończył kurs służby pocztowo-ambulansowej. Jednocześnie zaliczył niezbędne 
kursy, które pozwoliły mu zostać komendantem VIII Hufca Harcerskiego im. Jana 
Kasprowicza w Poznaniu. Planując dalszą naukę, często korzystał ze zbiorów 
Biblioteki Raczyńskich. Gromadził książki, które przywoził z antykwariatów Krako-
wa, Katowic, Łodzi, Warszawy. Lektura prac Joachima Lelewela wyzwoliła w nim 
zamiłowanie do numizmatyki i sfragistyki. Zainteresował się również archeologią, 
odbywając częste wycieczki nad Jezioro Biskupińskie, gdzie profesor Kostrzewski 
prowadził słynne wykopaliska. Nadszedł 1939 rok. Leon Królak został żołnierzem, 
co uważał za swój obowiązek. Brał udział w marszu bojowym 4 Baterii Pomiarowej 
Artylerii przyporządkowanej do 12 Dywizji Pomorskiej. Uczestniczył w bitwie pod 
Bydgoszczą oraz w potyczkach pod Kutnem, Łęczycą i w Puszczy Kampinoskiej. 
Dostał się do niewoli, z której zwolniono go w ramach umowy o kapitulacji War-
szawy. Powrócił do Poznania. W 51 rocznicę urodzin Hitlera, 20 kwietnia 1939 

Leon Królak
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roku, Gestapo przeprowadziło specjalną akcję na ziemiach wcielonych do Rzeszy. 
W ciągu kilku godzin aresztowano tysiące przedstawicieli inteligencji, patriotów 
wyróżniających się swą społeczną czy polityczną aktywnością. Taki los nie ominął 
również Królaka. Został zabrany przez Gestapo, gdy czytał Na tropach Smętka Mel-
chiora Wańkowicza. Byłego komendanta hufca wtrącono do Cytadeli Poznańskiej, 
skąd po trzech dniach trafił do Dachau. Po sześciu tygodniach został przetrans-
portowany do obozu Mauthausen-Gusen w Austrii. Pozostał tam pięć długich lat 
aż do wyzwolenia obozu przez Amerykanów, w maju 1945 roku. W obozie, mimo 
wykonywania ciężkiej, często katorżniczej pracy (w kamieniołomach, w przemyśle 
zbrojeniowym, w wykopaliskach) nie tylko nie stracił ducha, ale włączył się w obo-
zową konspirację. Przywódcą polskiego ruchu oporu w obozie był dr Władysław 
Gębik, dyrektor polskiego gimnazjum w Kwidzynie, a jego zastępcą Jan Cieluch, 
bydgoski adwokat. Wśród członków ruchu oporu było wielu nauczycieli z Pomorza, 
Wielkopolski i Śląska. Podejmowali oni wspólne działania i formy walki o fizyczne 
i duchowe przetrwanie. W ramach różnych grup samokształceniowych i komórek 
kulturalno-oświatowych, nauczano między innymi historii, języka polskiego i języ-
ków obcych. Wielu więźniów można było nazwać żywymi książkami. Dzielili się oni 
swoją wiedzą ze współtowarzyszami niedoli. Leon Królak zapisywał cenne uwagi 
w notatniku, który zatytułował Handbuch der deutschen Kaufmanns (Podręcznik 
niemieckiego handlowca) aby zmylić okupantów. U Włodzimierza Wnuka i Józefa 
Michlika pobierał lekcje łaciny. W Mauthausen, za drutami łagru, Leon Królak znalazł 
nowy cel życia. Jego spełnieniu miał się poświęcić bez reszty: 

Jestem poznaniakiem, a więc idea Polski w granicach piastowskich była mi zawsze bliska… Ale szansę 
takiej Polski dostrzegłem dopiero w łagrze. Tam właśnie, a było to wkrótce po klęsce Niemców pod 
Stalingradem, dowiedzieliśmy się o koncepcji Polski opartej o Odrę i wybrzeże Bałtyku. Porwała mnie 
ta wizja. Może dzięki temu przetrwałem?1. 

W połowie 1943 roku Królak wystąpił z niezwykłą inicjatywą. Postanowił po wojnie 
założyć na Ziemiach Odzyskanych oficynę wydawniczą.

Przez górą dwa lata przygotowywałem się do spotkania z tą nową Polską i do pracy dla niej. Postano-
wiłem robić to, co było zawsze moją życiową pasją: krzewić polskie słowo, dawać rodakom wartości 
najcenniejsze, duchowe…2

Leon Królak zorganizował grupę, składającą się z literatów, zecerów, grafików, 
drukarzy oraz osób zainteresowanych drukarstwem i poligrafią. Przechodziła ona 

1 B. Chocianowicz, Pasja życia, „Kurier Szczeciński” 1970, nr 163, s. 4.
2 Ibidem.
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regularne przeszkolenie w zakresie wiedzy o książce, wydawania czasopism i re-
dagowania wydawnictw. Jednym z instruktorów był Czesław Piskorski, który miał 
doświadczenie jako dziennikarz. To właśnie on przekonał Królaka aby wymarzone 
wydawnictwo założyć w Szczecinie, a nie we Wrocławiu, jak wcześnie planował. 
Postanowiono tak, mimo że przynależność Szczecina nie była jeszcze wtedy osta-
tecznie ustalona. Królak, zdając sobie doskonale sprawę jakie straty podczas wojny 
poniosła polska kultura, pragnął drukować tanie książki: by za złotówkę każdy mógł 
sobie kupić Pana Tadeusza. W planach miał również wydawanie czasopisma spo-
łeczno-kulturalnego. Po pięciu latach pobytu w obozie, 28 czerwca 1945 roku, Leon 
Królak powrócił do Poznania. Zebranie założycielskie (konstytucyjne) spółdzielni 
(z udziałem sześciu osób), na którym postanowiono, że polskie słowo najbardziej 
potrzebne jest w Szczecinie odbyło się 11 lipca. Wśród głównych celów spółdzielni 
znalazły się takie zapisy jak:

– służba kulturze polskiej poprzez dobre a nade wszystko tanie wydawnictwa tj. pism i książek, wy-
dawnictw artystycznych i podstawowych akcydensów według ideowego programu zrodzonego wśród 
cierpień;

– poprzez umiejętne i fachowe produkowanie i rozprowadzanie wydawnictw podnieść kompletnie zruj-
nowane długoletnim cierpieniem w kacetach własne warsztaty pracy oraz odbudować się gospodarczo;

– z zysków Spółdzielni ustalać corocznie pewien znaczny odsetek dla wdów i sierot po zamordowa-
nych współtowarzyszach niedoli w kacecie Gusen3.

Na zebraniu wyłoniono zarząd spółdzielni w składzie: Leon Królak – kierownik 
i dział organizacyjny, Wincenty Szałek – sekretariat i księgowość, Czesław Piskor-
ski – dział redakcyjny, Marian Kwintkiewicz i Franciszek Belling – dział techniczny, 
Marian Małolepszy i Stefan Pełczyński – dział sprzedaży. Ustalono udział 5 tys. zł 
oraz minimum kapitału zakładowego na 100 tys. zł4.

W słoneczne popołudnie 15 lipca, po trzech dniach podróży, Leon Królak przybył 
do miasta zgliszcz, ruin i głodu aby zrealizować swoje marzenie. Ze stacji Gumieńce 
na pieszo wędrował w stronę Odry. Na wysokości Wałów Chrobrego, w pobliżu ruin 
mostu Kłodnego wskoczył do rzeki aby się wykąpać. Były to jego zaślubiny z Odrą. 
Pomiędzy zwalonymi kratownicami przeprawy pływały jeszcze zwłoki ofiar wojny. Po 
konferencji z wiceprezydentem Szczecina inż. Franciszkiem Jamrożym i naczelni-
kiem Wydziału Oświaty Brunonem Taydeltem, 16 lipca, Królak uzyskał zezwolenie 
na założenie wydawnictwa. Wkrótce przybyli do miasta jego koledzy i towarzysze 
obozowej niedoli (około 10 osób). Żona Leona – Łucja wraz z Czesławem Piskorskim 

3 Polskie Pismo i Książka, Księga protokołów, sygn. 2, Archiwum Państwowe w Szczecinie.
4 Ibidem.
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przyjechała 16 sierpnia. Zwarta grupa entuzjastów i przyjaciół rozpoczęła bardzo 
trudną i żmudną pracę organizacyjną. 

Szczecińskie początki spółdzielni
Lato w Szczecinie było niespokojne, osadnicy byli jesz-

cze nieliczni, za to wciąż było dużo Niemców. Dochodziło 
do strzelanin, na ulicach leżały trupy. Nie było żywności. 
W takich warunkach Leon Królak wraz z kolegami poszu-
kiwał ocalałego budynku, który nadawałby się na drukarnię. 
Korzystając z niemieckiej książki telefonicznej penetrowano 
miejsca, gdzie przed wojną znajdowały się drukarnie. Ma-
szyny drukarskie, które znaleziono w rejonie Starego Miasta 
były przywalone tonami gruzu i poskręcanych żelaznych 
belek. Jedynym sposobem na ich wydobycie było odgruzowanie terenu. Tak samo 
postępowano z zawalonymi gruzem i często zalanymi wodą magazynami papieru. 
Na krótki okres władze przydzieliły spółdzielni lokale przy placu Kilińskiego (Zakład 
Doskonalenia Zawodowego), ale trzeba było je opuścić, gdyż były przeznaczone 
dla organizującej się szkoły. Wreszcie w alei Wojska Polskiego 39/41, w podwórzu, 
za ruinami domów frontowych, znaleziono zdewastowany, ale nadający się do re-
montu budynek dawnej wytwórni torebek papierowych. Po akceptacji wyboru przez 
władze, nie szczędząc wysiłku i zaangażowania, przystąpiono do prac remontowych. 

Protokół z zebrania założycielskiego Spółdzielni Wydawniczej Polskie Pismo i Książka

Znak Spółdzielni PPiK



1010

BIBLIOTEKARZ ZACHODNIOPOMORSKI

Spod gruzów wydobyto nieczynne maszyny, farbę drukarską oraz papier pakowy. 
Transportowano je drabiniastym wozem. Od Rosjan odkupiono chorego konia, który 
po wyleczeniu był bardzo pomocny przy przewożeniu sprzętu. Znaleziony kamień 
litograficzny wymieniono w Poznaniu na polskie czcionki. Dwie ciężkie skrzynie 
przywieźli do Szczecina pociągiem Czesław Piskorski i Łucja Królakowa. Z dworca 
do Śródmieścia przetransportowano je wózkiem ręcznym. Wszystkie prace zarówno 
organizacyjne jak i remontowe wykonywali członkowie spółdzielni i ich rodziny. Praco-
wano z wielkim zaangażowaniem i entuzjazmem, mimo że często brakowało strawy. 
Walne zebranie organizacyjne odbyło się 23 września 1945 roku ale już w sierpniu 
wydano pierwsze pocztówki z napisem Pozdrowienia ze Szczecina. Zaprojektował je 
niemiecki grafik. Zaś 5 września wyszedł pierwszy numer tygodnika gospodarczego 
i społeczno-kulturalnego Pionier Szczeciński. Na walnym zebraniu, które odbyło się 
w mieszkaniu Leona Królaka przy ulicy Mazurskiej, założyciele spółdzielni (Leon 
Królak, Zenon Niewiada, Irena Koczorowska-Szałkowa, Franciszek Belling, Stefan 
Pełczyński, Marian Sławiński, Wincenty Szałek, Marian Kwintkiewicz, Stefan Mróz 
i Czesław Piskorski) przyjęli statut, który określał, że jej celem jest

służba kulturze polskiej przez wydawanie i popularyzację pism i broszur oraz książek 
ze szczególnym uwzględnieniem wydawnictw związanych z Pomorzem Szczeciń-
skim albo dla Pomorza Szczecińskiego szczególnie potrzebnych5.

Zgodnie z założeniami ideowymi, spółdzielni nadano nazwę Polskie Pismo i Książ-
ka. Inicjatorem tego jak i twórcą statutu był Królak. Jak wspomina Czesław Piskorski, 
skrót często żartobliwie tłumaczono jako Prywatne Przedsiębiorstwo Królaka6. Zgod-
nie ze statutem wyłoniono radę nadzorczą, w której skład weszli: Roman Łyczywek, 
C. Szczepski, Ignacy Brożyna, W. Jakubowski, S. Fołtyn, Włodzimierz Goszczyński 
oraz zastępcy W. Mosiężny i R. Tomaszewski. Zarząd składał się z trzech osób: Leon 
Królak – prezes, Wincenty Szałek i Zygmunt Mieszkowski – wiceprezesi7. Powstające 
kolejno działy spółdzielni były odzwierciedleniem rzeczywistych potrzeb miasta i re-
gionu. PPiK było nie tylko wydawnictwem ale i przedsiębiorstwem wielobranżowym 
(usługowo-handlowym). Jego głównymi działami były:

• zarząd (dyrekcja)
• drukarnia – kierownik Zenon Niewiada
• litografia – kierownik Marian Sławiński
• chemiografia – kierownik Marian Kwintkiewicz

5 Cz. Piskorski, Upowszechnianie wiedzy o Szczecinie i Pomorzu Zachodnim w pierwszych latach 
po wyzwoleniu (1945–1948), w: Pionierskie lata kultury szczecińskiej. Materiały z sesji popular-
nonaukowej odbytej w Szczecinie 13 V i 28 X 1985 r., red. K. Kozłowski, s. 261.

6 Cz. Piskorski, Jak rodziła się polska kultura i oświata w Szczecinie, „Jantarowe Szlaki” 1977, nr 3,  
s. 37. 

7 Ibidem.
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• dział wydawniczy – kierownik Czesław Piskorski
• introligatornia – kierownik Bronisław Pater
• agencja reklamy – kierownicy Stefan Pełczyński i Stefan Mróz
• dział handlowy – kierownik Marian Małolepszy
• księgarnia i wypożyczalnia książek
• wytwórnia stempli – kierownik Jan Piechocki
• wytwórnia kartonów i torebek – kierownik Stanisław Górecki
• dział papierniczy – kierownik Stanisław Ławicki8.
W spółdzielni pracowało łącznie około 120 osób9. Szczególny nacisk położono 

na szybką organizację działu wydawniczego. Do współpracy pozyskano twórców 
i konsultantów, tj. osiedlających się w Szczecinie literatów, plastyków, fotografików, 
dziennikarzy, pracowników instytucji oświatowych. W tym miejscu należy wymienić 
takie nazwiska jak: Stanisław Telega, Walerian Lachnitt, Tymoteusz Karpowicz, Sta-
nisław Ostrowski, Edward Kmiecik, Eugeniusz Terebucha, Jerzy Brinken10. Owocem 
wielkiego zaangażowania pracowników działu wydawniczego były pierwsze publi-
kacje jakie pojawiły się jeszcze w roku 1945: seria szczecińskich pocztówek (sześć 
tematów), spis abonentów telefonicznych, rozkład jazdy PKP i PKS, kalendarzyki, gry 
towarzyskie nawiązujące do historii Pomorza, gazetki ścienne, plakaty reklamowe, 
dwa numery Pioniera Szczecińskiego wraz z dodatkiem.

Publikacje Spółdzielni Wydawniczej Polskie  
Pismo i Książka w latach 1945–1949

Prasa
Pionier Szczeciński. Tygodnik gospodarczo-kulturalny morskiego miasta Szcze-

cina. Oficjalny organ Okręgowego Oddziału Państwowego Urzędu Repatriacyjnego 
i Polskiego Związku Zachodniego. Informator Portowy.

Pionier Szczeciński miał być tygodnikiem regionalnym przeznaczonym głównie 
dla bieżących potrzeb napływającej do miasta ludności. Jednym z jego zadań było 
zapoznawanie nowych mieszkańców ze słowiańską i polską tradycją tych ziem. 
Pierwszy numer tygodnika wyszedł 5 września i liczył tylko sześć stron. W komitecie 
redakcyjnym znaleźli się: Ignacy Brożyna, Leon Mocydlarz, Czesław Sobczyk. Stroną 
techniczną zajął się Leon Królak. Artykuł wstępny Byliśmy, jesteśmy i będziemy, 
nawiązujący do historycznej przeszłości Pomorza Zachodniego, napisał Czesław 
Piskorski. Na drugiej stronie zamieszczono program pisma: 

8 Cz. Piskorski, „Polskie Pismo i Książka” w Szczecinie (1945–1950), „Przegląd Zachodniopomor-
ski” 1981, r. 25, z. 1, s. 93–95.

9 R. Gałaj, „Polskie Pismo i Książka” Spółdzielnia Wydawnicza, w: Encyklopedia Szczecina, t. 2,  
s. 125.

10 Cz. Piskorski, Jak…, op. cit., s. 36.
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Pomoc pionierowi w jego pracy, pomoc Szczecinowi w rozwoju i pomoc Polsce w odbudowie. [...] 
Z dumą stwierdzamy, że jesteśmy jedynym tego rodzaju pismem w Polsce – pismem, które powstało 
samorodnie w mieście późno przyznanym odradzającej się Ojczyźnie. Świadomość, że „Pionier 
Szczeciński” jest niezbędnym pismem czytanym przez wszystkie sfery od rzemieślnika, kupca i prze-
mysłowca, poprzez urzędnika, nauczyciela i księdza do artysty słowa, dłuta i pędzla, będzie dosta-
tecznym sprawdzianem naszej pracy11.

Dalej apelowano, aby myśli i uczucia zwrócić ku Szczecinowi, który jest jednym 
z ważniejszych ekwiwalentów historycznych strat, cenną i ważną placówką geopo-
litycznej struktury państwa. Zgodnie z programem zarówno w pierwszym numerze 
jak i w drugim, z 15 września, znalazły się ważne komunikaty i informacje dotyczące 
życia i funkcjonowania miasta. Informowano mieszkańców o narodzinach pierwszego 
szczecinianina, ingresie biskupa, zjeździe onomastyków polskich oraz o zrzuceniu 
pomnika cesarza Wilhelma z cokołu przy placu Żołnierza (to wydarzenie opisał Leon 
Królak). Zamieszczano liczne ogłoszenia reklamowe, które były niezastąpionym źró-
dłem informacji o nowo otwartych lokalach gastronomicznych, warsztatach, wytwór-
niach wód mineralnych, składach kolonialnych, zakładach rzeźnickich i wędliniarskich 
czy hotelach. Czytelnicy mogli również dowiedzieć się, gdzie można znaleźć tanie 
i wygodne noclegi, gdzie wysłuchać koncertu i gdzie potańczyć. Wydawca gazety za-
mieścił też ogłoszenie zachęcające głównie kupców, przemysłowców i rzemieślników 
do korzystania z usług Agencji Reklamy Polskie Pismo i Książka. Znalazła się również 
informacja o wydanych właśnie pocztówkach regionalnych. Z okazji przygotowań do 
akcji repatriacyjnej i przybycia do Szczecina angielskiej misji wojskowej, 18 września 
opublikowano dodatek nadzwyczajny. Niestety, wkrótce zaprzestano wydawania 
tygodnika. We wrześniu drukarnię upaństwowiono, mimo że była niewielka. Zarząd 
spółdzielni czynił starania o jej zwrot, interweniowano u samego premiera Edwarda 
Osóbki-Morawskiego. Ostatecznie drukarnię zwrócono spółdzielni w roku następnym, 
jednak do wydawania Pioniera Szczecińskiego nie powrócono. Władze uznały, że 
zakończył się „pionierski” okres w dziejach miasta i pismo wyczerpało swą formułę.

Szczecin. Tygodnik Miasta Morskiego
Pismo zaczęło ukazywać się w czerwcu 1946 roku i było kontynuacją Pioniera 

Szczecińskiego. W skład komitetu redakcyjnego wchodzili: Roman Łyczywek, Cze-
sław Piskorski, Stanisław Telega12. Zadaniem nowego tygodnika była popularyzacja 
idei Szczecina jako polskiego miasta u ujścia Odry oraz spraw morskich i zagadnień 
związanych z odbudową i rozbudową polskiej gospodarki morskiej. Wiele miejsca 

11 L. Mocydlarz, Nasz program, „Pionier Szczeciński” 1945, nr 1, s. 2.
12 Cz. Piskorski, Od „Pioniera Szczecińskiego” do „Tygodnika Wybrzeża”, Rocznik-Informator Po-

morza Zachodniego. Rok 1945–1948, s. 203. Encyklopedia Szczecina oprócz wymienionych, po-
daje jeszcze nazwiska Waleriana Lachnitta, Tymoteusza Karpowicza i Edmunda Męclewskiego, 
v. R. Gałaj, op. cit., s. 125–126.
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poświęcano tworzeniu się społeczeństwa polskiego na Pomorzu, bieżącym sprawom 
regionu, na przykład kulturze czy turystyce. Zapoznawano czytelników z gospodarką 
morską, budzono zainteresowanie morzem poprzez wartościową literaturę mary-
nistyczną. W 1947 roku zmieniono podtytuł na Tygodnik Pomorza Zachodniego. 
W 1948 roku redaktorem naczelnym został Feliks Jordan. W czerwcu zmieniono 
nazwę pisma na Tygodnik Wybrzeża oraz rozszerzono zakres i zasięg poruszanej 
problematyki na całość polskiego wybrzeża. Tygodnik współpracował między innymi 
z historykami – prof. Gerardem Labudą i prof. Karolem Górskim, językoznawcami –
prof. Ludwikiem Zabrockim i prof. Stanisławem Urbańczykiem, redaktorem Edwardem 
Kmiecikiem, geografem Jerzym Brinkenem, literatami – Jerzym Andrzejewskim, Wi-
toldem Wirpszą, Walerianem Lachnittem, Marią Boniecką, Stanisławem Ostrowskim, 
Stanisławem Szydłowskim, Tymoteuszem Karpowiczem, Zofią Walicką, malarzem 
Guido Reckiem. Tematyką morską zajmowali się: J. Stępowski, J. Borzyma, M. Ja-
rosławski, F. Fenikowski, J. Pertek, W. Ilczyński, J. Paradowski, E. Horak13.

Publikacje książkowe
Pierwszą książką wydaną przez PPiK była Chemia nieorganiczna autorstwa  

M. Krawczyka. Złożył ją Franciszek Belling. Mimo trudności spowodowanych między 
innymi brakiem niektórych czcionek, ukazała się w styczniu 1946 roku. 

Najważniejsze publikacje książkowe:
• Piotr Zaremba, Czesław Piskorski, Polski Szczecin, kwiecień 1946 – broszura 

poświęcona historii Pomorza Zachodniego oraz wyzwoleniu i zagospodaro-
wywaniu Szczecina.

• Czesław Piskorski, Zabytki piastowskiego Szczecina, 1946, 1947 – publikacja 
ukazała się w trzech nakładach (jedno albumowe). Stanowi przewodnik po 
zabytkach architektury, zawiera ryciny i fotografie.

• Piotr Zaremba, Polska flaga w Szczecinie, 1946 – w publikacji zawarto 
wspomnienia pierwszego prezydenta Szczecina Piotra Zaremby dotyczące 
obejmowania miasta przez polskie władze.

• Walerian Lachnitt, Pod znakiem Gryfa, 1947 – zbiór legend i opowieści hi-
storycznych.

• Tadeusz Jakubowicz, Polska odrodzona na Pomorzu Zachodnim, 1947 – 
w publikacji ukazano dzieło odbudowy Pomorza (port, rzemiosło, rybołówstwo, 
przemysł, regulacja Odry).

• Zofia Walicka-Neymanowa, Dziwne przygody Szczurka Gryzimurka, 1948 – 
książeczka dla dzieci z ilustracjami Guido Recka. 

• Tymoteusz Karpowicz, Legendy pomorskie, 1948 – zbiór opowieści o Pomo-
rzu Zachodnim.

13 Ibidem, s. 126.
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• Tymoteusz Karpowicz, Żywe wymiary, 
1948 – zbiór poezji lirycznej, w którym autor 
ujawnił swoje przywiązanie do ziemi szcze-
cińskiej.

• Czesław Piskorski, Ze Szczecina przez 
Świnoujście do Międzyzdrojów, 1948 – jeden 
z pierwszych przewodników z załączonymi 
mapami, który opisywał drogę wodną ze 
Szczecina nad Bałtyk.

• Oldřich Syrovátka, Jak olbrzym Podobłok 
został milicjantem, 1948 – opowiadania dla 
dzieci w tłumaczeniu Waleriana Lachnitta.

• Guy de Maupassant, Prawdziwa miłość, 
1949 – nowele w tłumaczeniu Krystyny Ły-
czywek.

Inne publikacje 
Rocznik-Informator Pomorza Zachod-

niego. Rok 1945–1948, pod redakcją 
Włodzimierza Goszczyńskiego, który we 
wstępie napisał, że publikacja ta jest wyrazem 
wysiłków i osiągnięć pionierów na Pomorzu 
Zachodnim w latach 1945–1947. Celem 
autorów było uzupełnienie wiedzy czytelni-
ków o historii i geografii Ziem Zachodnich, 
a zarazem spotęgowanie szacunku dla wy-
siłku i poświęcenia ludzi, którzy organizowali 
polskie życie. Publikacja podzielona jest na 
dziewięć rozdziałów i zawiera między innymi 
informacje o powiatach województwa szcze-
cińskiego, o samym Szczecinie, o portach, 
żegludze i rybołówstwie, o przemyśle i handlu 
państwowym, o spółdzielczości, o sektorze 

prywatnym. W publikacji znalazł się również wybór literatury Pomorza Zachodniego 
(między innymi Józef Baran, Julian Borzym, Franciszek Gil, Stanisław Helsztyński, 
Tymoteusz Karpowicz, Stanisław Ostrowski, Jan Papuga, Wojciech Świerkiewicz, 
Stanisław Telega, Witold Wirpsza) oraz informator adresowy. 

Plan centralnych dzielnic Szczecina z polskimi nazwami, 1945, opracowanie  
M. Sławiński. Ze wspomnień Piotra Zaremby:

Walerian Lachnitt, Pod znakiem Gryfa, 1947

Zofia Walicka-Neymanowa, Dziwne przygo-
dy Szczurka Gryzimurka, 1948
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Pierwszy plan polskiego Szczecina wydany wielobarwnie w końcu 1945… 
był to plan, zupełnie porządny, stanowiący wielką pomoc dla polskiego 
osadnictwa. Ciekawa wzmianka, którą zapisałem w swym dzienniku 
pod datą 1 lutego 1946 roku, gdyż tego dnia byłem w odwiedzinach 
u prezydenta miasta Krakowa: Daję im polski plan Szczecina, 
a oni dają mi w zamian niemiecki plan Krakowa z okresu 
okupacji, bo nowego jeszcze nie mają…14.

Pocztówki: pierwsze wydano już w sierpniu 1945 roku. 
Grafik niemiecki wykonał sześć projektów. Na kartkach 
widniał napis Pozdrowienia ze Szczecina. 

Plan i informator miasta Szczecina, 1949, nakład  
5,5 tys. egzemplarzy. Zawiera alfabetyczny spis ulic 
i placów, adresy instytucji oświatowych, kultury i sztuki, 
stadionów, pływalni, hal sportowych, urzędów, banków, 
służby zdrowia, partii politycznych, organizacji społecznych, 
banków, urzędów pocztowych, konsulatów i in. Ponadto 
w publikacji znalazł się tekst Czesława Piskorskiego o przeszłości Szczecina oraz 
informacje o tym, co warto zobaczyć w mieście i jego okolicach. Na końcu informatora 
zamieszczono plan Szczecina w skali 1:12 000.

14 P. Zaremba, Szczecińskie lata 1946–1948, Poznań 1970, s. 34.

Tymoteusz Karpowicz, Legendy 
pomorskie, 1948

Tymoteusz Karpowicz, Żywe 
wymiary, 1948

Czesław Piskorski, Ze 
Szczecina przez Świno-
ujście do Międzyzdrojów, 
1948

Guy de Maupassant, Praw-
dziwa miłość, 1949
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Dokumenty życia społecznego
Opublikowano pierwszy spis abonentów 

telefonicznych oraz rozkład jazdy PKP i PKS. 
Ponadto wydawano programy teatralne; 
biuletyny informacyjne; druki ulotne; kalen-
darzyki; gazetki ścienne; gry towarzyskie; 
afisze teatralne, kinowe, cyrkowe, sportowe, 
koncertowe, festiwalowe oraz okolicznościo-
we telegramy.

Inne formy działalności
Agencja Reklamy
Agencja Reklamy Polskie Pismo i Książka 

powstała:

dla wygody miejscowego przemysłu, handlu, insty-
tucji publicznych i społecznych oraz biur i osób pry-
watnych15.

Jej zadaniem było:

praktycznie służyć życiu gospodarczemu i społeczno-kulturalnemu miasta Szczecina oraz dbać 
o jego wygląd estetyczny16.

Kierowali nią Stefan Pełczyński i Stefan Mróz. Zakres działalności: przyjmo-
wanie wszelkich dozwolonych druków do rozplakatowania w dogodnych punktach 
miasta; wykonywanie druków, ogłoszeń, ulotek i równoczesne ich rozplakatowy-
wanie; przyjmowanie ogłoszeń do miejscowych i krajowych pism oraz wydawnictw 
propagandowych; pozyskiwanie reklam kinowych oraz tramwajowych; przygoto-
wywanie programów teatralnych; opracowywanie planów kampanii reklamowych; 
stała reklama w gablotkach i pilonach świetlnych oraz słupach ogłoszeniowych. 
Zbierano również ogłoszenia do Planu miasta Szczecina oraz Rocznika-Informa-
tora Pomorza Zachodniego. Ponadto agencja wykonywała wszelkie niezbędne 
druki: listowniki, formularze, rachunki, bloczki, nalepki itp.; prowadziła sprzedaż 
pocztówek oraz kartek zajęte przez Polaka; przyjmowała zlecenia na papierowe 
torebki. 

15 Do P.T. Pionierów Szczecińskich w miejscu [online], Szczecin 1945 [dostęp 16.02.2015], dostęp-
ny w internecie: http://zbc.ksiaznica.szczecin.pl/dlibra/doccontent?id=22370.

16 Ibidem.

Rocznik-Informator Pomorza Zachodniego. 
Rok 1945–1948, red. Włodzimierz Gosz-
czyński
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Hurt i komis książek
Spółdzielnia prowadziła hurtową sprzedaż własnych publikacji oraz książek 

przyjmowanych w komis od 18 innych wydawców. Sprzedawano je za pośrednic-
twem składów głównych na terenie Szczecina i całego kraju. Ponadto utrzymywano 
kontakty z Naczelną Dyrekcją Bibliotek i Tygodniową Biblioteką Obiegową, a przede 
wszystkim z miejscowymi placówkami: Biblioteką Wojewódzkiej Rady Narodowej 
i Biblioteką Miejską (obecną Książnicą Pomorską)

Księgarnie
Trzy działające w Szczecinie księgarnie oprócz sprzedaży książek i materiałów 

piśmiennych prowadziły również wypożyczalnie książek. Leon Królak osobiście 
uruchomił księgarnie w Kołobrzegu i Kamieniu Pomorskim. Ogółem na terenie 
Pomorza Zachodniego działało siedem księgarni. W 1948 roku rozpoczęto bu-
dowę nowej księgarni w alei Wojska Polskiego 41 – na ten cel zaciągnięto kredyt 
inwestycyjny.

Wytwórnia stempli
Działała pod kierunkiem Jana Piechockiego i zapewniała wyrób pieczątek 

i stempli praktycznie wszystkim organizującym się przedsiębiorstwom i instytucjom 
Szczecina. 

Ulotka informująca o wystawie zorganizowanej przez PPiK Książka i jej powstanie, prezentowanej od 
3 do 10 listopada 1946 roku
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Dział papierniczy
Kierowany przez Stanisława Ławickiego był niezbędny dla całokształtu działal-

ności spółdzielni. 
Wytwórnia kartonów i torebek
Pod kierunkiem Stanisława Góreckiego realizowała zamówienia od wszystkich 

przedsiębiorstw, zakładów przemysłowych i spółdzielni, którym niezbędne dla zbytu 
towarów były tego rodzaju opakowania. 

Popularyzowanie wiedzy o książce
Spółdzielnia zorganizowała dwie wystawy przygotowując jednocześnie materiały 

popularyzatorskie. W listopadzie 1946 roku prezentowano wystawę Książka i jej 
powstanie. Każdy odwiedzający otrzymał odbijany na miejscu rysunek Kazimierza 
Podsadeckiego Zamek w Szczecinie. We wrześniu roku 1947 zorganizowano wy-
stawę Książka jako pomoc naukowa adresowaną głównie do młodzieży szkolnej. 
Na wystawie można było poznać różne techniki drukarskie. Książkę propagowano 
również na stoiskach w ramach konferencji, sympozjów i zjazdów. Zachęcano do 
prowadzenia bibliotek zakładowych. W 1947 roku Leon Królak zapoczątkował 
w Szczecinie coroczne kiermasze w ramach Dni Oświaty, Książki i Prasy.

Kres działalności spółdzielni i dalsze losy Leona Królaka
Mimo że spółdzielnia rozwijała się prężnie i wielotorowo, a jej publikacje sprze-

dawały się szybko, zaczęły się nad nią gromadzić czarne chmury. Władze zarzucały 
jej regionalizm, próbowały skłonić do zamieszczania w prasie artykułów ogólnych, 
już publikowanych w innych pismach, kosztem tekstów ważnych dla mieszkańców 
miasta i regionu. Nie znajdowała też zrozumienia wielobranżowość i samowystar-
czalność spółdzielni, a także fakt, że wydawnictwo skupiało wokół siebie środowiska 
literackie i artystyczne. Tzw. „czynniki” kwestionowały program wydawniczy, inge-
rowały w sprawy kadrowe oraz zarzucały spółdzielni, że nie jest dość „czerwona”. 
Wszelkim ingerencjom w jej pracę stanowczo próbował przeciwstawić się Leon 
Królak. Dla niego była ona przede wszystkim „biało-czerwona”, służąca interesom 
kultury narodowej na Pomorzu Zachodnim. Interwencja u premiera Edwarda Osób-
ki-Morawskiego na krótko załagodziła sytuację. Wkrótce, 6 marca 1948 roku Królak 
musiał ustąpić. Wraz z nim odeszło wielu gusenowców. Prezesem wybrano Romana 
Łyczywka, który po latach wspominał: 

nasza niechęć do całkowitego podporządkowania się władzy bardzo kłuła w oczy. A że właśnie rozpoczynał 
się szturm na wszelkich wrogów ustroju, wezwał mnie jeden z eksponowanych przedstawicieli owej władzy 
i powiedział, że jeśli Rada Nadzorcza się nie zmieni, jeśli ja nie ustąpię z prezesury – to nas zniszczą. Podat-
kami, szykanami administracyjnymi. Chciałem PPiK ocalić, ustąpiłem, ale to nie mogło już zmienić niczego17.

17 R. Łyczywek, Nie było dla nas miejsca, rozm. przepr. A. D. Liskowacki. „Kurier Szczeciński” 1991, 
nr 54, s. 7.
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Oprócz kłopotów natury merytorycznej pojawiły się problemy organizacyjne. 
Władze państwowe dążyły do centralizacji, a jej pierwszym efektem było upaństwo-
wienie drukarni w 1948 roku. W roku następnym zapadły decyzje o rozparcelowaniu 
spółdzielni, gdyż prowadziła zbyt szeroką i wielokierunkową działalność. Stopniowo 
likwidowano dział po dziale. Rozprowadzaniem książek zajął się nowo powstały 
Dom Książki. W 1949 roku niewiele zostało z dawnej spółdzielni: odeszli ludzie, nie 
realizowano pierwotnych założeń programowych. Z dniem 1 stycznia 1950 roku 
na skutek centralistycznej polityki władz Spółdzielnia Wydawnicza Polskie Pismo 
i Książka przestała istnieć.

Leon Królak, po odejściu ze spółdzielni, którą z takim zaangażowaniem i wysiłkiem 
zorganizował, nie bez powodu czuł się zawiedziony i rozgoryczony. Nie pozostało 
to bez wpływu na jego zdrowie. Po raz pierwszy od zakończenia wojny wyjechał do 
sanatorium. W kolejnych latach prowadził małą księgarnię, był sprzedawcą książek 
w punkcie Ruchu na Dworcu Głównym. Jednocześnie, oddany harcerstwu, kierował 
spółdzielnią Czyn, współorganizował Komendę Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP, 
której był członkiem i instruktorem w latach 1945–1949. Zajmował się organizacją 
oraz pełnił funkcję dyrektora Składnicy Harcerskiej (1957–1960). Ponadto realizował 
się jako społecznik i działacz związkowy: był współorganizatorem i wiceprezesem 
Zarządu Okręgu Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Obozów Kon-
centracyjnych; zaangażował się jako współorganizator i członek Rady Okręgowej 
Związku Spółdzielni Społem; był działaczem Polskiego Związku Zachodniego, współ-
organizował Związek Zawodowy Poligrafów, działał w Lidze Morskiej, sprawował 
funkcję prezesa Szczecińskiego Oddziału Związku Inwalidów Pracy, organizował kul-
turę fizyczną inwalidów, był wiceprezesem Oddziału Ośrodka Kultury Fizycznej Start, 
członkiem zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Archeologicznego, wykładowcą 
TWP. Po 25 latach od rozpoczęcia swojej pracowitej, pełnej pasji i zaangażowania 
szczecińskiej drogi, 13 maja 1970 roku, Leon Królak otrzymał odznakę Zasłużony 
Działacz Kultury. Był to dla niego znaczący dowód pamięci. W tym samym roku,  
15 lipca, jak w pierwszym dniu po przybyciu do Szczecina, przeszedł swą pionierską 
drogę z dworca kolejowego Gumieńce do Śródmieścia. Mimo kalectwa, do końca 
życia pozostał aktywny: był społecznym opiekunem zabytków, prezesem sekcji 
numizmatycznej szczecińskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Archeologicznego, 
prowadził odczyty na temat dziejów zachodniopomorskiej monety. W 1971 roku, 
nakładem Ludowej Spółdzielni Wydawniczej ukazały się jego wspomnienia zatytu-
łowane Obozowe uniwersytety, wyróżnione w ogólnopolskim konkursie.

Leon Królak odszedł 6 lutego 1973 roku w wieku niespełna 61 lat. Spoczął 
wśród grobów rodzinnych, niedaleko muru oddzielającego Cmentarz Centralny 
od żołnierskiego poligonu. Działalność założonej przez niego spółdzielni przypo-
mniał Głos Szczeciński z 24/25 kwietnia 1965 roku w artykule Parnas sprzed lat 
dwudziestu. Sylwetkę Leona Królaka przedstawił Bogdan Chocianowicz w tekście 
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Pasja życia, zamieszczonym w Kurierze Szczecińskim z 14 lipca 1970 roku. Tyle 
za życia. Po śmierci Królaka, pamięć o spółdzielni i jej założycielu podtrzymywał 
Czesław Piskorski w artykułach: Jak rodziła się polska kultura i oświata w Szcze-
cinie („Jantarowe Szlaki” 1977, nr 3), Polskie Pismo i Książka w Szczecinie 
(1945–1950) („Przegląd Zachodniopomorski” 1981, z. 1), Upowszechnianie 
wiedzy o Szczecinie i Pomorzu Zachodnim w pierwszych latach po wyzwoleniu 
(1945–1948) (Pionierskie lata kultury szczecińskiej, Szczecin 1986). Wielki po-
żytek spółdzielni dla kultury Szczecina i Pomorza Zachodniego podkreślił również 
prof. Kazimierz Kozłowski w referacie Zasady działalności i ważne inicjatywy 
szczecińskiego ruchu społeczno-kulturalnego w latach 1945–1965 (Czterdzie-
stolecie szczecińskiego ruchu społeczno-kulturalnego. Materiały z konferencji 
towarzystw regionalnych w Stargardzie Szczecińskim w dniach 2–3 czerwca 
1985 roku, Szczecin 1985). W 1987 roku, w publikacji Ku Słońcu 125. Księga 
z miasta umarłych zamieszczono wspomnienie o Leonie Królaku pióra Rafała 
Jessweina zatytułowane Leon Królak 1911–1972. Pośród wysiłków i przeciw-
ności. Ten sam tekst w 2006 roku zamieścił w swoim serwisie Portal Miłośników 
Dawnego Szczecina sedina.pl. Biogram księgarza i wydawcy znajduje się również 
w pierwszym tomie Encyklopedii Szczecina, zaś w tomie drugim – hasło „Polskie 
Pismo i Książka” Spółdzielnia Wydawnicza. W dniu 15 maja 2014 roku, podczas 
II Sympozjum Ludzie Książki Pomorza Zachodniego, sylwetkę Leona Królaka 
i działalność założonej przez niego spółdzielni przypomniała pisząca te słowa. 

Znaczenie Spółdzielni Wydawniczej  
Polskie Pismo i Książka w pionierskich latach  
polskiej książki na Pomorzu Zachodnim

Spółdzielnia Wydawnicza Polskie Pismo i Książka była legendarnym już, pionier-
skim wydawnictwem powojennego Szczecina. Mimo, że istniała krótko, odegrała 
bardzo ważną rolę w życiu miasta i całego Pomorza Zachodniego. Jej wszech-
stronna działalność była mieszkańcom bardzo potrzebna. Mimo niedużego dorobku 
wydawniczego, pozostawiła trwały ślad w rozwoju kultury regionu, przyczyniła się 
do upowszechniania wiedzy o jego historii i geografii oraz do utrwalania polskości. 
Wpłynęła również na kształtowanie się lokalnej świadomości historycznej oraz 
integrację mieszkańców Pomorza. Likwidacja spółdzielni na długie lata pozbawiła 
Szczecin własnej oficyny wydawniczej.
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Radosław Delida
Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie

PREKOLUMBIJSKIE KSIĘGI MEZOAMERYKAŃSKIE1

CZĘŚĆ 1

Peter Martyr d’Anghiera2 opisał w 1516 roku rdzennego mieszkańca Pana-
my bardzo ekspresyjnie wyrażającego swoje zdumienie na widok Europejczyka 
czytającego książkę i dziwiącego się, że przybysze zza oceanu też mają księgi 
i znają pismo3. Opis tego wydarzenia nosi znamiona swoistej przewrotności. W po-
wszechnym mniemaniu indiańskie społeczności były uważane za mniej rozwinięte 
od europejskich. W myśl tego założenia, to raczej mieszkańców Starego Świata 
powinno bardziej dziwić, że pismo i książki były znane w Nowym Świecie przed 
ich przybyciem. Hiszpanie stykając się w początkowej fazie podboju Ameryki z ple-
mionami mniej zaawansowanymi technicznie, zamieszkującymi Antyle, Panamę, 
Wenezuelę i Florydę, uważali je za znajdujące się na najniższym stopniu rozwoju. 
Zetknąwszy się z wyżej rozwiniętymi cywilizacjami Meksyku i Peru, mimo że po-
trafili docenić osiągnięcia poznanych kultur, to w ich postawach nie przestawało 

1 Mezoameryka to uogólniając Ameryka Środkowa. Pojęcie to wprowadził w 1943 roku niemiecki 
antropolog Paul Kirchhoff aby wydzielić obszar położony między Ameryką Północną a Amery-
ką Południową. Mezoameryka jest też określeniem akademickim, związanym z badaniami nad 
grupami etnicznymi zamieszkującymi strefy kulturowe: Centralny Płaskowyż, północny Meksyk, 
wybrzeże Zatoki Meksykańskiej, Jukatan i Oaxacę, v. R. Faron-Bartels, Ludzie i bogowie Ame-
ryki Środkowej, Wrocław 2009, s. 7, 197. W związku z nowymi odkryciami archeologicznymi 
i postępującymi pracami etnograficznymi trwają dyskusje na temat granic, chronologii i kultury 
Mezoameryki. Powszechnie określa się tym mianem obszar obejmujący środkowy i południowy 
Meksyk (bez stanów San Luis Potosi, Aguascalientes i części Guanajuato), Gwatemalę, Sal-
wador, Honduras, Belize i zachodnią Nikaraguę. Mezoameryka zamieszkana była przez ludy 
posiadające rozmaite formy organizacji polityczno-społecznej oraz kultury duchowej, będące na 
różnym stopniu rozwoju ekonomicznego, posługujące się odmiennymi językami. Pomimo tego 
zróżnicowania, w wyniku długotrwałych wzajemnych wpływów – kontaktów handlowych, podbo-
jów, migracji oraz oddziaływania na cały region kultury olmeckiej, a później miasta Teotihuacan 
ukształtowały się cechy wspólne, pozwalające wyodrębnić swoisty model kulturowy łączący gru-
py etniczne zamieszkujące Mezoamerykę, v. I. Curyło-González, Człowiek i świat wartości w Me-
zoameryce. Toltekowie, Majowie, Aztekowie, Warszawa 2001, s. 15.

2 Urodzony we Włoszech hiszpański historyk żyjący w latach 1457–1526, autor znanego dzieła 
De Orbe Novo, wydanego w 1530 roku w Alkali, zawierającego jego osiem wcześniejszych prac, 
opisujących historię hiszpańskich poczynań w Ameryce.

3 E. Hill Boone, Stories in Red and Black. Pictorial Histories of the Aztec and Mixtec, Austin 2000,  
s. 3.
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dominować poczucie wyższości, wynikające głównie z dostrzegania mniejszego 
rozwoju technologicznego Indian4. Przebywający w Nowej Hiszpanii od 1529 roku 
franciszkanin Bernardino de Sahagún5, wspominając w swej Historia general 
de las cosas de Nueva España, że Indianie uważani są za barbarzyńców i ludzi 
niskiej wartości, pisał na przykład, że wyprzedzają o krok wiele innych narodów, 
które twierdzą, że są dobrze zarządzane. To co zdołano na ten temat odnaleźć, 
stanowi ogromny wkład w wiedzę...6. Mimo że z jego pism wynika, iż był żarliwym 
krzewicielem chrześcijaństwa wśród Indian, to potrafił zauważyć, że nie wszystkie 
ich dawne zwyczaje były złe7.

Obawy przed wpływem wiedzy utrwalonej na kartach ksiąg na zmiany ustanawia-
ne w kluczowych momentach historii Mezoameryki, takich jak powstanie państwa 
Azteków8 czy przybycie Hiszpanów sprawiły, że były one najczęściej niszczone przez 
nowych panów tych ziem, zarówno przez Indian jak i Europejczyków, lub dostęp do 
nich był ograniczany. Powszechnie znany jest fakt niszczenia indiańskich rękopisów 

4 A. Tarczyński, Wartości i postawy w obliczu zderzenia systemów kulturowych. Hiszpańscy zdo-
bywcy XVI wieku wobec Nowego Świata, Bydgoszcz 2001, s. 272–273.

5 Bernardino de Sahagún urodził się w 1499 lub 1500 roku. Studiował na uniwersytecie w Sala-
mance. Po przybyciu do Ameryki nauczył się języka, którym posługiwali się Aztekowie (nahuatl). 
Zbierał i spisywał informacje dotyczące kultury i historii indiańskiej. W swojej pracy korzystał 
między innymi z indiańskich współpracowników oraz ze specjalnie przygotowanych kwestiona-
riuszy. Jego wysiłki zaowocowały powstaniem monumentalnego dzieła zatytułowanego Historia 
general de las cosas de Nueva España. Jest ono niejako kompendium na temat prekolumbijskiej 
kultury Azteków. Stanowi jedno z niewielu pełnych źródeł dotyczących tej tematyki. Jego dwana-
ście ksiąg zostało napisanych w języku nahuatl i hiszpańskim. Wiele fragmentów sporządzonych 
w języku hiszpańskim jest tylko streszczeniem odpowiednich części napisanych w języku nahuatl. 
Ponadto zawiera bogaty materiał ikonograficzny. Metody badawcze zastosowane przez mnicha 
oraz zawartość jego pism spowodowały, że mówi się o nim jako o pierwszym etnografie, v. K. Bara- 
niecka, Wprowadzenie, w: B. de Sahagún, Rzecz z dziejów Nowej Hiszpanii. Księgi I, II, III, Kęty 
2007, s. 5–22.

6 B. de Sahagún, op. cit., s. 34–35.
7 Ibidem, s. 34.
8 Termin Aztekowie rozpowszechnił się w XIX i XX wieku. Określano nim przede wszystkim miesz-

kańców Tenochtitlanu (stolicy państwa Azteków, dzisiaj miasto Meksyk), którzy mówili na siebie 
Mexica lub Tenochca (Mieszkańcy Tenochtitlanu). Obecnie pojęciem tym określa się grupy mó-
wiące językiem nahuatl, zamieszkujące Dolinę Meksyku – centrum dawnego imperium azteckie-
go. Czasami nazywa się tak też społeczności podporządkowane przez Mexiców, mieszkające 
poza wspomnianym obszarem ale mówiące tym samym językiem. W źródłach występuje słowo 
azteca odnoszące się do migrującej grupy, która w pewnym momencie przyjęła miano Mexica,  
v. J. Olko, Meksyk przed konkwistą, Warszawa 2010, s. 99. Azteca oznacza Ludzi z Aztlan. Aztlan, 
czyli Miejsce Czapli lub Miejsce Białości to kraina, z której Aztekowie wywodzili swe pochodzenie. 
Mexica zaczęli siebie nazywać prawdopodobnie po przybyciu do Doliny Meksyku. Określenie to 
może pochodzić od Mexitla – imienia najwyższego kapłana lub od boga nazywanego Mexi lub 
Mexiatl (Woda Mexitli). Niektóre źródła podają, że nazwa stolicy imperium azteckiego Tenochti-
tlan, oznaczała Miejsce Wielu Opuncji lub Miejsce Kamiennego Kaktusa. Istnieją też wersje, że 
mogła ona pochodzić od imienia Tenocha (Owoc Kaktusa) – jednego z czterech władców-kapła-
nów przewodzących Aztekom, jednocześnie jednego z 10 dygnitarzy, którzy założyli Tenochtitlan, 
v. A. Nocuń, Początki rozwoju kultury Mexików na podstawie mitohistorii. Jak Aztekowie założyli 
swoją stolicę, „Indigena” 2011, nr 1, s. 71, 78–79.
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przez najeźdźców ze Starego Świata. Jednak na kontynencie amerykańskim to nie 
przybysze zza oceanu byli pierwszymi, którzy na wielką skalę palili księgi.

W 1428 roku sojusz Tenochtitlan9, Texcoco, Tlacopan i Huexotzinco pokonał 
Tepaneków i zdobył ich stolicę Azcapotzalco. Wydarzenie to uznaje się za naro-
dziny excan tlatoloyan (podzielone na trzy części miejsce sprawowania rządów), 
czyli trójprzymierza Tenochtilanu, Texcoco i Tlacopan oraz początek trwającej 
do przybycia Hiszpanów na początku XVI wieku dominacji Azteków w Meksy-
ku10. Po wygraniu wojny, władca Itzcoatl wspólnie ze swoim głównym doradcą 
Tlacaelelem wprowadził reformy umacniające państwo, wśród których znalazły 
się działania kształtujące oficjalną propagandę zgodnie z nowymi kierunkami 
w polityce. Manipulowanie historiografią zapoczątkowało spalenie własnych 
i posiadanych przez pokonanych zbiorów rękopiśmiennych ksiąg, zawierających 
treści historyczne. Spisywane na nowo dzieje legitymowały osiągnięty przez 
Azteków status11. Po przybyciu Hiszpanów Mexicowie między innymi tak pisali 
o tym wydarzeniu:

Powzięli tę decyzję
panowie azteccy; powiedzieli:
nie jest wskazane, aby cały naród znał rysunki.
Poddani, którymi się rządzi,
mogą zbłądzić,
a wtedy ziemia skrzywi swój kierunek,
albowiem w księgach jest wiele kłamstw,
i wielu w nich uważano za bogów.12

Część rękopiśmiennych ksiąg uchronili przed spaleniem Nezalhualcoyotl i jego 
syn Nezalhualpilli, znani z zamiłowania do sztuki władcy Texcoco13. Prawdopodobnie 
również w Huexotzinco ocalono przed zniszczeniem przynajmniej część starych 
kodeksów14.

9 W wymowie słów w języku nahuatl, zapoteckim i mixteckim należy stosować następujące zasady:  
jeżeli litera c poprzedza samogłoski e lub i to wymawia się ją jak s, a w pozostałych przypadkach 
jak k, cu i uc to polskie kł, ch to cz, hu i uh to ł, qu przed samogłoskami e lub i to k, x to sz, y to 
j, z to s. Zasady transkrypcji języka Majów są podobne poza kilkoma wyjątkami: w należy wyma-
wiać jak ł, j jak twarde h, h jak miękkie h, apostrofy oznaczają spółgłoski glotalizowane, podwójne 
litery to długie samogłoski, v. J. Olko, Meksyk przed…, op. cit., s. 18–19.

10 Ibidem, s. 106–110.
11 M. Frankowska, Mitologia Azteków, Warszawa 1987, s. 135.
12 M. L. Portilla, Dawni Meksykanie, Kraków 1976, s. 90.
13 Ibidem, s. 115–116.
14 I. Curył-González, op. cit., s. 137. Od późnych lat XIX wieku przyjęło się określać indiańskie 

manuskrypty wyrazem kodeks, mimo że mają one odmienne formy od tego rodzaju ksiąg wy-
stępujących w kulturach Starego Świata, gdzie mianem tym zwykło nazywać się stos ręcznie 
zapisanych składek połączonych ze sobą grzbietami, v. J. B. Glass, A Survey of Native Middle 
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Płomienie palących się stosów ksiąg rozświetlające początki imperium azteckiego 
ponownie rozgorzały po jego upadku. Jeszcze w trakcie walk o Tenochtitlan, indiańscy 
sprzymierzeńcy Hiszpanów podłożyli ogień pod miejską bibliotekę, niszcząc w ten 
sposób zgromadzone w niej zbiory15. Wkrótce do dalszej dewastacji azteckich księ-
gozbiorów przystąpili przybysze z Europy. Jednym z głównych kierunków aktywności 
Hiszpanów na nowo podbitych terenach była ewangelizacja Indian. Nawracający 
uznawszy, że tubylcze manuskrypty zawierają przede wszystkim treści związane 
z tradycyjnymi wierzeniami, w ramach chrystianizacji konfiskowali i niszczyli wszel-
kie indiańskie dokumenty, chcąc w ten sposób uniemożliwić kultywowanie dawnych 
obrządków. Bernardino de Sahagún opisując pieśni recytowane przez Azteków ku 
czci bogów, często przy pomocy zapisów poczynionych w kodeksach, zanotował: 

Bardzo dawnym zwyczajem naszego adwersarza diabła jest szukanie kryjówek, by ubijać swe inte-
resy. Zgodnie ze Świętą Ewangelią: „każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości”. Zgodnie 
z tym nasz wróg zasadził na tych ziemiach las lub niedostępne zbocze pełne gęstych chaszczy, aby 
stamtąd kierować swymi interesami i ukrywać się w nim, by go nie odkryto, jak czynią to dzikie bestie 
i bardzo jadowite węże. I ten las lub zarośnięte zbocze to pieśni16.

Najbardziej znany akt spalenia indiańskich ksiąg, w którym zaprzepaszczona 
została część spuścizny Majów, miał miejsce podczas auto da fé zarządzonego 
w 1562 roku przez franciszkańskiego prowincjała Diego de Landę17 w położonej na 
Jukatanie – na południe od Méridy – miejscowości Mani. Według jednej z kilku wersji 
wydarzeń, zatrudniony w klasztorze Indianin, natrafił w dżungli podczas polowania 
z psami na zakrwawiony ołtarz. Diego de Landa dowiedziawszy się o tym, wspólnie 
z burmistrzem Méridy Diegiem de Quijadą dokonał oględzin wskazanego miejsca. 
Po potwierdzeniu podejrzeń, do okolicznych miejscowości rozesłano zakonników, 
którzy mieli odnaleźć osoby biorące udział w pogańskich obrzędach. Powołano 

American Pictorial Manuscripts, w: Handbook of Middle American Indians, Vol. 14–15, Guide to 
Ethnohistorical Sources, Parts 3–4, red. H. F. Cline, Austin 1975, s. 7–8.

15 D. Domenici et. al., The Colours of Indigenous Memory: Non-invasive Analyses of Pre-Hispanic 
Mesoamerican Codices, w: Science and Art. The Painted Surface, red. A. Sgamellotti, B. G. Bru-
netti, C. Miliani, London, 2014, s. 95.

16 B. de Sahagún, op.cit, s. 224.
17 Diego de Landa został franciszkaninem w 1540 roku w klasztorze św. Jana od Królów w Toledo. 

W 1549 roku wyjechał do Nowej Hiszpanii. W 1560 roku został gwardianem klasztoru w Meridzie. 
Opanował bardzo dobrze język Majów. Stosował ostre metody nawracania Indian, co wzbudzało 
sprzeciw innych misjonarzy. W 1562 roku został zmuszony do powrotu do Hiszpanii. W 1565 roku, 
opierając się na własnych obserwacjach, oraz relacjach Majów, napisał dzieło Relación de las co-
sas de Yucatán. Praca ta stała się podstawowym źródłem wiedzy o życiu Majów w czasach pre-
kolumbijskich. W 1573 roku Landa ponownie udał się do Nowego Świata gdzie został biskupem 
Jukatanu i Gwatemali. W latach 1574–1575 na jego polecenie wydrukowano Ewangelię w języku 
Majów. Zmarł w Meridzie 29 kwietnia 1579 roku, v. Kronikarze kultur prekolumbijskich, przekład, 
wstęp i przypisy M. Sten, Kraków 1988, s. 236. Relación de las cosas de Yucatán ukazało się 
w polskim tłumaczeniu pod tytułem Świat Apocalypto (Radom 2006).
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trybunał kościelny, który następnie przekształcono w inkwizycyjny. W czerwcu 1562 
roku, na polecenie Diego de Landy, aresztowano kilkudziesięciu najbardziej zna-
czących w okolicznych społecznościach Indian. Pojmani Majowie zostali ostrzyżeni 
i ubrani w pokutne stroje. Części udało się uciec, niektórzy popełnili samobójstwo18. 
Odnotowano, że w trakcie auto da fé zniszczono 5 tys. figur bożków, 13 kamiennych 
ołtarzy i 27 kodeksów wykonanych19. Diego de Landa pisał:

Ludzie ci używali także pewnych liter, korzystając z nich, zapisywali w swoich książkach dawne sprawy 
i wiedzę. Za pomocą tych liter i figur oraz niektórych znaków w figurach zapoznają się ze swymi rze-
czami, potrafią je wytłumaczyć i nauczyć. Znaleźliśmy wielką liczbę ksiąg z tymi ich literami, nie było 
w nich niczego, co nie byłoby przesądem lub kłamstwem diabelskim, spaliliśmy je wszystkie, a bar-
dzo żałują tego i sprawia im to ból20.

Wiadomo też, że w 1604 roku ksiądz Sanchez de Aguilar zniszczył na Jukatanie 
20 figurek bożków i 3 kodeksy21.

Do unicestwienia azteckich księgozbiorów, w dużej mierze przyczynił się 
pierwszy biskup Meksyku, dominikanin Juan de Zumarraga. Dziewiętnastowieczny 
historyk William H. Prescott, w wydanej w 1843 roku w Nowym Jorku History of the 
Conquest of Mexico, with a Preliminary View of the Ancient Mexican Civilization 
and the Life of the Conqueror Hernando Cortes napisał, że duchowny po 1529 
roku nakazał opróżnić wszystkie biblioteki Azteków i przenieść manuskrypty do 
Tlatelolco, gdzie ułożono je na placu targowym w wielkie stosy i spalono22. W 1547 
roku biskup w jednym ze swoich listów zanotował, że z jego rozkazu zakonnicy 
zniszczyli 500 świątyń indiańskich i 20 tys. figur bożków pogańskich. Malowane 
księgi przechowywano w burzonych świątyniach, więc nie można wykluczyć, że 
jakaś część uległa destrukcji wraz z nimi. Osiemnastowieczny historyk meksy-
kański Francisco Javier Clavijero wspomniał z kolei, że pierwsi misjonarze spalili 
na stosie, na głównym placu Texcoco wszystkie księgi, które udało im się znaleźć 
w tym mieście23.

Zdarzało się, że Indianie obawiając się posądzenia o praktykowanie dawnej religii 
sami niszczyli swoje kodeksy. Syn szlachetnie urodzonej Indianki i konkwistadora 
Juan Bautista Pomar w ukończonej w 1582 roku Relación de Tezcoco napisał, że 

18 C. Taracha, Wstęp, w: D. de Landa, Świat Apocalypto, Radom 2006, s. 20–21. Według innej 
wersji, ołtarz znalazły dzieci w jednej z okolicznych jaskiń, v. M. Sten, Malowane księgi dawnych 
narodów Meksyku, Kraków 1980, s. 84.

19 Ibidem. 
20 D. de Landa, op. cit., s. 201.
21 M. Sten, op. cit., s. 54.
22 A. R. Sandstrom, P. Effrein Sandstrom, Traditional papermaking and paper cult figures of Mexico, 

Norman 1986, s. 16, 311.
23 M. Sten, op. cit., s. 54.
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w mieście tym, posiadacze malowanych ksiąg niszczyli je, obawiając się śmierci na 
stosie, podobnej do tej, na jaką skazał lokalnego przywódcę Carlosa Ometochtzina 
biskup Juan de Zumarraga24. Niewykluczone, że część malowanych ksiąg przepadła 
też w trakcie odprawianych przez Majów, w tajemnicy przed Hiszpanami, tradycyjnych 
ceremonii pogrzebowych kapłanów25. Diego de Landa napisał, że umieszczano w ich 
grobach należące do nich rękopisy26. Być może posiadane dawne księgi niszczyli 
także Indianie, którzy nawrócili się na chrześcijaństwo chcąc żyć zgodnie z nakazami 
nowej wiary. Jednak część posiadaczy kodeksów, mimo groźby prześladowań, nie 
wyzbyła się swoich rękopisów. Jeszcze w siedemnastowiecznych i późniejszych 
dokumentach ze śledztw inkwizycyjnych pojawiają się wzmianki o starych księgach 
lub ich kopiach27. Żyjący na przełomie XVI i XVII wieku, urodzony w azteckiej rodzinie 
meksykański historyk Domingo de Chimalpahin, opisując dzieje miasta Chalco ko-
rzystał ze źródeł, których część nazywał huehuexiuhtlapohualamoxtli, co jest zbitką 
słów nahuatl starożytny rok liczyć książka, altepehuehuenenonotzalizamoxtlacuilolli, 
czyli miasto starożytne mówić książka malować lub pisać, tlacopintli amoxtli libro, 
co można przetłumaczyć z języka nahuatl i hiszpańskiego jako książki kopiowane28. 
Wśród jego informatorów były też osoby przechowujące starożytne księgi. Należał 
do nich na przykład Bartolomé de Santiago Tenmahuiztzin Autenetzin posiadający 
kodeks opisujący Tenancayotl (państwo lub jednostka polityczna Tenanco) i przy-
bycie ludu Tenanca29.

Wiedza o indiańskich księgach przetrwała w dużej mierze dzięki działalności 
tych samych ludzi, którzy doprowadzili do ich spopielenia. Przyczyniło się do tego 
dążenie Hiszpanów do osiągnięcia korzyści politycznych i ekonomicznych, oraz 
potrzeba wypełniania misji ewangelizacyjnej.

Znaczenie, użyteczność i wartość merytoryczna indiańskich rękopisów zostały 
docenione przez Hiszpanów niemal natychmiast po przybyciu do Meksyku. Her-
nando Kortez w trakcie konkwisty wspomagał się tubylczymi mapami i malowanymi 
raportami30. Wśród wysłanych przez niego Karolowi V podarunków znalazły się dwie 
księgi azteckie31.

Duchowni starali się aby indiańska wiedza została zapomniana przez rdzennych 
mieszkańców ale jednocześnie część z nich utrwalała na piśmie wszelkie wiadomości 
o przedhiszpańskim życiu ewangelizowanych ludów. Przede wszystkim franciszkanie, 

24 B. Keen, The Aztec Image in Western Thought, New Brunswick 1990, s. 130.
25 M. Sten, op. cit., s. 55.
26 D. de Landa, op. cit., s. 138.
27 Richard E. Greenleaf, The Mexican Inquisition and the Indians. Sources for the Etnohistorian, 

„The Americas” 1978, vol. 34, No. 3, s. 318.
28 S. Schroeder, Chimalpahin and the Kingdoms of Chalco, Tucson 1991, s. 16.
29 Ibidem, s. 19.
30 E. Hill Boone, op. cit., s. 11.
31 Ibidem, s. 4.
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gromadzili informacje na temat prekolumbijskiej historii, religii i rytuałów aby ułatwić 
sobie nadzór nad nowo nawróconymi i tym sposobem sprawniej wykorzenić pogań-
stwo i bałwochwalstwo32. Bernardino de Sahagún wyjaśnił, że stworzył swe dzieło aby 
misjonarze mogli efektywniej ewangelizować Indian. Przyrównał ich do lekarzy, którzy 
aby móc skuteczniej leczyć, musieli dobrze poznać chorobę. Dzieło, poprzez swoje 
wartości poznawcze miało też pomóc misjonarzom zwalczać kultywowanie pogańskich 
wierzeń33. W dużej mierze dzięki tym przekonaniom do obecnych czasów przetrwały 
wiadomości o życiu mieszkańców Mezoameryki w czasach prekolumbijskich. Wiedza 
ta jest też nieco szersza dzięki dążeniu kolonistów do osiągnięcia jak największych zy-
sków z eksploatacji podbitych ziem. Zapotrzebowanie władz hiszpańskich na informacje 
mające ułatwić zarządzanie koloniami inspirowało ich przedstawicieli do poszukiwania 
indiańskich źródeł zawierających pożądane wiadomości. Administrację państwową 
interesowały sprawy związane z prekolumbijską ekonomią, polityką i stosunkami spo-
łecznymi, szczególnie posiadłości ziemskie, niewolnictwo i daniny. Wiedza ta pozwalała 
kolonistom pobierać od tubylczej ludności nałożone na nią powinności w sposób zbliżony 
do metod prekolumbijskich, co miało zmniejszyć ryzyko buntu czy powstania przeciw 
Hiszpanom34. Z tych powodów niektórzy przedstawiciele administracji kolonialnej i mi-
sjonarze kolekcjonowali po 1521 roku prekolumbijskie dokumenty indiańskie oraz ich 
wykonane na zlecenie kopie35. Były one zamawiane także przez samych Indian, chcą-
cych skuteczniej bronić swoich praw przed hiszpańskimi sądami, uznającymi dokumenty 
sporządzone w tubylczych językach za prawomocne36. Potomkowie prehiszpańskiej 
szlachty chcąc korzystać z przywilejów nadanych im przez administrację kolonialną po-
sługiwali się indiańskimi rękopisami dokumentującymi ich pochodzenie37. Eduardo de J. 
Douglas w książce zatytułowanej In the Palace of Nezahualcoyotl. Painting Manuscripts, 
Writing the Pre-Hispanic Past in Early Colonial Period Tetzcoco określił ich status jako 
quasi legalny38. W 1530 roku Karol V oficjalnie nakazał hiszpańskim przedstawicielom 
w Nowym Świecie gromadzić indiańskie rękopisy trybutarne39. Tego rodzaju działań 
zabronił Filip II, który w dokumencie z 22 kwietnia 1577 roku wysłanym do ówczesne-
go wicekróla Nowej Hiszpanii Martina Enriqueza, nakazał mu między innymi aby nie 
pozwalał komukolwiek w jakiejkolwiek formie i w jakimkolwiek języku pisać o dawnych 
indiańskich wierzeniach i życiu, czym miał dobrze przysłużyć się Bogu oraz władcy40.

32 E. de J. Douglas, In the Palace of Nezahualcoyotl. Painting Manuscripts, Writing the Pre-Hispanic 
Past in Early Colonial Period Tetzcoco, Mexico, Austin 2010, s. 5.

33 B. de Sahagún, op. cit., s. 33.
34 E. de J. Douglas, op. cit., s. 5.
35 Ibidem, s. 6.
36 G. Brotherston, Painted Books From Mexico. Codices in UK Collections and the World They 

Represent, London 1995, s. 17.
37 E. de J. Douglas, op. cit., s. 6.
38 Ibidem.
39 E. Hill Boone, op. cit., s. 12.
40 E. de J. Douglas, op. cit., s. 6, 195.
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Opisane powyżej uwarunkowania oraz niekorzystny wpływ warunków atmosfe-
rycznych panujących w niektórych rejonach Mezoameryki sprawiły, że do dzisiejszych 
czasów przetrwało niewiele prekolumbijskich rękopiśmiennych ksiąg pochodzących 
z tego obszaru. Ze względu na toczące się dyskusje na temat czasu powstania 
niektórych z zachowanych kodeksów piktograficznych, ustalenie dokładnej liczby 
dokumentów z całą pewnością pochodzących z czasów przed przybyciem Hiszpanów 
nie jest możliwe przy obecnym stanie badań. Można jedynie ogólnie stwierdzić, że 
nie ma ich więcej niż kilkanaście.

Zachowało się natomiast wiele indiańskich ksiąg sporządzonych we wczesnym 
okresie kolonialnym. Przypuszcza się, że część z nich wzorowano na kodeksach 
powstałych przed konkwistą. W czasach tych także kopiowano stare księgi oraz 
opierając się na dawnych tradycjach, tworzono nowe, zawierające elementy europej-
skie41. Zdania na temat wpływu Hiszpanów na te dokumenty są podzielone. Niektórzy 
uważają, że ogólny wgląd w większość manuskryptów pochodzących z centralnego 
Meksyku, pozwala sformułować wniosek, że miał on miejsce przynajmniej na ich 
stylistykę42. Z czasem, indiańskie kodeksy coraz częściej zaczęły przybierać formę 
europejską. Proces ten uległ przyśpieszeniu w odniesieniu do dokumentów środko-
womeksykańskich powstałych po 1560 roku. Wynikało to stąd, iż w tym czasie za-
czynało już brakować skrybów uczących się pisania przed upadkiem Tenochtitlanu43.

Potwierdzono, że rękopisy piktograficzne posiadali Aztecy, Majowie, Mixtecy, 
Zapotecy i Toltecy. Przypuszcza się jednak, że wszystkie większe grupy zamieszku-
jące Amerykę Środkową używały kodeksów44. Przed dotarciem Krzysztofa Kolumba 
w 1492 roku do Nowego Świata, tylko Indianie zamieszkujący Mezoamerykę stworzyli 
własne systemy pisma i wytwarzali rękopiśmienne księgi. Ameryka Środkowa jest 
też jednym z niewielu ośrodków na świecie, gdzie pismo powstało niezależnie od 
zewnętrznych wpływów.

Najdawniejsze zabytki piśmiennictwa mezoamerykańskiego
Najstarsze znaki, uważane za pismo odnaleziono na pozostałościach wy-

wodzących się z kultury Olmeków45. Należy do nich obraz wyryty na kamiennej 
płycie, pochodzącej z miasta La Venta, przedstawiający idącego mężczyznę, na-

41 J. Olko, Meksyk przed…, op. cit., s. 355.
42 G. Whittaker, The Principles of Nahuatl Writing [online], [dostęp 4 lipca 2013], s. 75, dostępny 

w internecie: http://whp.uoregon.edu/dictionaries/nahuatl/whittakernahuatlwriting.pdf.
43 G. Brotherston, op. cit., s. 17.
44 A. R. Sandstrom, P. Effrein Sandstrom, op. cit., s. 8.
45 Kultura Olmeków rozwijała się od około 1500 do 500 roku przed naszą erą na wybrzeżach Zatoki 

Meksykańskiej, w środkowej części dzisiejszego stanu Veracruz i zachodniej Tabasco. Jej wpły-
wy w ceramice, architekturze, rzeźbie, kalendarzu, piśmie hieroglificznym i religii odnajdywane 
są w Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Morelos, na Wyżynie Meksykańskiej, Gwatemali, Salwadorze 
i Hondurasie. Jeszcze do niedawna badacze byli jednomyślnie przekonani, że zapoczątkowała 
ona rozwój wszystkich późniejszych cywilizacji mezoamerykańskich. Obecnie niektórzy zwracają 
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zwanego Ambasadorem, za którym umieszczone jest wyobrażenie stopy. Symbol 
ten wykorzystywany był później powszechnie w Mezoameryce jako oznaczenie 
drogi lub przemieszczania się. Na płycie znajdują się jeszcze trzy znaki, ale nie 
ustalono czy stanowią one część pisma. Na ziemiach olmeckich, w położonej 
niedaleko La Venty miejscowości San Andrés, znaleziono fragmenty jadeitowych 
płytek, na których zamieszczono symbole przypominające późniejsze epi-ol-
meckie46 i majańskie hieroglify. Odkryto tam także walcowatą pieczęć, na której 
znajduje się wizerunek ptaka, a przy jego dziobie prawdopodobnie glify. Obydwa 
znaleziska datowane są na 500 rok przed naszą erą. W Monte Alban odkryto 
stele (oznaczone numerami 12 i 13), na których znajduje się dotąd nie w pełni 
odczytany, powstały między 550 a 350 rokiem przed naszą erą, tekst uznawany 
za najstarszy występujący niezależnie47. Dynamicznym rozwojem pisma charak-
teryzowała się kultura nazywana epi-olmecką, która rozwinęła się na obszarze 
rozciągającym się od południowo-centralnej części obecnego stanu Veracruz do 
środkowego Chiapas, po zaniknięciu cywilizacji olmeckiej48. Reprezentuje ją na 
przykład wykonana z zielonego kamienia statuetka z Tuxtli. Ma ona formę postaci 
ludzkiej przyodzianej w strój upodabniający ją do ptaka, prawdopodobnie kaczki 
lub czapli. Figurkę pokrywa 75 glifów, składających się na tekst zawierający datę 

uwagę, że już w okresie przedklasycznym istniały w Mezoameryce inne ośrodki cywilizacyjne, na 
przykład San José Mogote w regionie Oaxaca (1400–450 rok przed naszą erą) i Chalcatzingo 
w regionie Morelos (1500–200 rok przed naszą erą). Niektóre stele z La Venty, czy stela C z Tres 
Zapotes świadczą o tym, że w późniejszym okresie na rzeźbę olmecką wpłynęli prawdopodobnie 
Majowie. Część naukowców podważa też tezę przekazania przez Olmeków innym cywilizacjom 
kalendarza i podstaw matematyki, wskazując na miejsce ich powstania region Oaxaca. Coraz 
więcej wskazuje również na to, że oddziaływanie kultury olmeckiej nie było ściśle powiązane 
z dominacją militarną, polityczną i ekonomiczną, ale odbywało się też drogą sojuszy, czy wymiany 
handlowej, a religia olmecka na nowych terenach łączyła się z lokalnymi formami wierzeń, przy-
bierając niespotykane wcześniej formy. Nie wiadomo jakim językiem posługiwali się Olmekowie 
ani jak określali samych siebie. Używana obecnie nazwa została przyjęta w XIX wieku. W XVI wie- 
ku stosowali ją Aztekowie posługujący się językiem nahuatl, w którym znaczy Mieszkańcy Kra-
ju Kauczuku. Pozostawione przez Olmeków wielkie konstrukcje ziemne umacniane kamieniami, 
monumentalne rzeźby, systemy podziemnych kanałów, konstrukcje centrów ceremonialnych wy-
magały dobrze zorganizowanej pracy, w związku z czym uważa się, że ich społeczeństwo było 
zhierarchizowane. Uczeni spierający się na temat miejsca kultury Olmeków w rozwoju cywilizacji 
mezoamerykańskiej, niezależnie od tego czy uważają ją za źródło późniejszych kultur, czy też za 
kultury dominujące lub równorzędne uznają inne ośrodki, są zgodni, że była ona bardzo istotna 
i wpływała na cały region, v. I. Curyło-González, op. cit., s. 19–24.

46 Epi-olmeckim określany jest okres trwający od datowanego na około 300/400 rok przed naszą 
erą końca rozwoju kultury olmeckiej do przełomu er, w którym stosowano ukształtowany wcze-
śniej styl, v. M. Szwugier, Olmekowie. Dialog pomiędzy mitologią, religią i świętym krajobrazem, 

„Indigena” 2011, nr 1, s. 43.
47 J. Olko, Meksyk przed…, op. cit., s. 346. Istnieje jeszcze Blok z Cascajal zawierający inskrypcję 

odmienną od poznanych dotąd pism Mezoameryki, datowany na 900 rok przed naszą erą, ale 
ze względu na wątpliwości dotyczące jego autentyczności nie jest jeszcze uwzględniany w bada-
niach, v. ibidem.

48 Ibidem, s. 347.
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odpowiadającą 162 rokowi naszej ery. Innym znanym zabytkiem piśmiennictwa 
pochodzącym z tej kultury jest stela z La Mojarry. Zawiera ona bardzo długi tekst 
opływający wizerunek bogato ubranej postaci. Według próbujących go odczy-
tać językoznawców, opisuje on bitwy stoczone przez przedstawioną osobę, jej 
wstąpienie na tron, rytualne upuszczanie własnej krwi oraz złożenie w ofierze 
pokonanego szwagra49.

Pismo Zapoteków
Zapoczątkowany przez Olmeków rozwój pisma kontynuowali Zapotekowie, 

których jednym z najważniejszych miast było wcześniej zamieszkane przez ich 
poprzedników Monte Alban50. Pismo nazywali ticha yye caaquichi, czyli malowana 
wiadomość zapisana na papierze. Na pojedynczy glif mówiono yye lana co było 
zlepkiem malunek i słowo51. Ich pismo jest systemem heterogenicznym złożonym 
z piktogramów, logogramów, ideogramów i fonemów52. Udało się odczytać tylko 
niewielką część zapoteckich hieroglifów, z czego większość to liczby, nazwy 
miejscowe i imiona własne53. Znaczenie wielu form gramatycznych nie jest pewne. 
Sklasyfikowanych zostało między 100 a 300 znaków54. Ponieważ pismo Zapo-
teków ma długą historię w porównaniu z innymi pismami mezoamerykańskimi, 
możliwe jest prześledzenie zmian jakim ulegało55. Początkowo system ten składał 
się z prostych zestawień symboli reprezentujących liczby i rzeczy. Z czasem 
zapis stał się bardziej skomplikowany. Na przykład z połączenia liczby i glifu 
oznaczającego miesiąc, dzień i rok urodzin tworzono imiona osób. We wczesnej 
fazie rozwoju, liczby zapisywano przy pomocy punktu oznaczającego jeden oraz 
wyrytego ludzkiego palca wyobrażającego cyfrę pięć. W późniejszych czasach 
symbolizowała ją kreska. Obliczenia opierały się na dwudziestce dzielonej na 
piątki. Niektórzy uczeni uważają, że system ten wywodzi się z obliczeń doko-
nywanych przy użyciu palców u rąk i nóg56. Piktogramy służyły między innymi 
do prezentowania imion własnych i nazw miejscowych. Na przykład człowieka 
nazywającego się Wielki Orzeł przedstawiono poprzez narysowanie postaci 
mężczyzny i połączenie jej linią z wizerunkiem głowy orła. Wzgórze Dzikiego 
Kota przedstawiano jako górę, na szczycie której znajduje się głowa dzikiego 
kota. Istnieją przykłady oznaczania jednego miejsca przy użyciu piktogramów lub 

49 Ibidem.
50 Nazywane tak od czasów kolonialnych. W języku hiszpańskim słowa te znaczą Biała Góra. Zapo-

tekowie nazywali to miasto prawdopodobnie Górą Jaguara, v. R. Faron-Bartels, op. cit., s. 38.
51 J. Marcus, Mesoamerican Writing Systems. Propaganda, Myth, and History in Four Ancient Civi-

lizations, Princeton 1992, s. 70.
52 Ibidem, s. 72.
53 R. Faron-Bartels, op. cit., s. 44.
54 J. Marcus, op. cit., s. 71.
55 Ibidem, s. 70.
56 R. Faron-Bartels, op. cit., s. 44–45.
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logogramów. Również imiona przedstawiano używając logogramów. Dodatkowo 
imiona własne mogły składać się z kombinacji piktogramów i logogramów57.

Pismo Mixteców
System pisma Mixteców mówiących o sobie Tay Ñudzahui, czyli Ludzie z Kraju 

Deszczu, napływających do zamieszkanej przez Zapoteków doliny Oaxaca od 
około 750 roku znany jest głównie z papierowych lub skórzanych ksiąg oraz 
malowanych na tkaninie map. Nie wiadomo kiedy dokładnie wykrystalizował się 
styl mixtecki. Znaki umiejscowione na wczesnych kamiennych monumentach 
przypominają glify Zapoteków. Również pismo zamieszczone na zabytkach 
pochodzących z późnego okresu klasycznego58 oraz wczesnego postklasycz-
nego różni się od znanego z zachowanych mixteckich kodeksów. Wyróżniającą 
cechą tego systemu jest częste wykorzystywanie zjawiska homonimii i rebusów. 
Trudne do zobrazowania, abstrakcyjne terminy przedstawiano łącząc malunki 
reprezentujące łatwe do zilustrowania, podobnie brzmiące wyrazy. Jako przykład 
może posłużyć nazwa miasta Chiyocanu oznaczająca Wielką Platformę. Przed-
stawiano ją jako mężczyznę wyginającego znacznie większy od siebie podest. 
Zastosowano ten zabieg, ponieważ czynność ta była łatwiejsza do zilustrowania 
od wielkości, a dodatkowo wyrazy oznaczające oba pojęcia podobnie brzmiały 
w wymowie59.

Pismo Azteków
Pismo Azteków może wywodzić się z kultur wcześniej rozkwitłych w Teoti-

huacan i Xoxhicalco. Ze względu na podobieństwa stylistyczne i ikonograficzne 
przypuszcza się, że znaczący wpływ na jego rozwój miało pismo mixteckie60.

Aztekowie wierzyli, że pismo wynalazł bóg Quetzalcóatl61. W języku nahuatl 
książki i pismo określano używając metafory in tlilli, in tlapalli co znaczy czerwień, 
czerń i odnosi się do koloru tuszu. W ten sposób nazywano też wiedzę i mą-
drość. Skrybowie przedstawiani na obrazkach w malowanych księgach używają 

57 J. Marcus, op. cit., s. 73.
58 Zwyczajowo naukowcy wyodrębniają w dziejach kultury Mezoameryki okres preklasyczny nazy-

wany też formatywnym (około 2000/1800 rok przed naszą erą – około 150/200 rok naszej ery), 
klasyczny (około 150/200 rok– około 900/1000 rok) oraz postklasyczny (około 900/1000 rok – 
1519 rok). Jest to podział bardzo ogólny ponieważ poszczególne okresy zaczynają się i kończą 
w różnym czasie na różnych obszarach Ameryki Środkowej. Poza tym nowe badania dowodzą, 
że zjawiska dotąd uważane za charakterystyczne dla określonej epoki można przyporządkować 
różnym okresom. Podział ten ma swoje korzenie w poglądach zakładających, że każda cywiliza-
cja podlega zjawiskom przebiegającym zgodnie z porządkiem: rozwój, rozkwit, upadek, v. J. Olko, 
Meksyk przed…, op. cit., s. 17–18.

59 J. Marcus, op. cit., s. 66.
60 M. E. Smith, The Aztecs, Malden 2011, s. 247.
61 M. Sten, op. cit., s. 33.
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zawsze czerwonej i czarnej farby62. System pisma stosowany przez Azteków 
w czasach przed przybyciem Hiszpanów nie jest jeszcze w pełni zrozumiały. Ba-
dania utrudnia fakt, że przetrwało z tego okresu niewiele źródeł. Kodeksy uległy 
zniszczeniu, a na trwałych, kamiennych monumentach – w przeciwieństwie do 
Majów – Mexicowie rzadko umieszczali teksty63. Ich pismo często opisywane 
jest jako niekompletne ponieważ w znanych prekolumbijskich zastosowaniach 
użyte zostało tylko do zanotowania, często niejednoznacznie interpretowanych 
imion własnych, nazw miejscowych, dat oraz wielkości i liczb64. Należy jednak 
nadmienić, że istnieją przesłanki, które sprawiają, że niektórzy badacze uważają, 
iż było ono używane w znacznie szerszym zakresie. 

Pismo Azteków podobne jest do innych tego typu systemów, używanych na 
całym świecie. Odróżnia je od nich tylko porządek znaków, który bardziej zależy 
od upodobań skryby i uznanej za najodpowiedniejszą do odczytania pozycji niż 
od ustalonej konwencji. Występuje w nim rzadko spotykana tendencja do roz-
mieszczania znaków od dołu ku górze65. Większość informacji jest przekazywana 
w formie obrazków, którym towarzyszą hieroglify uściślające ich znaczenie66. 
Ponieważ zapisywane za jego pomocą imiona były często całymi zdaniami 
mogącymi zawierać rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki i przysłówki, a na-
zwy miejscowości tworzyły frazy, można w przybliżeniu określić zakres w jakim 
system pisma Azteków był zdolny do oddania sekwencji w pełni uformowanych 
zdań. Pismo Mexiców składa się z takich samych elementów jak systemy pisma 
występujące na całym świecie. Dopuszcza występowanie sylabogramów typu 
samogłoska-spółgłoska, spółgłoska-samogłoska-spółgłoska oraz podwójne 
sylaby. Długość samogłoski nie jest oznaczana. Kończąca sylabę spółgłoska 
może być pominięta, nawet gdy znak spółgłoska-samogłoska-spółgłoska jest 
dostępny67. Ponadto pisownia jest często skracana poprzez pominięcie jednej 
lub więcej sylab lub spółgłosek, niezależnie od ich pozycji w słowie. Podział na 
sylaby w mowie może się różnić od ich wyodrębniania w piśmie68. Jeśli ozna-
czenia społeczno-polityczne osób nie są powiązane lub zestawione z głową lub 
całą figurą człowieka, to zwykle nie są do odróżnienia od nazw miejscowych69. 
Cechą charakterystyczną pisma Azteków jest też częste łączenie piktogramów 
i ideogramów w ramach jednego znaku70.

62 E. Hill Boone, op. cit., s. 21.
63 G. Whittaker, op. cit., s. 72.
64 Ibidem, s. 48–49.
65 Ibidem, s. 59.
66 Ibidem, s. 48–49.
67 Ibidem, s. 59.
68 Ibidem, s. 60–61.
69 Ibidem, s. 59.
70 J. Marcus, op. cit., s. 55.
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Pismo Majów
Najbardziej zaawansowany system pisma na kontynencie amerykańskim posiadali 

Majowie, którzy wierzyli, że stworzył je bóg Kinich Ahau (Oko Słońca) lub Itzam Ná 
(Pan Dnia i Nocy)71. Uważa się, że posługując się nim, można było wyrazić wszelkie 
pojęcia i myśli, oraz w pełni odzwierciedlić składnię języka mówionego72. 

Mimo iż w momencie nawiązania kontaktów z Hiszpanami Majowie posiadali 
bogate zbiory ksiąg, to polityka Hiszpanów widzących w wiedzy rdzennych miesz-
kańców Ameryki zagrożenie dla swojego dzieła ewangelizacyjnego spowodowała, 
że ich pismo trzeba było na nowo odszyfrować i zaczęto je rozmieć dopiero od 
lat 60. XX wieku. Duchowni nakazywali palenie ksiąg, a osoby zajmujące się ich 
tworzeniem były uczone w klasztorach pisania po europejsku i otrzymywały zakaz 
posługiwania się rodzimym pismem. Prowadzone w niektórych rejonach Jukatanu 
jeszcze jakiś czas po konkwiście zapisy w dawnym stylu, przyczyniły się jedynie do 
poznania systemu kalendarzowego Majów oraz ich sposobu dzielenia czasu i hi-
storii. Powstałe w czasach kolonialnych treści określane jako literatura Majów, nie 
pomogły w odczytaniu ich pisma, gdyż utrwalane były na materiałach europejskich 
i pisane były w języku hiszpańskim73. Wielkie nadzieje wiązali natomiast badacze 
z odnalezionym w 1862 roku rękopisem Relación de las cosas de Yucatán. Odkrył 
go poszukujący w Królewskiej Akademii Historii w Madrycie materiałów o Nowym 
Świecie, francuski kleryk Charles Étienne Brasseur de Bourbourg. Jest to powstała 
około 1660 roku skrócona, kolejna kopia nigdy nie odnalezionego oryginalnego dzieła 
Diego de Landy Calderóna, napisanego około 1566 roku w Hiszpanii. Autor opisał 
w nim znaki, które uważał za alfabet Majów, w związku z czym uczeni sądzili, że rę-
kopis spełni w odszyfrowaniu pisma Majów rolę podobną do tej, jaką odegrał Kamień 
z Rosetty w odczytaniu hieroglifów egipskich. Tzw. alfabet Landy został jednak dość 
szybko uznany za nieprzydatny, gdyż nie udawało się go dopasować do majańskich 
inskrypcji74. Pierwsze znaki pisma Majów rozkodował na podstawie badań Kodeksu 
Drezdeńskiego, pod koniec XIX wieku, nadworny bibliotekarz saksoński Ernst För-
stemann75. Związane one były z rachubą i kalendarzem. Förstemann zauważył, że 
Majowie stosowali w swych obliczeniach matematycznych system dwudziestkowy 
oraz wprowadzili koncepcję zera76. Jego odkrycia w połączeniu z niepowodzeniem 
w zastosowaniu alfabetu Landy zasugerowały badaczom, że pismo Majów nie jest 

71 M. Sten, op. cit., s. 32. 
72 H. Kettunen, Ch. Helmke, Wprowadzenie do hieroglifów Majów. Podręcznik dla uczestników 

warsztatów. 14-ta Europejska Konferencja Majanistyczna. Kraków, 9–14 listopada 2009 r. [onli-
ne], [dostęp 27 maja 2013], s. 7, dostępny w internecie: http://www.wayeb.org/download/resour-
ces/wh2009polish.pdf.

73 R. Faron-Bartels, op. cit., 113.
74 H. Kettunen, Ch. Helmke, op. cit., s. 8.
75 R. Faron-Bartels, op. cit., s. 114.
76 H. Kettunen, Ch. Helmke, op. cit., s. 8.
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w pełni fonetyczne. W latach 50. XX wieku kontynuowano badania nad logogramami 
dotyczącymi kalendarza. Ukształtował się wtedy pogląd, że pismo Majów jest logo-
graficzne. W kręgach akademickich uważano, że zapiski dotyczą głównie kalendarza 
i astronomii. Inaczej sądził rosyjski badacz z Instytutu Etnologii w Leningradzie Jurij 
Knorozow. Na początku lat 50. XX wieku rozpoczął badania nad pismem Majów 
korzystając ze spuścizny Diego de Landy i zdobytych w czasie walk o Berlin, w któ-
rych brał udział, kopii trzech kodeksów majańskich. Jurij Knorozow przestudiował 
wcześniej odczytane systemy pisma i doszedł do wniosku, że pismo Majów składa 
się z logogramów i znaków fonetycznych77. Następnie uznał, że fonemy oznaczają 
sylaby. Opierając się na tych założeniach opracował metodę, która pozwoliła od-
czytać w dużej mierze pismo Majów78. Stosując ją, udało się rozpoznać znaczenie 
około 300 z 800 hieroglifów a ponad 300 znaków zostało objaśnionych z dużym 
prawdopodobieństwem79. Do rozkodowania pisma Majów przyczyniły się również, 
dokonane mniej więcej w tym samym czasie odkrycia mieszkającego w Meksyku 
Niemca Heinricha Berlina, który wyodrębnił glify emblematy, używane do oznaczania 
określonych miast i dynastii. Także badania Amerykanki rosyjskiego pochodzenia 
Tatiany Proskouriakoff dowodzące, że inskrypcje na kamiennych zabytkach zawierają 
informacje historyczne wspomogły wysiłki mające na celu odczytanie majańskiego 
pisma80. Metoda Knorozowa była mocno krytykowana przez wpływowego badacza 
amerykańskiego Johna E. Thompsona, który był zwolennikiem tezy zakładającej, 
że pismo Majów ma charakter całkowicie ideograficzny i że służyło wyłącznie do 
zapisywania treści religijnych, rytualnych i astronomicznych. Na Zachodzie odkrycia 
Knorozowa zostały w pełni uznane dopiero po śmierci Thompsona w 1975 roku. 
W latach 70. i 80. XX wieku poczyniono duże postępy w odczytaniu pisma Majów. 
Mimo poznania większości zasad i reguł nim rządzących, wciąż nie udało się go 
odszyfrować w pełni81.

Ze względu na małą liczbę zachowanych źródeł wczesna forma majańskiego 
pisma jest słabo znana. Pismo używane w okresie klasycznym składa się z ponad 
800 glifów i jest logosylabiczne. Występują w nim logogramy oznaczające leksemy 
i morfemy oraz sylabogramy82. Z występujących w piśmie Majów 200 znaków syla-
bicznych ponad połowę stanowią homofony. W języku majańskim istnieje około 80 

77 Wcześniej, w 1876 roku do takich wniosków doszedł Francuz Léon Louis Lucien Prunol de Rosny. 
W swojej pracy Déchiffrement de l’Écriture Hiératique del’Amérique Centrale, opierając się na 
znajomości innych systemów pisma ogłosił pogląd, że pismo Majów składało się z logogramów 
i znaków fonetycznych, v. ibidem, s. 8–9.

78 Ibidem, s. 7–10.
79 R. Faron-Bartels, op. cit., s. 114.
80 H. Kettunen, Ch. Helmke, op. cit., s. 10.
81 J. Olko, Meksyk przed…, op. cit., s. 349–350.
82 J. Olko, J. Żrałka, W krainie czerni i czerwieni. Kultury prekolumbijskiej Mezoameryki, Warszawa 

2009, s. 227.
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sylab fonetycznych, a w piśmie około 200 grafemów sylabicznych83. Majowie łączyli 
w piśmie wszystkie logogramy z sylabogramami, które mogły także być samodzielnie 
użyte do tworzenia słów lub precyzować odczyt logogramów (stając się determina-
tywami lub komplementami fonetycznymi) 84.

Najstarsze znane hieroglify Majów pochodzą z III wieku przed naszą erą85. Zdecy-
dowana większość tekstów została spisana w języku ch’ol pochodzącym ze wschod-
nich ziem. Jest on określany przez lingwistów mianem majańskiego klasycznego 
lub ch’olti’ klasycznego. Spośród 30 języków jakimi posługują się obecnie Majowie, 
najbliższy mu jest ch’orti. Jest on używany w okolicy ruin miasta Copan (wschodnia 
Gwatemala i zachodni Honduras) 86.

Majowie pisali od lewej do prawej strony, z góry na dół. Zdarzało się, szczególnie 
w przypadku zapisu na przedmiotach przenośnych, że odstępowano od tych zasad. 
Teksty zamieszczano często w dwóch kolumnach. Zdarzają się także napisy w formie 
lustrzanego odbicia87.

Księgi
Ze względu na styl pisma, jednym z określeń jakich używali Hiszpanie odnosząc 

się do tubylczych manuskryptów było słowo pinturas, które znaczy obrazy88. Do 
wytwarzania ich używano przede wszystkim papieru, w mniejszym zaś stopniu skór, 
tkanin wyrabianych z bawełny lub włókien agawy (sporządzane na nich dokumenty 
nazywane były przez Hiszpanów lienzos, co znaczy płótna). Skórzane księgi naj-
częściej składano jak harmonijkę, rzadziej pionowo albo poziomo lub jak serwetkę. 
Były także zwijane. Papierowe przechowywano w formie zwojów lub pojedynczych 
wielkich arkuszy składanych lub nie89. Kodeksy pochodzące z czasów kolonialnych, 
uważane za wzorowane na prekolumbijskich przybierały formę harmonijki, poje-
dynczych kart, rulonów lub długich pasów (nazywanych przez Hiszpanów tira)90. 
Mogły być chronione przez dwie drewniane deseczki, które czasem zdobiono futrem 
jaguara lub mozaiką wykonaną na przykład z turkusów czy piór91. Kartki pokrywano 
znakami z jednej lub obu stron.

Badania zachowanych ksiąg prekolumbijskich oraz powstałych w okresie ko-
lonialnym, a także hiszpańskojęzycznych źródeł wskazują, że indiańskie kodeksy 

83 H. Kettunen, Ch. Helmke, op. cit., s. 7.
84 J. Olko, J. Żrałka, op. cit., s. 227.
85 H. Kettunen, Ch. Helmke, op. cit., s. 7.
86 Ibidem, s. 11.
87 Ibidem, s. 13.
88 J. M.D. Pohl, Mexican Codices, Maps, and Lienzos as Social Contracts, w: Writing Without Words. 

Alternative Literacies in Mesoamerica and the Andes, red. E. Hill Boone, W. D. Mignolo, Durham 
1994, s. 138.

89 E. Hill Boone, op. cit., s. 23.
90 Ibidem, s. 24.
91 Ibidem, s. 23, D. Domenici et al., op. cit., s. 94.
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zawierały wiadomości o świętach, ceremoniach, rytuałach, wierzeniach, sposobach 
wróżenia, metodach leczenia, roślinach, zwierzętach, sposobach uczenia się czytania 
kodeksów, posiadłościach ziemskich. Zamieszczano w nich poezję, pieśni, historię, 
genealogię, mapy i kalendarze rolnicze92.

Większość znaków w mezoamerykańskich skryptach charakteryzuje się przejrzy-
stym przedstawieniem i stylistycznie nawiązuje do lokalnych kanonów malarskich93.

Do dzisiejszych czasów, w formie umożliwiającej odczytanie zawartych w nich 
treści zachowały się tylko prekolumbijskie dokumenty Mixteców, Azteków i Majów. 
Uznaje się, że powstały one w późnym okresie postklasycznym94. Dzisiejsze nazwy 
tych rękopisów pochodzą od nazwisk ich właścicieli, odkrywców, patronów, a także 
od domniemanej proweniencji, miejsca przechowywania lub są związane z wypeł-
niającymi je treściami. Ze względu na tematykę dzielą się na historyczne, rytualno-

-kalendarzowe i ekonomiczne. Wiadomości źródłowe oraz badania manuskryptów 
powstałych w czasach wczesno kolonialnych pozwalają na wysnucie wniosku, że 
funkcjonowały także dokumenty kartograficzne, kartograficzno-historyczne i gene-
alogiczne95.

Badania materiałów użytych do wytworzenia indiańskich manuskryptów, do 
niedawna były ograniczone przez utrudnienia w uzyskaniu zgody na pobranie ma-
teriału do analiz, wynikające z kruchości i drogocenności będących przedmiotem 
zainteresowania obiektów. Pozyskiwane próbki miały często postać uniemożliwia-

92 A. R. Sandstrom, P. Effrein Sandstrom, op. cit., s. 8–9.
93 J. S. Justeson, The origin of writing systems: Preclassic Mesoamerica, „World Archaeology” 1986, 

No. 3, s. 442.
94 D. Domenici et al., op. cit., s. 96.
95 J. Olko, Meksyk przed…, op. cit., s. 356.

Kodeks Fejérváry-Mayer Źródło: domena publiczna, commons.wikimedia.org.
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jącą przeprowadzenie pełnych testów. Z obawy przed uszkodzeniem dokumentów 
nie pozwalano również na stosowanie niektórych metod analitycznych96. Metodą 
inwazyjną zbadano do tej pory prekolumbijskie dokumenty takie jak: Kodeks Ma-
drycki, Kodeks Drezdeński, Kodeks Paryski, Kodeks Colombino, Kodeks Becker I, 
Kodeks Cospi97. Rozwój technologiczny sprawił, że od niedawna możliwe stało się 
bezinwazyjne analizowanie składu chemicznego. Opierając się na nowoczesnych 
rozwiązaniach w tej dziedzinie, powstał projekt w ramach którego poddawane są 
badaniu prekolumbijskie księgi mezoamerykańskie. Sondowanie polega na wyko-
rzystaniu należącego do CNR-ISTM98 i Eccellenza SMAArt99 mobilnego laborato-
rium (MOLAB), wyposażonego w zintegrowany system różnego rodzaju urządzeń 
analitycznych, głównie spektroskopowych pozwalających przeprowadzić między 
innymi fluorescencję rentgenowską, spektroskopię fourierowską, spektroskopię 
UV-VIS i spektroskopię Ramana. Prace prowadzone są w miejscu przechowywania 
obiektu. Testowaniu pierwszy został poddany Kodeks Cospi w 2005 roku100. Do 
dziś przeprowadzono jeszcze badania Kodeksu Fejérváry-Mayer oraz Kodeksu 
Madryckiego.

Księgi Zapoteków
Mimo że nie zachowały się prekolumbijskie księgi zapoteckie to wiadomo, że takie 

istniały. Świadczą o tym ich szesnastowieczne określenia. Niektóre z tych książek 
posiadały okładkę papierową (piahuilao quichi) lub drewnianą (piahuilao yaga). Ar-
kusz papieru lub kartkę nazywano tobilagaquichi, lagaquichiyati lub lagaquichinatiba. 
Zapotekowie rozróżniali książki ze względu na kształt oraz zawartość. Kodeksy mogły 
być składane jak harmonijka lub rolowane. Posiadali „księgi rachunkowe” (quichi 
xigaba lub quichi caaticha xigaba) mogące zawierać wyszczególnienie nałożonych 
na podbite społeczności trybutów oraz „księgi genealogiczne” (quiychi tija colaca, 
gdzie tija znaczy genealogia). Późniejsze przypominały prawdopodobnie kodeksy 
Mixteców. Zapotekowie tworzyli również lienzos101. Warto w tym miejscu dodać, że 
w okresie klasycznym, monumenty przedstawiające członków rodu królewskiego 
z przodkami Zapotekowie rozplanowywali w zespoły nazywane pelayye lub nezayee 
co jest połączeniem słów droga i obrazek. Jako że pisanie tekstów związane było 
z porządkiem społeczno-politycznym, wraz z jego przeobrażeniami, zmieniały się 

96 C. Miliani et al., Colouring materials of pre-Columbian codices: non-invasive in situ spectroscopic 
analysis of the Codex Cospi, „Journal of Archaeological Science” 2011, No. 30, s. 2.

97 D. Domenici et al., op.cit, s. 96.
98 Istituto di Scienze e Tecnologie Molecolari (Università di Perugia).
99 Scientific Methodologies Applied to Archaeology and Art (Università di Perugia).
100 D. Buti, at al., Non-invasive investigation of a pre-Hispanic Maya screenfold book: the Madrid 

Codex, „Journal of Archaeological Science” 2014, No. 42, s. 170, D. Domenici et al., op. cit., s. 
96–97.

101 J. Marcus, op. cit., s. 71.
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także utrwalane treści. Zapotekowie odróżniali prawdziwe pismo czyli tichanaliy, 
nayaa albo nayati od nieprawdziwego pisma, czyli tichanaxihui, ticha huenilachi 
albo yanaliy102.

Księgi Mixteców
Mixtecy książki potocznie określali jednym słowem tutu, które oznaczało również 

papier103. W XVI wieku nazywali swoje kodeksy tonindeye, co znaczy historia rodów, 
lub naandeye czyli wspomnienia z przeszłości. Na poszczególne karty kodeksów 
mówiono tutu ñuhu, czyli święty papier lub ñee ñuhu, czyli święta skóra w zależności 
od materiału z jakiego zostały wykonane104. Niewykluczone, że przymiotnik oznacza-
jący świętość był dodawany ze względu na to, że księgi w dużej mierze zawierały 
treści związane z mitologią105. 

Do dzisiejszych czasów przetrwały tylko cztery księgi Mixteców uznawane za 
prekolumbijskie106. Wszystkie zawierają treści historyczne. Przechowywany obecnie 
w Österreichische Nationalbibliothek Kodeks Vindobonensis składa się z 52 kart 
o wymiarach około 22 na około 26 cm. Na jego awersie znajduje się kosmogonia 
dynastii mixteckich, a na rewersie genealogia królewskiego rodu Tilantongo. Obie 
strony zostały zapisane przez różnych artystów107. 

102 Ibidem, s. 70.
103 E. Hill Boone, op. cit., s. 23.
104 J. Marcus, op. cit., s. 60.
105 R. Faron-Bartels, op. cit., s. 58.
106 Do dzisiejszych czasów zachowały się także powstałe w czasach kolonialnych księgi Mixteców 

wykonane w stylu prekolumbijskim. Należy do nich Kodeks Selden pochodzący z Añute (Jalte-
pec), v. J. Olko, Meksyk przed…, op. cit., s. 359.

107 E. Hill Boone, op. cit., s. 88.

Kodeks Vindobonensis – fragment
Źródło: domena publiczna, commons.wikimedia.org.

Kodeks Vindobonensis – bóg deszczu
Źródło: domena publiczna, commons.wikimedia.org.
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Kodeks Zouche-Nuttall z Teoza-
cualco, zawiera 47 kart o szeroko-
ści około 23,5 cm i wysokości około 
19 cm108. Na rewersie spisano hi-
storię dynastii z Tilantongo, Teoza-
ocalco i prawdopodobnie Zaachila. 
Rewers prezentuje częściową bio-
grafię władcy 8 Jeleń Pazur Ja-
guara. Również w tym przypadku 
obie strony zostały zapisane przez 
różnych skrybów. Obecnie znajduje 
się w zbiorach British Museum. 

Kodeks Colombino-Becker I  
składa się z 24 kart Kodeksu Co-
lombino oraz 16 Kodeksu Becker I  

108 The Codex Zouche-Nuttall [online], [dostęp 23 kwietnia 2015], dostępny w internecie: http://
www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?objec-
tId=662517&partId=1&searchText=codex&page=1.

Kodeks Zouche-Nuttall – strona 20 Źródło: domena publiczna, commons.wikimedia.org.

Kodeks Zouche-Nuttall – ceremonia tlahuahuanaliztli, 
w trakcie której walczono z jeńcem przywiązanym do 
kamiennej platformy

Źródło: domena publiczna, commons.wikimedia.org.
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o szerokości około 19 cm i wysoko-
ści około 26 cm. Zapiski na jednej 
stronie częściowo relacjonują 
dzieje życia władców 8 Jeleń oraz 
4 Wiatr z perspektywy mieszkań-
ców nadbrzeżnego Tututepec109. 
Jego cztery fragmenty (strony 1–15, 
16, 17–19, 20–24) znane jako Ko-
deks Colombino przechowywane 
są w Museo Nacional de Antropolo-
gía w Meksyku110, a trzy pozostałe, 
pod nazwą Kodeks Becker I wcho-
dzą w skład zbiorów wiedeńskiego 
Museum für Völkerkunde111. 

Kodeks Bodley tworzą 23 karty 
o wymiarach 26 na 29 cm. Awers 
zawiera historię dynastii z Tilan-
tongo obejmującą biografię władcy 
8 Jeleń. Na rewersie zamieszczona 
została historia dynastii z Tilan-
tongo oraz Flints ze szczególnym 
uwzględnieniem przodków ze stro-
ny ojca władcy 4 Wiatr. Ponadto 
znajdują się tam dzieje rządzących 
rodów z Achiutla i Taxiao112. Obec-
nie przechowywany jest w oks-
fordzkiej Bodleian Library.

Dokumenty mają postać har-
monijki. Do ich wytworzenia użyto kawałków wcześniej oczyszczonej i pozbawio-
nej sierści skóry o długości od 50 do 100 cm, które sklejono tak aby uzyskać pas 
o pożądanych wymiarach. Zazwyczaj przyjmuje się, że prekolumbijskie księgi były 
wytwarzane z jeleniej skóry. Badania mikroskopijne Kodeksu Colombino wykazały 
jednak, że został on wykonany ze skóry widłoroga (Antilocapra americana). Przed 
złożeniem, długie pasy pokryte zostały warstwą białej substancji. Powierzchnia Ko-

109 E. Hill Boone, op. cit., s. 89.
110 Códice Colombino [online], [dostęp 23 kwietnia 2015], dostępny w internecie: http://bdmx.mx/

detalle/?id_cod=19#.VTkfcSw-ci5.
111 N. I. Patterson Troike, The Codex Colombino-Becker [online], praca doktorska, London 1974 

[dostęp 23 kwietnia 2015], s. 3–4, dostępny w internecie: http://discovery.ucl.ac.uk/1349285/1/
DX211395.pdf.

112 E. Hill Boone, op. cit., s. 89.

Kodeks Zouche-Nuttall – fragment
Źródło: domena publiczna, commons.wikimedia.org.

Kodeks Becker I – pierwsza strona
Źródło: domena publiczna, famsi.org.
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deksu Colombino powleczona jest 
mieszanką siarczanu wapniowego 
i węglanu wapnia. Jej zadaniem 
było utwardzenie powierzchni skóry 
i przygotowanie jej do malowania. 
W zbadanym mixteckim Kodeksie 
Selden, pochodzącym z czasów 
wczesno kolonialnych, w pokry-
wającej go białej warstwie wykryto 
jeszcze klej pochodzenia zwierzę-
cego. Wskazuje to, że mógł być 
on stosowany jako medium także 
w czasach prekolumbijskich113. 

Badania Kodeksu Colombino-
-Becker I wykazały, że użyty w nim 
czerwony barwnik uzyskano ze 
sproszkowanych czerwców kak-
tusowych (Dactylopius coccus). 
Aby uzyskać odcień różowawy 
mieszano go z bielą114. Analiza ko-
loru szarego występującego w tym 
dokumencie pozwoliła na stwier-
dzenie, że otrzymano go poprzez 
zmieszanie zrobionego z węgla 
drzewnego czarnego barwnika 

z węglanem wapnia115. Farba ciemnożółta występująca w tym dokumencie powsta-
ła prawdopodobnie z roślin z rodzaju Buddleia lub porostów z rodzaju brodaczek 
(Usnea)116. W celu uzyskania koloru pomarańczowego nałożono na siebie barwnik 
czerwony i żółty. W dokumencie tym występuje też jeszcze barwa pomarańczowa 
powstała w wyniku zastosowania odrębnego barwnika117. W Kodeksie Colombino-

-Becker I użyto tzw. niebieskiego Majów czyli koloru otrzymanego w wyniku połą-
czenia pozyskiwanego z indygowca farbiarskiego (Indigofera suffruticosa) indygo 
i włóknistego krzemianu pałygorskitu. Przez zmieszanie niebieskiego z organicznym 
żółtym uzyskano różne rodzaje zielonego118. W datowanym na wczesny okres kolo-
nialny Kodeksie Selden, kolor zielonkawy powstał z połączenia czarnego z żółtym. 

113 Ibidem, s. 23, 252.
114 D. Domenici et al., op. cit., s. 105, 107.
115 Ibidem, s. 104.
116 C. Miliani et al., op. cit., s. 6.
117 D. Domenici et al., op. cit., s. 108.
118 Ibidem, 111–112.

Kodeks Bodley – strona 21
Źródło: domena publiczna, commons.wikimedia.org.
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Może to wskazywać, że w ten sposób otrzymywano tę barwę również w czasach 
prekolumbijskich119. Jak zauważyła Elizabeth Hill Boone, niektóre z niebieskich i zie-
lonych roślinnych barwników były nietrwałe i płowiały z upływem czasu przybierając 
ciemnobrązowy odcień. Z tego powodu pióra quetzala mają często w kodeksach 
Mixteców mało efektowny kolor120.

Badania zachowanych manuskryptów i testy barwników pozwalają zrekon-
struować proces malowania. Prawdopodobnie najpierw rysowano kontury obiektu 
stosując delikatny roztwór czerwonego barwnika. Naszkicowany różowy obszar był 
następnie kolorowany. Na końcu obiekt był obrysowywany czarnym węglem (sa-
dzą). Artyści mogli też malować proste linie, pełniące rolę szablonu. W przypadku 
zmiany, pomyłki lub poprawki elementy przeznaczone do usunięcia zamalowywano 
białą farbą lub fragment papieru, na którym się znajdowały pokrywano dodatkową 
warstwą białego podkładu121.

Wiele wskazuje, że symbole i malunki zamieszczane w kodeksach wykonywane 
były według określonych kanonów122. Treści w zachowanych księgach Mixteców roz-
mieszczone są horyzontalnie, na całej długości dokumentu, najczęściej w porządku 
zwanym bustrofedon123. Tekst biegnie wzdłuż czerwonych linii, które także wydzielają 
rejestry na poszczególnych stronach. Niedociągnięcie linii do brzegu karty wskazuje 
miejsce kontynuacji czytania. Fabuła jest czasami urozmaicona notatkami autora 
oraz wzbogacona równoległym wątkiem. Opisywane wydarzenia umiejscawiane są 
w czasie za pomocą dat dziennych roku 260-dniowego podawanych z nazwą roku 
365-dniowego w obrębie 52-letnich cykli. Mixteckie opowieści historyczne charakte-
ryzują się dużą dramaturgią. Ich bohaterowie wplątani są w zawiłe koleje wydarzeń. 
Oprócz innych ludzi, na ich los wpływ mają siły nadnaturalne, głównie nieprzyjazne, 
pochodzące ze świata podziemnego. Księgi Mixteców najwięcej miejsca poświęcają 
dokonaniom władcy 8 Jeleń. W dużo mniejszym stopniu skupiają się na życiu innych 
rządzących, szczegółowo natomiast obrazują złożone relacje pokrewieństwa i zwią-
zane z nimi sojusze polityczne. Przedstawienia ikonograficzne i piktogramy kojarzą 
się z pojęciami, które reprezentują (wojny, śluby, narodziny dzieci, rytuały itp.). Na 
przykład pokrewieństwo wskazywano malując ślady stóp łączące określoną osobę 
z jej rodziną lub miejscem pochodzenia124.

119 Ibidem, s. 108.
120 E. Hill Boone, op. cit., s. 24.
121 Ibidem.
122 R. Faron-Bartels, op. cit., s. 59.
123 J. Olko, Meksyk przed…, s. 360. Bustrofedon to naprzemienny kierunek rozmieszczania treści, 

na przykład od strony lewej do prawej, od prawej do lewej, od lewej o prawej itd. W języku grec-
kim boustrophedon znaczy tak jak orzą woły. Używany był przez Greków i Italików do VI wieku 
przed naszą erą

124 Ibidem.
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Mixtecowie sporządzali dokumenty historyczne także na materiale tkanym 
z bawełny (lienzos). Miały one postać wielkich arkuszy, które mogły być składane, 
rozkładane na podłodze lub rozwieszane na ścianach. Pierwsi konkwistadorzy 
wspominali, że w środkowym Meksyku malowano na nich mapy125. Mixtecowie 
nazywali je taniño, a materiał służący do ich wytwarzania dzoo cisi, czyli biała 
tkanina126. Dokumenty genealogiczne mogły świadczyć o prawach do sukcesji 
natomiast mapy malowane na tkaninach mogły obrazować tereny kontrolowane 
przez rządzących127. Żyjący w XVII wieku w Meksyku dominikanin Francisco  
de Burgoa napisał, że w jaskini, w której chowano ich władców, wśród zawiniątek 
pogrzebowych, ołtarzy i kultowych figur, znajdowało się też kilka lienzos de pintu-
ras. Spośród tego typu dokumentów przetrwałych do dzisiaj, być może tylko jeden 
pochodzi z czasów prekolumbijskich. Składają się one ze zszytych ze sobą kilku 
pasów tkanego materiału. Pojedyncze kawałki mają od 35 do 55 cm szerokości. Jest 
to rozmiar, który uzyskiwano, używając do tkania najbardziej poręcznych krosen. 
Jako że nie był to materiał sztywny, nie można było użyć substancji wygładzających 
powierzchnię do malowania128.

Warto jeszcze nadmienić, że duże podobieństwo do stylu kodeksów przejawiają 
malunki na niektórych naczyniach ceremonialnych Mixteców, ze względu na swoją 
ornamentację określanych jako typ kodeksowy (w języku hiszpańskim tipo codice). 
Cenione są również ich malowidła ścienne, przedstawiające sceny tworzące narra-
cję, odkryte między innymi w grobach w Monte Alban oraz w świątyniach i pałacach 
w Mitli i Yagul129.

Księgi Azteków
Podstawowym terminem jakim Aztekowie określali książki było słowo amatl, 

podobnie jak u Mixteców oznaczające również papier. Bazując na tym wyrazie kla-
syfikowali oni dokumenty w zależności od tematyki zawartych w nich treści. Kodeksy 
opisujące historię nazywali nemilizamatl co znaczyło księgi życia. Kroniki określali 
wyrazem xiuhamatl. Informacje dotyczące pochodzenia i genealogii zawarte były 
w tlacamecayoamatl. Wiadomości o właściwościach i granicach terytoriów utrwalano 
w quaxochamatl. Listy z daninami otrzymywanymi od podbitych ludów umieszczano 
w tlacalaquilamatl. Informacje dotyczące ceremonii ślubnych zapisywano w tena-
micamatl. W tocaamatl zamieszczano listy imion dla nowo narodzonych dzieci. 
Wyszczególnienie świąt znajdowało się w ilhuiamatl (od ilhuichiua czyli świętować). 
Treści o snach, wróżbach i proroctwach gromadzono w temicamatl130. Rękopisy 

125 E. Hill Boone, op. cit., s. 24.
126 J. Marcus, op. cit., s. 61.
127 Ibidem, s. 60.
128 E. Hill Boone, op. cit., s. 24.
129 R. Faron-Bartels, op. cit., s. 59-60.
130 J. Marcus, op. cit., s. 53–54.
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związane z przepowiedniami i kalendarzem w języku nahuatl nazywano także to-
nalamatl, czyli księgami dni131.

Motolinia132 zauważył, że Aztekowie mieli pięć rodzajów ksiąg. Zaliczył do nich 
kroniki historyczne, księgi dni i ceremonii, księgi snów i przesądów, księgi chrzcin 
i nadawania imion noworodkom, księgi ceremonii i wróżb związanych z zawieraniem 
małżeństw. Za godne zaufania uznał tylko manuskrypty dotyczące historii. Zano-
tował, że przy pomocy pisma i malunków utrwalono w nich wiadomości o wojnach, 
dziedziczeniu, pogodzie, zarazach. Według zakonnika dokumenty te nazywano 
xiuhtonalamatl co dosłownie znaczy rok dzień papier, a tłumaczy się jako księga 
relacjonująca lata i dni. Istnieje też określenie xiuhtlapoalamatl mogące być prze-
tłumaczone jako papier, księga odliczająca lata, chronologiczna historia. Elizabeth 
Hill Boone wspomina jeszcze o terminie xiuhpohualamatl będącym zbitką słów rok 
liczenie księga, a tłumaczonym jako księga wyszczególniająca lata133. 

W języku nahuatl kodeksy określano również słowem amoxtli, pochodzącym 
od amatl, czyli papier i oxtli czyli klej, co można tłumaczyć jako sklejone arkusze 
papieru. Czytanie książki określano słowem amoxitoa znaczącym czytać sklejony 
papier. Właściciele ksiąg byli właścicielami sklejonego papieru czyli amoxoaque134.

Spośród stosunkowo wielu zachowanych azteckich ksiąg, tylko niewielu z nich 
przypisuje się prekolumbijskie pochodzenie. Należy do nich pochodząca z Tenochti-
tlanu Matricula de Tributos. Mimo że niektórzy badacze uważają, że powstała ona 
po przybyciu Hiszpanów to powszechnie sądzi się, że pochodzi z ostatniej dekady 
panowania Motecuhzomy II Xocoyotzina (1466 – 29 czerwca 1520 roku), władcy za 
którego rządów pojawili się przybysze ze Starego Świata. Pierwotnie miał on postać 
typową dla prekolumbijskich ksiąg. Wpływy hiszpańskie sprawiły, że został pocięty 
i oprawiony jak europejska książka. Składa się z 16 jednostronnie wypełnionych pa-
pierowych kart o wymiarach około 29 na około 42 cm, z których kilka jest mocno znisz-
czonych135. Kodeks zawiera informacje o daninach oraz wykazy dóbr przekazywanych 
przez zależne prowincje w ramach ustanowionych trybutów (między innymi baweł-
niane płaszcze, stroje i insygnia wojenne, ozdoby, drogocenne metale, żywność –  
kosze kukurydzy, fasoli). U dołu poszczególnych stron, z lewa na prawo, wzdłuż 
krawędzi zamieszczono toponimy miast wchodzących w skład azteckich prowincji. 
Tam gdzie nie starczyło miejsca, wymienianie kontynuowane jest wzdłuż prawego 

131 J. Olko, Meksyk przed…, op. cit., s. 356.
132 Fray Toribio de Benavente żył w latach 1490–1569. Do Tenochtitlanu dotarł 17 czerwca 1524 roku.  

Przebywając w Ameryce nauczył się języka nahuatl, przy pomocy którego przez ponad 40 lat 
ewangelizował Indian. W latach 1541–1542, na podstawie poczynionych obserwacji i zebranych 
informacji opublikował książkę zatytułowaną Historia de los indios de la Nueva España, v. Kroni-
karze kultur…, op. cit., s. 164.

133 E. Hill Boone, op. cit., s. 22.
134 Ibidem, s. 23.
135 Matricula de Tributos [online], [dostęp 13 marca 2015], dostępny w internecie: http://www.meso-

lore.org/viewer/view/1/Matrcula-de-Tributos.
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boku, z dołu do góry. Pozostałą część kart pokrywają listy trybutów, czytane od dołu 
do góry. Każdemu punktowi towarzyszy piktogram liczbowy wskazujący wysokość 
zobowiązania. Badania paleograficzne wykazały, że pracowało nad nim sześciu 
skrybów. Na początku lat czterdziestych XVI wieku, na zamówienie wicekróla Antonia 
de Mendozy, jeden ze współtwórców Matricula de Tributos sporządził Kodeks Men-
doza, w którym znalazła się kopia prehiszpańskiego dokumentu. Celem powstania 
księgi było zapoznanie się urzędników hiszpańskich ze stosunkami ekonomicznymi 
panującymi w czasach rządów Azteków, mające umożliwić im skuteczniejsze wyko-
rzystanie podbitych ziem136. Matricula de Tributos stanowi obecnie część zbiorów 
Museo Nacional de Antropología w Meksyku.

Za prekolumbijskie uważa się również pięć rękopisów pochodzących prawdopo-
dobnie z obszaru Puebli-Tlaxcali, należących do tzw. Grupy Borgia noszącej nazwę 
od najbardziej znanego z nich137. Reprezentują one księgi dni (tonalamatl), które 

136 J. Olko, Meksyk przed…, op. cit., s. 357–359.
137 K. Taube, The Cultural and Historical Significance of Mesoamerican Codices: an External Per-

spective. Presented at symposium entitled „The World Digital Library and Mesoamerican Co-
dices: Expanding Access and Promoting International Cooperation” [online], [dostęp 2 lutego 

Matricula de Tributos – strona 6
Źródło: domena publiczna, wdl.org.

Matricula de Tributos – strona 19
Źródło: domena publiczna, wdl.org.
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zawierały treści związane z rytualną 
260-dniową rachubą (tonalpohualli). 
Wiadomości te pomagały w poznaniu 
i interpretacji układu nadnaturalnych 
sił, mających wpływ na ludzkie życie 
w poszczególnych dniach tego cyklu, 
ułatwiając w ten sposób podjęcie bar-
dziej trafnych decyzji. Objaśnienia nigdy 
nie były jednoznaczne. Język, którym 
się posługiwano był odpowiednikiem 
bogatego, przepełnionego metaforami 
nazywanymi nahualtocaitl czyli ukryty-
mi słowami, języka rytualnego i dwor-
skiego138. Różnorodny układ graficzny 
poszczególnych rękopisów opierał się 

2015], s. 30, dostępny w internecie: http://project.wdl.org/content/mexican_codices/Taube_Mexi-
coCity_Paper.pdf.

138 Azteckie, mixteckie i zapoteckie wyższe sfery mówiły wyszukanym, przepełnionym przenośniami 
językiem, odróżniającym się od prostszego, używanego przez niższe warstwy społeczne. Ten 
sposób wysławiania się określano metaforycznie w nahuatl in huel papatlahuac, in huel xopale-
huac quetzalli czyli bardzo szerokie, bardzo zielone drogocenne pióro. Potocznie nazywany tec-
pillatolli był przeciwieństwem mowy zwykłych ludzi, czyli macehuallatolli. Zapotecy w XVI wieku 
nazywali go tichaquihui co można przetłumaczyć jako mowa pałacowa. Określano go również 
mianem quelanaquihui, czyli słowa pałacowe. Jeszcze inne określenia wytwornej mowy to ticha 
namacha i ticha nataa oznaczające elegancką mowę oraz wyrafinowaną mowę, v. J. Olko, Mek-
syk przed…, op. cit., s. 352, J. Marcus, op. cit., s. 52, 69.

Kodeks Borgia – strona 6
Źródło: domena publiczna, famsi.org.

Kodeks Borgia – strona 15
Źródło: domena publiczna, famsi.org.

Kodeks Borgia – strona 47
Źródło: domena publiczna, famsi.org.
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na szablonie zbudowanym z 13-dniowych 
sekcji139 260-dniowego cyklu140. Przecho-
wywany w Biblioteca Apostolica Vaticana 
Kodeks Borgia ma postać długiego pasa 
złożonego jak harmonijka. Wykonany jest 
ze skóry zwierzęcej. Składa się z 39 kart 
mających kształt kwadratu o długości 
boku około 27 cm, z których wszystkie, 
oprócz pierwszej i ostatniej są obustronnie 
zapisane. Zewnętrzne karty są częściowo 
zniszczone przez ogień141. Wyróżnia go 
spośród pozostałych ksiąg dni zawartość 
środkowych stron, na których w wyszuka-
ny sposób przedstawiono mityczne sceny 
stworzenia oraz bogów przemierzających 
różne krainy świata142. 

Bardzo zbliżoną treść do Kodeksu 
Borgia ma również przechowywany 
w Biblioteca Apostolica Vaticana Ko-
deks Vaticanus B (Vaticanus 3773)143. 
Wykonany został ze sklejonych ze sobą 
skór zwierzęcych. Ma formę długiego 
pasa złożonego jak harmonijka, którego 
długość wynosi 735 cm a wysokość od 
12,5 do 13 cm. Posiada 48 obustronnie 
zapisanych kart. Rolę okładki pełnią dwie 
drewniane deseczki. Ze zdobiącej je daw-
niej inkrustacji, zachował się tylko jeden 
turkus umiejscowiony z przodu, w prawym 
górnym rogu144. 

Kodeks Cospi wykonany jest z pięciu 
skór, połączonych w jeden długi pas, zło-

139 Przez hiszpańskich kolonistów nazywanych trecenas.
140 J. Olko, Meksyk przed…, op. cit., s. 356–357.
141 Manuscript - Borg.mess.1 [online], [dostęp 29 kwietnia 2015], dostępny w internecie: http://digi.

vatlib.it/view/MSS_Borg.mess.1.
142 K.Taube, op. cit., s. 30.
143 Ibidem, s. 31.
144 E. Seler, Codex Vaticanus No. 3773 (Codex Vaticanus B). Eine altmexikanische Bilderschrift 

der Vatikanischen Bibliothek, Berlin 1902, s. 1, Codex Vaticanus 3773 (Codex Vaticanus B) 
[online], [dostęp 15 maja 2015], dostępny w internecie: http://www.famsi.org/research/graz/vati-
canus3773/thumbs_0.html.

Kodeks Vaticanus B – fragment
Źródło: domena publiczna, commons.wikimedia.org.

Kodeks Vaticanus B – bóg Itztapaltotec
Źródło: domena publiczna, famsi.org.
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żony na kształt harmonijki. Każda z 20 kart ma postać kwadratu o długości boku 
około 18 cm. Zapisanych jest 13 stron na awersie i 11 na rewersie dokumentu. Do 
zewnętrznych kart przyklejone zostały w XVII wieku pełniące funkcje ochronne 
dodatkowe karty z pergaminu. Treść manuskryptu podzielona jest na cztery części. 
Trzy znajdujące się na awersie zostały napisane/namalowane przez jednego skrybę, 
a sekcja czwarta, zamieszczona na rewersie, przez innego, mniej wprawnego. Część 
pierwsza, obejmująca strony od pierwszej do ósmej zawiera kalendarz z przepowied-
niami (tonalpohualli). Część druga mieszcząca się na stronach od 9 do 11 eksponuje 
pięć malunków przedstawiających Tlahuizcalpantecuhtli (Pana Świtu), czyli boga 
planety Wenus, inaczej Gwiazdy Porannej, rzucającego włóczniami w symbole mocy 
niekorzystnie wpływające na układ planet w poszczególnych dniach kalendarza 
rytualnego. Część trzecia nawiązuje do kierunków świata. Przedstawia czterech 
bogów, z których każdy, okadza ptaka umiejscowionego na szczycie świątyni. Sek-
cja czwarta zawiera wizerunki bogów, którym towarzyszą liczby zapisane zgodnie 
z powszechnie stosowanym w Mezoameryce systemem kropek i kresek, które 
wskazują jak dysponować ofiarami w trakcie ceremonii łowieckich i rolniczych. Na 
podstawie podobieństw stylistycznych do polichromii glinianych naczyń pochodzą-
cych z obszaru Puebli-Tlaxcali przypuszcza się, że rewers Kodeksu Cospi powstał 
pomiędzy rokiem 1350 a 1521. Awers generalnie uważany jest za napisany później, 
być może nawet we wczesnym okresie kolonialnym145. Dokument stanowi obecnie 
część zbiorów Biblioteca Universitaria di Bologna146. Kodeks Fejérváry-Mayer ma 
formę pasa wykonanego z czterech sklejonych ze sobą skór zwierzęcych, złożone-
go na kształt harmonijki. Składa się z 23 kart o wymiarach około 16,5 cm na około 
17,5 cm. Obustronnie zapisanych jest 21 z nich, a pierwsza i ostatnia tylko z jednej 
strony. Do manuskryptu doklejone są drewniane deseczki pełniące rolę okładki. 
Treść podzielona jest na 17 części dotyczących kalendarza wróżbiarskiego oraz 
rytuałów związanych z rachubą czasu. Widoczne są w nim wpływy z różnych regio-
nów. Miguel León-Portilla wysnuł na tej podstawie wniosek, że mógł on należeć do 
pochteca, czyli kupców przemierzających wszystkie krainy regionu. Treści zostały 
w nim zamieszczone przez jednego skrybę147. Obecnie stanowi część zbiorów Na-
tional Museums Liverpool.

Kodeks Laud ma formę złożonego jak harmonijka długiego pasa wykonanego 
z czterech sklejonych ze sobą skór zwierzęcych. Szerokość jego 24 kart wynosi 
od 16,3 cm do 16,8 cm a wysokość od 15,6 cm do 16 cm148. Zapisanych jest  

145 C. Miliani et al., op. cit., s. 2.
146 Manuscripts and Old Books [online], [dostęp 28 kwietnia 2015], dostępny w internecie: http://

www.bub.unibo.it/en-us/bibliographic-resource/manuscripts-and-old-books.aspx?idC=61662&L-
N=en-US.

147 D. Domenici et al., op.cit, s. 99.
148 C. A. Burland, Introduction, w: Codex Laud (Ms. Laud Misc. 678). Bodleian Library Oxford, Graz 

1966, s. 12.
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46 stron149. Jego format, kolorystyka oraz styl podobne są do Kodeksu Cospi i Kodek-
su Fejérváry-Mayer150. Obecnie wzbogaca księgozbiór oksfordzkiej Bodleian Library.

Do rytualno-kalendarzowego typu należy także Kodeks Burboński, powstały praw-
dopodobnie tuż przed konkwistą lub w jej początkowej fazie. Wykonany z papieru 
ma formę długiego pasa złożonego na kształt harmonijki151. Jednostronnie zapisane 
karty mają postać zbliżoną do kwadratu o boku długości pomiędzy 39 a 40 cm152. 
Zachowały się strony od 3 do 38153. Dokument zawiera wróżby dotyczące 13-dniowych 
tygodni (których 20 tworzyło 260-dniowy rok), znaki lat składających się na 52-letni 
wiek154 oraz wyszczególnienie świąt obchodzonych w ciągu 18 miesięcy 365-dnio-
wego roku155. Przechowywany jest w paryskiej Bibliothéque Du Palais Bourbon156.

149 Akademische Druck – u. Verlagsanstalt – Graz. Codices. Codex Laud (Ms. Laud Misc. 678, Bod-
leian Library) [online], [dostęp 15 maja 2015], dostępny w internecie: http://www.famsi.org/rese-
arch/graz/laud/thumbs_0.html.

150 C. A. Burland, op. cit., s. 7.
151 Codex Borbonicus (fin XVe siècle) [online], [dostęp 18 maja 2015], dostępny w internecie: http://

www.assemblee-nationale.fr/histoire/7gf-borbonicus.asp.
152 N. C. C. Couch, Images of the Common Man in the Codex Borbonicus, „Estudios de cultura 

Náhuatl” 1984, No. 17, s. 89.
153 Codex Borbonicus [online], [dostęp 14 maja 2015], dostępny w internecie: http://www.famsi.org/

research/loubat/Borbonicus/thumbs0.html.
154 Liczba 52 wynikała stąd, iż co tyle lat powtarzała się ta sama nazwa dnia złożona z określeń 

obydwu kalendarzy.
155 J. Olko, Meksyk przed…, op. cit., s. 357.
156 I. Wilkosz, Power, Performance and Propaganda – Sociopolitical Aspects of the Aztec Feast of 

Toxcatl [online], praca doktorska, Berlin 2014 [dostęp 14 maja 2015], dostępny w internecie: http://

Kodeks Fejérváry-Mayer – strona 36, bogini kukurydzy Chi-
comecouatl (z lewej) i bóg kukurydzy Cinteotl (z prawej)

Źródło: domena publiczna, commons.wikimedia.org.

Kodeks Fejérváry-Mayer – strona 
28, bogini agawy Mayauel

Źródło: domena publiczna., com-
mons.wikimedia.org.
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Jako że nie zachowały się żadne 
przedhiszpańskie azteckie rękopisy hi-
storyczne, możliwe jest tylko odtworzenie 
ich formy na podstawie dokumentów 
sporządzanych w czasach kolonialnych, 
często będących kopiami wcześniej wy-
konanych ksiąg. Przybierały one zazwy-
czaj kształt długich pasów. Wydarzenia 
zapisywano w formie roczników. Znaki 
umieszczano poziomo na całej długości 
dokumentu. Zapis podzielony był zgodnie 
z 52-letnimi następującymi po sobie cy-
klami. Każdemu rokowi towarzyszył jego 
znak. Przy poszczególnych latach znajdowała się zwykle zwięzła charakterystyka 
mających wtedy miejsce wydarzeń. Relacje zaczynały się zazwyczaj od informacji 
o założeniu miasta-państwa (altepetl) i inauguracji rządzącej nim dynastii. Historia 
poszczególnych ośrodków przedstawiana była jako prosta, biegnąca horyzontalnie 
linia czasu wyznaczona przez dzieje miasta-państwa, którego dotyczyła. Na jej 
ciągłość i przebieg nie miały wpływu nawet bardzo gwałtowne wydarzenia. Dobrze 
ilustrują ten sposób prezentowania historii księgi powstałe w czasach kolonialnych, 
opisujące wydarzenia mające miejsce od zarania dziejów poszczególnych altepetl 
po czasy kolonialne. Przejście pomiędzy obiema epokami nie jest w nich w żaden 
szczególny sposób wyróżnione. Język często jest taki sam jakiego używali dawni 
skrybowie z harmonijnie wplecionymi nowymi elementami. Konkwista jest niczym nie 
wyróżniającym się od innych wydarzeń epizodem, nie wpływającym destabilizująco 
na tok dziejów miasta, w którego przytoczeniu historii się znalazła157.

Aztekowie posługiwali się także bardzo powszechnymi w niektórych regionach 
środkowego Meksyku mapami. Nie zachowały się wprawdzie żadne przedhiszpańskie 
egzemplarze tego rodzaju dokumentów, to jednak możliwe jest zrekonstruowanie 
ich formy na podstawie rękopisów powstałych w okresie kolonialnym. Za bardzo 
zbliżone do prekolumbijskich uważane są pochodzące z obecnego stanu Veracruz 
Mapy z Tochpan. Na podstawie między innymi ich badań wiadomo, że indiańskie 
dokumenty kartograficzne były orientowane na wschód. Miejscowości oznaczano za 
pomocą glifów toponimicznych, a drogi i kierunki ruchu śladami stóp. W określony 
sposób przedstawiano rzeki i zbiorniki wodne (otaczano je charakterystycznym kon-
turem w obszarze którego umieszczano fale, muszle lub coś drogocennego), góry, 

www.diss.fu-berlin.de/diss/servlets/MCRFileNodeServlet/FUDISS_derivate_000000015137/
Doktorarbeit_Izabela_Wilkosz.pdf;jsessionid=28600105BE4272C1A1D2E1465F6E2022?hos
ts=.

157 J. Olko, Meksyk przed…, op. cit., s. 361.

Kodeks Laud – strona 17, rozpalanie ognia
Źródło: domena publiczna, commons.wikimedia.org.



5252

BIBLIOTEKARZ ZACHODNIOPOMORSKI

jaskinie, równiny i pola uprawne. 
Centralnym punktem mapy było 
wybrane miejsce, wokół którego 
geometrycznie rozplanowane były 
otaczające je elementy. Ich układ 
tylko w przybliżeniu odwzorowywał 
lokalizację, topografię i odległo-
ści158.

W okresie kolonialnym po-
wstało także wiele dokumentów, 
w których elementy kartograficzne 
przeplatane były teściami o cha-
rakterze historycznym i genealo-
gicznym. Powszechnie uważa się, 
że europejskie wpływy na nie były 
niewielkie, w związku z czym, za 
wielce prawdopodobne uznaje się 
istnienie bardzo zbliżonych form 
dokumentów w czasach prekolum-
bijskich. Nie jest jednak odrzucana 
możliwość bardziej wyrazistego 
eksponowania w nowej rzeczywi-
stości zawartości bardziej przydat-
nej do życia w Nowej Hiszpanii, na 
przykład w celu potwierdzania swo-
ich praw do określonych ziem 159.

Stosowany przez Mexiców 
styl graficzny oraz sposób przed-
stawiania treści naśladowany był 
przez ludy zamieszkujące ziemie 
znajdujące się pod ich wpływem160. 
Nierzadkie było też manipulo-
wanie faktami. W pochodzącym 
z położonej w Dolinie Meksyku 
miejscowości Tepechpan rękopisie 
Tira de Tepechpan przedstawiona 
jest lokalna historia równolegle 

158 Ibidem, s. 365–366.
159 Ibidem, s. 366–368.
160 Ibidem, s. 361.

Kodeks Burboński – strona 12
Źródło: domena publiczna, famsi.org.

Kodeks Burboński – strona 20
Źródło: domena publiczna, famsi.org.
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z dziejami zwierzchniego Tenochtitlanu. Wiele wskazuje na to, że miejscowi władcy 
chcąc podnieść swój prestiż zdecydowali się na podanie daty założenia Tenochtitlanu 
później niż miało to miejsce w rzeczywistości, a więc w roku 7 Dom, czyli 1369, gdy 
zazwyczaj wydarzenie to jest umiejscawiane w roku 2 Dom, czyli 1325. Zważywszy, 
że Tepechpan powstało w roku 11 Królik, czyli 1334, możliwe było przedstawienie 
na linii czasu Azteków jeszcze jako koczowników w początkowym okresie istnienia 
tego miasta-państwa161.

Joyce Marcus stwierdził, że Hiszpanie dostrzegli, iż Aztekowie nie posiadali 
oddzielnych terminów na określenie historii i legendy. Wydarzenia opisywane przez 
dawne legendy były przez nich uważane za prawdziwe tak samo jak te z najnowszej 
historii. Według niego, potwierdza to tłumaczenie franciszkanina Alonso de Moliny162, 
odnoszącego się do zapisków historycznych wyrażenia nemiliz tlacuilolli, złożonego 
ze słów życie i zapisany tekst, jako kronika oraz historia albo legenda163. 

Według tego samego autora, Mexicowie używali przymiotników fałszywy i praw-
dziwy nie do odróżnienia faktów od mitów ale do określenia pism zawierających 
wersję odpowiadającą lub nieodpowiadającą osobie z nią obcującej. Czynili to przy 
pomocy wyrażeń takich jak iztlaca tlacuilolli czyli sfabrykowane pismo lub tlatla-
piquicuilolli czyli często kłamiące oraz neltiliz tlacuilolli lub melauaca tlacuilolli czyli 
prawdziwe pismo164.

Przeprowadzone przy użyciu MOLAB badania białej warstwy pokrywającej karty 
Kodeksu Cospi potwierdziły wyniki wcześniej przeprowadzonych analiz pobranych 
próbek wskazujące, że została ona wytworzona głównie z gipsu (dwuwodnego 
siarczanu wapnia) zawierającego śladowe ilości węglanu wapnia165. Wykryto w niej 
także ślady protein, ale nie ustalono czy pochodzą one z medium czy ze skór, 
z których wykonano manuskrypt. We wcześniej przeprowadzonych badaniach nie 
natrafiono na ślady żadnego nośnika. Nie można jednak wykluczyć, że medium było 
stosowane, ponieważ wykryto je podczas analizy gipsu pochodzącego z Kodeksu 
Colombino. Wstępnie uznano je za wytworzone z kukurydzy166. Podczas badań 
Kodeksu Cospi odkryto, że zanim skrybowie przystąpili do wypełniania go tekstem 
i ilustracjami, został on w całości pokryty białą warstwą. Nieinwazyjna analiza białej 
warstwy pokrywającej Kodeks Fejérváry-Mayer wykazała, że zrobiono ją z miesza-
niny dwóch form siarczanu wapnia: gipsu i anhydrytu (bezwodnego siarczanu wap-
nia)167. O używaniu przez Azteków gipsu wspominają źródła historyczne. Bernardino  

161 Ibidem, s. 362–363.
162 Autor słownika hiszpańsko-nahuatl opublikowanego w 1555 roku.
163 Tak samo Molina przetłumaczył składające się ze słów życie i mowa, odnoszące się do ustnych 

opowieści historycznych określenie nemiliz tlatollotl, v. J. Marcus, op. cit., s. 52.
164 Ibidem, s. 52–53.
165 C. Miliani et al., op. cit., s. 6, D. Domenici et al., op. cit., s. 101.
166 C. Miliani et al., op. cit., s. 6.
167 D. Domenici et al., op. cit., s. 101.
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de Sahagún napisał w Kodeksie Florenckim168, że gips nazywany tizatl stosowany 
był przez wytwórców tkanin, natomiast do malowania używano raczej kalcytu, na 
który mówiono tetízatl. Mnich wspomniał także o chimaltízatl, czyli gipsowej tarczy. 
Był to minerał w dużej części składający się z gipsu, który po obróbce termicznej 
mieszano z klejem tzacuhtli, wyrabianym z różnych gatunków orchidei. Czasami 
dodawano do niego odpowiednio przerobione nasiona i łodygi kukurydzy lub fasoli169. 
Francisco Hernández również napisał, że Meksykanie używali nośnika zrobionego 
z korzeni orchidei. Część badaczy twierdzi, że do tego celu stosowano też proteinę 
podobną do tempery z jajka170. Gips, którym pokryty jest Kodeks Cospi najbardziej 
przypomina chimaltizatl. 

Dokonane testy potwierdziły wcześniejsze analizy oraz informacje zawarte w tek-
stach źródłowych, że czarny barwnik uzyskiwano z materiału pochodzenia roślinnego 
a nie zwierzęcego. W Kodeksie Florenckim i innych źródłach znajdują się wzmianki 
o tlilli, czyli czerni, mówiące, że otrzymywano ją stosując farbę wytwarzaną z drewna 
sosnowego, palonego pod określanymi jako lampy specyficznymi naczyniami cera-
micznymi (tlicomalli). Powstający w ten sposób węgiel drzewny nazywano ocotlilli 
lub contlilli. Czerni używano do rysownia konturów oraz malowania wypełnionych 
kształtów171. Wytwarzano ją także z ziemi nazywanej tlalochxicac172.

Do pisania w Kodeksie Cospi użyto dwóch rodzajów czerwonego barwnika. Jeden 
z nich to koszenila (kwas karminowy, karmina, E120) wytwarzany ze sproszkowanych 
czerwców kaktusowych (Dactylopius coccus) w języku nahuatl nazywanych nocheztli, 
czyli krew opuncji. Drugi powstał przez zmieszanie koszenili z nieznanym pigmentem. 
Na awersie manuskryptu użyto obu rodzajów farby, natomiast na rewersie tylko tej 
wyrabianej z owadów. Oprócz malowania wykorzystywano ją również do barwienia 
tkanin. Jest wspominana w źródłach historycznych, a także używana współcześnie. 
Odkryto ją podczas wcześniejszych badań innych rękopisów mezoamerykańskich173. 
Na obu stronach Kodeksu Fejérváry-Mayer znajduje się barwnik czerwony wytworzo-
ny tylko z owadów174. Pochodzenie nieznanego składnika drugiego rodzaju czerwonej 
farby użytej w Kodeksie Cospi może wskazać analiza źródeł. Wspominają one, że 
barwnik ciemnoczerwony (nacazcólotl) używany do malowania, wytwarzano z drewna 
brazylki garbarskiej (Caesalpinia coriaria). Podobny ciemnoczerwony (huitzcuauhuitl) 
stosowany do barwienia tkanin wyrabiano z drewna brazylki ciernistej (Caesalpinia 

168 Przechowywany we Florencji rękopis Historia general de las cosas de Nueva España. Jego Księ-
ga XI zatytułowana O właściwościach zwierząt, ptaków, ryb, drzew, ziół, kwiatów, metali, kamieni 
oraz kolorów zawiera szczegółowe informacje między innymi o barwnikach stosowanych przez 
Azteków, v. K. Baraniecka, op. cit., s. 18.

169 Ibidem, s. 105.
170 E. Hill Boone, op. cit., s. 24.
171 C. Miliani et al., op. cit., s. 6, D. Domenici et al., op. cit., s. 105.
172 M. Sten, op. cit., s. 37.
173 C. Miliani et al., op. cit., s. 6.
174 D. Domenici et al., op. cit., s. 105.
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echinata), modrzejca kampechiańskiego (Haematoxylum campechianum) lub Ha-
ematoxylon brasiletto175. Żółtawoczerwony (tézhuatl) pozyskiwano z Miconia laevigata 
(niektórzy uważają że z Conostegia jalapensis). Czasem mieszano go z koszenilą 
w celu zabarwienia tkaniny lub króliczego futra. Lepszej jakości barwnik do tkanin 
uzyskiwano poprzez zmieszanie tézhuatl z koszenilą i ałunem. Bardzo podobna 
jest do niego czerwona farba odkryta na Kodeksie Cospi. Jasnoczerwony barwnik 
nazywany achiotl (annato, E160b) wyrabiano z nasion arnoty właściwej (achiote, 
Bixa orellana, drzewko orleańskie)176.

Badania Kodeksu Cospi wskazują, że występujące w nim odcienie koloru żółtego 
(jasny, blady i zbliżony do pomarańczowego) otrzymano, stosując różne barwniki 
organiczne. Zauważono również, że pomarańczowy nie powstał z mieszanki żółtego 
i czerwonego tylko uzyskano go dzięki zastosowaniu odrębnego barwnika. Źródła 
historyczne wspominają o różnorodnych barwnikach żółtych i żółtawych. Pomarań-
czowożółty nazywany xochipalli wytwarzano z płatków kwiatów kosmosa siarkowe-
go (Cosmos sulphureus, Bidens sulphurea). Jasnożółty (zacatlaxcalli) wyrabiano 
z roślin należących do rodzaju kanianek (Cuscuta), ciemnożółty (cuappachtli) był 
wytwarzany prawdopodobnie z roślin z rodzaju Buddleia lub porostów z rodzaju 
brodaczek (Usnea). Badanie Kodeksu Cospi wykazało, że użyte w nim żółte farby 
zawierają domieszkę gliny177. Teksty historyczne wspominają o wykorzystywaniu 
do malowania różnych rodzajów tego surowca. Bernardino de Sahagún napisał, 
że cuappachtli i nacazcólotl mieszano z białą gliną, nazywaną palli. Pozyskiwali ją 
i dostarczali sprzedawcy niebieskiego barwnika. Jasnożółty kolor zastosowany na 
rewersie Kodeksu Cospi otrzymano dzięki użyciu barwnika zrobionego z aurypigmen-
tu, którego składnikiem jest arszenik178. Żółty wytworzony z tego minerału znajduje 
się również na obu stronach Kodeksu Fejérváry-Mayer. W dokumencie tym użyto 
co najmniej czterech odcieni barwy żółtej (kwalifikując do nich pomarańcz i brąz), 
z których przynajmniej dwa uzyskano przez zmieszanie z gliną179.

Kolor zielonkawoniebieski występujący na awersie Kodeksu Cospi uzyskany 
został przez zmieszanie żółtego z niebieskim. Źródła wymieniają różne azteckie 
niebieskie barwniki. Jasnoniebieski (matlali) wytwarzano z płatków kwiatów komeliny 
bulwiastej (komelina niebieska, Commelina coelestis) lub innych gatunków komelin 
(Commelina) oraz prawdopodobnie z gwajakowca (Guayacum coulteri). Niektórzy 
uważają, że matlali wyrabiano z Cissus sicyoides. Xiuhquílitl to określenie indygo 
w języku nahuatl. Barwnik ten pozyskiwany był z indygowca farbiarskiego (Indigofera 
suffruticosa). Użyte w Kodeksie Florenckim określenie tlaceuilli odnosi się praw-

175 C. Miliani et al., op. cit., s. 6.
176 Ibidem, M. Sten, op. cit., s. 37.
177 C. Miliani et al., op. cit., s. 6.
178 Ibidem, s. 7.
179 D. Domenici et al., op. cit., s. 108.
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dopodobnie do niego. Barwnik purpurowoniebieski (mohuitli) sporządzano z liści 
Justinia spicigera. Czasami był on mieszany z indygo. Texotli według Bernardino  
de Sahagúna wytwarzany był z tej samej rośliny co matlali ale współcześni naukowcy 
skłaniają się ku twierdzeniu, że robiono go z niebieskiej glinki texotlalli pochodzącej 
z Michoacan. Kodeks Florencki opisuje jeszcze iappalli, czyli kolor ciemnozielony 
oraz quiltic czyli zielonkawy. Oba uzyskiwano przez zmieszanie żółtej zacatlaxcalli 
i niebieskiej texotli. W ten sposób otrzymano farby wykorzystane w Kodeksie Co-
spi. Zielonkawy mógł też powstać w wyniku utleniania indygo, które zamieniając 
się w ten sposób w dehydroindigo przybiera kolor żółty. Na rewersie tego kodeksu 
odkryto również niebieski barwnik, o którym nie ma żadnych wzmianek w źródłach. 
Jest on podobny do koloru znanego jako niebieski Majów, powszechnie używanego 
w prekolumbijskiej Mezoameryce. Jak już wcześniej wspomniano, był on wytwarzany 
z indygo oraz włóknistego krzemianu pałygorskitu180. Zastosowano go na obu stro-
nach Kodeksu Fejérváry-Mayer. Prawdopodobnie przez wymieszanie go z żółtym 
uzyskano występujący tam odcień zielonkawy. W manuskrypcie tym występuje 
również iappalli oraz quiltic181.

Obaj artyści wypełniający treściami Kodeks Cospi używali koszenili i węgla 
drzewnego. Pisarz pracujący nad awersem korzystał z szerszej palety organicznych 
barwników takich jak różne odcienie czerwieni, niebieski Majów, zielonkawy i trzy 
rodzaje żółtego opartego na glinie. Skryba piszący na rewersie korzystał z mniejszej 
liczby barw. Należy do nich niebieski Majów oraz żółty wytworzony z aurypigmentu182.

Mimo że ocalało tak niewiele prekolumbijskich ksiąg azteckich to wiedza na ich 
temat jest większa niż o kodeksach wywodzących się z innych mezoamerykańskich 
kultur. Wynika to z faktu, że w momencie zetknięcia z Hiszpanami imperium azteckie 
było w pełni rozkwitu. Dominowało w centralnym Meksyku nie tylko militarnie i eko-
nomicznie ale również jego kultura silnie emanowała w całym regionie. Znalazło to 
odzwierciedlenie w źródłach hiszpańskich odnoszących się do ludów tubylczych Mek-
syku, w których najwięcej treści związanych jest z Aztekami. Zgłębianie tych tekstów 
oraz badanie spuścizny pozostałej po dawnych Aztekach pozwoliły współczesnemu 
badaczowi azteckiego pisma Gordonowi Whittakerowi stwierdzić, że kultura Mexiców 
była kulturą książki. W przeciwieństwie do Majów, Aztekowie nie pozostawili po sobie 
bardziej trwałych zabytków piśmiennictwa poza nielicznymi wyjątkami, do których 
należy klika kamiennych statui służących do celów religijnych i propagandowych183. 
Stwierdzenie amerykańskiego uczonego wydaje się mieć większą głębię, gdy zwróci 
się uwagę na podejście Azteków do rękopiśmiennych kodeksów. Przywiązywali oni 
dużą wagę zarówno do słowa mówionego jak i pisanego. Hiszpańscy kronikarze 

180 C. Miliani et al., op. cit., s. 7.
181 D. Domenici et al., op. cit., s. 110, 112.
182 C. Miliani et al., op. cit., s. 7.
183 G. Whittaker, op. cit., s. 75.
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opisywali, że wśród Mexiców byli wielcy i wspaniali mówcy, którzy przy różnego 
rodzaju okazjach przemawiali pięknie i długo, bardzo delikatnie, dobierając głębo-
kie i trafne metafory. Wspominali też, że osoby wywodzące się z wyższych warstw 
społecznych wypowiadały się elokwentnie, a mowa szlachetnie urodzonych kobiet 
charakteryzowała się elegancją184. Jeden ze starych tekstów Azteków opisuje, jak 
wielkie zwątpienie ich ogarnęło, gdy w trakcie legendarnej wędrówki, podczas pobytu 
w mitycznym Tamoanchan (Szukamy Naszego Domu), na polecenie bogów odeszli, 
zabierając ze sobą wszystkie kodeksy, przebywający z nimi mędrcy:

Powiadają, że przemówił do nich ich bóg…
A kiedy odeszli skierowali swe kroki w kierunku Słońca
Zabrali ze sobą atrament czarny i czerwony,
Kodeksy i rysunki,
zabrali ze sobą wiedzę,
wszystko zabrali ze sobą,
księgi pieśni
i muzykę fletów…
Czy zaświeci Słońce? Czy wzejdzie?
Czy macehuales będą mogli wędrować, czy będą mogli się osiedlić?185

Dalej utrwalono informacje mówiące, że czterej mędrcy o imionach Tlaltetecuin, 
Xochicahuaca, Oxmoco i Cipactónal postanowili nie odchodzić i odtworzyli wiedzę 
zawartą w utraconych kodeksach.

Wtedy odkryli rachunek losu,
kroniki i rachunek lat,
księgę snów,
uporządkowali ją, tak jak była przedtem
od czasów, kiedy istniało państwo Tolteków,
i państwo Tepaneków,
i państwo Mexiców,
i wszystkie państwa Chichimeców.186

184 J. Marcus, op. cit., s. 48.
185 M. L. Portilla, op. cit., s. 49–51.
186 Ibidem, s. 51. Chichimecy (liczba pojedyncza Chichimecatl, czyli Ssący, liczba mnoga Chichime-

cah) zgodnie z mityczno-historyczną tradycją byli przodkami większości społeczności zamieszku-
jących w XV i XVI wieku Dolinę Meksyku. Mianem tym określano koczownicze i półkoczownicze 
ludy z północy, które podporządkowano w czasie długotrwałych wojen, v. J. Olko, Wróg, barba-
rzyńca, obcy w imperium azteckim, w: Wyobrażenie wroga w dawnych kulturach, red. J. Axer,  
J. Olko, Warszawa 2007, s. 124–125.
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Szesnastowieczny poemat aztecki przyrównuje cały świat do rękopiśmiennej 
księgi, a zależne od Stwórcy koleje życia do jego malowania/pisania w niej. 

Kwiatami piszesz,
Dawco Życia.
Pieśniami nadajesz kolory,
Pieśniami cieniujesz
tych, którzy żyją tu na ziemi.
Później wymażesz orły i tygrysy.
Istniejemy w Twojej księdze,
Kiedy jesteśmy tu, na ziemi.187

Wymownie świadczy o wartości jaką stanowiły dla Indian manuskrypty fakt, że 
wśród cennych podarunków Motecuhzomy dla Korteza, znalazły się również dwa 
kodeksy188.

Dokończenie nastąpi.

187  I. Clendinnen, Aztekowie. Próba interpretacji, Warszawa 1996, s. 211–212.
188  M. Sten, op. cit., s. 35.
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Cecylia Judek
Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie

KSIĄŻNICA POMORSKA W SZCZECINIE –  
PUBLICZNA BIBLIOTEKA NAUKOWA I NIE TYLKO…

Podczas jednego ze spotkań Wewnętrznej Akademii Bibliotecznej gościliśmy 
w Książnicy przedstawicieli zespołu przygotowującego opracowanie Strategia roz-
woju Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego sposobem na skuteczne podno-
szenie jakości usług publicznych. Nasi goście: prof. Dariusz Zarzecki, dr Małgorzata 
Kisielewska, mgr Agata Bejnarowicz, przedstawiając bibliotekarzom założenia owej 
strategii, zainteresowali się dodatkowymi, poza tradycyjnymi funkcjami jak groma-
dzenie, opracowanie i udostępnianie zbiorów, zadaniami współczesnych bibliotek, 
a w tym przypadku konkretnie – Książnicy Pomorskiej. Na potrzeby zespołu pracu-
jącego nad strategią przygotowałam zestawienie tychże zadań.

Zachodniopomorski System Informacji Naukowej  
i Regionalnej, w tym Zachodniopomorska Biblioteka Cyfrowa Pomerania

Celem Zachodniopomorskiego Sytemu Informacji Naukowej i Regionalnej jest 
współuczestnictwo bibliotek w budowie społeczeństwa informacyjnego poprzez 
tworzenie zasobów informacyjnych oraz rozszerzanie zakresu usług elektronicznych, 
zapewniających mieszkańcom naszego regionu wolny dostęp do narodowego i re-
gionalnego dziedzictwa kulturowego oraz zasobów naukowych. Otwarta oficjalnie 
8 maja 2009 roku w Książnicy Pomorskiej przez marszałka Władysława Husejkę 
Zachodniopomorska Biblioteka Cyfrowa Pomerania zawiera pełne teksty doku-
mentów historycznych, materiałów naukowych i dydaktycznych znajdujących się 
w posiadaniu bibliotek publicznych i akademickich Szczecina, Koszalina oraz innych 
bibliotek i instytucji województwa zachodniopomorskiego. Podstawowymi modułami 
Zachodniopomorskiego Sytemu Informacji Regionalnej i Naukowej są ZBC Pomera-
nia oraz Rozproszony Katalog Centralny Bibliotek Szczecina i Regionu (RoK@Bi). 
Umożliwiają one jednoczesne przeszukiwanie katalogów, bibliografii, baz danych 
wszystkich bibliotek Szczecina i naszego województwa1. Powstały w ramach projek-
tu Biblioteka cyfrowa, realizowanego w Książnicy Pomorskiej. Był on finansowany 

1 Więcej na ten temat: L. Marcinkiewicz, Ogólne założenia Zachodniopomorskiego Systemu Infor-
macji Naukowej i Regionalnej tworzonego w ramach projektu „Biblioteka cyfrowa” [online], [do-
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początkowo w całości ze środków samorządu województwa zachodniopomorskiego, 
a następnie także z pieniędzy pozyskiwanych ze źródeł zewnętrznych. Współreali-
zatorami projektu są członkowie Zachodniopomorskiego Porozumienia Bibliotek, 
w skład którego wchodzą biblioteki: Akademii Morskiej, Pomorskiego Uniwersytetu 
Medycznego, Uniwersytetu Szczecińskiego, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu 
Technicznego, Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Muzeum 
Narodowego w Szczecinie, Akademii Sztuki w Szczecinie, Politechniki Koszalińskiej, 
Wyższego Seminarium Duchownego w Koszalinie, a także Miejska Biblioteka Pu-
bliczna w Szczecinie, Koszalińska Biblioteka Publiczna, Miejska Biblioteka Publiczna 
w Kołobrzegu. Liczba umieszczonych w ZBC dokumentów wynosi 29 684, a łączna 
liczba czytelników biblioteki od 1 stycznia 2009 roku to 4 500 6762.

Bibliografia Pomorza Zachodniego.
Pracownia Bibliografii Pomorza Zachodniego utworzona w końcu lat 50-tych 

wydała tomy Bibliografii Pomorza Zachodniego za lata 1945–1976 w formie książ-
kowej, a kolejne w formie CD-ROM. Od 2000 roku BPZ tworzona jest w formie 
elektronicznej. Rejestrowane są w niej na bieżąco opisy bibliograficzne różnego 
typu dokumentów: książek, czasopism, artykułów z czasopism i gazet ogólnokrajo-
wych oraz regionalnych, map, utworów (rozpraw z prac zbiorowych) i fragmentów 
(rozdziały oraz ustępy wydawnictw i utworów), materiałów konferencyjnych, recen-
zji książek i sztuk teatralnych, polemik, dokumentów elektronicznych. Bibliografia 
notuje dokumenty, jakie ukazały się na terenie kraju i zagranicą, których treść 
związana jest z Pomorzem Zachodnim jako całością i z poszczególnymi miejsco-
wościami należącymi do regionu. Przedmiotem zainteresowania bibliografii są także 
instytucje działające na terenie Pomorza Zachodniego oraz osoby zamieszkujące 
region. Odnaleźć w niej można również informacje o odbywających się na terenie 
Pomorza Zachodniego imprezach, zjazdach, konferencjach czy wystawach. Po-
nadto rejestrowana jest twórczość literacka mieszkańców regionu – bez względu 
na tematykę powstających utworów. Obszar Pomorza Zachodniego w bazie BPZ 
obejmuje obecne województwo zachodniopomorskie, oraz powiaty słupski, lęborski, 
bytowski i człuchowski (obecnie w granicach województwa pomorskiego) i obszar 
niemieckiego powiatu Mecklenburg-Vorpommern, dla których rejestrowane są 
wyłącznie dokumenty o treści historycznej do roku 1945. Baza stanowi znakomite 
źródło informacji dla osób poszukujących literatury na temat Pomorza Zachodniego 
i nieodzowną pomoc przy pisaniu prac naukowych, magisterskich, licencjackich czy 
szkolnych wypracowań. W poszukiwaniach można korzystać z sześciu indeksów: 
autor, tytuł, (także tytuł czasopisma, w którym zamieszczone są opisywane doku-

stęp 23 lipca 2014], dostępny w internecie: http://zbc.ksiaznica.szczecin.pl/Content/1738/biblio-
teka_cyfrowa.pdf?handler=PDF.

2 Dane z 23 lipca 2014 roku, z godziny 12.36.
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menty), seria, temat, dowolne słowo z opisu, rok. Uzupełnieniem bazy są tomy BPZ, 
wydane drukiem (oraz na nośniku elektronicznym CD-ROM). Kolejne jej woluminy 
rejestrują: piśmiennictwo krajowe za lata 1945–1972, 1976–1978, 1980–1981, 
1988, 1990–1993; piśmiennictwo zagraniczne za lata 1945–1970 (wszystkie tomy 
zostały zdigitalizowane i udostępnione w ZBC). Bibliografia powstaje w Pracowni 
Bibliografii Pomorza Zachodniego Książnicy Pomorskiej w Szczecinie i jest częścią 
ogólnopolskiego systemu bibliografii regionalnych, które pełnią funkcję uzupełniającą 
w odniesieniu do narodowych wykazów publikacji.

Encyklopedia Pomorza Zachodniego pomeranica.pl
Zainaugurowany w 2013 roku wspólny projekt Książnicy Pomorskiej i Funda-

cji sedina.pl, mający na celu udostępnianie, promocję i upowszechnianie wiedzy 
o regionie. Jest wyjątkowym połączeniem ponad 100-letniego doświadczenia 
Książnicy Pomorskiej w zakresie zarządzania informacją z blisko 10-letnią działal-
nością sedina.pl na rzecz budowy tożsamości lokalnej z wykorzystaniem internetu. 
Równocześnie stanowi odpowiedź na zmiany zachodzące w odbiorze i tworzeniu 
zarówno publikacji naukowych, jak i internetowych oraz konieczności dostosowania 
sposobu przekazywania wiedzy do aktualnych potrzeb i oczekiwań użytkowników 
Internetu. Projekt powstaje dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Zachodniopomorskiego i doskonale wpisuje się w strategię rozwoju województwa 
zachodniopomorskiego, przyczyniając się do rozwoju i kształtowania świadomości 
narodowej, obywatelskiej i kulturowej mieszkańców, a szczególnie do pielęgnowania 
i rozwijania tożsamości lokalnej. Partnerem projektu jest Fundacja sedina.pl. Jest 
on finansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodnio-
pomorskiego. W pierwszym roku funkcjonowania projektu wypracowano efektywną 
metodologię pracy, wprowadzono do bazy danych 955 haseł związanych z Pomorzem 
Zachodnim. Przystąpiono do kompleksowego opracowania haseł w kategoriach: dwo-
ry, cmentarze, kościoły i kaplice, pomniki. Wśród wprowadzanych haseł były liczne 
biogramy osób związanych z regionem współcześnie, jak i wybitnych przedstawicieli 
kultury, sztuki i nauki z epok minionych. Ważnym elementem projektu było założone 
pierwotnie i realizowane systematycznie w 2013 roku, w oparciu o szczegółowe 
standardy, kompleksowe opracowanie wszystkich powiatów i gmin województwa 
zachodniopomorskiego. W 2013 roku opracowanych zostało 10 powiatów i 114 gmin. 
W przyszłości planowane jest opracowanie pozostałych powiatów, gmin i poszczegól-
nych miejscowości. Została wykonana dokumentacja fotograficzna 6 powiatów (1200 
fotografii). Funkcjonujące już w Internetowej Encyklopedii Szczecina hasła poddane 
zostały weryfikacji i standaryzacji. W wyniku tego zweryfikowano i przeniesiono do 
Encyklopedii Pomorza Zachodniego pomeranica.pl 560 haseł3.

3 Dane uzyskane od mgr Sylwii Wesołowskiej, koordynatorki projektu.
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Centrum Aktywności Kulturalnej Osób Niesprawnych Wzrokowo
Książnica Pomorska w Szczecinie od wielu lat prowadzi wzmożoną działalność na 

rzecz środowiska ludzi niewidomych, emerytów i rencistów. Szczególny przełom na-
stąpił w 2005 roku, kiedy rozszerzono działalność Oddziału Książki Mówionej, tworząc 
Centrum Aktywności Kulturalnej Osób Niesprawnych Wzrokowo. Jego siedzibą jest 
Czytelnia i Wypożyczalnia Książki Mówionej. Działalnością kieruje rada programowa, 
powołana przez dyrektora Książnicy Pomorskiej. W jej skład wchodzi pięć osób. Są 
to przedstawiciele Polskiego Związku Niewidomych Okręgu Zachodniopomorskiego, 
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz pracowników Książnicy Pomorskiej. 

Centrum Aktywności Kulturalnej Osób Niesprawnych Wzrokowo obejmuje opieką 
ludzi z dysfunkcją wzroku i dla nich prowadzi szeroko zakrojoną działalność kultural-
no-oświatową. Jego celem jest przede wszystkim zaspokajanie potrzeb kulturalnych 
tego środowiska, wyławianie i rozwijanie talentów twórczych, prezentacja dokonań 
artystycznych osób niewidomych i słabo widzących, a także, co równie istotne, inte-
gracja środowiskowa. Placówka, będąc centrum informacji i edukacji kulturalnej obej-
muje swym działaniem osoby niesprawne wzrokowo nie tylko z terenu Szczecina, ale 
z całego Pomorza Zachodniego. W ramach Centrum odbywa się wiele atrakcyjnych 
wykładów, prelekcji, spotkań z ciekawymi ludźmi. W celu promowania twórczości osób 
niesprawnych wzrokowo (dorosłych i dzieci) organizowane są różnego typu warsztaty 
(plastyczne, literackie, recytatorskie, teatralne itp.), wystawy, przeglądy twórczości 
artystycznej, spotkania autorskie i muzyczne. Na panele dyskusyjne zapraszani są 
przedstawiciele środowisk twórczych ze Szczecina i różnych regionów Polski.

Wewnętrzna Akademia Biblioteczna
Jest to system permanentnej edukacji pracowników Książnicy Pomorskiej po-

wstały jako odpowiedź na potrzebę ustawicznego poszerzania wiedzy bibliotekarzy, 
zdobywania nowych umiejętności, poznawania najnowszych możliwości informa-
tycznych, wykorzystywanych w pracy bibliotekarskiej i upowszechnianiu informacji. 
Współcześni bibliotekarze, oprócz wiedzy fachowej, powinni znać obsługę progra-
mów i sprzętów komputerowych (w Książnicy Pomorskiej katalog online powstał już 
w 1994 roku), posiadać wiedzę z zakresu komunikacji interpersonalnej, psychologii 
i zachowań ludzkich, umieć szybko i precyzyjnie interpretować zapytania informacyjne 
użytkowników. Dzięki fachowej literaturze krajowej i zagranicznej, udziałowi w konfe-
rencjach, kursach, seminariach, czynnemu uczestnictwu w warsztatach i szkoleniach 
staramy się nadążać za niedoścignionym rozwojem technologii informatycznych 
i odpowiadać na wyzwania nowoczesności. Cykl spotkań samokształceniowych za-
inaugurowało w listopadzie 2007 roku spotkanie z Lilią Marcinkiewicz, bibliotekarzem 
systemowym Książnicy Pomorskiej, poświęcone koncepcji Zachodniopomorskiej 
Biblioteki Cyfrowej. Podczas spotkań w ramach WAB-u przedstawiane są relacje 
pracowników Książnicy z wyjazdów na konferencje tematyczne, na przykład: Dzia-
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łalność informacyjna bibliotek, Rola katalogu centralnego NUKAT w kształtowaniu 
społeczeństwa wiedzy w Polsce, Problemy bezpieczeństwa zbiorów – zagrożenia 
i metody zabezpieczeń, Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie, Udostęp-
nianie zbiorów, Prawo autorskie w bibliotekach, Biblioteki cyfrowe, Komputeryzacja 
bibliotek muzycznych itp.; ze spotkań na kolejnych Forach Młodych Bibliotekarzy; 
z krajowych targów książki w Krakowie lub Warszawie; z zagranicznych i polskich 
wyjazdów studyjnych. I tak w 2008 roku uczestnicy WAB-u zapoznali się z relacjami 
z wyjazdów studyjnych w ramach programu Leonardo da Vinci, ze stażów w: Lon-
don Library (Piotr Grzelec), bibliotece London School of Economics (Janusz Glapa), 
Universitätsbibliothek w Wiedniu (Małgorzata Maciejewska), bibliotece Universidad 
de Navarra w Pampelunie (Aleksandra Szpunar), Staatsbibliothek w Berlinie (Agata 
Michalska, Anna Kowalska). Na spotkaniach WAB-u bibliotekarze zapoznają się 
z koncepcjami nowych ogólnopolskich projektów upowszechniania czytelnictwa, 
ochrony zbiorów, aktywizacji bibliotek (np. projekt TAPE, priorytet Biblioteka+ reali-
zowany w ramach Programu Wieloletniego Kultura+, Program Rozwoju Bibliotek), 
z realizacji projektów własnych (np. konserwacja średniowiecznych kodeksów 
rękopiśmiennych ze zbiorów Książnicy Pomorskiej, aktualny stan organizacji Za-
chodniopomorskiej Biblioteki Cyfrowej itp.). W ramach WAB-u odbywają się także 
warsztaty, np. mgr Maria Bereśniewicz przeprowadziła zajęcia dotyczące języka 
słów kluczowych. Do wygłoszenia prelekcji lub omówienia interesującego bibliote-
karzy tematu zapraszani są także goście z zewnątrz. I tak, między innymi: aspirant 
Marek Łuczak z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, autor wielu książek 
dotyczących historii poszczególnych dzielnic Szczecina przedstawił zagadnienie 
Ochrona zasobów dziedzictwa narodowego. Zapobieganie kradzieżom zabytków 
piśmiennictwa i książek; komisarz Andrzej Szajber z Komendy Miejskiej Policji 
w Szczecinie zaprezentował temat „Cyberdżungla” – zagrożenia w sieci dla dzieci 
i młodzieży; Agnieszka Muchla, rzecznik prasowy wojewody zachodniopomorskiego 
omówiła wybrane aspekty działalności urzędu wojewódzkiego, zadania, kompetencje 
wojewody, nadzór nad realizacją programów rządowych; prof. Kazimierz Kozłow-
ski recenzował najnowsze opracowania dotyczące historii Pomorza Zachodniego 
itd., itd. Od powstania WAB-u (jesień 2007) do 30 czerwca 2014 roku odbyło się  
136 spotkań, w których uczestniczyło 3649 osób.

Biblioteka Dalekowschodnia – Academia Buddhica
Pomysł gromadzenia w Książnicy Pomorskiej księgozbioru dotyczącego kultur 

Dalekiego Wschodu i buddyzmu zrodził się wiosną 2000 roku w związku z wizytą 
w bibliotece Jego Świątobliwości XIV Dalajlamy Tenzina Giaco. Wtedy powołano 
do życia międzynarodowy projekt pod nazwą The Buddhist Book Project Poland. 
W sierpniu 2001 roku przedsięwzięcie to otrzymało osobisty patronat Jego Świątobli-
wości Dalajlamy. Dzięki darom i wsparciu wydawnictw z całego świata zgromadzono 
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wiele tysięcy tytułów. Są to publikacje w językach: polskim, rosyjskim, angielskim, 
niemieckim, francuskim, a także klasyczne teksty w językach orientalnych. Traktują 
one o różnorodnych aspektach kultur dalekowschodnich. Obecnie zbiory czytelni 
dostępne są w Wypożyczalni Głównej. The Buddhist Book Project Poland posiada 
własną stronę internetową i unikatową domenę bbpp.eu.org. W ramach projektu 
organizowane są w Książnicy spotkania z cyklu Academia Buddhica – Akademia 
Dalekowschodnia. Ich tematyka związana jest z całym spektrum kulturowym Dale-
kiego Wschodu, w tym z filozofią, duchowością, krajoznawstwem, kulinariami, sztuką, 
medycyną naturalną, prawami człowieka, dialogiem międzykulturowym itp. Łącznie 
w latach 2003–2014 (do czerwca) odbyło się 85 spotkań. Jak dużym cieszą się one 
zainteresowaniem może świadczyć liczba uczestników biorących w nich udział. Na 
przykład w 2011 roku, siedmiu wykładów wysłuchało 428 osób; w 2012, dziesięciu – 
558; w 2013, trzech – 86; w pierwszej połowie 2014, dwóch – 118. Gośćmi Akademii 
byli między innymi: prof. Tomasz Pietrzykowski (Opinie – ulubiona taktyka Ego, 21 
października 2005; Karma a dobro podstawowe, 25 kwietnia 2008), Frank Scott 
(Zarys języka tybetańskiego, 17 marca 2006), Jim Scott (Podstawowa natura umysłu 
i jej urzeczywistnienie, 1 grudnia 2006), dr Piotr Klafkowski (Jak powstawały kanony 
ksiąg buddyjskich, 25 maja 2007).

Konferencje, sympozja, seminaria, warsztaty naukowe  
i popularnonaukowe (literackie, historyczne, interdyscyplinarne)

W latach 2004–2013 odbyło się w Książnicy Pomorskiej 56 konferencji oraz 
sympozjów naukowych i popularnonaukowych.

• Monumenta Pomeranorum. Cykl międzynarodowych konferencji, poświęcony 
zasłużonym szczecinianom. Bohaterami kolejnych spotkań byli: 

 � Hugo Lemcke (1935–1925) – szczeciński historyk i nauczyciel. Plon 
konferencji został opublikowany w tomie Hugo Lemcke. Materiały 
z polsko-niemieckiego seminarium naukowego w Książnicy Pomorskiej. 
5 grudnia 2000 (seria Monumenta Pomeranorum, tom I, Szczecin 
2001).

 � Erwin Ackerknecht (1880–1960) – niemiecki historyk literatury, prof. dr 
filozofii, pisarz, bibliotekarz, nauczyciel. Wybór jego pism opublikowa-
ny został w tomie Erwin Ackerknecht – bibliotekarz, humanista (1880–
1960). Wybór pism (seria Monumenta Pomeranorum, tom II, Szczecin 
2007).

 � Carl Ludwig Schleich (1859–1922) – lekarz chirurg, anestezjolog, 
malarz, poeta, przyjaciel Stanisława Przybyszewskiego. W 2013 
roku odbyła się konferencja interdyscyplinarna Carl Ludwig Schleich 
(1859–1922) – lekarz i humanista, zorganizowana we współpracy z hi-
storykami, medykami, bibliotekarzami, archiwistami, filologami polskimi 
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i niemieckimi oraz regionalistami. Tom pokonferencyjny jest w toku 
opracowania.

• Cykl konferencji Kultura umysłowa, a tożsamość narodowa i europejska. 
Organizowany jest we współpracy z Archiwum Archidiecezjalnym. Dotąd 
odbyły się cztery konferencje:

 � Kultura słowa drukowanego (2010).
 � Kultura muzyczna (2011).
 � Sacrum w literaturze (2012).
 � Turystyka i sakroturystyka (2013).

Jesienią 2014 roku odbędzie się piąta z tego cyklu konferencja Historiografia  
a budowanie tożsamości mieszkańców Pomorza Zachodniego. Wymiar religijny. 
Plonem konferencji były publikacje pod redakcją ks. dr. Roberta Masalskiego: 
Kultura słowa drukowanego (Szczecin 2011) i Kultura muzyczna (Szczecin 2013).

• Cykl sympozjów Ludzie książki Pomorza Zachodniego. Książnica Pomorska 
w Szczecinie we współpracy z Zachodniopomorskim Okręgiem Stowarzysze-
nia Bibliotekarzy Polskich organizuje cykl konferencji poświęcony działalności 
osób uczestniczących w upowszechnianiu i obrocie książek na Pomorzu 
Zachodnim: wydawców, bibliotekarzy, pozainstytucjonalnych animatorów 
upowszechniania książek i czytelnictwa, antykwariuszy, bibliofilów, archiwi-
stów. Sympozja odbywają się w Książnicy Pomorskiej corocznie w majowym 
Tygodniu Bibliotek (jak dotąd odbyły się dwie edycje – w roku 2013 i 2014)4.

• Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa EUROPEJSKIE 
POGRANICZA KULTUROWE. Dotyczy wzajemnych wpływów w języku, 
literaturze, teatrze i filmie. Organizowana jest we współpracy z Instytutem 
Germanistyki Uniwersytetu Szczecińskiego (dwie edycje – w roku 2011 i 2013).

• Seminaria doskonalące dla nauczycieli języka niemieckiego ze Szczecina 
i województwa zachodniopomorskiego w ramach programu DELFORT. Or-
ganizowane są we współpracy z Goethe-Institut i szczecińskim oddziałem 
Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego (dwa seminaria 
każdego roku).

Zajęcia edukacyjne
• Cykl warsztatów głośnego czytania Książka ma głos.
• Warsztaty dziennikarskie dla młodzieży w bibliotekach publicznych w wo-

jewództwie zachodniopomorskim we współpracy z dziennikarzami Kuriera 
Szczecińskiego.

• Lekcje biblioteczne, tematyczne (literackie, literacko-biograficzne, historyczne, 
krajoznawcze itp. ), muzyczne dla dzieci i młodzieży.

4 Referaty konferencyjne publikowane są stopniowo na łamach kwartalnika Bibliotekarz Zachod-
niopomorski.
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• Prezentacja maturalna z języka polskiego na 100% – szkolenia instruktażowe 
dla klas maturalnych dotyczące przygotowania prezentacji z języka polskiego, 
struktury egzaminu, zasad tworzenia opisów bibliograficznych, metod wyszu-
kiwania odpowiedniej literatury oraz informacji w bazach danych Książnicy 
Pomorskiej oraz innych bibliotek.

• Warsztaty edukacyjne Alternatywna lekcja przedsiębiorczości, z wykorzysta-
niem symulacyjnej gry planszowej Chłopska Szkoła Biznesu, dla młodzieży 
gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Zajęcia po raz pierwszy przeprowadzone 
zostały w Książnicy Pomorskiej w 2012 roku. Chłopska Szkoła Biznesu to 
gra ekonomiczna stanowiąca interdyscyplinarne narzędzie dydaktyczne. Po-
maga zrozumieć pojęcia ekonomiczne, współczesne zjawiska gospodarcze, 
rozwija kompetencje społeczne, uczy postawy przedsiębiorczej i kreatyw-
ności. Jest przeznaczona dla większych grup. Może w nią grać od 12 do 
30 osób w wieku od 12 roku życia. Gra została przygotowana przez Mało-
polski Instytut Kultury i nawiązuje swym historycznym tłem do działalności 
rzemieślniczej tkackiego ośrodka w Andrychowie w XVIII wieku. Rozgrywka 
zajmuje około 60 minut. Poszczególni gracze wcielają się w rolę jednego 
z rzemieślników – piekarza, tkacza, kowala – wytwarzającego i sprzedają-
cego wyrabiane przez siebie towary. Produkcja, transakcje rynkowe z innymi 
graczami i realizowanie wypraw handlowych do różnych europejskich miast, 
pozwalają przedsiębiorcom na tworzenie kapitału liczonego w walucie gry. 
Największy majątek jest celem końcowym rozgrywki i wyłania zwycięzcę. 
Warsztaty z zakresu edukacji ekonomicznej wpisały się już na stałe do oferty 
Książnicy Pomorskiej.

• Zachodniopomorski Festiwal Nauki. Na organizowany od 2001 roku przez 
Szczecińskie Towarzystwo Naukowe cykl imprez (odbywający się w drugiej 
połowie września) pracownicy Książnicy Pomorskiej corocznie przygotowują 
kilkadziesiąt tematów prelekcji, spotkań, warsztatów, wystaw i prezentacji 
multimedialnych. W trakcie trwania XIII Zachodniopomorskiego Festiwalu 
Nauki w 2013 roku, pracownicy Książnicy Pomorskiej przeprowadzili prelek-
cje, wykłady i warsztaty dla 34 grup zorganizowanych (uczestniczyło w nich 
1028 osób), a ponadto w tym czasie, wystawy w siedzibie instytucji odwiedziło 
około 1200 osób.

Cykle wystaw i spotkań
• Z inicjatywy Książnicy Pomorskiej od 2002 roku organizowane są spotkania 

z cyklu Ludzie nauki Pomorza Zachodniego. Dotąd przypomniano dorobek 
założycieli Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego: prof. Leona Babiń-
skiego, prof. Stefana Kownasa, prof. Adama Krechowieckiego, prof. Alfreda 
Wielopolskiego.
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• Corocznie od 25 lat we współpracy z działającym od ćwierćwiecza w Szcze-
cinie Towarzystwem Miłośników Wilna, Ziemi Wileńskiej, Nowogródzkiej 
i Polesia „Świteź” organizowane są tematyczne ekspozycje z okazji Tygodnia 
Kresowego i święta Kaziuka.

• Tym, którzy odeszli – coroczne wystawy, przypominające dorobek zmarłych 
szczecińskich pisarzy, przygotowywane przez Oddział Rękopisów – Muzeum 
Literackie Książnicy Pomorskiej.

• Galeria Jednego Obrazu. Od wielu lat funkcjonująca pod patronatem szczeciń-
skiego oddziału Związku Polskich Artystów Plastyków minigaleria przedstawia 
interesujące dzieła szczecińskich twórców.

• Spotkania Regionalne. Corocznie od 2002 roku Książnica Pomorska zaprasza 
do swojej siedziby jedno z miast naszego regionu, aby zaprezentowało doro-
bek działających w gminie stowarzyszeń, instytucji i indywidualnych twórców. 
Cykl ma na celu ukazanie kształtowania się lokalnej tożsamości kulturowej 
w aspekcie historycznym i współczesnym oraz popularyzację wiedzy regional-
nej. Jesienią 2014 roku, w ramach 13 spotkania, zaprezentuje swoje walory 
miasto i gmina Myślibórz.

• Literackie Walentynki – corocznie od 2004 roku, w dniu 14 lutego, w Dzień 
Zakochanych, któremu patronuje św. Walenty organizowane są w Książnicy 
okolicznościowe spotkania. Początkowo były to promocje książek regionalnych 
o tematyce miłosnej (Szczecińscy kochankowie Wojciecha Benona Jasińskie-
go, Zresztą latem wszystkie kwiaty są takie piękne Krzysztofa Bizia), później 
powstał zamysł, aby prezentować ciekawe sylwetki w cyklu Miłość w życiu 
sławnych osób. Podczas prelekcji z prezentacją multimedialną przedstawieni 
zostali między innymi: Maria Dąbrowska, Henryk Sienkiewicz, Stefan Żerom-
ski, Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, Fryderyk Chopin, Krzysztof Kamil 
Baczyński, Władysław Broniewski, Stanisław Ignacy Witkiewicz.

• Wagary z poezją. W 2001 roku dzień 21 marca ogłoszony został przez UNE-
SCO Światowym Dniem Poezji. Od 2002 roku Książnica Pomorska corocznie 
organizuje w pierwszym dniu wiosny, zwanym w wielu szkołach dniem waga-
rowicza, biesiady poetyckie podczas których zaproszeni goście oraz młodzież 
czytają wiersze swych ulubionych poetów lub napisane przez siebie, realizują 
małe formy teatralne oparte na słowie poetyckim, przedstawiają minirecitale 
poezji śpiewanej. Imprezy każdego roku mają swojego bohatera. Byli nimi 
między innymi: Konstanty Ildefons Gałczyński, Henryk Banasiewicz, Tadeusz 
Różewicz, Zbigniew Herbert, Juliusz Słowacki, Czesław Miłosz, ks. Jan Twar-
dowski, Julian Tuwim, Krzysztof Kamil Baczyński. Na spotkania zapraszani 
są goście, osoby znane i rozpoznawane w Szczecinie. Ich występ jest atrak-
cją i okazją do poznania bliżej ludzi publicznie znanych. Gośćmi Wagarów 
z poezją w poprzednich latach byli między innymi: genetyk prof. Jan Lubiński; 
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ks. biskup Marian Błażej Kruszyłowicz; pisarze tacy jak Helena Raszka, Piotr 
Michałowski, Henryk Banasiewicz, Żywia Karasińska-Fluks, Inga Iwasiów, 
Dariusz Bitner, Monika Szwaja, Krzysztof Bizio; sportsmenka Monika Pyrek; 
raper Łona (prywatnie prawnik Adam Zieliński); satyryk i rysownik Henryk 
Sawka; prof. językoznawstwa Ewa Kołodziejek; dyrektor Teatru Polskiego 
Adam Opatowicz; bard szczeciński Ryszard Leoszewski; aktorka Beata Zy-
garlicka; dyrektor Teatru Lalek Pleciuga Zbigniew Niecikowski; przedstawiciele 
samorządu województwa – Witold Jabłoński, Jacek Jekiel, Olek Różanek 
(autor tekstów i wokalista zespołu Chorzy na Odrę, organizator festiwalu 
Akustyczeń), dziennikarze Polskiego Radia i szczecińskiej prasy – Konrad 
Wojtyła, Małgorzata Frymus, Agata Rokicka, Marek Osajda.

• Wyjazdy studyjne bibliotekarzy w celu bliższego poznania walorów tury-
stycznych województwa. W każdym roku bibliotekarze Działu Regionalnego 
organizują dla wszystkich zainteresowanych bibliotekarzy wyjazd w celu bliż-
szego poznania zabytków, atrakcji turystycznych, osobliwości przyrodniczych 
wybranego zakątka województwa zachodniopomorskiego. Bibliotekarze są 
często pośrednikami w przekazywaniu wiedzy o regionie, zwłaszcza młodzieży 
i studentom. W wyjazdach towarzyszą im regionaliści, dziennikarze, historycy. 

Konkursy plastyczne i historyczno-literackie
• Konkursy teatralno-plastyczne, literacko-plastyczne dla dzieci i młodzieży. 

Tematy konkursowe związane są często z sylwetkami ogłaszanych uchwałą 
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej patronów kolejnych lat. Do przykładowych 
należą: Inspirowane życiem i twórczością Janusza Korczaka (we współpracy 
z Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym Żydów w Polsce Oddział w Szcze-
cinie, 2012), Tuwim napisał, dzieci rysują (2013).

• Konkurs literacki dla młodzieży. Organizowany jest corocznie pod innym 
hasłem przez Dział Regionalny Książnicy we współpracy z Biurem Doku-
mentacji Zabytków w Szczecinie, w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa, 
odbywających się pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
oraz Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. Od 2010 roku odbyły 
się trzy edycje konkursu. 

• Konkursy krasomówcze dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa 
zachodniopomorskiego, organizowane są od ponad 10 lat przez Dział Regio-
nalny Książnicy we współpracy z PTTK. Uczniowie prezentują przed komisją 
w 10-minutowym wystąpieniu walory krajoznawcze swojej miejscowości lub 
okolicy. Laureaci zostają przedstawicielami województwa w finale ogólnopol-
skim, odbywającym się w Golubiu-Dobrzyniu.

• Konkurs na pracę plastyczną inspirowaną tekstem niemieckojęzycznym typu 
łatwe lektury Leichte Lektüre ze zbiorów Medioteki Języka Niemieckiego 
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w Książnicy Pomorskiej dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimna-
zjalnych uczącej się języka niemieckiego na terenie województwa zachod-
niopomorskiego (trzy edycje do roku 2014). Celem konkursu jest zachęcenie 
młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do samodzielnego 
czytania tekstów w języku niemieckim, kształcenie samodzielności w rozsze-
rzaniu kompetencji językowych, przybliżenie aktualnego obrazu Niemiec oraz 
rozbudzanie postaw kreatywnych.

Działania metodyczno-instrukcyjne na rzecz  
bibliotek publicznych województwa zachodniopomorskiego

• Organizacja szkoleń dla bibliotekarzy bibliotek publicznych województwa za-
chodniopomorskiego, między innymi cykl Z bibliotekarzami ku nowoczesności. 
W 2012 roku wzięło w nich udział 608 osób, a w 2013 roku – 371.

• Konferencje metodyczne dla dyrektorów powiatowych bibliotek publicznych 
województwa zachodniopomorskiego (corocznie dwie). Obejmują wymianę 
doświadczeń, prezentację wyników czytelnictwa, omówienie etapów wdrażania 
ogólnopolskich programów bibliotecznych, warsztaty różnego typu, między 
innymi z komunikacji interdyscyplinarnej, budowania marki biblioteki, rzecz-
nictwa, standardów pracy itp.

• Koordynowanie ogólnopolskimi programami bibliotecznymi: Biblioteka+. Infra-
struktura bibliotek, Program Rozwoju Bibliotek, Narodowy Program Rozwoju 
Czytelnictwa.

• Koordynacja działalności 40 Dyskusyjnych Klubów Książki w bibliotekach 
publicznych województwa.

Działalność poligraficzno-wydawnicza
W 1959 roku wyszedł pierwszy numer Bibliotekarza Zachodniopomorskiego. 

Kwartalnika poświęconego sprawom bibliotek i czytelnictwa Pomorza Zachodnie-
go. Corocznie wydawane są cztery numery (nieraz są łączone). Z okazji 50-lecia 
pisma, w 2009 roku zorganizowana została jubileuszowa konferencja Regionalna 
prasa bibliotekarska – doświadczenia i perspektywy (publikacja pokonferencyjna 
ukazała się w 2011 roku). 

Produkcja wydawnicza wynosi rocznie około sześciu publikacji (plus druki do 
użytku wewnętrznego: rewersy, informatory, inwentarze, zaproszenia, katalogi, 
plakaty itd.).

Serie wydawnicze
Monumenta Pomeranorum. W 2000 roku wyszedł pierwszy tom z tej serii. Był 

to plon konferencji Hugo Lemcke. Materiały z polsko-niemieckiego seminarium 
naukowego w Książnicy Pomorskiej. 5 grudnia 2000. W przygotowaniu jest tom 
trzeci.
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Seria Bibliotekarza Zachodniopomorskiego. W 2005 roku wyszedł pierwszy 
zeszyt z tej serii zatytułowany Stan i perspektywy rozwoju szczecińskich bibliotek. 
Dotąd ukazało się trzynaście tomów.

Skarby Książnicy Pomorskiej. W 2007 roku wyszedł pierwszy tom z serii zatytu-
łowany Panie Leszczyńskie w Szczecinie, opracowany przez Agnieszkę Borysow-
ską i Piotra Urbańskiego. Tom drugi pod tytułem Wyrazy aktu władzy, czyli rzecz 
o zarządzeniach szwedzkich na Pomorzu w XVII wieku ukazał się pod redakcją 
naukową Pawła Guta w 2010 roku. Tom trzeci: Andrzej Wajda, Szczecin 1948, pod 
redakcją Wojciecha Łopucha i Cecylii Judek opublikowany został w 2013 roku. 

Działalność pracowni konserwatorskiej
Ze względu na wzrastającą potrzebę ratowania zagrożonych zbiorów utworzo-

ny został w lutym 1979 roku Dział Reprografii i Konserwacji Zbiorów, w skład któ-
rego, oprócz działającej już introligatorni, weszły: powstały cztery lata wcześniej 
Oddział Reprografii, Oddział Mikrofilmowo-Fotograficzny (obecnie przekształcony 
w Pracownię Mikrofilmów i Fotografii), Pracownia Konserwacji Zbiorów. Dział 
rozpoczął działania profilaktyczne, obejmujące całość zbiorów, a jednocześnie 
zajął się konserwacją, ratując najcenniejsze i najbardziej zagrożone jednostki 
biblioteczne. W zbiorach Książnicy Pomorskiej (około 1,5 mln jednostek) szcze-
gólnej opieki wymagają zbiory specjalne (około 400 tys. jednostek), w tym stare 
druki, kolekcja rękopisów, obiekty muzealne, zbiory Pinakoteki, zbiory muzycz-
no-fonograficzne, kartograficzne, ikonograficzne, a także cymelia z kolekcji 
dalekowschodniej, wydawnictw zwartych dziewiętnasto- i dwudziestowiecznych, 
cennych ze względu na szczególny typ wydania (wartość bibliofilska lub arty-
styczna) lub też ze względu na umieszczone w nich rękopiśmienne autorskie 
dedykacje czy notki. Jedną z wdrożonych już od dawna metod ochrony cennych 
zbiorów jest tworzenie dokumentów zastępczych i ich udostępnianie, co z jednej 
strony chroni oryginały przed możliwością uszkodzenia w trakcie użytkowania, 
a z drugiej – zapewnia ich długotrwałe zabezpieczenie. Mikrofilmowanie zbio-
rów w Książnicy Pomorskiej rozpoczęto w 1977 roku. Inną metodą kopiowania, 
bardziej współczesną, jest digitalizacja (cyfrowe utrwalanie dokumentów na 
nośnikach elektronicznych). 

Zestawienie ilościowe prac wykonanych w pracowni konserwacji zbiorów biblio-
tecznych Książnicy Pomorskiej w latach 2000–2014:

• pełna konserwacja starodruków – 150 woluminów
• pełna konserwacja map, grafik, rysunków – 112 sztuk
• konserwacja obrazów i rzeźb – 17 sztuk
• oprawy introligatorskie (XIX–XXI wiek)

 □ oprawy introligatorskie książek – 4120 woluminów
 □ oprawa czasopism – 690 woluminów.
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Uwagi końcowe
Dla lepszego zilustrowania pracy Książnicy Pomorskiej w Szczecinie należy po-

dać, że na przykład w 2013 roku z działalności instytucji skorzystało 249 495 osób  
(czytelnicy, uczestnicy spotkań, zwiedzający wystawy, osoby, które fizycznie odwie-
dziły bibliotekę). 

W 695 imprezach wzięło udział 28 871 uczestników. Wśród zorganizowanych 
wydarzeń można wymienić między innymi: 62 wystawy malarskie, fotograficzne 
oraz ze zbiorów Książnicy; 56 promocji książek, spotkań autorskich i literackich; 20 
innych spotkań (w tym Dyskusyjnego Klubu Książki); warsztaty Książka ma głos, 
konferencje naukowe, różnego typu zajęcia edukacyjne. 

Inna kategoria użytkowników – użytkownicy wirtualni: ze strony internetowej 
Książnicy Pomorskiej korzystało w 2013 roku 725 186 osób.

Ze zbiorów Zachodniopomorskiej Biblioteki Cyfrowej Pomerania w 2013 roku 
korzystało 1 253 765 użytkowników, w tym z materiałów zdigitalizowanych (16 843 jed- 
nostki z zasobów Książnicy Pomorskiej) – 83 375 osób.

Wiele przedsięwzięć Książnica Pomorska podejmuje we współpracy ze szkołami 
różnego szczebla, Uniwersytetem Trzeciego Wieku, Szczecińskim Towarzystwem 
Naukowym, Szczecińskim Towarzystwem Kultury, Związkiem Literatów Polskich, 
stowarzyszeniami regionalnymi, uczelniami oraz innymi instytucjami. 

Powyższe omówienie nie wyczerpuje całego zakresu działań Książnicy Pomor-
skiej, największej na Pomorzu biblioteki publicznej o statusie biblioteki naukowej.

Lipiec 2014 roku
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Monika Kwaśniak, Iwona Kolenda
Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie

E-USŁUGI BIBLIOTEK PUBLICZNYCH  
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Do podstawowych usług świadczonych przez biblioteki publiczne, już od wielu lat 
należy bezpłatne udostępnianie Internetu. W województwie zachodniopomorskim 
wszystkie biblioteki główne (125 w 2014 roku) umożliwiają korzystanie z Internetu. 
Tylko 18 filii zlokalizowanych we wsiach (spośród ogólnej liczby 251) nie posiada 
dostępu do sieci. Powiększa się liczba placówek bibliotecznych, zlokalizowanych 
w niewielkich miejscowościach, oferujących Internet bezprzewodowy. Liczba osób 
korzystających z sieci w bibliotekach systematycznie wzrasta. Często dostęp do niej 
jest jedynym powodem odwiedzin placówki.

Około połowy bibliotek w województwie zachodniopomorskim posiada własną 
stronę internetową (prowadzoną samodzielnie lub we współpracy z profesjonalnymi 
firmami komputerowymi). Coraz częściej biblioteki tworzą profile w mediach spo-
łecznościowych, gdzie informują o planowanych imprezach, zamieszczają relacje 
z wydarzeń oraz aktualności.

W 2014 roku w całym województwie zanotowano 3 784 025 odwiedzin na stronach 
internetowych bibliotek (prawie 1 mln więcej w stosunku do 2013 roku).

Spośród 125 bibliotek województwa zachodniopomorskiego, 32% nie posiada 
katalogów elektronicznych (40 placówek), a swoje zbiory opracowują one w sposób 
tradycyjny. Nie świadczą one też innych e-usług.

W powiatach: białogardzkim, choszczeńskim, koszalińskim, łobeskim, wszystkie 
biblioteki posiadają katalogi elektroniczne (kompletne lub w trakcie uzupełniania). 
Jedynie 26 placówek w województwie dysponuje tego typu katalogami zawierającymi 
100% opracowanych książek.

Z danych statystycznych wynika, że ponad 70 bibliotek województwa zachod-
niopomorskiego udostępnia informacje o swoich zbiorach poprzez katalogi online. 
W tym zakresie sytuację znacząco poprawiło wdrożenie systemów komputerowych 
Mak+ i Sowa.

Użytkownicy bibliotek korzystający z katalogów funkcjonujących w Internecie 
mają również możliwość zdalnego przedłużania terminu zwrotu książek, a także 
rezerwacji i zamawiania materiałów bibliotecznych.



7373

A ARTYKUŁY

Niestety, nie wszystkie placówki będące użytkownikami systemu Mak+ i posiadają-
ce stronę internetową umieszczają link do własnego katalogu w swoim serwisie WWW. 

Spośród bibliotek powiatowych, jedynie w Pyrzycach posiadane katalogi elektro-
niczne nie są oferowane w sieci.

Zachodniopomorskie biblioteki oferują swoim użytkownikom usługi elektroniczne 
w formie zdalnego dostępu do publikacji. Dla szerszego zasięgu dostępu do e-bo-
oków w województwie zachodniopomorskim, osiem bibliotek tworzy Konsorcjum 
Ibuk. Na dzień 31 grudnia 2014 roku dostępnych było 558 książek elektronicznych. 
W ramach Konsorcjum licencje opłacają biblioteki w: Białogardzie, Choszcznie, 
Gryfinie, Koszalinie, Policach, Stargardzie, Szczecinie.

Wykazywane w sprawozdawczości GUS zbiory dokumentów elektronicznych to 
przede wszystkim gry edukacyjne dla dzieci, encyklopedie multimedialne i inne tego 
rodzaju kompendia wiedzy. Jedyną bazą kupowaną dla czytelników jest zbiór aktów 
prawnych LEX (kilka placówek). Biblioteka Publiczna w Gryfinie nabywa elektroniczne 
wydanie Gazety Prawnej.

Książnica Pomorska umożliwia korzystanie z pełnych tekstów dokumentów 
normalizacyjnych w wersji elektronicznej (15 034 jednostek norm elektronicznych 
na koniec 2014 roku). Dysponuje też 106 e-bookami wydawnictwa Wolters Kluwer 
udostępnianymi na miejscu oraz oferuje bezpłatny dostęp do naukowych baz da-
nych oraz czasopism elektronicznych zgromadzonych w Wirtualnej Bibliotece Nauki. 
Licencję sfinansowało w całości Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Oferta 
obejmuje zasoby wydawnictw: Esevier, Springer, Web of Knowledge, Web of Science, 
Scopus, Wiley-Blackwell, a także czasopisma Science i Nature. Użytkowanie baz 
jest autoryzowane i możliwe wyłącznie w sieci komputerów Książnicy Pomorskiej.

Od 2000 roku Książnica Pomorska tworzy elektroniczną Bibliografię Pomorza 
Zachodniego – bazę stanowiącą źródło informacji dla osób poszukujących literatury 
na temat Pomorza Zachodniego. Rejestrowane są w niej opisy bibliograficzne różne-
go typu dokumentów: książek, czasopism, artykułów z czasopism ogólnokrajowych 
i regionalnych, map, utworów (rozpraw z prac zbiorowych) i fragmentów (rozdziały 
i ustępy wydawnictw i utworów), materiałów konferencyjnych, recenzji książek i sztuk 
teatralnych, polemik, dokumentów elektronicznych. Baza powstaje we współpracy 
z Koszalińską Biblioteką Publiczną.

Biblioteki województwa zachodniopomorskiego tworzą kartoteki zagadnieniowe 
oraz kartoteki regionalne w formie baz danych udostępnianych czytelnikom na 
miejscu lub zamieszczanych na stronach WWW (między innymi: Choszczno, Dębno, 
Gryfino, Łobez, Ustronie Morskie, Stargard, Wałcz). 

Biblioteki w Dębnie i Łobzie digitalizują regionalne czasopisma. Koszalińska 
Biblioteka Publiczna zamieszcza na stronie internetowej samorządowe akty prawne.

Biblioteki w Bobolicach, Myśliborzu, Płotach, Postominie, Świnoujściu i Zło-
cieńcu, dzięki nawiązaniu współpracy ze spółką Megawiedza, udostępniają swoim 
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użytkownikom elektroniczne zasoby do nauki matematyki, znajdujące się na portalu 
MegaMatma. 

Kilka bibliotek uczestniczyło w czwartej edycji projektu FunEnglish w bibliotece, 
realizowanego przez firmę Funmedia we współpracy z Fundacją Rozwoju Społe-
czeństwa Informacyjnego. Placówki korzystały z bezpłatnego dostępu do kursu 
e-learningowego. Składa się on z ponad 60 gier edukacyjnych, setek filmów, fotolekcji 
i ćwiczeń dla dzieci opracowanych przez ekspertów (Dębno, Dziwnów, Maszewo, 
Płoty, Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie, Złocieniec).

W latach 2013–2014 w ramach grantu od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, 
Fundacja Orange realizowała ogólnopolski projekt edukacyjno-animacyjny dla senio-
rów Spotkania z pasjami, w którym udział wzięły biblioteki między innymi w Chociwlu, 
Choszcznie, Czaplinku, Dziwnowie, Świeszynie i Polanowie. W ramach przedsięwzię-
cia przeprowadzono wirtualne spotkania z ciekawymi ludźmi w formie wideokonferencji. 
Inicjatywa spotkała się z ogromnym zainteresowaniem starszych ludzi.

Realizując projekt Interaktywna mapa Kalisza Pomorskiego, Biblioteka Publiczna 
w Kaliszu Pomorskim zamieściła na swojej stronie WWW interaktywny plan miasta. 
Multimedialna Mapa Miasta jest sukcesywnie uzupełniana o kolejne materiały tek-
stowe i graficzne, tekstury budynków oraz interaktywne obszary i elementy. 

Od kilku lat w filiach wiejskich Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Polanów 
w ramach projektu Wioska internetowa – kształcenie na odległość na terenach 
wiejskich funkcjonują Centra Kształcenia (projekt współfinansowany przez Unię 
Europejską). W ośrodkach tych można bezpłatnie korzystać z Internetu i szerokiej 
oferty szkoleniowej dostępnej przez platformę e-learningową.

Zachodniopomorska Biblioteka Cyfrowa (zbc.ksiaznica.szczecin.pl) funkcjonuje 
w ramach Zachodniopomorskiego Systemu Informacji Regionalnej i Naukowej, 
którego koordynatorem jest Zachodniopomorskie Porozumienie Bibliotek. Liczba 
udostępnionych obiektów w ZBC na koniec roku 2014 wyniosła 30 657. W jej ramach 
współpracują biblioteki naukowe Szczecina (w tym Książnica Pomorska) i Koszalina, 
a ponadto biblioteki publiczne: MBP w Szczecinie, Koszalińska Biblioteka Publiczna, 
MBP w Kołobrzegu. 

Zasobem Zachodniopomorskiego Systemu Informacji Regionalnej i Naukowej jest 
również Centralny Katalog Rozproszonych Zasobów Bibliotek Szczecina i Regionu 

– RoK@Bi, który umożliwia jednoczesne przeszukiwanie katalogów, bibliografii, baz 
danych bibliotek Szczecina i województwa (Białogard, Koszalin, Kołobrzeg).

Książnica Pomorska we współpracy z portalem sedina.pl i Koszalińską Biblioteką 
Publiczną kontynuuje projekt Encyklopedia Pomorza Zachodniego – pomeranica.
pl, polegający na tworzeniu bazy danych o regionie, zawierającej internetowy zbiór 
haseł opisujących ludzi, miejsca, organizacje, zabytki, dzieła i wydarzenia związane 
z województwem zachodniopomorskim. Na koniec roku 2014 liczba opracowanych 
haseł wyniosła 6254.
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W 2014 roku odbiorcami usług elektronicznych byli użytkownicy w wieku powyżej 
10 lat – głównie uczniowie i studenci. W związku z prowadzonymi przez biblioteki 
bezpłatnymi szkoleniami komputerowymi nieznacznie zwiększył się odsetek korzy-
stających z tego typu usług wśród osób powyżej 50 roku życia. Obserwowany stop-
niowy wzrost liczby świadczonych usług elektronicznych, jest odpowiedzią bibliotek 
na spadek zainteresowania tradycyjnymi nośnikami informacji. Świadczą je przede 
wszystkim placówki większe, aktywne, uczestniczące w szkoleniach (w tym w cyklu 
szkoleń oferowanych przez Program Rozwoju Bibliotek).
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Maciej Weryho, Małgorzata Zmitrowicz
Biblioteka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 

INICJATYWA URUCHOMIENIA REPOZYTORIUM  
UNIWERSYTETU KAZIMIERZA WIELKIEGO W BYDGOSZCZY  

W OPINII PRACOWNIKÓW  
NAUKOWO-DYDAKTYCZNYCH UCZELNI

Współczesny system komunikacji naukowej w coraz większym stopniu realizo-
wany jest online. Dotyczy to już nie tylko czasopism naukowych, ale także coraz 
liczniejszych monografii czy prac zbiorowych wydawanych w formie cyfrowej. Dzięki 
intensywnemu rozwojowi nowych technologii informacyjnych, transfer wiedzy odbywa 
się znacznie szybciej, koszty wytworzenia i dystrybucji publikacji znacząco maleją, 
a zakres ich oddziaływania istotnie się poszerza. Twórcy i pracownicy nauki otrzymali 
narzędzia, które umożliwiają praktycznie natychmiastowe udostępnianie wyników 
badań czy powstałych na ich podstawie publikacji. Trudno więc byłoby nie docenić 
roli internetu w obiegu informacji naukowej1.

Tradycyjny model publikowania obarczony jest wieloma barierami, w tym między 
innymi wysokimi kosztami produkcji, długim okresem oczekiwania na publikację, 
a przede wszystkim ograniczoną możliwością dostępu do treści utrwalonych na 
nośniku analogowym. Jednak samo przeniesienie takiego modelu do środowiska 
cyfrowego nie eliminuje wszystkich barier. Obecnie w internecie funkcjonują dwa 
systemy dystrybucji treści naukowych: komercyjny, z dostępem płatnym, zachowu-
jący wiele elementów tradycyjnego procesu wydawniczego oraz otwarty, bezpłatny, 
który radykalnie wykorzystuje możliwości globalnej sieci komputerowej do szerokiego 
i swobodnego rozpowszechniania zasobów wiedzy. Założeniem modelu Open Access 
jest darmowy dostęp do literatury naukowej, nieograniczony prawnymi, technicz-
nymi czy finansowymi restrykcjami, pozwalający użytkownikom swobodnie czytać, 
kopiować, przeszukiwać czy rozpowszechniać prace naukowe, z uwzględnieniem 
i poszanowaniem praw autorskich2. W zależności od uprawnień, jakimi dysponują 

1 M. Nahotko, Ewaluacja uczonych i ich publikacji w otwartej e-Nauce, „Zagadnienia Naukoznaw-
stwa” 2013, nr 1, s. 47. Dostępny także w internecie: http://zn.czasopisma.pan.pl/images/data/zn/
wydania/No_1_2013/Nahotko.pdf [dostęp 12.04.2015].

2 Budapest Open Access Initiative [online], [dostęp 12.04.2015], dostępny w internecie: http://www.
budapestopenaccessinitiative.org.
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autorzy, publikacje mogą być udostępniane w mniejszym bądź większym zakresie. 
Otwarty dostęp gratis oferuje użytkownikom nieodpłatny dostęp do tekstu w zakresie 
dozwolonego użytku, natomiast dostęp libre zezwala na znacznie szerszy obszar 
eksploatacji3. Taki obieg treści w internecie oparty jest na dwóch podstawowych 
formach publikowania: czasopismach OA oraz repozytoriach.

Repozytorium to uporządkowana baza danych, która archiwizuje i udostępniania 
online gromadzone prace. Mogą one wcześniej przechodzić tradycyjny proces wy-
dawniczy, ale mogą być również deponowane w formie autorskiej, nierecenzowanej. 
Pierwsze tego typu inicjatywy zostały uruchomione w sieci już na początku lat 90. 
W Polsce pierwsze uniwersyteckie repozytorium zostało wdrożone w 2009 roku 
w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obecnie w katalogu ROAR 
zarejestrowanych jest prawie 4 tys. aktywnych online repozytoriów, w tym zarówno 
dziedzinowych, które gromadzą publikacje z określonego obszaru wiedzy, jak i insty-
tucjonalnych, w których deponowany jest dorobek pracowników jednej uczelni czy 
instytutu badawczego4. W takim rozwiązaniu w bazie zamieszczane są publikacje 
z różnych dyscyplin, a ich tematyka odzwierciedla zakres badań realizowanych 
w danym ośrodku.

Inicjatywa utworzenia Repozytorium Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Byd-
goszczy powstała w bibliotece uczelnianej. Projekt otrzymał dofinansowanie ze 
środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i w 2013 roku rozpoczęto jego 
realizację. Od samego początku ważne było uzyskanie opinii i sugestii pracowników 
naukowo-dydaktycznych uniwersytetu na temat wdrażanego przedsięwzięcia. Jest 
ono dosyć specyficzne i obarczone sporym ryzykiem. Ostateczny sukces zależny 
jest od aktywnej współpracy bibliotekarzy i naukowców. W tym celu między innymi 
przygotowano arkusz ankiety badawczej, której celem było szerokie promowanie 
inicjatywy wśród pracowników uczelni, jak i stworzenie kanału komunikacji umożliwia-
jącej wyrażenie własnych oczekiwań, preferencji czy wątpliwości dotyczących kształtu 
i reguł pracy repozytorium. Sam pomysł przeprowadzenia badań nie był oryginalny. 
Podobną inicjatywę podjęto w 2007 roku w Poznaniu, gdzie zanalizowano postawę 
pracowników naukowych uniwersytetu wobec budowanego wówczas Repozytorium 
AMUR5. Z kolei na Uniwersytecie Łódzkim badania użytkowników repozytorium pro-
wadzone są cyklicznie, co umożliwia zarówno poznanie potrzeb i opinii potencjalnych 

3 K. Siewicz, Otwarty dostęp do publikacji naukowych. Kwestie prawne, Warszawa 2012, s. 13. 
Dostępny także w internecie: http://repozytorium.lectorium.edu.pl/handle/item/811 [dostęp 
12.04.2015].

4 Registry of Open Access Repositories [online], [dostęp 12.04.2015], dostępny w internecie: http://
roar.eprints.org.

5 M. Rychlik, E. Karwasińska, Projekt powołania repozytorium Uniwersytetu im. Adama Mickiewi-
cza w Poznaniu. Badanie ankietowe postaw pracowników naukowych, „Przegląd Biblioteczny” 
2008, t. 76, s. 451–466. Dostępny także w internecie: http://hdl.handle.net/10593/434 [dostęp 
22.05.2015].
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depozytariuszy, ale także służy promowaniu inicjatywy w środowisku uczelnianym6. 
Niniejszy artykuł prezentuje analizę wypowiedzi uzyskanych w trakcie badań przepro-
wadzonych na bydgoskim uniwersytecie, które w zdecydowanej większości zostały 
uwzględnione w procesie konfiguracji systemu i ostatecznie przyjętych zasadach 
funkcjonowania Repozytorium UKW.

Formularz ankiety przygotowano w formie elektronicznej i link rozesłano pocztą 
wewnętrzną na służbowe adresy pracowników uniwersytetu w październiku 2013 roku. 
Trudno powiedzieć, ile osób rzeczywiście odebrało propozycję wypełnienia ankiety. 
Każdy pracownik naukowo-dydaktyczny jest zobligowany aktywnie korzystać z konta 
pocztowego znajdującego się w domenie uczelni, ale nie wszyscy stosują się do 
tego zalecenia. W ciągu miesiąca spośród ponad 600 etatowych pracowników UKW 
na ankietę odpowiedziały 104 osoby i te wyniki stały się podstawą poniższej analizy. 
Formularz składał się z 14 pytań. Pierwsze dwa pozwoliły bliżej scharakteryzować 
grupę badanych. Aż 10 z 12 pytań miało charakter otwarty i umożliwiało swobodne 
wyrażenie własnej opinii.

Wśród 104 ankietowanych znalazło się 10 osób z tytułem magistra, 66 doktorów, 
22 doktorów habilitowanych i 6 profesorów. Zdecydowaną większość badanych 
stanowiła grupa młodych pracowników uczelni, rozpoczynających dopiero karierę 
naukową. Wśród nich znaleźli się przedstawiciele prawie wszystkich jednostek orga-
nizacyjnych. Większość stanowili pracownicy Wydziału Humanistycznego – 42 osoby, 
następnie przedstawiciele Wydziału Pedagogiki i Psychologii – 22 osoby, Wydział 
Kultury Fizycznej i Turystyki oraz Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki reprezen-
towało po 10 osób, z Wydziału Nauk Przyrodniczych w badaniu uczestniczyło 12 
osób, z Wydziału Administracji i Nauk Społecznych 8 osób. Ankiety nie wypełnił ani 
jeden pracownik Wydziału Edukacji Muzycznej. Podsumowując: 68% respondentów 
stanowili humaniści, pozostałe 32% przedstawiciele nauk przyrodniczych i ścisłych, 
co w dużym stopniu kwestionuje obiegowe przekonanie o konserwatywnych prefe-
rencjach pracowników nauk humanistycznych.

Pierwsze merytoryczne pytanie ankiety dotyczyło wykorzystywania przez pra-
cowników naukowo-dydaktycznych bydgoskiego uniwersytetu publikacji nauko-
wych udostępnianych w internecie w formie Open Access. Okazało się, że 65% 
ankietowanych korzysta z nich często, 29% czasami, jedynie 2% nie wykorzystują 
ich w ogóle w swojej pracy, zaś 4% nie zna takich źródeł. Wyraźnie wydać, że 
zdecydowana większość pracowników UKW aktywnie wykorzystuje w działalności 
naukowej materiały dystrybuowane w otwartej sieci. Cyfrowy obieg informacji staje 
się standardowym źródłem zdobywania wiedzy i jest aktywnie wykorzystywany 

6 K. Mikołajczyk, T. Piestrzyński, Szkolenia pracowników naukowych oraz analiza ich potrzeb jako 
element promocji Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego, w: Sfera kultury, sfera nauki: współcze-
sny obraz biblioteki, red. M. Wojciechowska, Gdańsk 2014, s. 206–216. Dostępny także w inter-
necie: http://hdl.handle.net/11089/2985 [dostęp 22.05.2015].
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przez przedstawicieli nauki. Dotyczy to nie tylko badaczy zajmujących się naukami 
ścisłymi czy przyrodniczymi, lecz także humanistów, których w ankiecie uczestniczyła 
zdecydowana większość. W 2010 roku wśród pracowników UKW zostały przepro-
wadzone badania dotyczące wykorzystania baz danych i czasopism elektronicznych. 
Wówczas zaledwie 44% humanistów deklarowało, że chętnie wykorzystuje zasoby 
Internetu w pracy naukowej7. Większość z nich zainteresowana była materiałami 
w formie analogowej. Dziś ta liczba zwiększyła się przeszło dwukrotnie.

Obszar badawczy kolejnego pytania dotyczył źródeł, które naukowcy z bydgo-
skiego uniwersytetu wykorzystują poszukując literatury w internecie. Potencjalnych 
możliwości jest wiele, mogą to być wyszukiwarki internetowe, specjalistyczne ka-
talogi, serwisy czy portale tematyczne, strony WWW wydawnictw, bibliotek czy też 
poszczególnych autorów. Okazało się – i tu nie było niespodzianki – że zdecydowana 
większość, 69% badanych, najczęściej zaczyna pracę od wyszukiwarki Google, na 
drugim miejscu znajdują się zasoby komercyjne dostępne w sieci UKW, w tym wy-
dawnictwa udostępniane w ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki oraz subskrybowane 
przez uczelnię. Korzysta z nich 56% ankietowanych. 54% osób zadeklarowało, że 

7 M. Zmitrowicz, M. Weryho, Wykorzystanie baz danych i czasopism elektronicznych przez pra-
cowników naukowych na przykładzie badań przeprowadzonych na Uniwersytecie Kazimierza 
Wielkiego w Bydgoszczy, „Toruńskie Studia Bibliologiczne” 2011, nr 2, s. 108. Dostępny także 
w internecie: http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/140 [dostęp 12.04.2015].

Rys. 1. Czy korzysta Pan/Pani z publikacji naukowych dostępnych bezpłatnie w internecie?
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podstawowym narzędziem służącym do poszukiwania literatury jest dedykowana 
wyszukiwarka Google Scholar, 33% korzysta z czasopism naukowych wydawanych 
w trybie Open Access, natomiast 31% ankietowanych wskazało na repozytoria jako 
istotne miejsca, które oferują dostęp do wartościowej literatury naukowej. Najmniej 
osób, 15%, zadeklarowało korzystanie z baz komercyjnych niedostępnych w macie-
rzystej uczelni. Pytanie to pozwalało wymienić także inne źródła, z których naukowcy 
korzystają poszukując w sieci potrzebnej do pracy literatury. Pięć osób wskazało na 
serwis społecznościowy ResearchGate, dwie osoby na prywatne web strony autorów 
udostępniających własne teksty, jedna osoba korzysta ze strony Biblioteki Uniwer-
sytetu Warszawskiego. Widać wyraźnie, że nadal głównym „katalogiem” internetu 
są wyszukiwarki oferowane rzez firmę Google. Dlatego tak ważną rzeczą jest, aby 
w jej bazach zaindeksowane były także publikacje pracowników uniwersytetu. Dzięki 
temu stają się one widoczne dla czytelników internetu na całym świecie. Badania 
potwierdzają również, że bariera finansowa w przypadku zasobów komercyjnych 
znacznie ogranicza dostęp do publikacji w nich gromadzonych.

Kolejne pytanie ankiety pozwoliło ustalić, jaki jest stosunek pracowników UKW 
do idei Open Access, czyli dystrybuowania dorobku naukowego w otwartym mo-
delu. Publikowanie literatury w darmowej, powszechnej sieci globalnej jako dobre 
rozwiązanie wskazało 77% ankietowanych. 21% uznało, że publikacje powinny być 
dostępne w obu wariantach: otwartym i płatnym. W trakcie badania dwie osoby nie 

Rys. 2. Z jakich źródeł korzysta Pani/Pan poszukując literatury naukowej w internecie?
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miały własnego zdania na ten temat, natomiast nikt nie uznał, że publikacje powinny 
być dostępne wyłącznie w formie płatnej. Taka sytuacja wskazuje, że to nie autorzy 
stanowią główną barierę w rozwoju ruchu OA. Pracownicy Uniwersytetu zadeklarowali 
zdecydowane poparcie dla otwartego obiegu literatury naukowej, co daje nadzieję 
na prężny rozwój uczelnianego repozytorium.

Każdy autor i pracownik nauki zabiega nie tylko o to, żeby uzyskać jak najszyb-
szy dostęp do interesujących go publikacji z konkretnej dziedziny wiedzy, lecz także 
zależy mu na popularyzowaniu własnego dorobku. Im więcej jego prac widocznych 
jest w otwartym internecie, tym częściej są one wykorzystywane i cytowane przez 
innych naukowców. Dlatego następne pytanie dotyczyło sposobu w jaki pracownicy 
UKW udostępniają swoje publikacje online. Okazało się, co jest dość zaskakujące, że 
aż 42% badanych jak dotąd w ogóle nie udostępnia swoich prac w internecie. Jeżeli 
powodem takiej sytuacji jest brak możliwości bądź umiejętności, to uruchomienie 
uczelnianego repozytorium może być doskonałą okazją, by to zmienić. 21% bada-
nych do udostępniania własnych tekstów wykorzystuje właśnie dostępne repozytoria, 
17% publikuje w wydawnictwach komercyjnych, 10% zamieszcza je na stronie WWW 
uczelni, a 8% na własnej web stronie. Dodatkowo 14 osób wskazało inne sposoby 
udostępniania dorobku w internecie. Są to: ResearchGate, czasopisma OA, Google 
Books, Polska Bibliografia Naukowa. Widać więc, że większość pracowników UKW 
stara się, aby ich publikacje były widoczne w internecie. Jednak grupa, która nadal 
publikuje wyłącznie w formie analogowej, jest także bardzo liczna.

Rys. 3. Czy chciałaby/chciałby Pani/Pan udostępniać swoje prace w Repozytorium UKW?
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Kolejne pytania ankiety dotyczyły już bezpośrednio projektu budowy Repozy-
torium UKW. Zdecydowana większość badanych pracowników uczelni chciałaby, 
aby ich prace były w nim deponowane. Prawie połowa respondentów, 46%, nie ma 
żadnych zastrzeżeń i chętnie udostępni swoje publikacje w uczelnianym repozy-
torium, 37% badanych także chciałoby aktywnie uczestniczyć w tworzeniu cyfro-
wej kolekcji, ale ma wątpliwości i obawia się naruszenia praw autorskich, a 13% 
ankietowanych nie ma zdania w tej kwestii. Tylko dwóch pracowników nie chce 
udostępniać swojego dorobku w takiej formie, a kolejne dwie osoby odpowiedziały, 
że chętnie umieszczą prace w repozytorium o ile umowa z wydawcą na to pozwala. 
W tym miejscu również warto porównać uzyskane wyniki z badaniami przeprowa-
dzonymi w 2010 roku. Wówczas zaledwie 19% respondentów chciało deponować 
swoje prace w repozytorium, 38% obawiało się naruszenia praw autorskich, 22 % 
nie miało na ten temat zdania, a 19% nie wyraziło na to zgody8. Wyniki badań po-
kazują, jak zmienia się stosunek pracowników uniwersytetu do cyfrowego obiegu 
informacji oraz zwiększa świadomość korzyści wynikających z umieszczania prac 
w otwartym dostępie.

Ankieta pozwoliła także na uzyskanie informacji, jakie materiały przede wszystkim 
autorzy chcieliby zamieszczać w Repozytorium UKW. 79% badanych wskazało, że 
powinny to być przede wszystkim artykuły w formie postprintów oraz czasopisma 
naukowe. 73% chciałoby również deponować materiały konferencyjne, 69% mo-
nografie, 62% prace doktorskie, 54% materiały dydaktyczne (skrypty, prezentacje). 
Stosunkowo niewiele osób, 27%, wskazało na materiały audiowizualne, a 21% – czyli 
najmniej, co było dużym zaskoczeniem, na publikacje w formie preprintów. Publika-
cje autorskie, nierecenzowane, nie cieszą się więc dużym uznaniem, mimo iż dają 
autorom pełną swobodę zamieszczania ich w otwartym archiwum.

Kolejne pytanie dotyczyło elementów polityki funkcjonowania bydgoskiego repo-
zytorium. Pierwotna idea była taka, aby wszystkie archiwizowane w nim publikacje 
były otwarte i dostępne powszechnie za darmo. Jednak wiele podobnych serwisów 
oferuje twórcom możliwość ograniczania dostępu do własnych prac tylko dla zde-
finiowanej grupy użytkowników, zarejestrowanych w systemie bądź poprzez sieć 
lokalną. W odniesieniu do Repozytorium UKW, 78% ankietowanych opowiedziało się 
zdecydowanie za modelem otwartym, 14% badanych chciałoby ograniczać dostęp 
tylko dla grupy studentów i pracowników UKW, 8% w ogóle nie posiada zdania na 
ten temat. Ani jeden uczestnik badania nie zakwestionował wartości bezpłatnego 
dostępu do dorobku naukowego dla zainteresowanych czytelników.

Specyficznym elementem oprogramowania dedykowanego do zarządzania 
zasobem repozytorium jest możliwość wykorzystywania wbudowanej funkcji au-
toarchiwizacji. Dzięki temu to autorzy mogą samodzielnie decydować o zamiesz-

8 M. Zmitrowicz, M. Weryho, op.cit., s. 116.
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czeniu wybranych publikacji w bazie, zdeponować je i opisać mniej lub bardziej 
rozbudowanym zestawem metadanych. Uprawniony bibliotekarz jedynie weryfikuje 
poprawność zamieszczonych informacji, zatwierdza je, uzupełnia bądź kontaktuje 
się z depozytariuszem w sytuacji wymagającej dalszego wyjaśnienia. To zdecy-
dowanie odmienny model pracy niż w przypadku bibliotek cyfrowych, w których 
zarządzaniem kolekcją zajmują się wyłącznie bibliotekarze czy administratorzy. 
Chociaż oczywiście podobny model zarządzania kolekcją również jest możliwy. 
Dlatego kolejne pytanie ankiety dotyczyło preferowanego sposobu umieszczania 
prac w repozytorium. Okazało się, że autoarchiwizacja jest formą optymalną dla 
44% pracowników uczelni. 52% badanych opowiedziało się za formą archiwizacji 
pośredniej, polegającej na wysyłaniu prac do biblioteki w celu ich udostępnienia 
w bazie. 4 % ankietowanych nie miało zdania. Pomimo tego, iż procedura depono-
wania jest niezwykle prosta, intuicyjna i krótka, ograniczona do kilku niezbędnych 
elementów i nie wymaga instalowania żadnego dodatkowego oprogramowania, 
pracownicy uniwersytetu w dużym stopniu oczekują aktywnej pomocy ze strony 
pracowników biblioteki.

Zakres tej pomocy został bardziej szczegółowo przedstawiony w kolejnej części 
ankiety. Aż 81% respondentów oczekuje współpracy z redaktorami bazy i pomocy 
w rozstrzyganiu wątpliwości prawnych i podejmowaniu decyzji dotyczących udostęp-
niania dorobku w otwartym internecie. 79% badanych oczekuje pomocy i wskazó-
wek w zakresie tworzenia metadanych, 58% przewiduje problem z samodzielnym 
przygotowaniem i opisaniem plików publikacji. Analizując odpowiedzi uzyskane na 
pytanie o zakres współpracy widać wyraźnie, że w chwili uruchamiania repozytorium 
pracownicy uczelni liczą na duże wsparcie i pomoc ze strony jego redaktorów. Jest to 
bowiem nowa forma udostępniania własnego dorobku, wymagająca pewnych, choćby 
minimalnych umiejętności i zapewne musi upłynąć trochę czasu, żeby naukowcy 
zaczęli efektywnie korzystać z możliwości, jakie ona oferuje.

W trakcie badań skierowano także do nauczycieli akademickich pytanie o politykę 
uczelni wobec repozytorium: czy deponowanie prac w repozytorium powinno być 
obligatoryjne czy fakultatywne? Pierwszy wariant, tzw. otwarty mandat, umożliwiłby 
szeroki dostęp do najnowszych publikacji i wyników prowadzonych badań, które 
systematycznie byłyby udostępniane online poprzez uczelnianą bazę. W wielu 
przypadkach problemem są jednak umowy podpisywane z komercyjnymi wydaw-
nictwami, które blokują możliwość deponowania artykułów w wersjach zrecenzowa-
nych. Publikowanie prac w wysoko punktowanych, prestiżowych wydawnictwach 
jest dla pracowników uniwersytetu konieczne ze względu na ocenę parametryczną 
i pozyskiwanie funduszy na badania. Między innymi dlatego 73% respondentów 
opowiedziało się za dobrowolnym deponowaniem prac, a 23% badanych wybrało 
wariant obligatoryjny jako najlepsze rozwiązanie, co i tak stanowi dużą grupę. Cztery 
osoby nie miały w tej kwestii swojego zdania. 
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Niewątpliwie deponowanie prac w uczelnianym repozytorium przynosi wiele ko-
rzyści, zarówno dla autorów, jak i dla uniwersytetu. Przede wszystkim upowszechnia 
informacje o jego dorobku naukowym9. Ma to szczególne znaczenie dla humanistów 
i przedstawicieli nauk społecznych, których prace są w mniejszym stopniu dystry-
buowane online w otwartych wydawnictwach czy kolekcjach cyfrowych i w efekcie 
także w bazach zawierających indeksy cytowań, takich jak Web of Science czy 
Scopus. Włączenie dorobku do cyfrowego obiegu informacji przyczynia się więc do 
wzrostu jego widoczności, dostępności, a także cytowalności. Ponadto każda z prac 
zostanie poprawnie opisana, zabezpieczona i otrzyma stabilny identyfikator dostępu, 
który można wykorzystywać w innych katalogach, bazach danych czy spisach bi-
bliograficznych. Kolejne pytanie pozwoliło wskazać te czynniki, które w największym 
stopniu zachęcają bydgoskich naukowców do współtworzenia zasobu repozytorium. 
Przede wszystkim liczą na zwiększenie cytowalności zdeponowanych prac. Ten ar-
gument wskazało 73% badanych. To zrozumiałe, gdyż wskaźnik ten odgrywa coraz 
większą rolę w systemach oceny pracowników nauki, a wyliczany jest wyłącznie 
na podstawie informacji gromadzonych w bazach danych. Cytowania znajdujące 
się w wydawnictwach drukowanych nie są w nich w ogóle uwzględniane. Dla 65% 

9 M. Rychlik, Wpływ repozytorium instytucjonalnego na upowszechnienie dorobku naukowego 
uczelni, w: Biblioteka akademicka: infrastruktura – uczelnia – otoczenie. Gliwice. 24–25 paździer-
nika 2013 r., red. M. Odlanicka-Poczobutt, K. Zioło, Gliwice 2014, s. 321–335. Dostępny także 
w internecie: https://repozytorium.amu.edu.pl/jspui/handle/10593/8054 [dostęp 16.03.2015].

Rys. 4. Który z czynników w największym stopniu motywuje do publikowania w repozytorium?
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respondentów ważne jest także ułatwienie dostępu do publikacji. Podobna grupa, 
63% ankietowanych, chciałaby poprzez umieszczanie publikacji w repozytorium 
promować badania prowadzone na uniwersytecie. 62% liczy także na zwiększenie 
zainteresowania autorami publikowanych materiałów oraz uczelnią. Ponadto dla 54% 
ważne jest zapewnienie trwałego i stabilnego dostępu do publikacji, a 29% badanych 
uważa, że deponowanie swoich prac w uczelnianym repozytorium stanowi dodatkowy 
atut w rozwoju kariery naukowej. Korzystając z możliwości swobodnego wypowie-
dzenia się, cztery osoby uznały archiwizowanie prac za dużą pomoc dydaktyczną, 
ale pojawiły się także głosy krytyczne, uznające inicjowanie kolejnego projektu na 
uczelni za niepotrzebne generowanie kosztów i obciążanie pracowników nauko-
wych dodatkowymi zajęciami. Jednak zdecydowana większość uczestników badania 
widzi istotne korzyści z uruchomienia repozytorium i jest nastawiona przychylnie do 
publikowania w nim swoich prac. Potwierdzają to w sposób jednoznaczny wyniki 
uzyskane w ostatnim pytaniu ankiety. Stworzenie Repozytorium UKW jako inicjatywę 
potrzebną i wartościową uznało 96% uczestników badania, dwie osoby nie wyraziły 
swojej opinii, a jedynie dwie kolejne uznały ją za przedsięwzięcie niepotrzebne.

Badania przeprowadzone wśród nauczycieli akademickich UKW pokazały, że 
inicjatywa uruchomienia uczelnianego repozytorium jest uzasadniona i ma dużą 
szansę powodzenia. Pracownicy uniwersytetu w coraz większym stopniu korzystają 
z literatury cyfrowej dostępnej online. Do prowadzonych badań czy zajęć dydaktycz-
nych wykorzystują nie tylko subskrybowane bazy komercyjne, ale również coraz 
liczniejsze publikacje udostępniane w formie otwartej. Wśród nich istotne miejsce 
zajmują także kolekcje deponowane w otwartych repozytoriach instytucjonalnych 
czy dziedzinowych.

Oficjalnie Repozytorium UKW uruchomione zostało w styczniu 2014 roku10. Osta-
teczna konfiguracja, zasady deponowania prac oraz główne elementy regulaminu 
zostały w większości ustalone w oparciu o informacje uzyskane w przeprowadzonych 
badaniach. Wszystkie archiwizowane w repozytorium publikacje są powszechnie 
udostępniane co najmniej w zakresie użytku własnego. Mogą to być zarówno prace 
w wersji finalnej, zrecenzowanej, jak i w formie autorskiego preprintu. Każdy pra-
cownik naukowo-dydaktyczny uczelni lub doktorant może deponować własne prace 
samodzielnie lub pośrednio poprzez zgłoszenie ich do biblioteki, ale nie jest to dla 
nikogo obowiązkowe.

W ciągu pierwszego roku funkcjonowania repozytorium w sumie zdeponowano 
w nim 1140 publikacji, które pobierane były 16 370 razy. W tym czasie w systemie 
dSpace zarejestrowało się 52 użytkowników, z których każdy dodał co najmniej 
jedną publikację. Łącznie użytkownicy zdeponowali samodzielnie około 400 tytułów, 
pozostałe materiały zamieszczone zostały przez pracowników biblioteki. Ostateczne 

10 Repozytorium UKW [online], [dostęp 12.04.2015], dostępny w internecie: http://repozytorium.ukw.
edu.pl.



8686

BIBLIOTEKARZ ZACHODNIOPOMORSKI

powodzenie projektu Repozytorium UKW zależy jednak nie tylko od bibliotekarzy, ale 
przede wszystkim od zaangażowania twórców i naukowców bydgoskiego uniwersy-
tetu, potencjalnych depozytariuszy, którzy są odpowiedzialni za przekazywanie swo-
jego dorobku naukowego do cyfrowego księgozbioru. Analiza wyników uzyskanych 
w przeprowadzonym badaniu wskazuje, że wspólna inicjatywa ma szansę spełnić 
oczekiwania większości kadry nauczycielskiej, a prace gromadzone w otwartej kolek-
cji będą stanowiły wartościowe źródło wiedzy dla wszystkich przyszłych czytelników.
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Janusz Żywicki
Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie

INFRASTRUKTURA KULTURALNA W ROZWOJU  
REGIONU ZACHODNIOPOMORSKIEGO –  

AUTOPREZENTACJA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

W dniu 10 października 2013 roku na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Za-
rządzania Uniwersytetu Szczecińskiego odbyła się obrona rozprawy doktorskiej 
Janusza Żywickiego, zatytułowanej Infrastruktura kulturalna w rozwoju regionu 
zachodniopomorskiego. Promotorem rozprawy był dr hab. inż. prof. US Zdzisław 
Gomółka, natomiast recenzentami: prof. dr hab. Krystyna Kietlińska (Uniwersytet 
Łódzki), prof. dr hab. Krzysztof Malik (Politechnika Opolska), dr hab. prof. US 
Barbara Kryk.

Dysertacja oprócz wstępu, zakończenia i załącznika składa się z pięciu roz-
działów (teoretycznych od pierwszego do trzeciego oraz empirycznych czwartego 
i piątego):

• Rozdział 1. Modele rozwoju gospodarczego regionu
• Rozdział 2. Ekonomiczne aspekty funkcjonowania instytucji kulturalnych 
• Rozdział 3. Rola infrastruktury kulturalnej w gospodarce
• Rozdział 4. Czynniki wpływające na rozwój infrastruktury kulturalnej regionu 

Pomorza Zachodniego
• Rozdział 5. Badania infrastruktury kulturalnej w regionie zachodniopomor-

skim.
Wszelkie analizy i wnioskowania zawarte w rozprawie opierają się na danych 

publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny, jak również aktualnej literaturze 
fachowej oraz aktach prawnych.

Celem głównym rozprawy jest wykazanie roli infrastruktury kulturalnej w kreowaniu 
rozwoju gospodarczego regionu zachodniopomorskiego, ściślej – wykazanie stop-
nia wpływu wybranych parametrów rozwoju infrastruktury kulturalnej na wybrane 
parametry rozwoju regionu na poziomie powiatów.

Cele szczegółowe rozprawy stanowią:
• wykazanie stopnia wpływu liczby instytucji kulturalnych na wybrane parametry 

rozwoju regionu zachodniopomorskiego
• wykazanie stopnia wpływu liczby obiektów zabytkowych na wybrane parametry 

rozwoju regionu zachodniopomorskiego
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• wykazanie stopnia wpływu wydatków na kulturę na wybrane parametry rozwoju 
regionu zachodniopomorskiego.

W toku badań próbowano ponadto na podstawie zebranego materiału badaw-
czego ustalić:

• czy w regionie występuje degradacja infrastruktury kulturalnej
• jaki jest zakres inwestycji w dziedzinie infrastruktury obiektów kultury regionu 

zachodniopomorskiego
• jaka jest wysokość nakładów na wyżej wymienione inwestycje i jakie są źródła 

tych nakładów.
Hipoteza badawcza rozprawy brzmi: infrastruktura kulturalna jest czynnikiem 

stymulującym rozwój gospodarczy regionu zachodniopomorskiego. 
Zakresem podmiotowym rozprawy objęta została infrastruktura kulturalna w re-

gionie zachodniopomorskim usytuowanym w granicach województwa zachodniopo-
morskiego, definiowana jako zespół urządzeń i instytucji publicznych niezbędnych do 
prawidłowego funkcjonowania kultury oraz bezpośrednio zaspokajających potrzeby 
społeczne w dziedzinie kultury (np. teatry, biblioteki, muzea, instytucje muzyczne, 
kina, ośrodki kultury). Składają się na nią:

• instytucje kulturalne w rozumieniu aktualnej klasyfikacji Głównego Urzędu 
Statystycznego

• obiekty zabytkowe wpisane do ewidencji wojewódzkiego konserwatora za-
bytków 

• wydatki na cele kulturalne z budżetów gmin i powiatów województwa zachod-
niopomorskiego. 

Zakres przedmiotowy rozprawy obejmuje:
• zmieniające się w okresie badawczym lat 2002–2009 parametry rozwoju 

infrastruktury kulturalnej w województwie zachodniopomorskim 
 � liczba instytucji kulturalnych w regionie zachodniopomorskim
 � liczba obiektów nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków
 � wydatki budżetów samorządowych na działalność kulturalną, w tym na 

rozwój infrastruktury kulturalnej, obejmujące wydatki budżetów woje-
wództwa, powiatów oraz gmin i miast na prawach powiatu

• parametry rozwoju gospodarczego
 � majątek powiatów województwa zachodniopomorskiego (ogólne 

dochody budżetów województwa, powiatów oraz gmin i miast na pra-
wach powiatu)

 � poziom handlu i usług (liczba zarejestrowanych podmiotów prowadzą-
cych działalność handlową i usługową)

 � zatrudnienie w regionie (liczba pracujących ogółem w skali roku)
 � natężenie ruchu turystycznego (liczba noclegów w skali roku)
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 � zasoby bazy turystycznej i gastronomicznej (liczba obiektów prowa-
dzących działalność turystyczną i gastronomiczną)

 � dochody mieszkańców powiatów województwa zachodniopomorskiego.
Weryfikacja hipotezy badawczej oparta jest na metodzie oceny poziomu zależno-

ści pomiędzy parametrami rozwoju infrastruktury kulturalnej w regionie, a parametrami 
rozwoju regionu określonego za pomocą dwóch współczynników:

• współczynnika korelacji liniowej Pearsona – jest on najważniejszym 
miernikiem siły związku prostoliniowego między dwiema cechami mie-
rzalnymi rXY.
W analizie statystycznej badanych parametrów przyjęto następujący roz-
kład siły zależności dla współczynnika korelacji rXY:
rXY <= 0 zmienne nie są skorelowane
0,0 < rXY < 0,1 korelacja nikła
0,1 =< rXY < 0,3 korelacja słaba
0,3 =< rXY < 0,5 korelacja przeciętna
0,5 =< rXY < 0,7 korelacja wysoka
0,7 =< rXY < 0,9 korelacja bardzo wysoka
0,9 =< rXY < 1 korelacja prawie pełna

• współczynnika regresji liniowej – metody estymowania wartości oczekiwanej 
zmiennej y przy znanych wartościach innej zmiennej lub zmiennych x. Za-
kładanym modelem zależności między zmiennymi zależnymi, a niezależnymi, 
jest funkcja liniowa:
y = ax + b
a > 0 jeśli x wzrośnie o 1 jednostkę, to y wzrośnie średnio o a jednostek
a < 0 jeśli x wzrośnie o 1 jednostkę, to y spadnie średnio o a jednostek.

Wyniki badań weryfikują hipotezę badawczą: im wyższa jest wartość współczynni-
ka korelacji i współczynnika regresji liniowej w badanych przekrojach, w tym większym 
stopniu infrastruktura kulturalna jest potencjalnym czynnikiem stymulującym rozwój 
regionu zachodniopomorskiego.

We wszystkich przypadkach, ujemnej wartości współczynnika korelacji odpowiada 
ujemna wartość współczynnika regresji. 

Wysokość stopnia współczynnika korelacji, w przypadkach, gdzie przybiera on 
najwyższe wartości, znajduje odzwierciedlenie w wysokości współczynnika regresji –  
powiaty charakteryzujące się prawie pełnym, bardzo wysokim i wysokim stopniem 
współczynnika korelacji cechują się przeważnie najwyższymi wartościami współ-
czynnika regresji w badanych przekrojach. 

Rozkład siły korelacji dla powiatów i całościowo ujętego województwa zachodnio-
pomorskiego obrazują poniższe tabele (cyfry w tabelach oznaczają liczbę powiatów 
w których występuje dana wartość współczynnika korelacji).
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Siła zależności Majątek 
powiatów

Poziom 
handlu           
i usług

Poziom 
zatrudnienia

Natężenie 
ruchu 

turystycznego

Zasoby bazy 
turystycznej i 

gastronomicznej

Dochody 
mieszkańców

Brak korelacji 12 8 10 13 10 11
Nikła – 2 – 1 1 –
Słaba 2 2 3 1 3 3
Przeciętna 1 5 2 3 4 3
Wysoka 3 1 4 2 – 1
Bardzo 
wysoka 2 3 2 1 3 2

Prawie pełna 1 – – – – 1

Tab. 1. Korelacja: liczba instytucji kulturalnych – parametry rozwoju regionalnego

Siła zależności Majątek 
powiatów

Poziom 
handlu         
i usług

Poziom 
zatrudnienia

Natężenie 
ruchu 

turystycznego

Zasoby bazy 
turystycznej i 

gastronomicznej

Dochody 
mieszkańców

Brak korelacji 1 5 2 7 6 1
Nikła – 1 – – – –
Słaba – 2 – 2 – –
Przeciętna – 3 – 2 1 –
Wysoka – 2 8 4 1 –
Bardzo 
wysoka 4 5 9 5 5 2

Prawie pełna 16 3 2 1 8 18

Tab. 2. Korelacja: liczba obiektów zabytkowych – parametry rozwoju regionalnego

Siła zależności Majątek 
powiatów

Poziom 
handlu            
i usług

Poziom 
zatrudnienia

Natężenie 
ruchu 

turystycznego

Zasoby bazy 
turystycznej  i 

gastronomicznej

Dochody 
mieszkańców

Brak korelacji – 6 1 5 6 –
Nikła – 1 1 2 – –
Słaba – 2 1 1 – –
Przeciętna – 2 3 2 1 –
Wysoka 4 3 3 3 2 3
Bardzo wysoka 8 6 11 8 8 8
Prawie pełna 9 1 1 – 4 10

Tab. 3. Korelacja: wydatki na kulturę – parametry rozwoju regionalnego
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Siła zależności Majątek 
powiatów

Poziom 
handlu i 
usług

Poziom 
zatrudnienia

Natężenie 
ruchu 

turystycznego

Zasoby bazy 
turystycznej i 

gastronomicznej

Dochody 
mieszkańców

Liczba 
instytucji 
kulturalnych

nikła przeciętna słaba brak nikła brak

Liczba 
obiektów 
zabytkowych

prawie 
pełna nikła prawie 

pełna
bardzo 
wysoka prawie pełna prawie pełna

Wydatki na 
kulturę

prawie 
pełna brak bardzo 

wysoka
bardzo 
wysoka prawie pełna prawie pełna

Tab. 4. Rozkład siły korelacji dla województwa zachodniopomorskiego ogółem

Wartości najwyższe uzyskały powiaty: policki, goleniowski, białogardzki, kosza-
liński, natomiast najniższe: stargardzki, drawski oraz powiaty grodzkie Świnoujście 
i Koszalin. Pozostałe powiaty cechują wartości przeciętne. 

Na podstawie powyższych wyników badań sformułowano wniosek, że przyczynę 
rozkładu siły zależności pomiędzy badanymi parametrami należy upatrywać nie 
tylko w uwarunkowaniach wynikających z położenia czy charakteru gospodarczego 
powiatów, lecz zwłaszcza w:

• strategii polityki regionalnej i skuteczności działań podejmowanych przez 
władze samorządowe i podmioty gospodarcze funkcjonujące na terenie po-
szczególnych powiatów 

• odmiennych problemach infrastrukturalnych w poszczególnych powiatach 
i w związku z tym różnym stopniem nacisku przez władze na kulturę i infra-
strukturę kulturalną jako czynnik stymulujący rozwój regionalny podległego 
im obszaru.

Ponadto zaobserwowano, że w powiatach gdzie rozwój infrastruktury kulturalnej 
opiera się na zasadzie zrównoważonego rozwoju, czyli nie ma uszczuplenia i de-
gradacji zasobów kultury, tam infrastruktura kulturalna stanowi znaczący czynnik 
rozwoju regionalnego. W pozostałych przypadkach potencjał zasobów kulturowych 
w regionie pozostaje niewykorzystany.

W aspekcie ekonomicznym zwiększone inwestycje i maksymalne wykorzystanie 
infrastruktury kulturalnej powodują przede wszystkim:

• wzrost majątku gmin i powiatów
• wzrost obrotów handlu i usług
• wzrost miejsc pracy czyli zmniejszenie poziomu bezrobocia
• wzrost dochodów właścicieli bazy turystycznej i paraturystycznej
•  poprawę jakości i standaryzację bazy turystycznej i gastronomicznej
•  wzrost dochodów mieszkańców.



9292

BIBLIOTEKARZ ZACHODNIOPOMORSKI

Rezultaty uzyskane w toku przeprowadzonych w omawianej rozprawie badań 
empirycznych mogą okazać się pomocne w wytyczeniu działań podwyższających 
rangę infrastruktury kulturalnej oraz przedstawienia jej znaczenia w dokumentach 
programowych na poziomie regionalnym, zwłaszcza w doskonaleniu strategii rozwoju 
regionu zachodniopomorskiego.
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Grzegorz Piskorz
Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie

SZCZECIŃSKIE ORŁY GUSTAWA ZEMŁY

Jakiś czas temu, 6 listopada 2012 roku, mieliśmy zaszczyt gościć w Książnicy 
Pomorskiej, w Sali im. Zbigniewa Herberta jednego z najsłynniejszych polskich 
(obecnie żyjących) rzeźbiarzy – profesora Gustawa Zemłę. Okazją ku temu było 
wręczenie Medalu za Zasługi dla Miasta Szczecina, jaki miał otrzymać artysta z rąk 
przewodniczącego Rady Miasta Szczecin Jana Stopyry. Obecność Gustawa Zemły 
w naszym mieście (po 20 latach!) to 
efekt zaproszenia przez redakcję Gazety 
Wyborczej, chcącej w ten sposób uczcić 
40 rocznicę zainicjowania realizacji idei 
budowy pomnika, mającego upamięt-
nić zmienne losy i pracę kilku pokoleń 
powojennych szczecinian. Spotkaniu 
towarzyszyła również wystawa o tytule 
Pomnik Czynu Polaków w Szczecinie – 
historia powstania poświęcona dobrze 
znanej mieszkańcom Szczecina charak-
terystycznej rzeźbie.

Historia tego dzieła sztuki sięga epoki 
PRL-u, kiedy to ówczesne władze poli-
tyczne naszego regionu, w 1972 roku, 
podjęły uchwałę o postawieniu w Szcze-
cinie, na Wałach Chrobrego pomnika 
symbolizującego pracę i wkład naszego 
województwa w rozkwit Polski Ludo-
wej11. Oczywiście był to język propa-
gandy rządzących w tamtym okresie. 
Obecnie nazwa Polska Ludowa młod-
szym szczecinianom niewiele mówi, 

1 S. S. Janusiewicz, Trzy Orły – ikona, Szczecin 2004, s. 16.

Gustaw Zemła w Sali im. Zbigniewa Herberta 
w Książnicy Pomorskiej
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nawet jest obca. Trzeba wiedzieć, że wtedy, w państwie o socjalistycznym ustroju 
rządziły inne prawa niż obecnie w kraju demokratycznym. „Jedynie słuszna” poli-
tyka decydenta była realizowana przez jego podwładnych towarzyszy partyjnych. 
W Szczecinie ideą pomnika zarażono wiele osób, które pośrednio lub bezpośrednio 
odpowiadały za realizację tego pomysłu. Wśród nich był Stanisław Krzywicki (póź-
niejszy wieloletni dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej, przekształ-
conej później w Książnicę Pomorską), który miał za zadanie wybrać odpowiedniego 
artystę rzeźbiarza. Z pomysłu postawienia pomnika na Wałach Chrobrego jednak 
zrezygnowano. O pomniku Czynu Polaków zaczęto głośniej mówić w 1976 roku 
z okazji 35-lecia PRL22. Wtedy to jeden z pracowników Wydziału Kultury KC zapro-
ponował kandydaturę Gustawa Zemły. Artysta był znany już z niektórych swoich 
realizacji, między innymi: postawionego na Woli monumentu Polegli – Niepokonani 
czy słynnego już wtedy pomnika Powstańców Śląskich usytuowanego w Katowicach 
(wykonanego na zamówienie Edwarda Gierka).

Artysta współpracował wtedy z innym rzeźbiarzem – Eugeniuszem Kozakiem, 
z którym przyjeżdżał wielokrotnie do Szczecina, by wybrać miejsce, w którym mia-
łaby stanąć rzeźba.

Zafascynowały ich Jasne Błonia, ale nie ich płaszczyzna, ale sam park Ka-
sprowicza, tuż za ul. Piotra Skargi, gdzie pochyłość łagodnego zbocza obniża 
się i na jego szczycie postawienie figury pionowej pomnika, daje niepowtarzal-
ne piękno obramowania go naturalną zielenią gęstego na horyzoncie Lasku 
Arkońskiego.33

Gdy lokalizacja pomnika była już znana, artysta przystąpił do pracy twórczej 
nad projektem samego dzieła. Wykonał setki rysunków, aby uzyskać efekt o ja-
kim marzył: 

Mistrz Zemła nie ukrywał, że […] najbardziej gustuje w wizji monumentu, w którym 
orły unoszą się z gniazda do lotu […]44.

Ale pomysł artystyczny wymagał, by dopasować go do charakterystycznych cech 
fizycznych tych drapieżnych ptaków. Nie było to takie proste, ponieważ wypłynął jeden 
poważny problem, Nie miano pomysłu jak je podeprzeć. Problem konstrukcyjny został 
rozwiązany przez szczecińskiego inżyniera Jerzego Wojciecha Piskorza-Nałęckiego, któ-
ry zaproponował, by trzon trzymający orły był obłożony polerowaną blachą z nierdzewnej 
stali. Sprawiło to efektowne wrażenie unoszenia się 60-tonowej masy wyobrażającej orły.

Do realizacji projektu przystąpiono w Zakładach Mechanicznych im. Marcelego 
Nowotki w Warszawie, gdzie artysta najpierw zrobił pełnowymiarowe rzeźby w gipsie. 

2 Ibidem, s. 24.
3 Ibidem. 
4 Ibidem, s. 28.
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Natomiast w Szczecinie wykonano fundamenty pod pomnik oraz prace związane 
z jego umocowaniem (dokumentację do tych robót sporządził konstruktor pomnika 
Jerzy Wojciech Piskorz-Nałęcki). Zainstalowano także oświetlenie obiektu, a także 
odpowiednio dostosowano otoczenie rzeźby. Następnym etapem prac był transport 
poszczególnych fragmentów monumentu do Szczecina. Pierwszy orzeł dotarł na 
Jasne Błonia 25 lipca 1979 roku. Pozostałe orły znalazły się w Szczecinie już 7 
sierpnia. Cztery dni później dokonano ich montażu pod nadzorem Jana Jęczykow-
skiego i w obecności Gustawa Zemły. O ostatecznym zakończeniu prac przy mon-
tażu pomnika prasa poinformowała 14 sierpnia. Uroczysta ceremonia odsłonięcia 
pomnika Czynu Polaków odbyła się 3 września 1979 roku. Obecnie jest to jeden 
z najbardziej znanych pomników Szczecina, nazywany potocznie Trzema Orłami.

Jak wcześniej wspomniano, spotkaniu z artystą towarzyszyła wystawa Pomnik 
Czynu Polaków w Szczecinie – historia powstania. Ideą jej było przypomnie-
nie szczecinianom historii powstawania jednej z najbardziej rozpoznawanych 
szczecińskich rzeźb. Celem jej autorów było również przedstawienie w formie 
ikonograficznej wszystkich faz realizacji projektu tego monumentu, od gipsowych 
rzeźb aż do finalizacji zamierzenia artystycznego. Temu służyły plansze, które 
przedstawiały kolejno etapy powstawania pomnika w fabryce, transport poszcze-
gólnych części do Szczecina, prace przy fundamencie i montażu elementów 
nadziemnych. Ponadto w gablotach umieszczono książki, różne dokumenty 

Konstruktor pomnika Jerzy Wojciech Piskorz Nałęcki
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Gustaw Zemła oglądający wystawę

Gustaw Zemła (z prawej) i Jan Stopyra
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i fotografie, a także widoki pomnika 
na tle parku Kasprowicza. Wystawa 
była dopełnieniem spotkania z artystą 
uznanym i cenionym w świecie sztuki 
rzeźbiarskiej w Polsce i poza granicami 
naszego kraju. Profesor, po ceremonii 
wręczenia medalu, podczas której opo-
wiadał o historii i idei przyświecającej 
zrealizowanej koncepcji, przedstawił 
konstruktora tego monumentu – Je-
rzego Wojciecha Piskorza-Nałęckie-
go. Następnie odbyło się zwiedzanie 
wystawy zorganizowanej przez Dział 
Zbiorów Specjalnych oraz Dział Infor-
macji Naukowej i Promocji Książnicy 
Pomorskiej.

Spotkanie z artystą przypomniało 
starszym pokoleniom szczecinian 
(młodsze dopiero go poznały), kim był 
twórca pomnika. Od czasów postawienia monumentu i jego odsłonięcia minęło 
już kilkadziesiąt lat. Jest on rozpoznawalnym symbolem Szczecina, budzi kon-
trowersje, w zależności od okazji zbierają się wokół niego różne grupy społeczne. 
Jako obiekt wrósł w architekturę krajobrazu parku Kasprowicza. Gustaw Zemła 
miło wspomina tamte trudne czasy, gdy podjął się zaproponowanego mu za-
dania. Z jego punktu widzenia, artysty rzeźbiarza, to że jego dzieło powstało 
w Polsce Ludowej nie ma żadnego znaczenia. Prawdziwa idea pomnika była 
związana z trzema pokoleniami szczecinian, które reprezentowane są przez trzy 
orły. Odbiór społeczny tej rzeźby jest nadal pozytywny, pomimo jej historycz-
nych uwarunkowań. Ludzie podziwiają jej projekt, bardzo dobrze wpasowany 
w przestrzeń parku. 

Wystawa poświęcona historii powstania pomnika zobrazowała bogactwo ist-
niejącej dokumentacji ikonograficznej dotyczącej Trzech Orłów. W swoim kadrze 
pomnik umieściło wielu fotografów. Rejestrowano poszczególne fazy jego powsta-
wania, uroczyste odsłonięcie. Fotografowano go w różnych porach dnia i nocy, 
przy różnych okazjach i z różnej perspektywy. Zdjęć związanych z pomnikiem 
Czynu Polaków można znaleźć wiele w różnego rodzaju publikacjach, w prasie. 
Były wykorzystywane jako awers na pocztówkach, na ich podstawie wykonano 
także makietę rzeźby. Wartość historyczna dokumentów ikonograficznych wy-
eksponowanych na wystawie jest bezcenna. Prezentowane materiały ilustrują 
jakie zainteresowanie wzbudzał wśród fotografów ten pomnik. Zainteresowanie 

Gustaw Zemła wpisuje się do kroniki imprez orga-
nizowanych przez Książnicę Pomorską
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zaś wystawą potwierdza, że warto gromadzić dokumenty ikonograficzne w bi-
bliotekach różnego typu i różnego szczebla, by móc je później zaprezentować 
szerszej publiczności.

Gustaw Zemła i Jan Stopyra oglądają makietę pomnika Czynu Polaków
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RRELACJE, SPRAWOZDANIA

Władysław Michnal
Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie (1962–2003)

SZCZECIŃSCY BIBLIOTEKARZE  
NA LAZUROWYM WYBRZEŻU

Kolejny raz Koło nr 1 SBP przy Książnicy Pomorskiej zorganizowało interesujący 
wyjazd dla bibliotekarzy z bibliotek publicznych naszego regionu. Tym razem do 
południowej Francji. Sprawy organizacyjne powierzono, podobnie jak poprzednio, 
profesjonalnemu biuru podróży. I chociaż w planie było zwiedzanie zabytkowych 
miast w Prowansji i Langwedocji, to jednak najbardziej pociągające okazało się La-
zurowe Wybrzeże, które wprawdzie należy do pierwszej z wymienionych krain, ale 
ze względu na swoje walory traktowane jest jako odrębny region. Riwiera Francuska 
pozostaje jednym z najbardziej atrakcyjnych, pod względem turystycznym, regionów 
europejskich. Kojarzona jest ze słynnymi dwudziestowiecznymi postaciami sztuki 
i literatury, a także z „wielkim światem”. Ponadto zachwycają: piękno krajobrazu, 
bogactwo południowej roślinności, łagodny klimat, słoneczne plaże, wspaniałe wa-
runki do pływania i żeglowania. 

Tak więc 27 września 2013 roku, w piątkowe popołudnie, autokarem, wyru-
szyliśmy 44-osobową grupą poprzez Niemcy, Austrię i Włochy do Nicei. Pierwsze 
niezapomniane wrażenia wywołały przejazdy tunelami przez Alpy Liguryjskie. Były 
ich dziesiątki, długości od kilkuset metrów do nawet dwóch kilometrów. Przyjemnie 
było patrzeć na kwitnące przy autostradzie oleandry. Do celu dotarliśmy następnego 
dnia po południu. Nicea powitała nas piękną pogodą. Zaskoczeniem był widok osób 
kąpiących się w morzu i opalających się na plaży. 

Nicea to wielka dama Riwiery, jak ją nazywano w okresie największej świetności, 
albo najpiękniejsze miejsce na ziemi jak pisał August Renoir. Zachwyca każdego. 
Tak więc spacerowaliśmy reprezentacyjną Promenade des Anglais (Promenadą 
Anglików), alejami palm, mając po jednej stronie wspaniałe hotele, ekskluzywne 
bary i restauracje, a po drugiej Zatokę Aniołów oraz plażę (ale kamienistą). Część 
z nas nie odmówiła sobie przechadzki po niej. Pierwsze wspólne zdjęcie zrobiliśmy 
sobie na placu Massena, pod fontanną i pomnikiem Apolla, który jest symbolem 
miasta. Później spacer na Wzgórze Zamkowe, po uliczkach Starego Miasta, rzut 
oka na centrum wystawowo-konferencyjne Acropolis (z czasów greckich i rzymskich), 
na pałac sprawiedliwości oraz ciekawsze obiekty architektury (na muzeum już nie 
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starczyło czasu) i konieczność wyjazdu pociągiem do odległego o kilkanaście kilo-
metrów Antibes, na kolację i nocleg. 

Nicea ma trzy porty morskie (handlowy, pasażerski i rybacki) oraz międzynaro-
dowy port lotniczy (trzeci pod względem znaczenia we Francji). Miasto połączone 
jest magistralną linią kolejową z Paryżem oraz autostradą z innymi miastami kraju. 
W Nicei znajdują się: liczne instytuty naukowo-badawcze, uniwersytet, opera, muzea, 
galerie. Oczywiście są też zabytkowe kościoły i pałace. W 2001 roku, w mieście tym 
podpisano traktat reformujący Unię Europejską.

29 września (niedziela). Ten pierwszy, najtrudniejszy etap, mieliśmy już za 
sobą, a w planie na ten dzień było zwiedzanie Monako, Monte Carlo i Cannes. Do 
Monako, państwa-miasta, miejsca luksusowego wypoczynku najbogatszych ludzi 
z całej Europy, pojechaliśmy autokarem. Pierwszym obiektem, który zwiedziliśmy 
był egzotyczny ogród botaniczny utworzony w 1933 roku. Podziwialiśmy bogactwo 
roślin tropikalnych z całego świata (800 gatunków), a zwłaszcza niezliczone od-
miany i formy kaktusów, sukulentów i palm. Ten piękny ogród został uformowany 
na skalnym klifie. Zwiedziliśmy także znajdujące się tam muzeum antropologiczne, 
a niektórzy odważyli się nawet wejść do głębokiej jaskini wydrążonej w wapiennych 
skałach.

Na placu Massena w Nicei
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Za wjazd autokarem na Stare Miasto Monako trzeba było zapłacić 140 euro. 
Szybko udaliśmy się na Place du Palais, aby zobaczyć zmianę honorowej warty 
przed Pałacem Książęcym. Tę atrakcję, wraz z nami, oglądały tłumy turystów. Na 
czele państwa Monako stoi książę. Jak dotychczas wszyscy władcy pochodzili z rodu 
Grimaldi. Od 2005 roku rządy sprawuje Albert II. W Monako zwiedziliśmy także mu-
zeum pałacowe i muzeum Napoleona. Z pałacu roztacza się piękny widok na port 
i Monte Carlo. Następnie udaliśmy się do dziewiętnastowiecznej katedry św. Miko-
łaja, w której znajdują się groby biskupów i książąt, w tym Grace Kelly i Rainera III.

Kolejnym punktem programu było Monte Carlo. Ale kiedy dojeżdżaliśmy do tej 
dzielnicy Monako rozpadał się deszcz, więc obejrzeliśmy „jaskinię hazardu” i tłum 
turystów przed Grand Casino tylko z autokaru. Jadąc wąskimi uliczkami podziwiali-
śmy architekturę oraz zwracaliśmy uwagę na trudności jakie mają kierowcy podczas 
odbywającego się tu wyścigu Formuły 1.

Kiedy zbliżaliśmy się do Cannes, najsławniejszego miasta Riwiery Francuskiej, 
rosło zainteresowanie (zwłaszcza wśród pań), czy zobaczymy sławny czerwony 
dywan przed Pałacem Festiwalowym. Odbyliśmy spacer najsłynniejszą promenadą 
La Croisette, sławnym chodnikiem z odciskami dłoni gwiazd filmowych i dotarliśmy 
przed piękny Pałac Festiwalowy oraz Centrum Kongresowe. Na wysokich schodach 
prowadzących do budynku, oczywiście na czerwonym dywanie, zrobiliśmy sobie 
mnóstwo zdjęć, podobnie jak wszystkie inne grupy turystów. Cannes co roku w maju 
staje się stolicą światowego kina. Festiwal filmowy przyciąga tłumy. Najważniejszą 

Schody przed Pałacem Festiwalowym w Cannes
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przyznawaną nagrodą jest Złota Palma dla najlepszego filmu. Oczywiście jest ona 
odciśnięta również przed pałacem. Potem jeszcze krótki spacer po Starym Mieście, 
kawa i jazda do hotelu.

30 września (poniedziałek). Pojechaliśmy najpierw do historycznego miasta 
Aix-en-Provence. Po drodze widzieliśmy rozległe plantacje winorośli. Miasto tysiąca 
fontann i historycznych zabytków zaskoczyło nas też pięknymi alejami platanów 
(coś jak na szczecińskich Jasnych Błoniach). W wiekach XVII i XVIII było ono 
stolicą Prowansji. Spośród zabytków najcenniejsza jest katedra Saint-Sauveur 
(Zbawiciela), którą budowano od V do XVIII wieku na miejscu rzymskiego forum. 
Znajduje się w niej wspaniała chrzcielnica Merowingów. Obejrzeliśmy jeszcze 
z zewnątrz muzeum dywanów, ratusz oraz pałac sprawiedliwości. Aix jest także 
ważnym centrum edukacyjnym, siedzibą wydziałów prawa i literatury Aix-Marseille 
Université. Kwartał miasta, gdzie umieszczone są szkoły i budynki uniwersytetu, 
porównywany jest do Dzielnicy Łacińskiej Paryża. Odbywa się tu coroczny między-
narodowy festiwal muzyczny. Miasto znane jest też jako miejsce urodzenia i pracy 
Paula Cezane’a. Jest tu też muzeum poświęcone temu malarzowi. Zauważyliśmy 
również, że Francuzom również nie starcza środków na konserwację niektórych 
obiektów zabytkowych. 

Następnie przejechaliśmy do Aigues-Mortes, doskonale zachowanego średnio-
wiecznego miasteczka-twierdzy. Jego założenie przypisuje się Rzymianom. Posiada 
mury obronne i wieże z 1240 roku. Położone jest w regionie Langwedocja-Roussil-
lon. Nazwa miejscowości w języku polskim oznacza Martwe Wody i związana jest 
z położeniem nad słonymi mokradłami delty Rodanu. Stąd wyruszyła szósta (1248), 
a także siódma (1270) krucjata. Upadek miasta nastąpił wskutek zamulenia wód, 
co spowodowało niemożność korzystania z portu. Jego strategiczną rolę przejęła 
wówczas Marsylia.

W Aigues-Mortes mieliśmy trochę czasu, aby pospacerować po wąskich, zabyt-
kowych uliczkach i przyjrzeć się bliżej miejscowym pamiątkom. Zwiedzane przez 
nas regiony słyną z uprawy winorośli, oliwek i lawendy. Kwitnących na niebiesko 
kwiatów tej ostatniej już nie widzieliśmy, gdyż jej zbiory trwają do końca lata. Można 
je było zobaczyć jedynie w wystawionych na sprzedaż albumach. Sklepy zaś oferują 
między innymi lawendowe perfumy, miody, zapachowe woreczki i mydełka.

1 października (wtorek). Tego dnia, tak jak dotychczas, mieliśmy do zwiedzenia 
dwa miasta. Najpierw pojechaliśmy do Montpellier (około 255 tys. mieszkańców) 
leżącego w regionie Langwedocja-Roussillon. Założono je w VIII wieku, ale prawa 
miejskie otrzymało dopiero w wieku XII. Jest to jedno z niewielu francuskich miast, 
które nie ma korzeni sięgających czasów rzymskich. Najpierw zwiedziliśmy nowo-
czesne, postmodernistyczne centrum Antigone, wybudowane w latach 70. XX wieku. 
Jest to centrum handlowe, kulturalne i uniwersyteckie. Znajduje się tam pływalnia 
olimpijska. Szerokie aleje i fontanny przypominają paryskie Pola Elizejskie. Następnie 
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przeszliśmy plantami na Stare Miasto, gdzie podziwialiśmy Łuk Triumfalny poświę-
cony Ludwikowi Wielkiemu w 72 rocznicę inauguracji jego panowania.

Na przeciwległym placu stoi pomnik przedstawiający Ludwika XIV na koniu. Dalej 
umiejscowione są akwedukty oraz wieża ciśnień. W starym centrum handlowym i kul-
turalnym zwiedziliśmy najstarszy budynek uniwersytecki. Uczelnię założono w XIII 
wieku, a pierwszy wydział medyczny, najstarszy we Francji, rozpoczął działalność 
już w 1221 roku. Nie udało nam się wejść do zamkniętej katedry, ale zobaczyliśmy 
piękny budynek opery, pałac sprawiedliwości, prefekturę i inne ważne budynki miasta. 
Podziwialiśmy także mistrzostwo naszych kierowców, którzy w wąskich uliczkach 
potrafili bezbłędnie manewrować dużym autokarem. 

Z Montpellier przejechaliśmy do Carcassonne w Langwedocji. Jest to małe 
miasteczko (47 tys. mieszkańców), ale o bardzo starym rodowodzie. Zostało 
ufortyfikowane przez Rzymian jeszcze w I wieku przed naszą erą. Carcassonne 
niemal w całości stanowi wielki kompleks zabytkowy, uznany za największy tego 
typu średniowieczny zespół w Europie. Część górna miasta to warowna fortyfikacja 
określana jako Cité. Okala ją podwójny pas murów obronnych, z basztami i bramami. 
Wewnątrz podwójnego kręgu znajduje się czworoboczny zamek obronny z XII wieku 
oraz romańsko-gotycką bazylikę Saint-Nazaire. W połowie XIX wieku całą twierdzę 
przeznaczono do rozbiórki, ale głośna kampania obronna skłoniła rząd do odbudo-
wy obiektu. W dolnej części miasta znajdują się też dwa zabytkowe kościoły z XIII 

Łuk Triumfalny w Montpellier
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i XIV wieku. Carcassonne jest ośrodkiem uprawy winorośli, ale przede wszystkim 
to ważny ośrodek turystyczny przyjmujący około 3 mln zwiedzających rocznie. Ulice 
miasta ocieniają kolumny pięknych drzew piniowych. Carcassonne jest wpisane na 
listę światowego dziedzictwa UNESCO.

2 października (środa). Tego dnia czekała nas podróż do dwóch pięknych, po-
siadających bogate tradycje historyczne miast – do Nîmes i do Awinionu. Pierwsze 
z nich zostało założone przez Rzymian. Położone jest w rejonie Langwedocja-Ro-
ussillon. Liczy 146 tys. mieszkańców. Jest bardzo popularnym celem wycieczek ze 
względu na malownicze krajobrazy i cenne pozostałości z dawnych czasów. Do dnia 
dzisiejszego przetrwało kilka wielkiej rangi zabytków wybudowanych w większości 
w I wieku, za czasów cesarza Oktawiana Augusta. Najpierw zwiedziliśmy dwupiętrowy 
amfiteatr (Arènes de Nîmes), mający 60 arkad i mieszczący ponad 20 tys. widzów. 
Do złudzenia przypomina rzymskie Colosseum. Dawniej odbywały się w nim walki 
gladiatorów, a obecnie mają miejsce bezkrwawe corridy. Inny ważny zabytek to La 
Maison Carrée, jedna z najlepiej zachowanych starożytnych świątyń, wybudowana 
w I wieku przed naszą erą. Swoją obecną nazwę, w języku polskim oznaczającą 
Kwadratowy Dom, zyskała w XVI wieku, kiedy wiele budowli wznoszono na planie 
tej figury. Wewnątrz budynku jest sala, w której obejrzeliśmy film w technologii 3D, 
przedstawiający historię miasta. 

W położonych na terenie miasta pięknych osiemnastowiecznych ogrodach, 
znajdują się pozostałości świątyni Diany dedykowanej Oktawianowi Augustowi. 

La Maison Carrée w Nîmes
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Na wzgórzu zaś stoją ruiny rzymskiej wieży obserwacyjnej, do której tylko część 
osób zdołała podejść. Miastu, niepowtarzalnego klimatu dodają również: katedra  
z XI wieku, zabytkowe mury, bramy, rzymskie akwedukty, renesansowy ratusz. 

Z Nîmes pojechaliśmy do Awinionu, miasta papieży, słynącego z Pałacu Papie-
skiego, romańskiej katedry Notre Dame, murów obronnych oraz oczywiście urwanego 
mostu św. Bénézeta, stanowiącego dawniej przeprawę przez Rodan. Tu czekała na 
nas miejscowa przewodniczka, która oprowadziła nas po wnętrzach Pałacu Papie-
skiego (Palais des Papes). Został on wzniesiony w połowie XIV wieku. Budowano 
go przez 20 lat z białego kamienia, wydobywanego z miejscowych kamieniołomów. 
Jego powierzchnia wynosi 15 tys. m². Jest największą gotycką budowlą w Europie. 
Pałac pełnił także funkcje militarne, o czym świadczą wysokie mury, masywne ściany 
i wąskie okna. W latach 1309–1377 rezydowało w nim siedmiu papieży. Z wizytami 
do nich przybywali królowie i cesarze. Wewnątrz można zwiedzać dziedziniec hono-
rowy, skąd w dawnych czasach, wierni mogli ujrzeć papieża ukazującego się w oknie. 
Znajduje się tam również 25 różnego rodzaju pomieszczeń. Są to między innymi sale 
oficjalne (np. Sala Konsystorzowa, czyli miejsce zebrań najwyższej rady Kościoła, 
znajduje się w niej galeria portretów papieży), prywatne apartamenty papieży, kapli-
ca, ogromna jadalnia, w której uroczyste obiady trwały od sześciu do ośmiu godzin, 
kuchnia. W czasie rewolucji francuskiej 
wnętrza pałacu zostały splądrowane 
i zniszczone. Później urządzono w nim 
koszary, a dopiero w 1969 roku został 
odrestaurowany. Obecnie odbywają się 
w nim festiwale teatralne, międzynaro-
dowe kongresy oraz prezentowane są 
wystawy. Rocznie pałac zwiedza około 
600 tys. turystów.

Obok Pałacu Papieskiego wznosi się 
katedra Notre-Dame – najstarsza zacho-
wana budowla sakralna Awinionu. Budo-
wano ją przez kilka wieków, począwszy 
od V stulecia. Jednak obecny, romański 
kształt zyskała dopiero w XII wieku. 
Złocony posąg Madonny umieszczono 
na szczycie wieży dopiero w 1859 roku. 
Znajdują się w niej grobowce papieży 
Jana XXII i Benedykta XII. W czasie 
rewolucji świątynia została złupiona, 
a do pierwotnej funkcji przywrócono ją 
w 1822 roku. Sąsiadują z nią piękne Jadalnia papieska w Awinionie
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ogrody papieskie, gdzie z tarasów widokowych roztacza się panorama okolicy. 
Naprzeciwko głównego wejścia do Pałacu Papieskiego stoi Stara Mennica, która 
dzisiaj jest siedzibą konserwatorium. Całą starówkę Awinionu otaczają wspaniałe 
mury obronne długości 4,5 km, wzniesione w XVI wieku. Chroniły one miasto także 
przed powodziami kapryśnego Rodanu. W XII wieku na rzece zbudowano most 
długości 900 m, który łączył brzegi wspierając się na 22 przęsłach. Był on wiele 
razy niszczony przez powodzie. Z tego powodu, obecnie zachowały się tylko cztery 
przęsła i romańska kaplica, w której pochowano św. Bénézeta, według legendy ini-
cjatora budowy przeprawy. Most znany jest także z piosenki Sur le pont d’Avignon. 
Cały kompleks zabytkowy Awinionu w 1955 roku został wpisany na listę światowego 
dziedzictwa UNESCO.

3 października (czwartek). Był to ostatni dzień naszego pobytu we Francji. 
Przeznaczony został na zwiedzanie Lyonu i znajdującej się w nim Biblioteki Miejskiej. 
Najpierw, spóźnieni o dwie godziny, dotarliśmy do książnicy, gdzie czekała na nas 
przewodniczka. Przekazała nam ona najważniejsze wiadomości o instytucji oraz 
rozdała materiały informacyjne. Potem mogliśmy indywidualnie zwiedzać poszcze-
gólne czytelnie.

W Bibliotece Narodowej i w bibliotekach miejskich Francji zgromadzono naj-
cenniejsze zbiory piśmiennictwa skonfiskowane po rewolucji. Książnica w Lyonie 
to największa biblioteka miejska we Francji. Jej podstawą były zbiory jezuickiego 

Most na Rodanie w Awinionie



107107

RRELACJE, SPRAWOZDANIA

Kolegium Świętej Trójcy. Swe podwoje 
dla szerokiego grona użytkowników 
otworzyła w 1765 roku. Oprócz zbiorów 
współczesnych przechowuje się w niej 
przeszło 200 tys. starych druków, w tym 
1,3 tys. inkunabułów, 500 średniowiecz-
nych manuskryptów (200 iluminowa-
nych) oraz wiele cennych kolekcji. Część 
tych zbiorów jest już prezentowana na 
stronie internetowej instytucji. W 1972 
roku rozbudowano ją o nowoczesny 
5-piętrowy (7-kondygnacyjny) gmach 
oraz 15-piętrowy magazyn książek. 

Na wyżej położonej kondygnacji 
podziemnej umiejscowiony jest Oddział 
dla Dzieci, do którego drogę wskazują 
wymalowane na posadzce barwne liście. 
W środku jest bardzo kolorowo. Obok 
czytelni znajduje się pomieszczenie dla 
maluchów (do trzech lat) i salka projek- Magazyn Biblioteki Miejskiej w Lyonie

Oddział dla Dzieci Biblioteki Miejskiej w Lyonie
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cyjna. Na parterze ulokowana jest rejestracja i informacja, można wypożyczać oraz 
zwracać książki. Znajduje się tam również sala ekspozycyjna, a także zgromadzo-
ne są zbiory dotyczące języków i literatury oraz sztuki i wypoczynku. Ponadto do 
dyspozycji użytkowników jest barek. Na kolejnych pięciu kondygnacjach znajdują 
się czytelnie ze zbiorami podzielonymi dziedzinowo. Jest też czytelnia internetowa. 
Regały są metalowe (cztero- i pięciopółkowe). Między nimi zostawiono sporo wolnej 
przestrzeni. Biblioteka głosi, że chce być miejscem tętniącym życiem oraz forum dla 
mieszkańców miasta (lieu de vie et forum dans la cité).

Lyon – najstarsze i trzecie co do wielkości (po Paryżu i Marsylii) miasto Francji 
zostało założone przez Rzymian w I wieku przed naszą erą. Prawa miejskie otrzymało 
w XIII wieku. Jest wielkim ośrodkiem handlowo-finansowym, ale także naukowym 
i kulturalnym. Działają w nim cztery uniwersytety oraz inne szkoły wyższe, liczne 
instytuty naukowo-badawcze, muzea, teatry, opera. Jednak największą atrakcją 
Lyonu są zabytki. Starówka w 1998 roku została wpisana na listę światowego dzie-
dzictwa UNESCO. Najwięcej zabytków pochodzi z okresu gotyku. Bogato zdobioną 
sztukaterią zachwycają budowle renesansowe. Do największych atrakcji można 
zaliczyć romańsko-gotycką katedrę św. Jana Chrzciciela z czternastowiecznym 
zegarem astronomicznym i romańską bazylikę benedyktynów z XII wieku. Nad 
miastem góruje piękna bazylika Najświętszej Maryi Panny, wzniesiona w 1896 roku. 
Wprawia w zachwyt także ratusz z XVII wieku i neoklasycystyczny gmach opery. 
Natomiast w nowoczesnym centrum wyróżnia się, będący siedzibą banku, wieżowiec 
o kształcie zatemperowanego ołówka. Wieczorem, po zwiedzeniu najważniejszych 
zabytków, mieliśmy czas wolny. Wykorzystaliśmy go kosztując francuskie smakołyki 
i odwiedzając kolorowe kawiarnie oraz restauracje.

O godzinie 22.30 wsiedliśmy do autokaru, który przez Niemcy przywiózł nas 
w piątkowe popołudnie do Szczecina. Zmęczeni ale szczęśliwi i zadowoleni dzięko-
waliśmy koleżance Sylwii Matejek, przewodniczącej Koła nr 1 SBP przy Książnicy 
Pomorskiej za zorganizowanie tego interesującego i bardzo kształcącego wyjazdu. 
Wspomagała ją w tym koleżanka Hanna Niedbał. Z kolei pani Anna Przytuła, prze-
wodniczka z biura podróży obsługującego wycieczkę, wyposażyła nas w materiały 
pomocnicze i kolorowe apaszki, abyśmy łatwo odnajdywali się w tłumie. Okazała 
się ona bardzo dobrym przewodnikiem po każdym ze zwiedzanych miast. Kierowcy 
oświadczyli, że przejechaliśmy 4400 km. Dziękujemy im wszystkim, a także dyrek-
torowi Książnicy Pomorskiej za udzielone wsparcie finansowe obecnym i byłym 
pracownikom tej instytucji.



109109

RRELACJE, SPRAWOZDANIA

Bożena Pilczuk
Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie

PLASTUŚ – BAJKOWYM BOHATEREM ROKU 2014/2015 
W KSIĄŻNICY POMORSKIEJ

Trzeba dzieciom dać serce,
piękno i uśmiech, aby uczyły się

kochać ludzi i wszystko, co je otacza
Maria Kownacka

Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek
W pędzących realiach życia codziennego coraz rzadziej znajdujemy czas na 

lekturę. Czy zatem książki i czytanie wyszło z mody? Oczywiście, że nie. Książnica 
Pomorska od zawsze promuje książkę i czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży wy-
korzystując różne formy spotkań i ciekawej zabawy ze słowem pisanym. Okazją do 
literackich spotkań stał się Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek, który obchodzony 
jest 5 listopada. Dlatego też, już od 2009 roku na początku tego miesiąca, organi-
zujemy w Książnicy Pomorskiej święto bajkowych postaci. Tego dnia w bibliotece 
można zobaczyć prawdziwą galerię bajkowych bohaterów. 

Szczególną i oczekiwaną datą był 4 listopada 2014 roku, ponieważ tego dnia 
nastąpił finał konkursu pod nazwą Bajkowy Bohater Roku 2014/2015. Do zmagań 
przystąpiło 12 szczecińskich placówek: przedszkola publiczne nr 29, 38, 80; Zespół 
Szkół Specjalnych nr 12; Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 1; Szkoła Społeczna 
nr 1 STO; szkoły podstawowe nr 1, 5, 10, 20, 35, 59. 

Aula w Książnicy Pomorskiej wypełniła się dziećmi i radosnym gwarem, bo trwały 
ostatnie gorączkowe przygotowania do przedstawiania kolejno różnych postaci 
bajkowych. Każda placówka miała własny, oryginalny pomysł na zaprezentowanie 
swojego bohatera. Do ostatniej chwili nie wiedzieliśmy jakie postacie będą naszymi 
gośćmi, bo każdy trzymał to w tajemnicy. Nagle zegar z katedry oznajmił wszyst-
kim, że wybiła godzina 10.00 i przyszedł czas na zabranie wszystkich w podróż do 
dalekiej krainy bajek, gdzie powoli kiełkuje ziarenko naszej opowieści, a wraz z nim 
ożywają postacie z baśni. 

Kolejno na naszej scenie, jak w teatrze pojawiały się prezentowane przez placówki 
bajkowe postacie: Calineczka, detektyw Pozytywka, Diabolina ze Śpiącej Królewny, 
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Elsa z Krainy lodu, Kot w Butach, Koza z O wilku i siedmiu koźlątkach, Królewna 
Śnieżka, Pinokio, Piotruś Pan, Pippi, Plastuś, Pszczółka Maja, Ptak z Ptasiego radia, 
Słoń Trąbalski, Samochwała, Syrenka, Szewczyk Dratewka i Wilk z Czerwonego 
Kapturka. W sumie prezentowanych było 22 bajkowych bohaterów. 

Warto w tym miejscu podkreślić, że honory dobrych – opiekuńczych wróżek, 
które pomagały dzieciom zaprezentować swoją postać, pełniły uczennice z Katolic-
kiego Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki w Szczecinie pod opieką nauczycielki 
Katarzyny Ługiewicz.

No właśnie, i kto został Bajkowym Bohaterem Roku 2014/2015? Kogo wspólnie 
wybraliśmy? Jak myślicie?

Uroczyście ogłaszamy że Bajkowym Bohaterem Roku 2014/2015 w Książnicy 
Pomorskiej została postać nr 3 – Plastuś prezentowany przez uczennicę Hanię 
Poprawę z klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bolesława Chrobrego 
w Szczecinie.

Ponieważ w tym konkursie nie było ani wygranych, ani przegranych, bo wszyscy 
wspólnie wybieraliśmy po prostu Bajkowego Bohatera Roku 2014/2015, wszystkie 
biorące udział w konkursie placówki otrzymały nagrody książkowe. Każda wybierana 
bajkowa postać uczy nas innych cech oraz wartości i dlatego warto przez najbliższy 
rok wspólnie z nią pobyć w zaczarowanym świecie bajki.

Uczestnicy konkursu Bajkowy Bohater Roku 2014/2015
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Skąd się wziął Plastuś?
Plastuś urodził się na warszawskim 

Żoliborzu i miejsce to… istnieje do dziś, 
mimo ogromnych zawirowań w XX wieku. 

Istnieje kilka relacji na ten temat. 
Sama autorka Maria Kownacka tak 
scharakteryzowała jego początki:

Janina Porazińska […] poprosiła mnie o historię 
ludzika […] z gałganków [...] z patyka, który by 
chodził do szkoły z dzieckiem i dawał przekrój 
życia klasy. Do mnie to nie przemawiało. […] 
Jakoś nie mogłam z tego wybrnąć. Odmówiłam 
jej na razie. I tak moja przyjaciółka siedmiolet-
nia Krysia Wroczyńska, powiedziała mi: nic się 
nie bój, tylko zrób tak, żeby on był z plasteliny. 
Jak on będzie z plasteliny, to gdy mu noga od-
padnie, wtedy mu się przyklei, przyczepi; jak 
mu się nos spłaszczy, to mu się go poprawi… 
Ta mała szalenie mi pomogła. Inna rzecz, że 
to było naprawdę genialne dziecko.

I tak narodził się Plastuś, który jest 
bohaterem nie tylko pozycji książkowych 
Marii Kownackiej, ale sztuk teatralnych, 
filmów animowanych, słuchowisk, audy-
cji radiowej Kolorowe listy, w której jego rolę grała przez wiele lat Irena Kwiatkowska. 
Jest bohaterem także widowisk estradowych, skeczy, zabaw i piosenek. Po latach 
jest również wykorzystywany w reklamach i kryptoreklamach.

Plastusia Barbara Tylicka w swojej książce pod tytułem Bohaterowie naszych 
lektur. Przewodnik po literaturze dla dzieci i młodzieży określiła jako plastelino-
wego ludzika nie większego od ziarnka fasoli z perkatym noskiem i odstającymi 
uszami żyjącego w licznej rodzinie ożywionych postaci – zabawek, które pojawiły 
się w literaturze dla dzieci w XIX wieku. To bliski kolega Pinokia, Kubusia Puchatka, 
Kichusia majstra Lepigliny, ale także Gucia zaczarowanego i bohaterskiego Misia… 
Szczególnie w dwudziestoleciu międzywojennym obrodziło plejadą bliskich krewnych 
Plastusia. W 1936 roku, poza nim1 narodziła się też gałgankowa Balbisia, nieco 
później toczony dziadek i malowana babka – postacie z książek Janiny Broniewskiej 

1 Plastusiowy pamiętnik w 1931 roku najpierw opublikowany został na łamach Płomyczka. W for-
mie książki ukazał się w 1936 roku (przyp. red.).

Bajkowy Bohater Roku 2014/2015 w Książnicy 
Pomorskiej – Plastuś prezentowany przez Hanię 
Poprawę ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Szcze-
cinie



112112

BIBLIOTEKARZ ZACHODNIOPOMORSKI

pod tytułem Przygody gałgankowej Balbisi i Historia toczonego dziadka i malowanej 
babki, a także Pyza, która lubiła wędrować – postać z książki Hanny Januszewskiej 
pod tytułem Jak polska Pyza wędrowała.

Gdyby jednak szukać drzewa genealogicznego Plastusia, podobnie jak jego 
krewnych i znajomych, to jego korzenie sięgają dużo głębiej, bo aż do źródeł baśni 
ludowej. Plastuś, postać mieszcząca się w przegródce szkolnego piórnika, swoim 
wyglądem i sprytem przypomina choćby Tomcia Paluszka, który ukryty w końskim 
uchu powoził całym zaprzęgiem, bandę opryszków wywodząc na manowce. Inny 
jego krewniak to Nils Paluszek, bohater utworów Selmy Lagerlof i Astrid Lindgren.

Mierna, niepozorna postać, czy jak ją określić, to podstawowa cecha Plastusia, 
wszak z tym wiąże się mały rozumek, tak charakterystyczny dla Kubusia Puchat-
ka. Obaj są naiwni. Puchatek, na przykład sądzi, że ul wyrośnie z plastra miodu, 
natomiast Plastuś twierdzi, że zasadzone w ziemi piórko zamieni się na wiosnę 
w ptaszka.

Z kolei, z Kichusiem majstra Lepigliny łączy Plastusia wielkie serce. Jednak 
oprócz niemałego serca, Plastuś ma także duże uszy, gdyż jako świadek i uczestnik 
szkolnych wydarzeń oraz nieodłączny towarzysz Tosi, na wszystko musi je bacznie 
nadstawiać. To wprost niemożliwe, by mógł coś przeoczyć, o czymś zapomnieć, 
czegoś nie wiedzieć. Być dobrze poinformowanym, to przecież zaleta, a nie wada, 
która w każdej chwili może się przydać. Zwłaszcza, gdy ludzik z plasteliny o niczym 
innym nie marzy, byle tylko zasłużyć na uśmiech swej opiekunki Tosi.

Nic dziwnego, że Halina Skrobiszewska w swoim artykule pisała, iż 

Plastuś należy do postaci literackich o tak wybitnej indywidualności, że żyje już poza tekstem w wy-
obraźni dzieci wielu pokoleń.

Każde dziecko może mieć takiego Plastusia, jakiego sobie wymarzy. Każdy może 
go ulepić, uszyć, uformować po swojemu. W ten sposób stosunek małego czytelnika 
do bohatera literackiego staje się bliższy, bardziej osobisty.

Wielkim walorem opowieści o Plastusiu jest humor, który bierze się między in-
nymi z naiwnej dobroduszności małego ludzika, nie tylko ufającego bezgranicznie 
ludziom, ale i bez przerwy popadającemu w śmieszne, acz zaskakujące przygody.

Gdyby zastanowić się nad jego pochodzeniem, można też szukać go w folklorze, 
przyrodzie i dzieciństwie pisarki, której tworząc Plastusia, udało się idealnie trafić 
w zapotrzebowanie małego czytelnika, odpowiedzieć na jego potrzebę dziwowania 
się i opieki nad kimś mniejszym od niego, jeszcze bardziej kruchym i delikatnym.

Plastusia pokochały dzieci na całym świecie. Jako ulubieniec i wybraniec naj-
młodszych, doczekał się mnóstwa oznak własnej sławy. Zrobił tzw. zawrotną karie-
rę, pewnie o niej nie marząc ani nie śniąc. Zasłużył sobie na nią. Podczas swojej 
długiej kariery bohatera książek dla dzieci, Plastuś zainspirował wielu wybitnych 
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ilustratorów i doczekał się licznych wizerunków. Najpopularniejsze sylwetki słynnego 
ludzika z plasteliny stworzyli Stanisław Bobiński (1931), a także Zbigniew Rychlicki 
(1966) – jeden z najwybitniejszych polskich grafików, który w 1982 roku jako jedyny 
Polak otrzymał nagrodę IBBY w dziedzinie ilustracji dziecięcej. W 1999 roku powstał 
wizerunek Plastusia w wykonaniu Jarosława Żukowskiego. W 2006 roku swoją wizję 
plastelinowej postaci zaprezentowała Monika Stolarczyk, a dwa lata później Artur 
Piątek. Oprócz tego nasz bohater został doceniony także poza granicami Polski. 
Plastusiowy pamiętnik doczekał się wielu tłumaczeń, między innymi na język rosyj-
ski, niemiecki, ukraiński, litewski, łotewski, gruziński, bułgarski, japoński, turkmeński, 
ormiański, mołdawski, uzbecki.

Kim więc jest nasz bajkowy bohater – Plastuś?
Sam Plastuś w książce przedstawia siebie tymi słowami:

Jestem malutki ludzik z plasteliny. Dlatego na imię mi Plastuś. Mam śliczne mieszkanie: oddzielny 
drewniany pokoik. Obok mnie, w drugim pokoju, mieszka tłuściutka, biała gumka. Ta guma nazywa 
się myszka. A zaraz koło gumki mieszkają cztery, błyszczące ostre stalówki. A z drugiej strony, 
w długim korytarzu, mieszka pióro, ołówek i scyzoryk. Z początku nie wiedziałem, jak się nasz dom 
nazywa. Teraz już wiem: piórnik.

Natomiast czytając wstępny wierszyk w książce o Plastusiu dowiadujemy się, że:

To jest Plastuś – malutka pocieszka,
co w piórniku bardzo lubi mieszkać.
I każdemu życzy jak najlepiej
kto go tylko potrafi ulepić.

Plastuś jest po prostu małym sympatycznym stworkiem, postacią intymną, pełną 
serdeczności i swoistego uroku, nadto bardzo, bardzo spragnioną ciepła i przyjaźni. 
Jest pełen werwy i ciekawości życia, zawsze gotowy do nowych podróży, przygód 
i szaleństw. Jego humor i pozytywna energia oraz radość życia pozostają nieśmier-
telne. To idealny bohater. Plastuś perfekcyjnie ten świat przedstawia i pozwala 
pokochać. Jego zaletami można byłoby obdarować wielu. Plastusiowy pamiętnik 
uznawany jest za arcydzieło dla najmłodszych, jest wzorcem zabawy i życia emo-
cjonalnego. To książka pełna światła, kolorów, ciepła i zapachów. Natomiast jej 
główny bohater wie z pewnością, że najstraszniejsza jest samotność, i że każdy 
z nas szuka kogoś, komu mógłby się wyżalić lub wypłakać, porozmawiać z nim. I on 
kogoś takiego znajduje. Szczęściarz, który daje małym czytelnikom mądrą radę: wy 
także szukajcie, a każdy z was znajdzie swoją Tosię. Plastuś od 84 lat dowcipnie 
i z wrażliwością bawi dzieci na całym świecie mieszkając w ich sercach i piórnikach. 



114114

BIBLIOTEKARZ ZACHODNIOPOMORSKI

Dlatego nie ma się co dziwić, że dzieci podczas naszego spotkania wybrały właśnie 
jego na Bajkowego Bohatera Roku 2014/2015.

Tak się dobrze złożyło, że Plastusia wybrano Bajkowym Bohaterem Roku 
2014/2015 na 130-lecie urodzin Marii Kownackiej, które właśnie miało miejsce 
w 2014 roku.

W tym momencie oddajmy głos naszym czytelnikom. Jakie są ich wrażenia po 
spotkaniu z książką Marii Kownackiej Plastusiowy pamiętnik? Oto kilka z nich:

To jedna z moich ulubionych książek i dobranocek z dzieciństwa – pouczająca, mądra, pełna ciepła 
i humoru. 

Świetna książeczka dla maluchów. Dziś, kiedy mamy do wyboru jaskrawe, hałaśliwe, okropną kreską 
rysowane postacie z filmów animowanych, lepiej sięgnąć do starego, drewnianego piórnika i pokazać 
dzieciakom zaradnego, czułego na krzywdę innych, wesołego Plastusia. 

Bardzo ciekawa historia w formie pamiętnika, którego narratorem jest Plastuś, ludzik ulepiony z pla-
steliny... Opowiada o przyjaźni, oddaniu oraz poznawaniu świata.

To niewiarygodne, że książka napisana niemal przed wiekiem tak potrafi zachwycić. Tyle nieaktual-
nych już i nieistniejących, nieużywanych rzeczy – jak drewniane piórniki, kałamarze, stalówki, a jednak 
emocje i problemy wciąż te same. Książka ma niesamowity dynamizm i jednocześnie napisana jest 
językiem zrozumiałym dla dziecka. Z ogromną przyjemnością czytam dla dzieci i… dla siebie. Od-
najduję też przyjemność w przypominaniu sobie nieużywanych już słówek, na przykład zapomniany 
wyraz niezgorszy – zamierzam go „przywrócić do życia”.

Plastusiowy pamiętnik wpisuje się idealnie w konwencję aksjologicznego elementarza dla dzieci. 
Zresztą nie tylko dla dzieci. Dorosłego, dojrzałego i wiekowego przeniesie w przeszłość – własną, 
rodziców lub dziadków. Przeniesie i przypomni zapomniane pejzaże, zapachy, problemy, radości, 
nieszczęścia. I wartości, zagubione w codziennej gonitwie. 

Opowieści Plastusia mają wartość uniwersalną. Uniwersalności tej nie zniweczą językowe anachroni-
zmy i fabularne archaizmy. Bo nie starzeje się ani magia, ani przyjaźń, ani radość eksploracji świata. 
Nie starzeje się kult wiedzy ani szacunek dla spotykanych w codzienności ludzi. 

Maria Kownacka swymi książkami podarowała czytelnikom rzecz bezcenną: zatrzymała czas i otwo-
rzyła serce. Dzieci ulepią sobie własnego Plastusia, a dorośli, dojrzali i wiekowi zamkną oczy i prze-
żyją raz jeszcze własne dzieciństwo. Pod powiekami rozwiążą się sznurówki, tarcze przypną się do 
fartuszków, na niektórych fartuszkach pyszniła się będzie odznaka Wzorowy Uczeń, z niespłukanej 
gąbki pyliła będzie kreda, ktoś komuś pożyczy ołówek, ktoś szarpnie za warkocz, ktoś obrazi się na 
śmierć (do kolejnej przerwy).
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Plastusiowy pamiętnik smakuje jak waniliowe lody w upalny dzień. Lody kapią na niedzielną bluzkę, 
a chrupiący wafelek trzaska w zębach najmilszym dźwiękiem.

Jest to piękna opowiastka dla dzieci i dorosłych, w której poruszono problematykę przyjaźni, solidar-
ności, obowiązkowości, pomagania innym. 

Plastuś to mały ludzik z plasteliny, bardzo popularny wśród dzieci. Doskonale przekazuje on pierwsze 
doświadczenia i wzruszenia ze szkolnego życia. Co więcej, Plastuś nie jest tylko obserwatorem przy-
gód uczniowskich, ale sam bierze w nich udział. Dotrzymuje kroku małej Tosi i jej kolegom w dostoso-
wywaniu się do obowiązków ucznia, zasad koleżeństwa, porządku i poszanowania cudzej własność. 

Wypowiedzi czytelników świadczą o tym, że Plastuś to naprawdę bohater po-
nadczasowy łączący pozytywnie i radośnie całe pokolenia.

Przyszedł czas, aby zakończyć naszą podróż i opowieść o bajkowym świecie 
i literackich bohaterach. Może najlepszym zwieńczeniem będzie wiersz Alfreda 
Mieczkowskiego, który jest znakomitym podsumowaniem twórczości Marii Kow-
nackiej (1894–1982) i jej książkowych postaci wraz z naszym słynnym Plastusiem, 
ciągle żyjących w magicznym miejscu – Izbie Pamięci Marii Kownackiej na Żoliborzu.

Małe mieszkanie na Żoliborzu,
A tyle w nim przeróżnych osób!

Cudacznych stworków, ciekawych wieści,
że dziw, jak jedna mała izba

może je naraz w sobie zmieścić.
Choć lokatorów zatrzęsienie,

Nikt nie narzeka na przepełnienie.
Kogóż tu nie ma? Kogo tu brak?

Są chyba wszyscy… Pewnie, że tak.
Rogaś Jelonek i Kajtek Bociek,

Smok z jamy smoczej, kogut na płocie,
Żaczek Szkolaczek, krasnal Zmarźlaczek.

Jest Małgorzatka, calutka w kwiatkach,
Kasia, jej gąski, malutka chatka,

są kamizele na niedzielę,
entliczek pentliczek, zydelek-stoliczek.

Jest Kukuryku na ręczniku
i rzeczy innych wprost bez liku.
Jest nawet kredka kolegi Edka.

No i rzecz jasna, najbardziej słynny
Plastuś, co powstał z plasteliny
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(nie przymierzając, jak człowiek z gliny),
mała pocieszka w piórniku mieszka.

Jest go tam w tylu naraz odmianach,
że tworzy państwo Plastusiowo!

Rzecz to gdzie indziej niesłychana,
tutaj prawdziwa – daję słowo!

Jak więc widzicie, Pani Kownacka,
całej gromadki jedyna mama
wcale tu nie mieszkała sama.

A teraz pewnie wyszła na chwilę…
I zaraz wróci… Drzwi więc uchylę…
Wszyscy tak liczną będąc rodziną
W naszej pamięci nigdy nie zginą!
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Beata Śpiechowicz
Książnica Stargardzka

ZAJĘCIA – NIE TYLKO BIBLIOTECZNE –  
W KSIĄŻNICY STARGARDZKIEJ

WYKORZYSTANIE „DRUGIEGO” WYKSZTAŁCENIA BIBLIOTEKARZY 
W CELU ZACHĘCENIA DZIECI I ICH RODZIN 

DO KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI

Stowarzyszenie Potrzebny Dom, w ramach działalności związanej z funkcjo-
nującymi programami mieszkaniowymi, skierowanymi do osób wymagających 
wsparcia z uwagi między innymi na wiek, niepełnosprawność czy problemy 
wychowawcze, zorganizowało w okresie letnim akcję dla dzieci pod nazwą Wa-
kacje na Lotnisku 2015. Na osiedlu Lotnisko mieszkają rodziny, których nie stać 
w okresie wakacyjnym na zorganizowanie dzieciom letniego wypoczynku poza 
miejscem zamieszkania. W związku z tym Stowarzyszenie przygotowało zajęcia 
na miejscu oraz w różnych punktach Stargardu. Jednym z nich była Książnica 
Stargardzka. Do biblioteki dzieci przyjeżdżały raz w tygodniu – we wtorki. Pod-
opieczni najpierw zwiedzali instytucję, poznając zasady korzystania z jej zasobów, 
a następnie brały udział w lekcjach tematycznych, warsztatach oraz spotkaniach. 
W Dziale Dziecięco-Młodzieżowym przygotowano teatrzyk i zgadywanki. W Czy-
telni odbyły się zajęcia Dawne gry i zabawy ruchowe (przeprowadzono je także 
na placu przed Książnicą), Zamki, rycerze i zwyczaje oraz Dzieje książki i pisma. 
W Dziale Multimedialnym dzieci tworzyły zakładki do książek i poznawały książki 
o tematyce prehistorycznej. Zorganizowano dla nich także karaoke, a na zakoń-
czenie wakacji dyskotekę.

Wiek uczestników zajęć zawierał się w przedziale od 7 do 13 lat. Każdego tygo-
dnia przyjeżdżała inna grupa wiekowa, o różnej liczbie osób.

Pierwsze zajęcia – 7 lipca – poprowadziły panie Kasia i Marylka z Działu Dzie-
cięco-Młodzieżowego. Obie bibliotekarki są także pedagogami. Po zwiedzaniu 
Książnicy dzieci odpowiadały na zagadki na scenie teatralnej. Aby się bardziej 
ośmielić, uczestnicy zajęć mogli zaśpiewać lub opowiedzieć wiersz. Pracownicy 
instytucji przygotowali także spektakl z pacynkami zatytułowany Czerwony Kapturek. 
Spotkanie zakończyło się żywą dyskusją o zakończeniu bajki.



118118

BIBLIOTEKARZ ZACHODNIOPOMORSKI

Kolejne spotkanie – 14 lipca – poprowadziła pani Karolina, na co dzień pracująca 
w Czytelni Głównej i Informatorium. Z wykształcenia jest bibliotekarzem i fizjotera-
peutą. Tego dnia dzieci poznały zabawy, w które bawili się nasi rodzice i dziadkowie, 
takie jak:

• Chodzi Lisek koło drogi
• Mamo, mamo ile kroków mam do ciebie
• Ojciec Wirgiliusz
• Raz, dwa, trzy Baba Jaga patrzy
• Gra w gumę.

Zajęcia mające miejsce 21 lipca poprowadziła pani Anna z Działu Pedagogiczne-
go, która z wykształcenia jest bibliotekarzem i psychologiem. Wyjaśniła dzieciom jak 
zapisać się do biblioteki, pokazała gdzie znajdują się poszczególne działy i wyjaśniła 
jakie książki w danej sekcji można wypożyczać. Następnie wszyscy udali się do 
Sali Projekcyjnej, gdzie kontynuowano zajęcia. Dzieci wykorzystując piłkę przed-
stawiały się i mówiły do jakiej szkoły uczęszczają i do której klasy zdały. Następnie, 
prowadząca zachęcała je do opowiadania o swoich mocnych i słabych stronach. 
Było to nowe doświadczenie dla uczestników, nie mniej jednak świetnie sobie z nim 
radzili. Następnie odbyły się ćwiczenia ogólnorozwojowe. Spotkanie zakończyło się 
śpiewająco – wszyscy bawili się w karaoke. Dzieci same decydowały jakie utwory 
będą śpiewać. Początkowo trochę nieśmiało, ale z upływem czasu coraz głośniej.

Spotkanie mające miejsce 28 lipca poprowadził pan Andrzej z Czytelni Głównej 
i Informatorium. Z wykształcenia jest on bibliotekarzem i historykiem. Przygotował 

Spektakl Czerwony Kapturek
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lekcję o zamku i jego mieszkańcach. Przedstawił jak zbudowana była średniowiecz-
na forteca, co się działo na podgrodziu, jakich machin oblężniczych używano by ją 
zdobyć. Nie zapomniał też zaprezentować postaci rycerza. Opowiedział kto mógł 
nim zostać oraz jak postępował. Dzieci zapoznały się z kodeksem honorowym oraz 
więcej dowiedziały się o zbroi. Na koniec odbył się sprawdzian z nowo poznanej 
wiedzy. Dzieci wykazywały się czy pamiętają części zamku lub elementy zbroi 
rycerza. Nie obyło się bez pomyłek, które rozbawiły wszystkich, na przykład jeden 
z uczestników spotkania stwierdził, że blanki to rękawice rycerza.

Pani Karolina i dzieci grające w gumę

Pani Anna i dzieci podczas warsztatów
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Na 4 sierpnia przewidziano lekcję Historia pisma i książki. Pani Beata pracująca 
w Czytelni Głównej oraz Informatorium, będąca bibliotekarzem i psychopedagogiem 
zebrała ciekawostki na temat książki rękopiśmiennej, inkunabułów, starodruków, 
książki woskowanej, glinianej. Zaplanowany został także pokaz papirusów, papieru 
czerpanego, chińskiej bibułki. Przygotowano wiadomości na temat wynalezienia 
papieru i ruchomej czcionki, a także kurs kaligrafii, pisania gęsim piórem oraz pi-
sania przez kalkę. Niestety, z przyczyn niezależnych od Książnicy lekcja została 
odwołana.

Pan Andrzej przygotowuje makietę zamku

Zajęcia o zamku i jego mieszkańcach
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Na następne zajęcia – 11 sierpnia –  
dzieci zaproszono do pani Ewy, biblio-
tekarki, której pasją jest informatyka. Po 
zwiedzaniu Książnicy, gościom zapro-
ponowano zapoznanie się z książkami 
o prehistorii. Zaprezentowano także 
kadry filmowe o tej tematyce. 

Kolejne spotkanie zorganizowano 
18 sierpnia. Poprowadziła je pani Ania 
z Działu Multimedialnego, która jest 
bibliotekarzem i socjologiem. Jej wielką 
pasją są latarnie morskie – posiada 
23 powieści, których są one motywem 
przewodnim (zbiór ciągle się powiększa). 
Jej kolekcję tworzą także przedmioty 
o kształcie latarni, takie jak między innymi świeczniki, lampki, kolczyki. Dzieci opro-
wadzono po Książnicy, wyjaśniono im zasady funkcjonowania instytucji oraz zapisu 

Materiały pomocnicze na lekcję Historia pisma 
i książki

Pani Ewa prezentuje książki o prehistorii
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do niej. Następnie uczestnicy zajęć wykonywali zakładki do książek – oczywiście 
w kształcie latarni morskich. Zbiegło się to z obchodzonym dwa dni wcześniej Mię-
dzynarodowym Dniem Latarni Morskich.

Cykl spotkań zakończył się 28 sierpnia. W tym dniu zorganizowaliśmy dla dzieci  
dyskotekę. Pożegnaliśmy w ten sposób wakacje i podopiecznych, mając nadzieję, 
ze będą nas odwiedzać także w roku szkolnym. 

Pani Ania i jej ukochane latarnie – dzieci tworzą zakładki

Dyskoteka kończąca cykl zajęć – pani Ania tańczy z dziećmi
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Stanisław Maruszczak
Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie (1969–1999)

WSPOMNIENIE  
O ŚP. KLEMENTYNIE NOWACKIEJ (1915–2014)

Klementyna Nowacka urodziła się 
23 października 1915 roku w Poznaniu, 
w tradycyjnej rodzinie wielkopolskiej. Jej 
ojcem był Ignacy Duszyński, a matką 
Teodora z Jarzębowskich. Jej dzieciń-
stwo i młodość przypadły na trudny 
okres pierwszej wojny światowej i od-
budowy odrodzonej Rzeczypospolitej 
Polskiej. W rodzinnym mieście ukoń-
czyła Publiczną Szkołę Wydziałową, 
Miejską Szkołę Handlową oraz Szkołę 
Ekonomiczno-Handlową (w 1932 roku). 
Otrzymała staranne wykształcenie. Zna-
ła język niemiecki, francuski, angielski 
oraz łacinę.

Pracę zawodową rozpoczęła w roku 
1934 jako kancelistka-maszynistka 
w Cegielni Parowej w Kotowie pod Po-
znaniem, której właścicielem był Adam 
Glabisz. Pracowała w niej do 15 czerw-
ca 1939 roku. Następnie zatrudniła się 
w Zakładach Graficznych w Poznaniu 
w charakterze referenta uposażeń, gdzie 
pracowała do wybuchu drugiej wojny światowej. W okresie tym należała do Związku 
Harcerstwa Polskiego.

W początkowym okresie okupacji mieszkała z rodzicami w Poznaniu. Od 20 maja 
1941 roku przebywała w Kościanie, gdzie pracowała fizycznie. Od lutego 1945 do 
31 lipca 1947 roku była maszynistką w tamtejszym zarządzie gminy. W Kościanie, 

Klementyna Nowacka w młodości
Źródło: archiwum rodzinne dr Marii Wolender, 
córki Klementyny Nowackiej.
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jeszcze jako Klementyna Duszyńska poznała swojego przyszłego męża – Antoniego 
Nowackiego. 

W sierpniu 1947 roku Klementyna Nowacka przyjechała z matką do Szczecina 
(ojca straciła w 1943 roku). Początkowo mieszkała wraz z nią na Bezrzeczu, u kole-
żanki szkolnej – Heleny Kowalik. Udało jej się otrzymać pracę w Biurze Prezydialnym 
Wojewódzkiej Rady Narodowej jako referent-sekretarz Komisji WRN. Dzięki temu 
znalazła się w pionierskim zespole organizującym polskie struktury administracyjne, 
samorządowe i kulturalno-oświatowe na terenie ówczesnego województwa szcze-
cińskiego. Swoje obowiązki wykonywała pod kierunkiem pierwszego wojewody 
szczecińskiego – Leonarda Borkowicza. W 1947 roku pani Klementyna wyszła za 
mąż za Antoniego Nowackiego i zamieszkała z nim na Pogodnie. Pracę przerwała 
na dwa i pół roku (1 kwietnia 1951 – 15 sierpnia 1953), oddając się wychowaniu 
dzieci: Marii i Marka. Po urlopie macierzyńskim została zatrudniona w Wojewódzkiej 
Bibliotece Publicznej w Szczecinie. 

Po połączeniu Miejskiej Biblioteki Publicznej z Wojewódzką Biblioteką Publiczną 
(1955) skierowano ją do Biblioteki Głównej nowo powstałej Wojewódzkiej i Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Szczecinie. Na czele instytucji stanął Stanisław Badoń. Mło-
dy dyrektor (funkcję objął w wieku 28 lat) był dobrym organizatorem, wizjonerem 
i odważnym realizatorem kompleksowej rozbudowy oraz modernizacji bazy loka-
lowo-technicznej bibliotek regionu. Z myślą o stworzeniu zaplecza naukowego dla 

Sekretariat WiMBP w Szczecinie około roku 1956. Na pierwszym planie Helena Salamon, w głębi 
Klementyna Nowacka
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przyszłej uczelni humanistycznej Pomorza Zachodniego zabiegał o systematyczne 
wzbogacanie zbiorów o profilu humanistycznym w Bibliotece Głównej WiMBP, jej 
filiach dzielnicowych w Szczecinie oraz powiatowych i miejskich bibliotekach pu-
blicznych na terenie województwa szczecińskiego. Klementyna Nowacka objęła 
w WiMBP kierownictwo Oddziału Administracyjnego, dołączając do zespołu pra-
cowników złożonego głównie z absolwentów uczelni Lublina, Krakowa, Poznania, 
Torunia i Warszawy. Kadra ta, pod kierownictwem dyrektora Stanisława Badonia, 
włączyła się w realizację rozwoju bibliotek szczecińskich. Wysiłek młodego zespołu 
zaowocował sukcesywnym powiększaniem bazy i wzrostem zbiorów naukowych 
Biblioteki Głównej WiMBP, zwiększeniem liczby filii i bibliotek do ponad 50 pla-
cówek na terenie województwa. Wzrosło również czytelnictwo (na tle podobnych 
wskaźników w Polsce). Doprowadziło to do podniesienia prestiżu WiMBP w kraju 
i zaowocowało przyznaniem Bibliotece Głównej statusu placówki naukowo-badaw-
czej (1965), prawem otrzymywania obowiązkowego egzemplarza druków polskich 
(1969), a także otrzymaniem środków dewizowych na zakup literatury zagranicznej. 
W międzyczasie, 3 maja 1966 roku, z inicjatywy Stanisława Badonia, instytucji 
nadano imię Stanisława Staszica.

Po śmierci męża w 1964 roku, Klementyna Nowacka nadal pracowała w bibliotece. 
Samotnie wychowywała nieletnie dzieci i opiekowała się matką. Znajdowała przy 
tym czas na aktywne uczestnictwo w spotkaniach towarzyskich z zaprzyjaźnionymi 
bibliotekarzami i przyjaciółmi, organizowanymi przez pracowników WiMBP. Sama 
również przyjmowała gości w swoim domu.

Nadanie WiMBP w Szczecinie imienia Stanisława Staszica – 3 maja 1966 roku
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Z roku na rok widoczny był stały 
rozwój szczecińskich bibliotek publicz-
nych. Modernizowano bazę lokalową 
i techniczną. Projektowano, wdrażano 
do produkcji i wyposażano placówki 
biblioteczne w nowoczesne, funkcjo-
nalne regały przeznaczone na zbiory 
wypożyczalni, czytelni i magazynów. Od-
powiednio dobierano, przysposabiano, 
konserwowano i ustawiano zbiory na pół-
kach z wolnym dostępem czytelników do 
książek i czasopism. Było to nowoczesne 
rozwiązanie stosowane w bibliotekach 
polskich. Dyrektor Stanisław Badoń, 
wyjeżdżając do zagranicznych bibliotek 
podpatrywał nowoczesne rozwiązania 
techniczne usprawniające ich funkcjo-
nowanie. Wprowadzał je do bibliotek 
szczecińskich, a także promował na 
ogólnopolskich konferencjach, sympoz-
jach i w ramach wymiany doświadczeń. 
Do rozwoju bibliotek w regionie przyczy-
nił się jednak wysiłek wszystkich pra-
cowników WiMBP i bibliotek terenowych, 

w tym Klementyna Nowacka. W okresie tym pełniła funkcję kierownika sekretariatu 
Biblioteki Głównej. Swoje obowiązki wykonywała perfekcyjnie i odpowiedzialnie. 
Miała również swój wkład w kształceniu szczecińskich bibliotekarzy. Przez długie lata, 
od 1966 roku, była sekretarzem w oddziale szczecińskim Państwowego Ośrodka 
Kształcenia Korespondencyjnego Bibliotekarzy oraz w Policealnym Studium Biblio-
tekarskim. Udzielała się też w pracy społecznej jako mąż zaufania Związku Zawo-
dowego Pracowników Kultury i Sztuki, sekretarz Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej 
w Radzie Zakładowej WiMBP, a także aktywny członek SBP.

W 1960 roku znalazła się w komitecie organizacyjnym 15-lecia WiMBP, obcho-
dzonego w dniach 27–28 sierpnia 1960 roku na Zamku Szczecińskim. Podczas 
uroczystości Stanisław Badoń przedstawił referat Organizacja i działalność WiMBP 
w Szczecinie w latach 1945–1960, a Czesław Kozioł – zastępca dyrektora Departa-
mentu Pracy Kulturalno-Oświatowej i Bibliotek Ministerstwa Kultury i Sztuki wystąpił 
z odczytem Ocena i perspektywy rozwoju bibliotekarstwa w Polsce. Ważnym punktem 
jubileuszu było wręczenie odznaczeń, nagród i dyplomów licznemu gronu bibliotekarzy 
szczecińskich. Wyróżniono także Klementynę Nowacką. Została odznaczona Złotym 

Klementyna Nowacka tańczy z dyrektorem Stani-
sławem Badoniem
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Gryfem Pomorskim. Wcześniej, za swoją pracę w Prezydium WRN w Szczecinie 
otrzymała Srebrny Krzyż Zasługi oraz Srebrnego Gryfa Pomorskiego (1949).

Z Klementyną Nowacką zetknąłem się bezpośrednio pod koniec 1968 roku, kiedy 
podjąłem starania o zatrudnienie w Bibliotece Głównej WiMBP i zdecydowałem się 
na rozmowę w tej sprawie z dyrektorem Stanisławem Badoniem, którego znałem 
z widzenia, będąc stałym czytelnikiem tej placówki. Często bowiem korzystałem 
ze zgromadzonych w niej cennych zbiorów naukowych, podczas moich studiów 
na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zanim zostałem dopuszczony 
przed oblicze dyrektora, pani Klementyna Nowacka zlustrowała mnie i przepytała 
o cel rozmowy z dyrektorem. Następnie zostałem zaanonsowany przez nią. Przed-
stawiłem się dyrektorowi, który przywitał się ze mną, mając rękę unieruchomioną 
w gipsie. Wyłuszczyłem swoją sprawę i odpowiedziałem na pytania dotyczące moich 
studiów, znajomości języków obcych i zainteresowań. Musiałem zrobić dobre wra-
żenie, gdyż zostałem przyjęty do pracy w tej szacownej bibliotece. W czasie mojej 
ponad 30-letniej pracy w niej, zdobyłem pewne zaufanie u dyrektora i pani sekretarki, 
gdyż powierzano mi różne ważne i trudne prace oraz zadania specjalne związane 
z działalnością biblioteczną.

Klementyna Nowacka czynnie włączyła się w organizację ostatniego jubileuszu 
przygotowywanego przez Stanisława Badonia. Były to uroczystości podsumowujące 

Zaproszenie na uroczystości jubileuszowe 15-lecia WiMBP w Szczecinie
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25-lecie pracy i działalności WiMBP w Szczecinie oraz bibliotek terenowych woje-
wództwa szczecińskiego w 1972 roku, ogłoszonym Rokiem Bibliotek. Świętowano 
wspólnie z bibliotekami koszalińskimi. Mimo że punkt kulminacyjny obchodów przy-
padł na październik, to imprezy związane z jubileuszem rozpoczęły się już w maju. 
Otwarto wtedy w bibliotece wojewódzkiej nową czytelnię czasopism, zwaną Czytelnią 
Akademicką. W czerwcu zaś oddano do użytku Gabinet im. Konstantyna Ildefonsa 
Gałczyńskiego, do którego pamiątki i materiały przekazała między innymi żona poety –  
Natalia, a także znana pianistka – Barbara Hesse-Bukowska. W czasie uroczystości 
odbyła się sesja naukowa z udziałem przedstawicieli władz lokalnych i centralnych, 
w tym z reprezentującą Ministerstwo Kultury i Sztuki Ewą Pawlikowską – wicedy-
rektorem Departamentu Pracy Kulturalno-Oświatowej i Bibliotek. Z okazji jubileuszu 
wręczono odznaczenia i wyróżnienia dla pracowników bibliotek. Przygotowano też 
specjalne wydanie Bibliotekarza Zachodniopomorskiego – nr 2–3(1972). Zaprezen-
towano w nim sylwetki długoletnich bibliotekarzy, zarówno czynnych zawodowo jak 
i będących na emeryturze, a także już nieżyjących.

Po odwołaniu Stanisława Badonia z funkcji dyrektora w 1974 roku, Klementyna 
Nowacka pracowała w WiMBP jeszcze do końca czerwca 1977 roku – do emerytury. 
Odchodząc, otrzymała uroczyste podziękowania za pracę od dyrekcji, grona biblio-
tekarzy oraz współpracowników z Policealnego Studium Bibliotekarskiego.

Na emeryturze przeżyła jeszcze godnie 37 lat pod czułą opieką rodziny, cie-
sząc się wnukami i spełnionym życiem. Serdecznie i ciepło wspomina swą mamę 

Pożegnanie dyrektora Stanisława Badonia – 17 maja 1974 roku. Od lewej: Klementyna Nowacka, 
Stanislaw Badoń, Krystyna Kotarska-Zacharewicz
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córka, Maria Wolender, doktor nauk rolniczych, entomolog. Jak pisze w swoich 
wspomnieniach:

Mama uwielbiała podróże, zwiedzanie, wypoczynek nad wodą, wyprawy wraz z rodziną nad morze 
do Międzyzdrojów oraz nad Zalew Szczeciński, nad pomorskie jeziora i w okolice Szczecina. 

Klementyna Nowacka brała chętnie udział w pieszych i autokarowych wyciecz-
kach po województwie. Wyjeżdżała także w Tatry, Sudety, gdzie z dziećmi odbyła 
wiele wycieczek krajoznawczych. Wraz z kolegami bibliotekarzami niejednokrotnie 
uczestniczyła w wyjazdach studyjnych do bibliotek czeskich i węgierskich. Towarzy-
szyła w charakterze tłumacza delegacji do biblioteki w Rostoku. 

Lubiła fotografować, dlatego pozostawiła po sobie wiele wykonanych przez siebie 
zdjęć. Interesowała się teatrem, sztuką oraz operą i operetką. Swoje dzieci posyłała 
na naukę gry na pianinie. Już na emeryturze, powróciła do porzuconego we wcze-
śniejszych latach haftowania, w tym do haftów richelieu. Doskonale gotowała i piekła 
ciasta. Wiele osób pamięta do dziś jej smakowite placki z wiśniami. Od 1977 roku 
zajmowała się wnukami: Katarzyną, Piotrem, Magdaleną. Do końca życia mieszkała 

Stanisław Badoń wśród pracowników podczas pożegnania. Od lewej stoją: Anna Chylinska, Marianna 
Kurys, Jozefa Zakrzewska, N.N., Maria Czapkiewicz, Jan Zduleczny, Lucyna Niewiadomska, Józef 
Nieściór, Stanisław Badoń, Genowefa Graj, Antonina Żukowska, Wiesława Dziechciowska, Maria 
Łozińska. Od lewej na pierwszym planie: Lidia Milewska, Alina Stachurska, Anna Górska, Henryka 
Górna, Romualda Białecka, Stanisław Maruszczak, Stanisława Kilian, Leokadia Grabowska, Klementy-
na Nowacka, Ewa Gos
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Klementyna Nowacka z córką dr Marią Wolender, podczas otwarcia po rewitalizacji gmachu Książnicy 
Pomorskiej od ulicy Dworcowej – 29 października 2010 roku, Dział Regionalny

Klementyna Nowacka w rozmowie z Władysławem Michnalem i Aliną Stachurską, podczas otwarcia 
po rewitalizacji gmachu Książnicy Pomorskiej od ulicy Dworcowej



131

BBIOGRAFIE

na Pogodnie, gdzie często można ją było spotkać na lokalnym ryneczku, w kościele 
św. Krzyża oraz w ulubionym samie Syriusz, znajdującym się przy ulicy Witkiewicza, 
gdzie jeszcze do 97 roku życia robiła zakupy. 

Do ostatnich lat życia interesowała się sprawami Książnicy Pomorskiej. Uczest-
niczyła, o ile jej zdrowie pozwalało, w spotkaniach emerytowanych pracowników 
instytucji. Nie zabrakło jej także 29 października 2010 roku, podczas otwarcia po 
rewitalizacji, budynku biblioteki przy ulicy Dworcowej.

Klementyna Nowacka odeszła w wieku 98 lat, w dniu 16 lutego 2014 roku, jako 
zasłużony pracownik szczecińskiej kultury, ale przede wszystkim jako dobra matka, 
babcia i prababcia – szlachetny człowiek1.

1 Do opracowania niniejszego wspomnienia wykorzystano akta personalne Książnicy Pomorskiej, 
pamiątki z archiwum rodzinnego śp. Klementyny Nowackiej (udostępnione przez córkę – dr Ma-
rię Wolender), artykuły opublikowane w Bibliotekarzu Zachodniopomorskim w numerach 2–3 i 4 
z 1972 roku, materiały własne zgromadzone w czasie pracy w bibliotece wojewódzkiej.
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Remigiusz Łaskarzewski
Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie

PRZYSZŁOŚĆ KSIĄŻNICY POMORSKIEJ

Z CYKLU „PRZYSZŁOŚĆ BIBLIOTEK”: RAPORTY PRZECHWYCONE  
Z CHRONOKLAZMU MASZYNY TEMPORALNEJ  

14 MAJA 2015 ROKU W DOBREJ

Konferencja Szczecińscy pionierzy na Marsie 
16 marca 2051 roku

W sobotę 14 marca 2051 roku w Książnicy Pomorskiej odbyła się konferencja 
Szczecińscy pionierzy na Marsie, a jej plonem jest publikacja wydana przez Książ-
nicę Pomorską o tym samym tytule.

Imprezą towarzyszącą konferencji było odsłonięcie nagrobka prof. Zenona Pr-
rti-krrt-umm na cmentarzu wirtualnym. Uczestnikami uroczystości byli członkowie 
rodziny prof. Prrti-krrt-umm w liczbie 110 osobników, w tym ośmioro rodziców trzech 
płci, którzy ofiarowali materiały związane z działalnością naukowca. Pokłosiem kon-
ferencji będzie publikacja Profesor Zenon Prrti-krrt-umm – marsjanista, dyplomata, 
opiekun Polonii Marsjańskiej pod redakcją Adama Ziutka (Szczecin 2051).

We współpracy z działającym w Szczecinie Klubem Przyjaźni Polsko-Marsjańskiej 
odbyła się w Książnicy Pomorskiej w dniu 29 stycznia 2051 roku sesja popularnonau-
kowa Mars – Szczecin – Partnerstwo dla rozwoju. Dzięki apelowi rozesłanemu do 
szczecińskich Marsjan, kolekcja pamiątek w Książnicy Pomorskiej stale się powięk-
sza. Możemy w niej podziwiać między innymi słynne „żywe papirusy” zapisane na 
skorupkach pełzaków jednonogów (Marsianus unopoda peusacae), zarchiwizowane 
w akwariach deuterowo-argonowych w Oddziale Starodruków.

Nowa oferta dla abonentów Książnicy Pomorskiej! 
8 listopada 2044 roku

Najnowocześniejsza biblioteka regionu autonomicznego Pomorze-GuangZhy, 
Książnica Pomorska zaprasza szanownych czytelników do korzystania ze zbiorów 
nie tylko na jawie! Obszerna oferta literatury pięknej i naukowej odtąd będzie dostęp-
na także podczas snu. Wystarczy przesłać zgłoszenie drogą telepatyczną poprzez 
standardowy wszczep rdzeniowy do globalnej sieci bibliotecznej w formie „senKPJ”. 
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Automatyczny bibliotekarz systemowy w locie skonfiguruje bazę dzieł dostosowując 
ją do preferencji użytkownika i oczywiście biorytmów. Czytelnik może też sam prze-
glądać światową bazę zbiorów łącznie z marsjańskimi i lunarnymi, tworzyć własne 
scenariusze śnienia dostosowując je do fazy REM i ustalając parametry wizualizacji.

Nowa oferta książki przez sen, czyli tak zwanego dreambooka, staje się bardzo 
popularna, szczególnie wśród zapracowanych młodych ludzi, którzy nie mają czasu 
na relaks w ciągu dnia. Korzystają z niej także osoby z trudnościami w czytaniu, pod-
czas snu bowiem umysł sam radzi sobie z wizualizacją treści, uwalniając czytelnika 
od kłopotów z deskrypcją.

Natomiast dla wszystkich mających trudności z zasypianiem Książnica Pomorska 
oferuje nocną emisję dzieł usypiających na kanale sennym dreams://senKP.vsop. 
W tej ofercie głównie lektury szkolne i prace naukowe czytane przez morfeuboty 
bądź przez żywych bibliotekarzy.

Bibliotekarze zapraszają też chętnych na treningi świadomego śnienia książek. 
W procesie zasypiania czytelnik zostaje wprowadzony w świadomy sen przy pomocy 
wybranego dzieła literackiego, a następnie po wciągnięciu się w akcję, bierze w niej 
aktywny udział jako jeden z bohaterów modyfikując z rozmysłem scenariusz zajść. 
Zajęcia odbywają się w wirtualnym budynku biblioteki otwieranym przez standardowe 
wejście sieciowe; klucz do drzwi sali śnienia: #senKP.?lucid.

Rozmowa z symulakronem Lucjana Bąbolewskiego,  
dyrektora Książnicy Pomorskiej 
12 lutego 2050 roku

GAZETA SZCZECIŃSKA: W jakiej kondycji wchodzi Książnica Pomorska 
w nowe dziesięciolecie?
SYMULAKRON LUCJANA BĄBOLEWSKIEGO: Obecnie Książnica ulega 

znacznej dyspersji w środowisku informacyjnym Układu Słonecznego. Od 2031 
roku jesteśmy dostępni praktycznie wszędzie. Budynek przy ulicy Podgórnej od-
wiedzany jest już tylko przez uczestników imprez, a także fanów starych, dobrych 
i ergonomicznych książek z papieru, niekoniecznie zresztą papierowego. Nie mamy 
już prawie magazynów i regałów. Czytelnik wchodzi w symulację biblioteki, wybiera 
z wirtualnych regałów wirtualne książki. Ostatecznie zostają one wczytane na elek-
troniczny papier w grafenowej książce, do złudzenia przypominającej to, co było 
popularne 100 lat temu. 

GS: Najchętniej konsumowane są dzieła audiowizualne, nawet podczas 
snu. Czy nie prowadzi to do analfabetyzmu? Według statystyk maleje liczba 
osób umiejących czytać. Większość przyswaja treści widziane, słyszane 
i śnione. Specjalne programy przekładają pisany tekst na wyświetlane do 
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oka komiksy i bardzo realistyczne animacje. Osobiste wodzenie wzrokiem 
po tekście jest już niewygodne i kłopotliwe.
SLB: To prawda pani redaktor. Ale biblioteka musi mieć w ofercie wszystko, co 

interesuje czytelnika. Zawsze będą istnieli miłośnicy tradycyjnego czytania, ponie-
waż jest to uwarunkowane naszą fizjologią. Ale pojawia się też nowy typ odbiorcy, 
biernie chłonący treści i całkowicie się w tym odnajdujący. Rozwój technologii sprzyja 
wykształcaniu się nieznanych dotąd modeli konsumpcji kultury. Jako przykład niech 
posłuży wiadomość, którą mi właśnie przekazano.

Nasz sekretarz naukowy, pani Cecylia wyruszyła do układu Alfa Eridana w Orionie 
już 25 lat temu, a z powodu dylatacji czasu, zgodnie z ogólną teorią względności, w jej 
życiu minął tylko rok. Poleciała tam w poszukiwaniu rękopisów, a właściwie skrzy-
dłopisów, profesora HeeinoNhmiaaamuua, jednego z najsłynniejszych angeliańskich 
prozaików Oriona ostatniego millenium. Nasi przyjaciele z Frolixa 8 tymczasem złożyli 
na jej ręce nieoczekiwany podarunek, technologię programowania molekularnego 
substancji odżywczych i dali na dokładkę garść pastylek nasączonych najwznio-
ślejszą alfa-eridańską poezją barokową. Niestety, obecnie pani Cecylia przebywa 
w areszcie celnym z powodu tychże pastylek. Na szczęście pies z brygady anty-
narkotykowej nic nie wykrył, za to pani Cecylia chcąc udowodnić swoją niewinność 
łyknęła kilka pigułek i od paru dni recytuje w areszcie najpiękniejsze pieśni miłosne 
dystychem jambicznym i sonetami oriońskimi. Mam nadzieję, że na wieczór już do 
nas wróci. Nowe technologie zmieniają stare rozwiązania.

GS: Jak w tej sytuacji odnajdują się bibliotekarze? Czy są w ogóle potrzebni?
SLB: Zawód bibliotekarza bardzo się zmienił na przestrzeni ostatnich 40 lat. Mam 

to szczęście, że jestem cały czas dyrektorem placówki od początku wieku, oczywiście 
dzięki technologii. Moje oryginalne ciało spoczywa zamrożone w komorze kriogenicznej 
i działa na zwolnionych obrotach. Dzięki temu mogę wydłużyć swoje życie o przynaj-
mniej sto lat. Biblioteką zarządzam za pośrednictwem symulakrona zawierającego 
kopię mojej osobowości. W trudniejszych sprawach musi on jednak konsultować się ze 
mną osobiście. Nie ma więc już takich bibliotekarzy, jacy żyli na przykład w roku 2015. 
Wszystko się zmieniło, przede wszystkim książka. Można powiedzieć, że wszystko się 
zdecentralizowało. Nie ma biblioteki ograniczonej do jednego fizycznego miejsca, nie 
ma książki ograniczonej do jakiejś szczególnej formy czy nakładu. W związku z tym 
bibliotekarz, i tak samo czytelnik, nie są niczym ograniczeni. Bibliotekarz zajmuje się 
obecnie formowaniem informacji, tak by konsument dostał to, czego pragnie. Toniemy 
w danych. Nikt nie jest w stanie tego wszystkiego ogarnąć i przetrawić. Bibliotekarz że-
gluje w tym morzu i łowi to, co potrzebne, a następnie zręcznie formuje i podaje gotowe 
do konsumpcji. Jest mistrzem kuchni. Oczywiście opiera się na tradycji, na podstawach 
kultury, na sprawdzonych opowieściach, ale potrafi też przyprawić danie nowymi aro-
matami. Przede wszystkim jednak bibliotekarz jest towarzyszem i partnerem czytelnika.
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GS: Czytając dzieła słuchaczom?
SLB: Nie tylko czytając. Wchodząc w interakcję – jest wtedy przyjacielem, tłuma-

czem-wyjaśniaczem dzieł, a nierzadko terapeutą. W obecnych czasach cierpimy na 
brak osobistych kontaktów, bo funkcjonujemy w technosferze. Potrzebujemy realnego 
spotkania z drugim człowiekiem, a jeśli jest to człowiek-książka albo człowiek-bibliote-
ka, to wspaniale! Oczywiście czytelnicy kontaktują się z nami przez portale wirtualne 
nie wychodząc ze swoich domów, ale są tacy, którzy chcą spotkania w prawdziwym 
trójwymiarze, chcą porozmawiać o czymś istotnym i wtedy umawiają się z bibliote-
karzem. Obecnie nie mamy nikogo na etacie, tylko setki współpracujących zdalnie 
specjalistów i rotacyjną grupę pracowników stacjonarnych. Oferujemy usługi całą 
dobę w każdym miejscu na świecie, także w domu czytelnika, zdalnie i osobiście, 
na jawie i we śnie […]. 

Zagadka zaginięcia inkunabułu w Książnicy Pomorskiej rozwiązana 
19 września 2055 roku

Tydzień temu donosiliśmy szanownym czytelnikom Gazety Szczecińskiej o spra-
wie rzekomego zaginięcia w Książnicy Pomorskiej dzieła autorstwa Mikołaja z Błonia 
pod tytułem Sermones de tempore et de sanctis sive Viridarus wydanego w 1495 ro- 
ku. Drobiazgowe śledztwo ujawniło jednak zatrważającą prawdę. Tom inkunabułu 
został w ramach renowacji pomyłkowo oprawiony w skórę pewnego marsjańskiego 
futrzaka z gatunku Atheus paganum maliciosa, która, jak się okazało w toku ba-
dań, przerobiła stopniowo tekst oryginalnych Kazań Mikołaja na pogańskie dzieło 
Malaklipsy Młodszego Principia Discordia. Futrzak jest znany w całym kosmosie 
ze swoich bałwochwalczych poglądów, i z tego, że zachowuje je nawet po śmierci. 
Znane są przypadki oddanych wierze i bogobojnych ludzi, którzy po odzianiu się 
w płaszcze ze skóry futrzaka, tracili wiarę, odzyskując ją jednak szybko po ich 
zrzuceniu.

Nie wiadomo jeszcze, czy uda się odzyskać oryginalny tekst Kazań, skoro fu-
trzak nie żyje i nie można z nim pertraktować. Atoli niektórzy specjaliści twierdzą, że 
zmienione dzieło przedstawia jeszcze większą wartość niż oryginał i warto rozważyć 
zachowanie go w obecnej formie. 

ZIEMIA PRZYCHYLA NIEBA – projekt zwiększenia czytelnictwa  
wśród szczecińskich emigrantów, kolonizatorów Marsa 
14 sierpnia 2032 roku

Emigranci z Ziemi kolonizujący planetę Mars bardzo często cierpią na doskwie-
rającą i wszechobecną chandrę wynikającą z małego nasłonecznienia i tęsknoty za 
ojczystą Ziemią, w szczególności Polską i Szczecinem. Smutek i nostalgia prowadzą 
do depresji, spadku motywacji oraz niebezpiecznych myśli. Ponieważ dorośli są 
zajęci pracą przy nawadnianiu gleby, natlenianiu atmosfery i zwiększaniu syntetycz-
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nego naświetlenia, najbardziej na niepożądane zjawiska są narażone dzieci, osoby 
starsze i schorowane.

Książnica Pomorska postanowiła wesprzeć kolonistów akcją czytania i dostarcza-
nia książek, które zadziałają terapeutycznie. Akcja połączona była z konkursami oraz 
kiermaszem książek. W ciągu sześciu tygodni bibliotekarze prezentowali kultowe 
pozycje literackie, wszystkie niosące pozytywne przesłanie.

Celem projektu było dotarcie z przekazem do młodzieży, seniorów oraz doro-
słych dysponujących czasem na czytanie książek i spoglądanie w kierunku Ziemi. 
Patrzenie w niebo dzięki oprogramowaniu zainstalowanemu w okularach albo tele-
fonie łączącym się z budynkiem Biblioteki pozwalało na słuchanie czytanych przez 
bibliotekarzy książek. Dzięki temu rozwiązaniu koloniści mieli zyskiwać głębokie 
przeświadczenie, że piękne, pozytywne wrażenia płyną do nich bezpośrednio z Zie-
mi, a jednocześnie z Nieba, i że to specjalnie dla nich ktoś prawdziwy, autentyczny 
czyta te niepowtarzalne historie.

Bibliotekarze nie czytali zakończenia książek celowo, by wywołać zaciekawienie 
i skłonić do sięgnięcia po egzemplarz dzieła.

Ustalono listę odpowiednich lektur do wykorzystania. Opracowano kampanię 
informacyjną w mediach lokalnych i marsjańskich. Nagrody ufundowało szczecińskie 
biuro podróży Total Recall Travel.

Inaugurację rozpoczął marszałek województwa, następnie przemowy wygłosili 
politycy, sponsorzy i patroni. Pierwszego audiobooka zainicjował znany szczeciń-
ski bibliotekarz-cyborg Stan Hero v.8.12 (w wersji ósmej zautomatyzowany układ 
sercowo-naczyniowy), który tylko dla miłego wrażenia trzymał przed sobą książkę, 
zresztą z lekkiego programowalnego papieru.

Następnie w miarę jak do serwera biblioteki podłączali się zachęceni koloniści, 
łączyli się z nimi bibliotekarze czytając wskazane dzieła.

Większość działań Książnica Pomorska zrealizowała własnym sumptem. Spon-
sorzy – firma iHearyou sfinansowała wtyczki i upgrady dla kolonistów umożliwiają-
ce słuchanie nagrań w komunikacyjnych wszczepach rdzeniowych łączących się 
bezpośrednio z Ziemią i przenoszących dźwięk na aparat kostny, a wizję na nerw 
wzrokowy; firma RedPlanet dostarczyła superszybkie tunele transmisyjne dla wizji, 
fonii i danych.

Kampania trwała sześć tygodni. Z docelowej populacji 10 524 kolonistów z usług 
czytania książek na żywo przez bibliotekarzy skorzystało 7215 osób, przy czym 4856 
regularnie i często, a 2359 okazjonalnie. 70% kolonistów korzystało z audio słucha-
jąc bibliotekarzy podczas innych zajęć, a 30% korzystało również z wizji, chłonąc 
treści od bibliotekarza bezpośrednio wyświetlanego przez okulary komunikacyjne 
do oka, bądź na ekranie wizora, albo w formie hologramu. Powodzeniem cieszyli 
się bibliotekarze o głębokim głosie i urocze bibliotekarki niezależnie od głosu. Po 
zakończeniu programu Książnica zaproponowała kolonistom kontynuowanie czytania 
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dzieł w kilku dostępnych wariantach na specjalnych zasadach. Abonament wykupiło 
(za symboliczną opłatą) 2045 osób.

Wydaje się, że cele zostały osiągnięte. Czytelnictwo kolonistów wzrosło, podobnie 
jak liczba wypożyczanych bibliotekarzy. Głównym atutem było pobieranie treści od 
żywej, prawdziwej osoby przekazującej je prosto z ojczystego Szczecina.

Pewien niesmak pozostawiły jednak plotki, jakoby niektórzy bibliotekarze byli 
maszynami i w związku z tym urok słuchania tychże ulatniał się jak kamfora. Dyrekcja 
Książnicy Pomorskiej dementuje te doniesienia, chociaż przyznaje, że zatrudnienie 
robota jest tańsze niż żywego bibliotekarza.

Wynajmę człowieka-książkę – Gazeta Szczecińska  
z 25 lipca 2067 roku. Wydanie na papierze czerpanym.  
Druk metodą Gutenberga.

Mija już siedem lat od kiedy nad Ziemią przeleciała kometa Junaka-Harleya i roz-
magnesowała całą technosferę. Szczecinianie powrócili do techniki rodem z XIX wie- 
ku. Większość mieszkańców pracuje na roli, w rzemiośle i prostym przemyśle pa-
rowym. Na podwórkach bawią się dzieci, grają w piłkę, w klasy, ćwiczą na trzepaku. 
Do łask wróciły teatry (technologia 3D), papierowe gazety, uliczni kuglarze, obwoźni 
sklepikarze, balwierze i cyrulicy. Ludzie gromadzą się przy ogniskach i opowiadają 
sobie historie. Ogromnym powodzeniem cieszą się bibliotekarze znani obecnie 
jako ludzie-księgi. Każdy z nich pamięta przynajmniej kilka dzieł na pamięć. Triumf 
technosfery zepchnął na margines zapomnienia papierowe książki, których rzadkie 
egzemplarze osiągają dzisiaj kosmiczne ceny. Nie dalej jak wczoraj na pobliskim 
rynku za poezje Baczyńskiego oferowano całego świniaka, a za Stachurę dawano 
głowę soli. Bibliotekarze znający teksty arcydzieł światowej literatury i bestsellerów 
popkultury są rozchwytywani, a ich zarobki nie mają sobie równych. Na co dzień 
znani są jako dzieła, które opowiadają. 

Onegdaj pani Jeżykiewicz z ulicy Śląskiej pod numerem czwartym wybrała się 
do Książnicy Pomorskiej licząc na wypożyczenie Lalki. Jakież było jej zdziwienie, 
kiedy dowiedziała się, że musi zapisać się do kolejki, odczekać trzy miesiące, słono 
zapłacić i cieszyć się słuchaniem dzieła przez kilka krótkich dni, oczywiście karmiąc 
i pojąc bibliotekarza, nie wspomniawszy o noclegu. Wybrała więc w zastępstwie 
Nowy wspaniały świat, do którego kolejka była krótsza, a na miejscu wysłuchała 
okazyjnie kilku trenów Kochanowskiego, bo ktoś zrezygnował.

Inny czytelnik, niegdysiejszy specjalista od funduszy strukturalnych, pan Sawic-
ki Kazimierz z ulicy Odrowąża wspomina, jak udało mu się przypadkiem spotkać 
w pociągu parowym do Raciborza bibliotekarza Pana Samochodzika, który będąc 
na urlopie jechał incognito odwiedzić rodzinę, ale został w pociągu zdemaskowany 
i zmuszony do wygłoszenia treści swojego dzieła pod tytułem Pan Samochodzik 
i zagadki Fromborka. Dzielny bibliotekarz został oczywiście przez pasażerów po-
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ciągu sowicie wynagrodzony, znane są jednakowoż przypadki porwań dla okupu, to 
jest dla słuchania dzieł, i tak było z Procesem Franza Kafki, co bibliotekarz okupił 
długim pobytem w szpitalu dla osób mocno znerwicowanych.

W ciągu ostatniego roku statystyki odwiedzin w Książnicy Pomorskiej wzrosły 
o 1000%. Co ciekawe, Książnica Pomorska zatrudnia aktualnie 1012 osób, w tym 
97 kopistów. 

Z kroniki towarzyskiej: Jeden z najsłynniejszych bibliotekarzy znany jako „Wiedź-
min”, jest właścicielem całego szczecińskiego Prawobrzeża, ma posiadłości w Górach 
Bukowych i na Bornholmie, kilka linii drezyny miejskiej i sieć zakładów piwowarskich. 
W ubiegłym roku o jego rękę zabiegała córka prezydenta miasta, ale „Wiedźmin” 
ostatecznie ożenił się z „Carrie”.

UWAGI
Nasi Przyjaciele z Frolixa 8 – powieść Philipa Dicka.
Dzieło Mikołaja z Błonia Sermones rzeczywiście znajduje się w posiadaniu Działu 

Zbiorów Specjalnych Książnicy Pomorskiej, jednak jego treść nie została naruszona.
Dzieło Principia Discordia Malaklipsy Młodszego rzeczywiście istnieje, ale nie 

ma go w zbiorach Książnicy Pomorskiej, jest natomiast osiągalne online.
Marsjański futrzak jest bohaterem opowiadania Philipa Dicka Inaczej niżby się 

zdawało. 
Biuro podróży Total Recall Travel nie istnieje, ale film Total Recall (Pamięć 

absolutna) z 1990 roku według opowiadania Philipa Dicka Przypomnimy to panu 
hurtowo ma się dobrze. Główną rolę zagrał Arnold Schwarzenegger, a w 2012 roku 
nakręcono remake. Opowieść porusza kwestię sztucznego instalowania u ludzi 
fałszywych wspomnień. 

Kometa Halleya rzeczywiście lata w kosmosie mijając Ziemię średnio co 70 lat.
Ludzie-księgi zostali oryginalnie umieszczeni przez Raya Bradbury’ego w powie-

ści 451 stopni Fahrenheita (temperatura zapłonu papieru) opowiadającej o świecie 
przyszłości, w którym czytanie książek jest zakazane, a ich palenie należy do obo-
wiązków straży pożarnej.
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Bożena Pilczuk
Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie

„ECHA TAMTYCH LAT” ALEKSANDRY PETRUSEWICZ –  
DRUGA WOJNA ŚWIATOWA WIDZIANA OCZAMI DZIECKA

Wojna to czas kojarzony przez wielu ludzi 
z bólem rozstania z bliskimi, ciągiem tragedii 
i śmiercią. W każdym, kto przeżył wojnę, trwale 
odciśnięte są w pamięci chwile z tamtego cza-
su. Wielu naocznych świadków żyje jeszcze 
do dziś i przekazuje ustnie lub prozatorsko 
swoją historię wojenną.

Właśnie w marcu 2014 roku Książnica 
Pomorska gościła autorkę takich wspo-
mnień – Aleksandrę Petrusewicz, która 
podczas spotkania zaprezentowała swoją 
najnowszą książkę zatytułowaną Echa 
tamtych lat. Pisarka, która zarazem jest 
pedagogiem specjalnym z ogromnym 
doświadczeniem, znana dotychczas 
jako poetka, autorka fraszek i książek 
dla dzieci, opublikowała tom z prozą po 
raz pierwszy. Składa się on z czterech 
dłuższych opowiadań adresowanych 
do młodzieży i dorosłych.

Echa tamtych lat to osobiste wspo-
mnienia i własna wizja wydarzeń Aleksandry Petrusewicz. 
Gdy wybuchła druga wojna światowa, autorka miała trzy lata. Ten trudny 
czas oznaczał strach o życie i skazał wiele rodzin, w tym autorki, na permanentną 
tułaczkę. W jednym z opowiadań, zatytułowanym Namydło czytamy:

Mam niewiele ponad pięć lat i mieszkam od niedawna w Sannikach z rodzicami i rodzeństwem po 
ciężkich traumatycznych przeżyciach związanych z wysiedleniem… nazywają nas przybyszami, bo 
jesteśmy tu obcy…
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Autorka opisuje wojenną rzeczywistość tak, jak ją pamięta. Przy pomocy prostych 
zdań, bez zbędnych ozdobników, powstrzymując się od typowej dla dorosłych nar-
racji. Z lekkością odtworzony jest dziecięcy świat autorki z wszystkimi radościami 
i smutkami tego nieprzyjaznego dzieciństwu czasu wojny. Warto podkreślić, że 
w tych opowieściach nie wszystko jest czarne. Jest dziecięca tęsknota za utraconym 
domem – miejscem, w którym wszystkim żyło się bezpiecznie i radośnie, za nianią, 
za ulubionymi zabawkami, za dobrym jedzeniem, ale jest także dziecięca ucieczka 
od tragedii wojny, kiedy mała Oleńka marzy na huśtawce tylko o pięknych i dobrych 
rzeczach, wznosząc się do samego nieba lub bawi wspólnie z innymi dziećmi tym, 
co znajdują na podwórku.

Opowiadania epatują emocjami, które pozostawiają w czytelniku trwały ślad. To 
zasługa dziecięcej rezolutności, wrażliwości i analizy świata pięcioletniej autorki, 
która przedstawia w opowiadaniach zachowaną w pamięci prawdziwą rzeczywistość 
tamtych lat, jak sama podkreśla w jednym z tekstów: Teraz stojąc przed domem, 
w myślach analizuję sytuację świata, w którym żyję i dalej zastanawia się: Czy już 
zawsze tak będzie?.

Wojna to same straty, żadnych zysków. Jednak wola przetrwania, chęć życia 
napędzają do działania wbrew wszystkiemu. Walka o życie oznaczała między inny-
mi konieczność ukrywania się. Ale też przejmujący głód, który był zaspokajany na 
wszelkie możliwe sposoby, między innymi jak podkreśla autorka – znienawidzoną 
czarną melasą, gliniastym chlebem, który trzeba zjeść, żeby żyć – jak mawia nasz 
tato… i trzeba jeść, tymczasem, co Bóg dał.

W tej lekturze nie ma ani beztroskiego tonu, ani cudownego zakończenia. Wojna 
zabiera dziecku cały świat – silne ramiona taty oraz poczucie bezpieczeństwa, jak 
czytamy z drżącym sercem w opowiadaniu pod tytułem Echa tamtych lat:

Porażeni grozą rozgrywających się na naszych oczach zdarzeń, padliśmy na naszą mamę, chcąc 
ogrzać ją naszymi ciałami, żegnając oddalającego się tatę jedynie przeraźliwym, rozdzierającym wo-
łaniem: – Tatulku, tatuleńku, tatusiu, tatusiu!. 

Autorka już nigdy nie zobaczyła swojego ojca. To niezwykle mądra książka. 
Opowiadając uczy, ale nie robi tego w nachalny sposób. Uwzględnia możliwości 
emocjonalne i poznawcze młodego czytelnika.

Bliscy dorośli próbują chronić dzieci, przedstawiając im całą wojenną rze-
czywistość w łagodny sposób. Aleksandra Petrusewicz pokazuje, jak dorośli 
pomagali dzieciom zrozumieć to, co się dzieje. Jak szanowali dziecko i jego 
niepokój:

Tatuś powiedział, że mam o tym nie myśleć, bo to jest zmartwienie i zajęcie dorosłych… dodał też, że 
dzieci powinny słuchać starszych i wierzyć w to, co oni mówią.
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Dodatkowym atutem książki są piękne kolaże autorstwa Ireny Nyczaj, które 
barwnie i symbolicznie otwierają drzwi do poszczególnych opowiadań oraz słowo 
wstępne Stanisława Nyczaja, który między innymi napisał:

Przeżycia z czasu dzieciństwa i młodości mają też swoją moc, udzielający się wyobraźni klimat. 
Sprawiają to szczerość pierwszoosobowej narracji, uczciwa wierność zapisu spraw z otoczenia, są-
siedztwa i tych głęboko osobistych, niemal intymnych. Spraw współegzystujących w cierpieniu Żydów 
i Polaków gnębionych wojną i okupacją, i czasu zadomawiania się w nowych miejscach po wojnie. 
We wszystkim uczestniczy przyroda, bliska ludziom, jakby wychodząca im naprzeciw. Autorka kreuje 
jej różnorodność z inwencją, przejęciem. Przepełnia całość autentyzmem swego talentu, skłaniając 
Czytelnika do zadumy, zanurzenia się we własną pamięć – na ile dla innych ocaloną?.

O tamtych strasznych czasach trzeba mówić, by pamięć o nich nie zaginęła, 
dlatego też książka jest polecana młodym osobom w Czytelni Młodzieżowej Książ-
nicy Pomorskiej. Lektura ta jest wykorzystywana przez maturzystów jako literatura 
podmiotu do przygotowywania prezentacji maturalnej z języka polskiego. W opowia-
daniach przewijają się motywy: dziecka, dzieciństwa, dorastania, rodziny, ojca, wojny, 
okupacji, przyrody, przyjaźni polsko-żydowskiej, tragicznej sytuacji Żydów podczas 
drugiej wojny światowej. Młodzież podkreśla, że już dawno nie spotkała się z literaturą, 
która w taki prosty i zwyczajny sposób opowiada o trudnych czasach wojny. Młodzi 
czytelnicy zauważyli także, że z tych opowiadań dowiedzieli się oraz zapamiętali 
o życiu i codzienności wojennej więcej niż z podręczników historii. Natomiast świat 
tamtej okrutnej rzeczywistości przekazany dziecięcą uczuciowością autorki bardziej 
ich uwrażliwił na historię, która do tej pory nie była dla nich tak ważna, bo w tych 
czasach nie żyli i nie byli jej bezpośrednimi uczestnikami. A oto głos młodego poko-
lenia – opinia Nadji Fitzermann jednej z uczennic VII Liceum Ogólnokształcącego 
im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Szczecinie, która po przeczytaniu opowiadań 
pisarki wyraziła swoje odczucia następującymi słowami: 

Lubię czytać. Wiążę z tym bywanie na spotkaniach autorskich. Na jednym z nich udało mi się nabyć 
książkę pani Aleksandry Petrusewicz pod tytułem Echa tamtych lat. Chciałabym, aby książka 
ta była bardziej dostępna i mogli zapoznać się z nią moi rówieśnicy, może to by ich zachęciło do 
czytania, gdyż jest ona napisana w taki sposób, że każdy będzie mógł ją zrozumieć. Podejrzewam 
też, że każdego zainteresuje historia, która jest oparta na faktach i nie prowadzi do nudy. Książka 
zawiera cztery różne, choć pasujące do siebie opowieści z różnych chwil i etapów w życiu, które 
wciągają i wręcz proszą się, aby je dalej czytać i przeżywać razem z narratorką. Pierwsze opowia-
danie nosi nazwę Namydło, którą można z jednej strony dość szybko rozszyfrować, ale z drugiej 
poddać trochę głębszej analizie. Jest ono opowiadane przez pięcioletnią bardzo bystrą dziewczynkę 
i choć przenosi nas do czasów drugiej wojny światowej, będzie bliskie każdemu, tak jak mnie. Opo-
wiadanie tytułowe Echa tamtych lat ukazuje postać ojca dziewczynki, którego słowa, czyny i los 
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doprowadzają nas do refleksji, a także i do łez. Trzecia opowieść jest oazą spokoju dla narratorki, 
ale też czytelnika, są w niej elementy symboliczne, chwile które zmieniają spojrzenie na świat już 
coraz starszej dziewczynki. Ostatnia opowieść jest opowiadana przez prawie dorosłą już kobietę 

– relaksuje, wzrusza, śmieszy. Świętokrzyska kropla szczęścia jest magią pełną barw, zapa-
chów i bujnej natury, której na co dzień nie doceniamy. Narratorka poświęca ostatnie kartki pamięci 
swojego męża i jego rodziny. Polecam tę książkę z całego serca, na pewno będzie bliska każdemu 
pod wybranym kątem. Nadja lat 16.

Pozycja ta jest również polecana nauczycielom, którzy uważają, że warto by było 
ją wprowadzić w szereg obowiązujących lektur szkolnych, ponieważ jest prawdzi-
wym dokumentem, literaturą faktu, napisaną w wyjątkowo przystępny dla młodego 
czytelnika sposób, przenoszącą go lekko i wyraziście w najtrudniejsze wydarzenia 
czasu wojny. Warto w tym miejscu przytoczyć słowa Bożeny Romanowskiej, filolo-
ga polskiego ze Śremu, która w swojej recenzji dotyczącej opowiadania Namydło 
pisze tak: 

To bardzo ciekawe, wzruszające opowiadanie, nowela, esej… Przejmujące epicko-liryczne obrazki 
z rzeczywistego życia. Mimo że realia tkwią w historii i są charakterystyczne w opisywanym czasie 

– to przedstawione w relacji pięcioletniego dziecka, wydają się chwilami bajką żywo wziętą z Ander-
sena. Wzruszają… jednak inaczej niż owa na przykład dziewczynka z zapałkami. Piękna proza po-
etycka! Nie ma tu fikcji fabularnej, a forma narracji w pierwszej osobie – czyni tę historię absolutnie 
autentyczną, przeżywaną przez osoby z opowiadania. Dzieci mówią tu językiem mojego pokolenia, 
bawią się w ten sam sposób jak my tutaj w Śremie (klasy, mam chusteczkę haftowaną, huśtanie 
na desce przyczepionej do konarów drzew – w Śremie były to morwy – w Sannikach grusze). Ta 
analogia chwyciła mnie za serce, wywołała emocje… Szczególnie ciekawy i piękny jest w opowia-
daniu autorki wątek symbiozy rodziny polskiej z żydowską. Ja nie miałam okazji doświadczyć ta-
kich kontaktów. Wokół mojego domu nie było rodzin żydowskich. Czytając historię przyjaźni Oleńki 
z Lejzorkiem – wzruszyłam się. Obrazy tej historii mam już utrwalone tak bardzo w pamięci…, że 
będę musiała często do nich wracać. Ten fragment, to przeżywanie momentu (sceny) ukrycia się 
przed Niemcami ślicznego żydowskiego chłopca i wspierającej go polskiej dziewczynki – to jest prze-
piękny humanitarny wzruszający, a zarazem wychowawczy obraz, który nie może być obojętny dla 
NIKOGO. Oleńka i Lejzorek… wtuleni w sweter z gwiazdą Dawida, połączeni braterstwem krwi, 
zlizywanej po nakłuciu swych paluszków… Boże mój, dawno nie przeżyłam tak silnego wzruszenia, 
które mogłoby wywołać SŁOWO pisane. Już mija kolejny dzień, a ja dotąd jestem pod wrażeniem 
tych scen… I ten tytuł NAMYDŁO! Jak ciekawie nadany, jak przemawiający, jak głęboki… Jest wy-
rzutem historii tamtych lat. Tamtych traumatycznych czasów… Świat dziecka wplątanego w straszną 
wojnę, przedstawiony przez panią Aleksandrę Petrusewicz, świat dzieci Janusza Korczaka… Jak 
to opisać Lejzorku, jak – właśnie tak , jak zostało to opisane – i PAMIĘTAĆ… Lejzorku, tę pa-
mięć naszą zawdzięczasz Oleńce…
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Do Czytelni Młodzieżowej Książnicy Pomorskiej przyszedł także e-mail od wie-
loletniej czytelniczki, której została polecona do przeczytania książka Aleksandry 
Petrusewicz. Zachwycona lekturą napisała:

Witam i dziękuję, że poleciła mi pani do poczytania kolejną PEREŁKĘ prozy pani Aleksandry Petruse-
wicz – opowiadanie z książki Echa tamtych lat o tytule Grusza. Nie mogłam wprost oderwać się 
od lektury, tak wciąga ta historia milusińskich dzieciaków, wędrujących po gruzach strasznej wojny – za 
chlebem, za domem… Dobrze, że była mama, że było nie przetrzebione rodzeństwo, dobrze, że 
znalazła się na końcu wędrówki owa GRUSZA – magiczne drzewo, pamiętne stamtąd… Wszystko, co 
dzieje się wokół GRUSZY w imaginacji czytelnika jest obrazem po mistrzowsku malowanym słowem –  
pięknym językiem ciekawej narracji. To się czyta i ogląda zarazem. Odnajduję w opowiadaniu pani 
Aleksandry Petrusewicz w tym przypadku, analogię do noweli Nasza szkapa Marii Konopnickiej –  
to te zabawy dzieci tu, tam, na podwórzu. Są skupiska, wspaniała organizacja!!! Zbiórka! Jest do-
wództwo, padają komendy. Tu zbiórka w szeregu, przysięga – chórem recytowane słowa dziecięcej, 

„poważnej” roty: Jak babcia chrypcia, w czerwonych buciczkach – że mamusi nie powiemy. 
W ogóle w Gruszy zachwyca mnie język narracji, osobiste przeżycia autorki jako dziecka, często 
wplatane cieplutkie, miłe dla ucha słowa, z emocjonalnym ładunkiem, spieszczenia ( Leszulek, Ma-
rychna, Kaziulek – jak ja to lubię!!!).
Lubię też takie epickie obrazki jak ten fragment o podlewaniu gruszy przez Oleńkę, rano i wieczorem, 
wodą z kubka, aby drzewo rosło wysoko ku niebu, gdzie Bóg wysłuchuje próśb dzieci Ziemi. Jakie 
to piękne! Romantyczne! Wrażliwa ta Oleńka… Taki zaczarowany to świat baśni dzieci wojny… Cie-
kawie kończy się Grusza: szkoda, że ludzkość wciąż jeszcze nie wyciągnęła właściwych wniosków 
z tragizmu doświadczeń.

Tak więc wszyscy gratulujemy i dziękujemy autorce za taką prozatorską perełkę, 
która uczy, wychowuje, a najbardziej uwrażliwia na ludzki los i wspomnienia. Dlatego 
też czyta się ją jednym tchem.

Szczecin 2014
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Ks. Jan Marcin Mazur
Wykładowca akademicki (1982–2008), duszpasterz środowisk twórczych

SPELUNCA LIBRORUM

Pod takim dość ryzykownym tytułem chciałbym podzielić się z Czytelnikami Bi-
bliotekarza Zachodniopomorskiego swoimi przygodami związanymi z książkami. Do 
tego przyczynił się w pewnej mierze ks. Adam Boniecki z Tygodnika Powszechnego. 
Gościłem go u siebie przy okazji sesji urządzonej na Uniwersytecie Szczecińskim na 
100-lecie urodzin Jerzego Turowicza (1912–1999). Wieloletni naczelny Tygodnika, 
wszedłszy do mojego mieszkania zauważył: cóż za urocza bezradność wobec żywiołu 
książek. Przeczytałem gdzieś, że przemytnicy, chętnie przechowywali swoje dobra 
w jaskiniach. Tak się złożyło, że w 1978 roku sam zadebiutowałem jako „przemytnik 
książek”…

Zostałem zaproszony do publikowania na łamach tego sympatycznego perio-
dyku przez władze Książnicy Pomorskiej w Szczecinie, co też uważam za duży 
zaszczyt. Uświadomiłem sobie, że mija właśnie 55 lat od dnia, kiedy pierwszy raz 
w życiu pojawiłem się w murach tej szacownej instytucji. Jako uczeń klasy ósmej 
w „Pobożniaku” (II Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I w Szczecinie), razem 
z kolegą wybrałem się aby wypożyczyć egzemplarz Antygony, nieśmiertelnego dzieła 
Sofoklesa (496–406 a.C.). Myślę, że był to dobry początek…

Następne spotkania związane były z przygotowaniem pracy magisterskiej. Dzięki 
życzliwości i operatywności pani Barbary Arsoby i Wypożyczalni Międzybibliotecznej 
miałem do dyspozycji, w niezwykle pięknej czytelni przy ulicy Dworcowej1, okazałe 
woluminy dzieła Swada polska i łacińska z przepysznymi fragmentami sarmackiej 
sztuki krasomówczej. Były one okazją aby uciec od niewesołej rzeczywistości koń-
ca dekady lat 70. Rozpoczynała się „era późnego Gierka”. Wszystko to działo się 
jesienią 1976 roku. Kontakty z Książnicą stały się znacznie częstsze po 1983 roku 
i zostały wzbogacone o więzi bardziej osobiste. Trwają one do dnia dzisiejszego 
i bardzo je sobie cenię.

Przez wiele lat na tych łamach swoimi refleksjami, będącymi owocem pasji 
bibliofilskiej, dzielił się pan Andrzej Awtuszewski, kwerendzista heroiczny, tropiący 
wytrwale antykwaryczne cymelia, osobliwości i kurioza. Opublikowane teksty jego 

1 Wspaniałe antresole, schody i boazerie rozbudziły po latach grozę współczesnych inspektorów 
ochrony przeciwpożarowej, a także oficerów pożarnictwa i przy okazji remontu zniknęły bezpow-
rotnie, zabierając ze sobą niepowtarzalną aurę.
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autorstwa stanowią doskonałe wprowadzenie w swoistą ars quaerendi (sztukę 
poszukiwania), naturalnie książek. Intencje autora „działu” Spelunca librorum 
w pewnej mierze zbliżone są do linii i klimatów prezentowanych w dziale Z szafy 
bibliofila.

***
Przed kilkunastu laty zastępowałem w Langenzenn, w czasie wakacji, miejsco-

wego duszpasterza. Rozkład zajęć tamtejszej parafii katolickiej był taki, że pozwalał 
mi na dosyć częste wypady do pobliskiej Norymbergii. Niedaleko słynnego Loren-
z-Kirche – umieszczony na zewnątrz baner informował o godzinie, o której wieczo-
rem odprawiano Kurzandacht, zawsze z piękną muzyką organową i interesującym 
komentarzem biblijnym – odnalazłem nieduży antykwariat. Zachodziłem tam przy 
okazji każdego pobytu w rodzinnym mieście Albrechta Dürera (1471–1528). We 
wspomnianym antykwariacie nabyłem, za cenę stanowiącą równowartość filiżanki 
kawy na dworcu, niewielką książeczkę: Regula S.P. Benedicti cum constitutionibus 
congregationis Beuron (Reguła św. Benedykta z konstytucjami Kongregacji w Beu-
ron). Tytuł wytłoczony złotymi literami już na pierwszy rzut oka budzi szacunek. Św. 
Benedykt z Nursji (480–547), patriarcha wszystkich mnichów Zachodu, ułożył swoją 
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Regułę w czasach dużego zamętu, wędrówek ludów i swoistego chłodu odczuwanego 
przez Zbigniewa Herberta, zwłaszcza u Longobardów:

Ogromny chłód wieje od Longobardów
Cień ich trawę przepala kiedy zlatują w dolinę
Krzycząc swoje przeciągłe nothing nothing nothing2.

Regula S. Benedicti stworzyła i ukształtowała duszę Europy. Benedyktyńskiej 
pracy i cierpliwości zawdzięczamy ocalone i utrwalone aż do naszych dni dziedzictwo 
antyku. Wiele cennych wskazówek znajdą w Regule dla siebie ci, którym powierzono 
kierowanie zespołami ludzkimi, a także instytucjami opiekuńczymi i edukacyjnymi 
(szkoły, szpitale etc.). Cisza, skupienie, książki – to odnajdziemy w każdym klasztorze 
i w każdej bibliotece. Biblioteka jest swego rodzaju „duchową gospodą” stojącą na 
skrzyżowaniu ludzkich dróg, gotową przyjąć wędrowca.

2 Z. Herbert, Napis, Wrocław 1996, s. 31.
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Ks. Jan Marcin Mazur
Wykładowca akademicki (1982–2008), duszpasterz środowisk twórczych

VIVERE ET PHILOSOPHARI  
JAN KONIECZNY (1946–2013). POŻEGNANIE PRZYJACIELA

Dnia 28 stycznia 2013 roku zmarł w Paryżu filozof, publicysta, tłumacz i działacz 
polonijny Jan Konieczny. Urodził się 21 sierpnia 1946 roku w Wielkopolsce i jak wielu 
Polaków z jego pokolenia, już w pierwszych miesiącach życia wraz z rodzicami prze-
niósł się do Szczecina. Całe jego życie upłynęło w dwóch miastach: w Szczecinie 
i w Paryżu. Maturę uzyskał w szczecińskim VI Liceum Ogólnokształcącym w 1964 ro- 
ku. Do Paryża przybył jesienią 1972 roku i pozostał nad Sekwaną do ostatniego dnia 
swego życia. Stwórca obdarzył go wieloma talentami. Miał wrodzony dar dobrego 
kontaktu z drugim człowiekiem. Już po kilku wypowiedzianych zdaniach dało się 
rozpoznać jego błyskotliwą inteligencję i erudycję. Wielu cieszyło się darem jego 
przyjaźni. Autor tych słów przez bez mała pół wieku był beneficjentem tego wspa-
niałego daru. Bliska już 50 rocznica pierwszego spotkania stała się bezpośrednim 
impulsem do napisania niniejszego szkicu.

Po jego śmierci, w prasie polonijnej ukazującej się we Francji pojawiło się sporo 
okolicznościowych tekstów o charakterze wspomnieniowym. Autor tych refleksji 
chciałby dać własne świadectwo o Janie Koniecznym, próbując trochę przybliżyć 
jego bogatą osobowość i tym samym utrwalić to co było w niej cenne i niezwykłe. 
Podejmując to zadanie, wydaje się celowe aby wyodrębnić dwa okresy, czyli lata 
w Paradyżu i lata w Paryżu. Dodajmy, że lata w Paryżu stanowią integralną część lat 
szczecińskich. Piszący te słowa ma nadzieję, że powstający tekst będzie publikowany, 
być może, w cenionym periodyku Bibliotekarzu Zachodniopomorskim i zapewnia, iż 
nie zabraknie w nim wątków bibliotecznych.

Minęło już pół wieku…
Za kilka tygodni, dokładnie w pierwszych dniach października, minie pół wieku od 

momentu mojego pierwszego spotkania z Janem Koniecznym. Miało ono miejsce 
jesienią 1965 roku. Przybyłem wtedy do średniowiecznego opactwa pocysterskiego 
w Gościkowie-Paradyżu, w którym znalazło swoją siedzibę Wyższe Seminarium Du-
chowne dla ówczesnej Administracji Apostolskiej w Gorzowie nad Wartą. Na pełną 
normalizację tej cokolwiek powojenno-prowizorycznej sytuacji trzeba było czekać do 
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1972 roku. Seminarium nie było jednak instytucją prowizoryczną. Od 1947 roku kształciło 
kandydatów do kapłaństwa. Ktokolwiek przekracza bramę seminarium duchownego 
przynosi własną motywację, jakiś szkicowo zarysowany projekt na kształt własnego ży-
cia. Wszystko to kapitalnie ujął papież Jan Paweł II w książce napisanej z okazji złotego 
jubileuszu kapłaństwa, zatytułowanej Dar i tajemnica. Seminarzyści tworzą ustruktu-
ryzowaną i shierarchizowaną wspólnotę. Model funkcjonowania tej kościelnej uczelni 
sięga korzeniami do postanowień i dokumentów Soboru Trydenckiego (1545–1563). 

W czasie studiów seminaryjnych, alumni – kandydaci do kapłaństwa – pełnią 
rozmaite funkcje, tzw. urzędy alumnów. Tamtej jesieni 1965 roku Jan Konieczny roz-
poczynał drugi rok swoich studiów w Paradyżu i przydzielono mu urząd bibliotekarza. 
Zwykle nowy rok studiów poprzedzany jest odprawieniem trzydniowych rekolekcji. 
Rozpoczynały się one w godzinach wieczornych. Zachęcano jednak uczestników 
aby na ten czas wypożyczać stosowną literaturę z biblioteki. Wtedy też, w labiryn-
cie średniowieczno-barokowego klasztoru odkryłem seminaryjną bibliotekę. Dzieje 
paradyskiej książnicy przywołują na pamięć starą łacińską sentencję: habent sua 
fata libelli (i książki mają swoje losy). Dodajmy, że najcenniejsza część paradyskiego 
księgozbioru – inkunabuły, stare druki – kilka lat temu znalazła swoje miejsce w sali, 
która wcześniej służyła jako mieszkanie alumnów. Było to pierwsze paradyskie 
mieszkanie autora niniejszego tekstu.

Jan Konieczny (pierwszy z prawej) podczas czwartkowej przechadzki alumnów w okolicach Paradyża



149

S SPELUNCA LIBRORUM

Poznałem zatem drogę do biblioteki i któregoś dnia wieczorem, odważyłem się 
tam pójść powodowany ciekawością i chęcią jej bliższego poznania. Wspólnotę 
seminaryjną tworzyło w tym czasie około 80 alumnów. Pieczę nad ich duchową 
i intelektualną formacją sprawowało grono profesorów i wychowawców – kilkanaście 
osób, w tym dwie świeckie. Wszyscy zapisali się w pamięci młodych kandydatów do 
kapłaństwa. Kilku z naszych przełożonych i wykładowców zapamiętałem jako ludzi 
o wielkiej sile ducha, intelektu i charakteru.

W bibliotece poza dyżurującym bibliotekarzem nie było nikogo, mogliśmy swo-
bodnie rozmawiać. To pierwsze spotkanie w ciemny jesienny wieczór 1965 roku stało 
się jakby kamieniem węgielnym naszej przyjaźni. Zbliżało nas do siebie to, że po-
chodziliśmy ze Szczecina. Mnogość książek umieszczonych na regałach i w każdym 
wolnym miejscu, spowodowała, że nie mogliśmy nie mówić o książkach. Postawiłem 
Janowi może naiwne pytanie: – Czy nie odczuwasz dyskomfortu z powodu wielości 
książek przy równoczesnym braku czasu na lekturę?. Młody bibliotekarz był jakby 
przygotowany na takie pytanie – zachęcał do uważnego wczytywania się w spisy 
treści poszczególnych książek i indeksy osobowe lub choćby zatrzymanie się na 
chwilę przy tytule książki. Uważał, że nawet taki wstępny kontakt z książką, wzbogaca 
człowieka intelektualnie i duchowo. Na moją prośbę zaprezentował mi kilka pozycji, 
które były przedmiotem jego zainteresowania. Wyniosłem z tego spotkania jakąś 
niejasną ideę, że biblioteka jest przestrzenią w szczególny sposób wyodrębnioną od 
codziennego teatru wydarzeń, sprzyja też niebanalnym spotkaniom międzyludzkim. 
Księgozbiór paradyski zmieniał od tego czasu swój kształt, charakter jak i miejsce. 
Od momentu utworzenia Wydziału Teologicznego na Uniwersytecie Szczecińskim, 
jest prowadzony, opracowywany i udostępniany przez odpowiednio przygotowane 
kadry1. Specyfiką księgozbiorów seminaryjnych jest ich poszerzanie dzięki pozyski-
waniu książek będących wcześniej własnością zmarłych kapłanów. Przypominam 
sobie książki ze znakami proweniencyjnymi, których właścicielem był ks. Franciszek 
Cieszyna-Węsierski (Franz von Tessen-Węsierski ,1869–1947), profesor Uniwersy-
tetu Wrocławskiego, autor rozpraw z dziedziny filozofii i pedagogiki. Ten urodzony 
w Kościerzynie kapłan osiadł w 1934 roku jako emeryt w Szczecinie. Pozostał w na-
szym mieście także po ewakuacji Niemców w 1945 roku. Podjął współpracę z nowo 
powstałym Instytutem Bałtyckim. Jego grób znajduje się na Cmentarzu Centralnym 
w Szczecinie, niedaleko Krzyża Katyńskiego.

Pewną część księgozbioru paradyskiego stanowiły książki obcojęzyczne, często 
były to wydania luksusowe. Zwracał uwagę wysokiej klasy papier. Książki używa-
ne w liturgii z zapisem chorału gregoriańskiego Liber usualis były drukowane na 
specjalnym, nie znanym mi wcześniej papierze biblijnym. Na początku millenijnego 

1 Więcej o paradyskiej bibliotece: ks. D. Śmierzchalski-Wachocz, Dzieje byłej biblioteki zakonnej 
w Paradyżu, w: Kościół w Polsce. Dzieje i kultura, t. 4, Lublin 2005, ks. J. Stoś, Siedemnasto-
wieczne druki okolicznościowe w zbiorach biblioteki paradyskiej, Szczecin 2002.
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1966 roku dotarły do naszych rąk pierwsze egzemplarze, znanej dzisiaj powszechnie 
Biblii Tysiąclecia wydrukowanej na tym szlachetnym gatunku papieru. Wcześniej 
przeżyliśmy zakończenie prac Soboru Watykańskiego II, wraz z głośnym orędziem 
do biskupów niemieckich. Władze rozpętały prymitywną propagandę przeciw Epi-
skopatowi Polski i przeciw samej idei pojednania z Niemcami. 

Do Paradyża przybywali biskupi gorzowscy i w trakcie specjalnych konferencji 
wprowadzali alumnów w problematykę odnowy soborowej (aggiornamento). Biskup 
Wilhelm Pluta (1910–1986) zabrał ze sobą z Rzymu cały karton wydanych na Za-
chodzie książek teologicznych, uderzała ich szata graficzna i wzmiankowana już 
wyżej jakość papieru. Zupełnie nowym doświadczeniem były próby chóru alumnów, 
do którego zapisał mnie ks. Henryk Ostrzałek, profesor muzykolog, kompozytor mu-
zyki w seminarium. Na próbach uczyliśmy się kompozycji polskich twórców z epoki 
baroku, takich jak Stanisław Sylwester Szarzyński czy Grzegorz Gerwazy Gorczycki. 
W repertuarze chóru był też utwór Wacława z Szamotuł Już się zmierzcha, a także 
kilka psalmów Mikołaja Gomółki, w pięknym tłumaczeniu Jana Kochanowskiego. 
Śpiewanie w chórze daje niezwykle wzbogacające doświadczenie. Przygotowanie 
chóralnych dzieł wspomnianych kompozytorów, otwarło mi drogę do wstępnego 
poznania i uczestnictwa we wspaniałym dorobku dawnej kultury polskiej. Dopełnie-
niem tego uczestnictwa było wykonywanie tych kompozycji w czasie uroczystości 
seminaryjnych – uczestniczenie w „żywym” dziele muzycznym. Wspomniana żywa 
materia muzyki, jej swoista transcendencja i zdolność do odradzania się na nowo 
przy każdym wykonaniu nie przestają mnie fascynować aż po dzień dzisiejszy. Jan 
także śpiewał w chórze, zakwalifikowano nas do barytonów. Z początkiem 1966 roku, 
wspólnota seminaryjna rozpoczęła przygotowania do obchodów Sacrum Poloniae 
Millenium. Przeżyliśmy wspaniałe uroczystości w Gorzowie. Uczestniczyło w nich 
około 70 tys. ludzi. Śpiewaliśmy w chórze alumnów. Na polowym ołtarzu ustawiono 
relikwiarz z relikwiami św. Wojciecha – patrona Ojczyzny. Niemal wszyscy uczest-
niczyliśmy w centralnych uroczystościach millenijnych na Jasnej Górze w dniach  
2–3 maja 1966 roku. Niezwykłe wrażenie wywarła na mnie liturgiczna procesja, w któ-
rej szło kilkudziesięciu biskupów, zamykała ją pełna dostojeństwa postać prymasa 
Polski, kardynała Stefana Wyszyńskiego (1900–1981).

Każdego dnia spotykaliśmy się z naszymi profesorami i formatorami. Niektórzy 
z nich swoje studia kończyli jeszcze przed wojną albo w czasach okupacji. W tych 
wydawało się nam bardzo odległych latach rozpoczynali oni swoją własną kapłańską 
służbę. Byli to ludzie dojrzali, uformowani, mądrzy o wyrazistych osobowościach. 
Stopnie i tytuły naukowe zdobywali w większości na Wydziale Teologicznym Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego. Przynieśli nam w darze mądrość i wiedzę z tej najstarszej 
polskiej Almae Matris. Nasi paradyscy profesorowie należeli do Zgromadzenia 
Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo. W Polsce zwano ich Lazarystami. Dzieło 
utworzenia i prowadzenia seminarium duchownego dla ówczesnej Administracji 
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Gorzowskiej powierzył im pierwszy administrator apostolski ks. dr Edmund Nowicki 
(1900–1971) w 1947 roku, późniejszy biskup gdański. Poświęcił je kardynał August 
Hlond (1881–1948). Wydarzenie to jest jednym z ważnych ogniw w łańcuchu wy-
darzeń, które stanowią swoista pełnię jego prymasostwa. Postacią wyjątkową był 
rektor ks. dr Gerard Dogiel (1915–1992), który uzyskał tytuł doktora psychologii 
na Uniwersytecie Jagiellońskim. Kapłan wielkiej wiedzy i kultury. Charyzmatyczną 
osobowością był ks. Marian Stark (1906–1984), teolog moralista. Rzeczywiście był 
to człowiek o „nieudawanej dobroci”. Wielki erudyta władający piękną polszczyzną. 
Docenił ją swego czasu Zbigniew Herbert.

W formacji przyszłych kapłanów szczególna rola przypada formatorom z zakresu 
życia duchowego. Ojcem duchownym dla alumnów Paradyża był ks. Ludwik Chodzi-
dło (1916–1996), kapelan walczących oddziałów podczas Powstania Warszawskiego. 
Wracał niekiedy do własnych przeżyć z tamtego czasu. Przed objęciem obowiązków 
w paradyskim seminarium zajmował eksponowane stanowiska w prowadzonym przez 
Księży Misjonarzy i jakże ważnym dla Warszawy i Polski kościele pod wezwaniem 
św. Krzyża. Wyróżniającą się osobowością był nasz profesor języka łacińskiego ks. 
Jacek Styła (1933–2012). Łacinę mieliśmy przez pięć lat studiów. Zamknięciem cy-
klu był egzamin przed powołaną w tym celu komisją. Ksiądz Jacek prowadził także 

Jan Konieczny podczas obchodów millenijnych w Gorzowie Wielkopolskim, listopad 1966 roku
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zajęcia z greki biblijnej – studium trwało jeden rok. Nasz łacinnik był ucieleśnieniem 
pożądanego wizerunku kapłana, którego powinny charakteryzować sanctitas, scientia 
i urbanitas, a więc świętość, wiedza i kultura obcowania z ludźmi.

Seminarium jest instytucją formacyjną i z tej racji jest ono w szczególnej pieczy 
biskupa diecezji. Biskup Wilhelm Pluta od 1958 roku rządził ogromnym terytorium 
kościelnym, które obejmowało siódmą część Polski. Biskup Wilhelm codziennie 
stawał wobec niezwykle trudnej sytuacji duszpasterskiej, ale także społecznej i po-
litycznej. Praca duszpasterska prowadzona była niemal dosłownie w warunkach 
misyjnych. Społeczeństwo ówczesne bywa określane w publikacjach jako mozaikowe. 
Często w małych miejscowościach żyli ludzie z różnych regionów, którzy przynieśli 
ze sobą odrębne tradycje. Odczuwalny był też wyraźny brak zakorzenienia i klimat 
tymczasowości. Przypomnijmy w tym miejscu, że traktat uznający naszą zachodnią 
granicę został podpisany w grudniu 1970 roku, czyli ćwierć wieku po zakończeniu 
ostatniej wojny. Jako rządca ogromnej diecezji, biskup Wilhelm odczuwał także 
złożoność jej losów.

Jesień 1965 roku to czas, w którym odbyła się czwarta sesja Soboru Watykań-
skiego II. Jak już wspomnieliśmy, biskup systematycznie spotykał się z alumnami. 
Były to comiesięczne konferencje dotyczące formacji kandydatów do kapłaństwa, 
a także spraw Kościoła. W Polsce rozpoczynała się odnowa soborowa, refleksja 
nad dokumentami Vaticanum II i pierwsze próby reformy życia chrześcijańskiego 
w lokalnych wspólnotach. Biskup Wilhelm przywoził z zagranicznych wojaży na Za-
chodzie książki. Musiał w sposób niezwykle głęboki przeżywać, nakazane prawem 
kanonicznym i odbywane z reguły co pięć lat wizytacje parafii. Była to okazja do 
spotkań z wspólnotami katolickimi, a także do zobaczenia pomorskich kościołów. 
Najstarsze z nich w XVI wieku zostały przejęte przez protestantów. Przez 400 lat ich 
progów nie przekraczali biskupi katoliccy. Wizytacje i związane z tym nawiedzenia 
wspólnot i świątyń miały wymiar głęboko symboliczny. Kapitalnie ujął to po latach 
biskup Kazimierz Majdański w słowach: Wrócił tu Kościół bo wróciła Polska. Wygła-
szane co miesiąc przez biskupa konferencje miały za cel przygotowanie alumnów do 
pracy w tych jakże różnych, w porównaniu do starych polskich diecezji, warunkach.

Jak już wspominaliśmy, seminarzystom przydzielano pewne obowiązki, na przy-
kład organisty, infirmana zajmującego się domową opieką nad chorymi, zakrystianina, 
organizatora rozgrywek sportowych etc. Jan Konieczny, gdy go poznałem, pełnił 
w ramach urzędów alumnów obowiązki bibliotekarza. W seminaryjnej bibliotece –  
od tego czasu księgozbiór parokrotnie zmieniał swoje miejsce – spotkaliśmy się 
po raz pierwszy. Pamiętam Jana siedzącego przy stosie nobliwie wyglądających 
woluminów, wśród regałów od podłogi po sufit wypełnionych książkami. Początki 
biblioteki seminarium w Paradyżu sięgają średniowiecza. Cystersów, tych jakby 
współcześnie niedocenianych budowniczych Europy, zaprosił do położonej nad 
Paklicą w zachodniej Wielkopolsce comes Mikołaj Bronisz z rodu Pomianów. Akt 
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fundacji opactwa w Paradyżu miał miejsce w 1235 roku. Paradyskie opactwo stało 
się w niedługim okresie znaczącym centrum nie tylko kultury rolnej ale także silnym 
ośrodkiem życia religijnego i intelektualnego. W tym klasztorze odpowiednią forma-
cję otrzymał, znany w średniowiecznej Europie, filozof i teolog Jakub z Paradyża 
(1381–1465). Zbiory biblioteki paradyskiej należały do najcenniejszych w tej części 
Europy. Kasata zakonów przeprowadzona w zaborze pruskim w XIX wieku położyła 
kres działalności tej wspaniałej biblioteki. Zbiory uległy rozproszeniu. Paradyski 
klasztor kilkakrotnie zmieniał swoje przeznaczenie. Po zakończeniu wojny księża 
salezjanie zorganizowali w jego murach ośrodek opiekuńczy dla młodzieży męskiej. 
Przełomowym dla losów tego pocysterskiego opactwa okazał się 1952 rok i decyzja 
ówczesnego rządcy ordynariatu gorzowskiego ks. Zygmunta Szelążka (1905–1982), 
aby klasztor stał się siedzibą seminarium duchownego. Początkowo zorganizowano 
tam studia dla trzech pierwszych roczników. Dwa pierwsze lata przeznaczone były 
na studium filozofii, rok trzeci rozpoczynał studium teologii. Alumni trzech ostatnich 
lat mieszkali i studiowali w Gorzowie Wielkopolskim. Sytuacja ta trwała do 1961 
roku, kiedy to ówczesne władze odebrały budynki w Gorzowie i wszystkie roczniki 
alumnów studiowały w Gościkowie-Paradyżu. 

Odpowiednio zorganizowana biblioteka była oczywiście niezbędnym warunkiem 
funkcjonowania seminarium. Potrzeby w tym zakresie były ogromne. Niezwykle traf-
ną decyzją był zakup księgozbioru, który zgromadził już wcześniej wspomniany ks. 
Franciszek Cieszyna-Węsierski. Kapłan ten związany był przez wiele lat z wydziałem 
teologii uniwersytetu we Wrocławiu. Jednym z ważniejszych obszarów jego badań 
była historia Kościoła – w mojej prywatnej bibliotece posiadam napisaną przez niego 
rozprawę o autorytecie, w historycznym rozwoju tego pojęcia.

Na mocy dekretu królewskiego skonfiskowano całość dóbr cysterskich w Para-
dyżu w 1796 roku. Ostatni przeor Paradyża – Karol Falecki przekazał w 1811 ro- 
ku, Bibliotece Publicznej w Warszawie 500 najcenniejszych ksiąg z klasztornego 
księgozbioru. Warto wspomnieć, iż tenże przeor dał schronienie w murach opactwa 
rannym rosyjskim żołnierzom w 1814 roku, którzy po trwającej kilkanaście tygodni 
rekonwalescencji opuścili klasztor uprzednio dewastując obiekt. Dekret o kasacji 
klasztoru cysterskiego w Paradyżu wszedł w życie 1 stycznia 1834 roku. Ostatnich 
cystersów osadzono w pobliskich parafiach. Tak zamknięto trwającą 600 lat historię 
opactwa.

W latach 50. biblioteka seminarium w Paradyżu została wzbogacona o liczne do-
nacje starych druków przekazanych głównie przez instytucje kościelne i państwowe. 
Warto tutaj wspomnieć Bibliotekę Dekanalną w Zbąszyniu – wśród 150 przekazanych 
woluminów były księgi pochodzące z Paradyża. W 1953 roku około 200 tomów prze-
kazała parafia pod wezwaniem św. Jadwigi w Zielonej Górze. Prawie 20 lat później, 
w 1972 roku, parafia pod wezwaniem św. Krzyża w Otyniu przekazała 102 staro- 
druki. Próbę uporządkowania księgozbioru podjął pod koniec lat 60. ks. prof. Alek-
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sander Usowicz CM (1912–2002). 
Dopiero w 1992 roku wyodrębniono 
i ulokowano w oddzielnym pomiesz-
czeniu wszystkie książki wydane 
do 1800 roku. Oczywiście w czasie 
wspomnianego październikowego 
spotkania nie miałem świadomości, 
że „mieszkam” pod jednym dachem 
z tak cennymi księgami. Bezpośredni 
kontakt ze starą książką, choć nie ze 
starym drukiem, miał miejsce w czasie 
zajęć z języka łacińskiego. Były to 
książki z tekstami rzymskich klasyków, 
należące do wcześniej już wspomnia-
nego ks. Franciszka Cieszyny-Wę-
sierskiego. Z takiego egzemplarza 
musiałem tłumaczyć fragment dzieła 
Tytusa Liwiusza Ab urbe condita… na 
egzaminie kończącym trwające pięć lat 
studium języka łacińskiego. 

Życie alumnów w Paradyżu płynęło 
spokojnym rytmem znaczonym egza-
minami, uroczystościami kościelnymi 
i przeżywanymi w bardzo podniosłym 
nastroju święceniami kapłańskimi. 
Jan Konieczny święcenia przyjął 
w czerwcu 1970 roku w kościele pod 

wezwaniem Chrystusa Króla w Świnoujściu. Szafarzem tego sakramentu był 
wspomniany wcześniej biskup Wilhelm Pluta. Uczestniczyłem w liturgii święceń 
i bardzo ją przeżyłem. Tego dnia właśnie, z pewnym niedowierzaniem i niepokojem 
uświadomiłem sobie, że za rok stanę przed ołtarzem z życiową decyzją przyjęcia 
święceń. W następnych dniach uczestniczyłem w prymicjach – Jan sprawował je 
w swoim parafialnym kościele pod wezwaniem św. Krzyża na Pogodnie. Niezwykle 
mądre i piękne kazanie wygłosił ks. Roman Kostynowicz (1921–2008) – proboszcz 
i kustosz katedralny w Kamieniu Pomorskim, profesor sztuki sakralnej w paradyskim 
seminarium.

Dekretem biskupa Jerzego Stroby, Jan został mianowany wikariuszem parafii 
w Nowogardzie. W grudniu 1971 roku, już jako kapłan, odwiedziłem Jana w jego 
wikariuszowskim mieszkaniu. Był to sublokatorski pokój dość skromnie umeblowany, 
ale nie brakowało w nim książek, które w pewien sposób ocieplały to wnętrze. Na 

Dedykacja w książce Tragiczny protest sprezentowa-
nej przez Jana Koniecznego autorowi artykułu (Na 
pamięć pierwszej wizyty w Nowogardzie. 12.12.71.  
J. Konieczny. Z serdecznym życzeniem aby niepoko-
je spotkanych tu ludzi były także twymi niepokojami)
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pamiątkę tej pierwszej wizyty dostałem w prezencie książkę Tragiczny protest, którą 
mam po dzień dzisiejszy z cenną dedykacją.

Pierwszy biskup szczecińsko-kamieński Jerzy Stroba tworzył od fundamentów 
struktury diecezji, musiał też myśleć o przyszłym seminarium duchownym dla Szczecina. 
Pilną potrzebą było przygotowanie odpowiedniej kadry wykładowców. Biskup wystarał 
się o stypendia w zagranicznych uczelniach i wysłał kilku kapłanów do renomowanych 
uniwersytetów znajdujących się poza granicami Polski, aby mogli podjąć specjalistyczne 
studia teologiczne. Jan skierowany został w tym celu do Paryża. W tamtejszym Instytucie 
Katolickim studiował filozofię. Nieco później podjął studia na Sorbonie, gdzie jednym 
z jego profesorów był wybitny filozof rodem z Kowna Emmanuel Lévinas (1906–1995). 
Było to zgodne z jego zainteresowaniami i preferencjami językowymi. Jeszcze w la-
tach seminaryjnych rozpoczął naukę języka francuskiego. Przypominam sobie jego 
kurtuazyjną, ekumeniczną korespondencję z ówczesnym patriarchą Konstantynopola 
Atenagorasem (1886–1972). W czasie paryskich studiów Jana pisywaliśmy do siebie 
kartki, a czasem listy. Przysyłał piękne pocztówki. Były cudowne, miały duże formaty, 
piękne kolory, umieszczano na nich reprodukcje dzieł sztuki o nieznanej wtedy u nas 
jakości. Wszystko to uświadomiło mi różnice między nami a Zachodem. W 1976 roku 
także i ja zostałem skierowany na studia w Louvain (Leuven) w Belgii. Wolą ordynariusza 
było abym został specjalistą w zakresie teologii moralnej i etyki chrześcijańskiej. Do 
Louvain-la-Neuve, w którym znalazła swoje miejsce francuskojęzyczna część starego, 
założonego jeszcze w 1425 roku uniwersytetu Sedes Sapientiae (Stolica Mądrości), 
dotarłem dopiero w listopadzie 1977 roku. Od tego momentu mogliśmy spotykać się 
częściej. Pociągi między Brukselą a Paryżem kursują często i nawet w tamtych czasach 
jeździły bardzo szybko. W połowie 1978 roku dowiedziałem się, że nastąpił w życiu 
Jana przełom, postanowił zrezygnować ze stanu kapłańskiego… 

Boże
Boże daleki
modlę się do Ciebie
nerwowo
modlę i pytam
zmęczony
o ten rozum, co nie rozumie
o tę wolność, co zniewolona
o tę miłość, co zabija
o tych ludzi, co wiedzą

Niejeden raz rozmawialiśmy o tej dramatycznej decyzji. Pogodziłem się z nią nie 
chcąc utracić przyjaciela. W życiu Jana nastąpił nowy etap. Kilkakrotnie zmieniał 
mieszkanie. Były to zwykle skromne pokoiki. Na początku lat 80. zawarł niesakra-
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mentalny związek małżeński, doczekał 
się także dwójki dzieci. Związek ten 
nie przetrwał próby czasu i rozpadł 
się po kilku latach. Kontakty nasze 
stały się w tym okresie sporadyczne, 
wszakże nie ustały. Nabrały dynamiki 
od 2005 roku. Dopiero po kilkunastu 
latach Jan zdecydował się na pierw-
szy od 1972 roku przyjazd do Polski. 
Piastował już wtedy stanowisko sekre-
tarza generalnego Federacji Polonii 

Francuskiej. Z racji pełnienia tej funkcji miał okazję uczestniczyć w wielu spotkaniach 
z najwyższymi przedstawicielami życia politycznego i kulturalnego Francji i Polski. 

Miał chyba wrodzoną umiejętność nawiązywania kontaktów z interesującymi 
ludźmi. Zaprzyjaźnił się z Maciejem Płażyńskim (1958–2010, zginął w katastrofie 
smoleńskiej) – marszałkiem Sejmu, a także ze znanym publicystą i autorem po-
czytnych książek – Andrzejem Doboszem. W ostatnich latach zbliżył się do Polskiej 
Misji Katolickiej we Francji. Zaangażował się w jej działalność, zwłaszcza na polu 
pozyskiwania stypendiów dla uzdolnionej młodzieży pochodzącej z krajów środko-
wo-wschodniej Europy.

Jan Konieczny z działaczami francuskiej Polonii

Jan Konieczny z Tadeuszem Mazowieckim
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Jan Konieczny podczas obrad przedstawicieli Polonii francuskiej (drugi od lewej)

Wywiad z Janem Koniecznym w Kurierze Szczecińskim, przeprowadzony przy okazji jego wizyty w 
Szczecinie w 2011 roku
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Wysoko oceniano jego talenty jako tłumacza. Z tej racji wchodził w skład oficjal-
nych delegacji udających się do Polski.

Tak było w przypadku nawiązania naukowych kontaktów między Wojskową Aka-
demią Techniczną i analogicznymi uczelniami francuskimi (École Spéciale Militaire de 
Saint-Cyr, École de Guerre). Zdolności translatorskie zaowocowały tłumaczeniem dzieł 
Jean-Luca Mariona. Jan współpracował ze znanym szeroko w świecie frankofońskim, 
prestiżowym wydawnictwem Larousse, specjalizującym się w redagowaniu słowników 
i encyklopedii. Angażowano go do uaktualniania haseł związanych z polską kulturą 
i historią. Autor monumentalnego dzieła Dzieje filozofii europejskiej w XV wieku prof. 
Stefan Swieżawski (1907–2004) złożył Janowi propozycję przetłumaczenia tego sze-
ściotomowego dzieła na język francuski, celem wydania tej pozycji w renomowanej 
oficynie J. Vrina. Z prób translatorskich warto wspomnieć o przetłumaczonych, choć 
jeszcze nie przygotowanych do druku, obszernych tekstach filozoficznych wspomnia-
nego już Jean-Luca Mariona. Publicystyczny talent Jana ujawnił się w jego tekstach, 
drukowanych w polskich periodykach katolickich (na przykład La Vie catholique).

Uwydatnienia
Słowo to zapożyczam od Cypriana Norwida, który w usta śmierci wkłada słowa 

„Nie stargam Cię ja – nie! – Ja, u-wydatnię!...”2. Uwydatnienia nad którymi chcę się 
zatrzymać dotyczą naszych ostatnich spotkań jakie miały miejsce w Paryżu latem 
2005 i 2006 roku. Spotykaliśmy się także w latach późniejszych, ale były to już 
spotkania w Szczecinie.

W Paryżu chętnie odwiedzaliśmy księgarnie, zwykle zabierało to nam sporo czasu, 
zakupy, ze zrozumiałych względów musiały być przemyślane i dobrze skalkulowane. 
Zapamiętałem, wypowiedziane kiedyś przez Jana przy okazji wizyty w księgarni 
wyznanie: – Chciałbym wykupić wszystkie tomiki poetyckie i wszystkie książki filo-
zoficzne. Poezja zajmowała ważne miejsce w jego myśleniu – jako inspiracja i jako 
tworzywo filozoficznej refleksji. Jan kroczył poniekąd śladami jednego z najważniej-
szych myślicieli XX wieku – Martina Heideggera (1889–1976), który zostawił cenne 
rozważania osnute na poezji Friedricha Hölderlina (1770–1843). Jan Konieczny 
często wracał do dzieł kontrowersyjnego filozofa z Fryburga. 

Martin Heidegger, Niemiec
pokochał filozofię
miłością niestety szaloną

powoli zabrała mu wszystko
on drżał przed jej spojrzeniem

2 C. K. Norwid, Nowy wybór poezji, Warszawa 1996, s. 330.



159

S SPELUNCA LIBRORUM

za bardzo
za mocno pokochał
Zakpiło zeń sobie Pytanie

a wierzył nieszczęsny, wpatrzony,
że starczy być wiernym Pytaniu

raz postawione Pytanie

Pod koniec lat 70. zaprezentował mi swoje spisane pierwociny poetyckie. Nie 
byłem bezkrytycznym słuchaczem. Szczerze podzieliłem się pewnymi wątpliwościa-
mi. Na szczęście Jan nie zrezygnował, co więcej, doskonalił swój warsztat poetycki. 
Pozostałe w rękopisach wiersze przygotował do druku i wydał własnym sumptem 
najmłodszy brat autora – Bogdan Konieczny. Przy sposobności podejmiemy próbę 
przedstawienia tej spuścizny.

Chrześcijaństwo jest religią Wcielonego Słowa, a samo pojęcie logosu jest jed-
nym z fundamentów refleksji teologicznej i filozoficznej. Przypominam sobie trochę 
niecodzienną sytuację. Na jednej z ważniejszych stacji paryskiego metra nastąpiła 
przerwa w dopływie elektryczności. Stanęły pociągi, ciemności zakryły dworzec. 
Powtarzano komunikaty apelujące o spokój, paliły się tylko małe awaryjne światełka, 
jedno umieszczone było nad nami. Zapowiadano, że przerwa potrwa około 40 minut. 
Jan wyciągnął z kieszeni marynarki mały notes. Na kilku kartkach zapisał regularnym 
pismem fragmenty natchnionych tekstów biblijnych. Zapis dokonany był w języku 
francuskim, łacińskim, greckim i hebrajskim. Zatrzymaliśmy się przy znanej scenie 
z Księgi Wyjścia, gdzie Bóg niejako przedstawia się Mojżeszowi mówiąc Jestem Który 
Jestem, a także nad Hymnem o Logosie z Prologu do Ewangelii według św. Jana. Jan 
w tych niecodziennych okolicznościach odsłonił swoją fascynację Boskim Słowem, 
tym które wypowiada Bóg i tym które pochodzi od człowieka. Otrzymałem po Janie 
około 50 notesów gęsto zapisanych, z reguły w języku francuskim. Z pobieżnego 
przejrzenia ich zawartości wynika, że są to fragmenty z przeczytanych lektur, przety-
kane własnymi komentarzami. Myślę że warto tym zapiskom poświęcić jeszcze trochę 
czasu, stanowią one jakiś ślad intelektualnych i duchowych poszukiwań ich autora. 

Pamiętny dzień 11 września 2001 roku – był także dniem, w którym w szczecińskiej 
katedrze św. Jakuba Apostoła uczczono urnę zawierającą ziemię z grobu, w którym 
pochowano niegdyś, w 1883 roku na cmentarzu w Montmorency, Cypriana Norwida. 
Jednym z inicjatorów tego wydarzenia był znany w Szczecinie psycholog-terapeuta, 
a także animator wydarzeń kulturalnych – Michał Kawecki. Niżej podpisany został 
poproszony o wygłoszenie stosownej homilii. Szczecińskie uroczystości stanowiły 
jakby statio w swoistym powrocie post mortem do Ojczyzny, za którą poeta zawsze 
tęsknił. Przypomnijmy, że wcześniej z Montmorency urnę przywieziono do Watykanu, 
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gdzie poświęcił ją Jan Paweł II. Finałem tego długiego tak w czasie jak i w prze-
strzeni itinerarium było złożenie urny w wawelskiej Katedrze, obok prochów Adama 
Mickiewicza i Juliusza Słowackiego. Krakowskim uroczystościom przewodniczył 
kardynał Stanisław Dziwisz. Jako uczestnik tych wydarzeń, zapragnąłem zobaczyć 
dom św. Kazimierza, w którym zmarł Cyprian Norwid. Stało się to możliwe dopiero po 
pięciu latach. Razem z Janem udaliśmy się do Ivry-sur-Seine – peryferyjnej dzielnicy 
Paryża, gdzie znajduje się ten dom. Na ścianie frontowej umieszczono stosowną 
tablicę upamiętniającą naszego wieszcza. Niedaleko wspomnianego domu znajduje 
się skwer noszący jego imię, tam również znajduje się mała tabliczka informująca 
kim był Cyprian Norwid. Stanęliśmy przy niej. Pamiętam do dziś słowa powiedziane 
wtedy przez Jana: – Nic mu się w życiu nie udało oprócz poezji... – odniosłem wtedy 
wrażenie, że wypowiedział coś bardzo osobistego…

Uwydatnieniem, które można uznać za symboliczną klamrę zamykającą ponie-
kąd, trwającą niemal pół wieku przyjaźń była wyprawa do nowej siedziby Biblioteki 
Narodowej Francji (Bibliothèque nationale de France) w Paryżu. Cztery wielkie 
nowoczesne budynki, które łączy ciekawie zakomponowany zespół zieleni, przypo-
minają cztery otwarte w pozycji stojącej księgi zwrócone ku sobie. Można się w tym 

Biblioteka Narodowa Francji Autor: Jean-Pierre Dalbéra
Źródło: https://www.flickr.com/photos/dalbera/4944528385 (CC BY 2.0).
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doszukać jakiejś zachęty do otwartości na ludzi i idee, może jakiejś przestrogi aby 
nie być człowiekiem unius libri…

Rozbłysk Eschatonu
Jeden z pozostawionych przez Jana tekstów poetyckich, to jakby dialog autora 

z Eschatonem, który oznacza sprawy ostateczne człowieka. 

W moim kraju,
Eschatonie,
ludzie żyją ponad stan,
ludzie wierzą ponad miarę
a dziewczyny piękne są.
W moim kraju, Eschatonie,
szczęście jest w zasięgu dłoni,
wszyscy wiedzą, co to jest
a dziewczyny śmieją się.
W moim kraju, Eschatonie,
ludzie światło biorą w dłonie,
co zachwytem już nie płonie.
Wielkie rzeczy są zaczęte
żadne nie będą skończone.

Swój dialog de novissimis (tak nazywany jest ten traktat w teologii) Jan zaczął 
w młodości. Jego własne umieranie zaczęło się w uroczystości Wniebowzięcia Naj-
świętszej Marii Panny, czyli 15 sierpnia 2012 roku. Jan Konieczny niedawno wpro-
wadził się do nowego lokum w solidnej paryskiej kamienicy. Codzienne wędrówki 
na szóste piętro powodowały wzrost ciśnienia krwi, nadszedł moment krytyczny… 
Przeszło pięć miesięcy trwały różne zabiegi medyczne i starania kręgu przyjaciół.

Ostatni etap jego ziemskiej wędrówki przywodzi na myśl wiersz Zbigniewa Her-
berta, gdzie Bóg rozmawia z żydowskim filozofem Baruchem Spinozą (1632–1677). 
Dialog wyrafinowany i przejmujący. Wolno sądzić, że w przypadku Jana śmierć nie 
przerwała tego dialogu, ale przeniosła go na inny, niedostępny dla nas poziom.

[…]
pytał o pierwszą przyczynę

– Bóg patrzył w nieskończoność
pytał o przyczynę ostateczną

– Bóg łamał palce
chrząkał
kiedy Spinoza zamilkł
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rzecze Bóg
– mówisz ładnie Baruch
lubię twoją geometryczną łacinę
a także jasną składnię
symetrię wywodów
pomówmy jednak
o Rzeczach Naprawdę
Wielkich

– popatrz na swoje ręce
pokaleczone i drżące

– niszczysz oczy
w ciemnościach

– odżywiasz się źle
odziewasz nędznie
[…]

– dbaj o dochody
jak twój kolega Kartezjusz

– bądź przebiegły
jak Erazm
[…]

– uciszaj
racjonalną furię
wpadną do niej trony
i sczernieją gwiazdy

– pomyśl
o kobiecie
która da ci dziecko

– widzisz Baruch
mówimy o Rzeczach Wielkich
[…]3

Władze Polskiej Misji Katolickiej we Francji zdecydowały aby został pochowany 
na wspomnianej już wcześniej, polskiej nekropolii w Montmorency.

Tato, powiedz,
czy tam, w niebie,
uroczyście was witano ?
Jak to było -

3 Z. Herbert, Pan Cogito, Kraków 2008, s. 57–59.
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- no powiedz !
On -
przyjmował was grupami ?
czy każdego po kolei ?
Pewnieś był zażenowany.
Ktoś wam chyba podpowiedział,
jak należy się zachować.
Ilu było wtedy z Tobą ?
Poznaliście się od razu ?
Tam już, zresztą, sami swoi -
- przecież w niebie.
Jakżeś musiał być zdziwiony,
gdy to wszystko zobaczyłeś.
Co też Ty tam teraz robisz ?
Pewnie znowu myślisz o nas,
i w tym niebie, jak na ziemi,
ciągle głowę masz zajętą
znajomymi nam troskami.
Tato, kręć się blisko bramy,
ja już tam niedługo przyjdę.

Informacja o śmierci Jana Koniecznego w Głosie Katolickim z 17 lutego 2013 roku



164

BIBLIOTEKARZ ZACHODNIOPOMORSKI

Nie mogłem uczestniczyć w po-
grzebie, ale na początku paździer-
nika 2013 roku nawiedziłem, ten 
jakże ważny dla Polaków historyczny 
cmentarz i pomodliłem się przy gro-
bie przyjaciela. Za zgodą i wiedzą 
rodziny Jana przywiozłem do Szcze-
cina kilkadziesiąt książek pochodzą-
cych z jego księgozbioru, głównie 

filozoficznych, z intencją aby przekazać je Bibliotece Wydziału Teologicznego 
Uniwersytetu Szczecińskiego. Postanowiłem jednak aby te książki nosiły znak 
przynależności do Jana i postarałem się o odpowiedni znak własności – ekslibris. 

Słowa vivere et philosophari są oczywiście echem starożytnej maksymy: 
najpierw żyć potem filozofować (primum vivere, deinde philosophari). We wspo-
mnianym wyżej wierszu Zbigniewa Herberta, Bóg wyrażając uznanie dla myśli 
filozoficznej Barucha Spinozy i dla jego doskonałej łaciny, w którą ją ubierał, 
jednocześnie jakby współczuł filozofowi z Amsterdamu, że nie był zbyt sprawny 
w organizowaniu własnej codzienności. Błażej Pascal (1623–1662) napisał, że 
rozum ma swoje racje ale swoje racje ma także serce.

Tak było w całym życiu Jana Koniecznego.

Ekslibris Jana Koniecznego
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1 lipca

Podczas spotkania Dyskusyjnego Klubu 
Książki w Filii nr 4 Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej w Szczecinie, rozmawiano o powieści Fio-
letowy hibiskus Adichie Chimamanda Ngozi.

2 lipca

W Filii nr 12 Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Szczecinie odbyło się spotkanie Dysku-
syjnego Klubu Książki poświęcone publikacji 
Grandhotel Jaroslava Rudisa.

Z inicjatywy Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Gryficach, mieszkańcy miasta mogli wypo-
cząć na seansie filmowym, zorganizowanym 
na błoniach gryfickiego parku, podczas ogól-
nopolskiej trzeciej edycji Kina na leżakach.

Oficjalnie otwarto nowy budynek Gminnej Bi-
blioteki Publicznej w Stanominie. Placówkę 
przeniesiono do nowej siedziby z pomieszczeń 
szkolnych, zajmowanych od momentu utworze-
nia biblioteki. Inwestycja, realizowana w ramach 
projektu Rewitalizacja miejscowości Stanomino 
w gminie Białogard, współfinansowana przez 
Unię Europejską ze środków Europejskiego 
Funduszu Rybackiego, objęła przebudowę 
z rozbudową budynku usługowo-handlowego 
wraz ze zmianą sposobu użytkowania z prze-
znaczeniem na bibliotekę, salę tradycji oraz 
salę szkoleniowo-konferencyjną w Stanominie.

3 lipca 

Gminną Bibliotekę Publiczną w Dolicach od-
wiedzili bibliotekarze z powiatu stargardz-

kiego. Celem wizyty był udział w letniej kon-
ferencji poświęconej kondycji biblioteki we 
współczesnym świecie. W spotkaniu uczest-
niczyli przedstawiciele bibliotek z Chociwla, 
Stargardu, Ińska i Marianowa. Podczas konfe-
rencji, Renata Osumek – instruktor, pracownik 
metodyczny Książnicy Stargardzkiej – przed-
stawiła nowy standard katalogowania zbiorów. 
Dyrektor biblioteki w Dolicach, Marek Wejman, 
zapoznał gości z historią placówki, jej orga-
nizacją oraz działaniami mającymi na celu 
pozyskiwanie dodatkowych środków na dzia-
łalność statutową. Przedstawił też możliwości 
wykorzystania w bibliotece tabletów, które 
biblioteka otrzymała po złożeniu wniosku do 
Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyj-
nego.

Filia nr 54 ProMedia Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Szczecinie włączyła się w obcho-
dy przekazania polskim władzom Szczecina, 
przypadające na 5 lipca. W siedzibie placówki 
zorganizowano prelekcję Świadkowie histo-
rii, po której młodzi mieszkańcy miasta mieli 
możliwość porozmawiać z zaproszonymi pio-
nierami. Obejrzano także film archiwalny o po-
wojennym Szczecinie, pochodzący ze zbiorów 
Archiwum Państwowego.

Do 10 lipca, dzieci brały udział w zajęciach 
literacko-teatralnych pod kierunkiem Joanny 
Borer-Dzięgiel, zorganizowanych w ramach 
akcji Wakacje w Bibliotece, realizowanej w fi-
liach Koszalińskiej Biblioteki Publicznej.

Do 31 lipca w Książnicy Pomorskiej prezento-
wano wystawę prac malarskich Bożeny Mozo-
lewskiej zatytułowaną Czerwone, czarne.

KRONIKA

Małgorzata Maciejewska, Przemysław Nowaczek
Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie

Małgorzata Zychowicz
Koszalińska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela
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7 lipca

Członkowie Dyskusyjnego Klubu Książki dzia-
łającego W Filii nr 54 ProMedia Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej w Szczecinie, spotkali się 
na Łące Kany. Omawiano książkę Good night, 
Dżerzi Janusza Głowackiego. Spotkanie zor-
ganizowano we współpracy z Teatrem Kana. 

Z okazji 70 rocznicy pierwszego szwedzkiego 
wydania książki opowiadającej o przygodach 
Pippi Långstrump, w Filii nr 54 ProMedia Miej-
skiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie otwar-
to wystawę 70 lat Pippi Pończoszanki.

8 lipca 

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kołobrze-
gu gościli funkcjonariusze policji, którzy za-
proszonym dzieciom przedstawili temat Bez-
pieczne wakacje.

W ramach akcji Wakacje w Bibliotece, Ko-
szalińska Biblioteka Publiczna zaaranżowała 

spotkanie autorskie z Marcinem Pałaszem, 
autorem książek dla dzieci. Ponownie zorga-
nizowano je 23 lipca.

9 lipca 

Filia nr 54 ProMedia Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej w Szczecinie zaprosiła mieszkańców miasta 
na wykład Fabryka benzyny, dotyczący ruin fa-
bryki benzyny syntetycznej w Policach. Spotka-
nie zorganizowano we współpracy ze Stowarzy-
szeniem Przyjaciół Ziemi Polickiej Skarb.

13 lipca

Koszalińska Biblioteka Publiczna, realizując 
projekt Język polski galopem – wakacje z języ-
kiem ojczystym, zorganizowała liczne spotka-
nia z autorami książek dla dzieci i młodzieży 
oraz autorytetami z dziedziny języka polskie-
go. Wśród zaproszonych znalazły się pisarki 
Agnieszka Frączek i Barbara Kosmowska, 
profesorowie językoznawcy Jerzy Bralczyk 
oraz Jan Miodek, najsłynniejsze „polskie gło-

Język polski galopem w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej
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sy”, czyli Krystyna Czubówna i Zofia Kucówna, 
dziennikarz Michał Ogórek.

Do 17 lipca, w ramach akcji Wakacje w Biblio-
tece, w filiach Koszalińskiej Biblioteki Publicz-
nej młodzież brała udział w warsztatach ko-
miksu prowadzonych przez Szymona Teluka.

14 lipca

Biblioteka Publiczna w Mirosławcu zaprosiła 
czytelników na spotkanie z dietetykiem me-
dycznym Patrycją Sankowską.

16 lipca

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Dziwnowie 
miał miejsce cykl spotkań ze znawcami polsz-
czyzny, prowadzony pod hasłem „Język polski 
galopem” – wakacje z językiem ojczystym.

17 lipca 

Miejska Biblioteka Publiczna w Międzyzdrojach 
przeprowadziła cykl spotkań ze znawcami pol-

szczyzny, pod hasłem Język polski galopem – 
wakacje z językiem ojczystym. Pierwszą część, 
przeznaczoną dla dzieci i młodzieży, popro-
wadziła dr hab. Agnieszka Frączek – autorka 
zabawnych wierszy, w których rozprawia się 
z błędami językowymi oraz Barbara Kosmow-
ska – autorka nagradzanych książek dla dzieci 
i młodzieży. Lekcji retoryki udzieliła dzieciom dr 
Aneta Załazińska – współautorka (wraz z Mi-
chałem Rusinkiem) książki Co ty mówisz?! Ma-
gia słów czyli retoryka dla dzieci. Była też okazja 
do poznania dziejów polszczyzny, przedstawio-
nych przez dr Izabelę Winiarską i Jarosława 
Górskiego, wykorzystujących w trakcie swojej 
pogadanki filmy animowane. Drugą część za-
początkowała rozmowa prof. Jerzego Bralczy-
ka i prof. Jana Miodka z Michałem Ogórkiem 
i dr hab. Katarzyną Kłosińską. Bohaterem ko-
lejnego spotkania była aktorka i autorka ksią-
żek Zofia Kucówna, która przeczytała wybrane 
fragmenty z 11 księgi Pana Tadeusza. Na ko-
niec wieczoru Krystyna Czubówna przeczyta-
ła wybrane Baśnie braci Grimm, opracowane 
przez Philipa Pullmana. Współorganizatorem 
wydarzenia była Fundacja Zatrzymać Czas.

Język polski galopem – wakacje z językiem ojczystym w Międzyzdrojach – prof. Jan Miodek
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Do 20 sierpnia w Książnicy Pomorskiej pre-
zentowano wystawę z cyklu Lekarze fotogra-
fują przyrodę, zatytułowaną Cudowna natura 
wody – X stanów skupienia.

20 lipca

W Filii nr 54 ProMedia Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Szczecinie, Andrzej Bierca –
pracownik Muzeum Archeologiczno-Histo-
rycznego w Stargardzie, wygłosił wykład, 
z cyklu Tajemnice pomorskich akwenów, pod 
tytułem Torpedownia nad Jeziorem Miedwie. 
Prelegent przedstawił historię obiektu, jego 
powiązania z lotniskiem w Kluczewie i obo-
zem pracy przymusowej w okolicy Bielkowa, 
powstałym na jego potrzeby. Wydarzenie zor-
ganizowano wspólnie z Fundacją Ścieżkami 
Pomorza.

Do 31 lipca, w ramach akcji Wakacje w Biblio-
tece, w filiach Koszalińskiej Biblioteki Publicz-
nej, zajęcia ekologiczne prowadziła Grażyna 
Kuras z Fundacji Zielona Akcja.

23 lipca

Projekt pod nazwą Czytające podwórka został 
zrealizowany w Bibliotece w Gołańczy Pomor-
skiej. Dzieci z okolicznych miejscowości miały 
okazję poznać pisarkę Barbarę Kosmowską, 
autorkę między innymi książek dla dzieci 
i młodzieży.

29 lipca

W Filii nr 36 Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Szczecinie, na spotkaniu Dyskusyjnego 
Klubu Książki omawiano książkę Witamy 
w piekle Doma Joly’ego.

1 sierpnia

Do 31 sierpnia w Miejskiej Bibliotece Publicz-
nej w Kołobrzegu realizowano program Wa-
kacje bez nudy. Dzieci poznawały baśniowe 
stwory i potwory, słuchały prześmiesznych 
historyjek o szkolnych perypetiach Mikołajka 
i koszmarnego Karolka, rozwiązywały zagadki 
i rebusy.

4 sierpnia

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Dziwno-
wie, z czytelnikami spotkał się Tomasz Raczek, 
promujący swoją nową książkę Kinopassana – 
sztuka oglądania filmów.

Filia nr 54 Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Szczecinie zorganizowała kolejne spotka-
nie Dyskusyjnego Klubu Książki, w trakcie 
którego omawiano książkę Możliwości wyspy, 
Michela Houellebecq’a. Po raz drugi w waka-
cje odbyło się „pod skrzydłami” Teatru Kana 
na Łące Kany.

Tego samego dnia w siedzibie ProMediów, 
prelekcję poświęconą jednemu z piękniej-
szych nadodrzańskich zakątków – Dolinie Mi-
łości, wygłosił Ryszard Matecki. Towarzyszyła 
jej dyskusja z publicznością. Współorganiza-
torem spotkania była Fundacja Ścieżkami Po-
morza.

Do 27 sierpnia w Książnicy Pomorskiej człon-
kowie Fotoklubu Zamek prezentowali swoje 
najnowsze zdjęcia na wystawie Zestawy III.

6 sierpnia 

W Filii nr 54 ProMedia Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Szczecinie, Ewa Maria Wojtasik 

–szczecińska poetka, prozatorka i animatorka 
życia społecznego, spotkała się z mieszkań-
cami miasta. Rozmowę poprowadził Stanisław 
Nyczaj – przewodniczący kieleckiego oddzia-
łu Związku Literatów Polskich. O oprawę arty-
styczną spotkania zadbała Alicja Czarnuszka 
z grupy teatralno-recytatorskiej ESPERO, któ-
ra śpiewała oraz recytowała wybrane utwory 
przy akompaniamencie gitary.

7 sierpnia

W Galerii Region Koszalińskiej Biblioteki Pu-
blicznej miał miejsce wernisaż wystawy Tra-
dycja i kultura Państwa Środka w rysunkach 
chińskich dzieci, na której zaprezentowano 
zbiory Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczo-
ści Dziecka w Toruniu. Ekspozycja została 
zorganizowana z inicjatywy grupy koszaliń-
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skiej Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Chińskiej. 
Zakończyła się 31 sierpnia.

17 sierpnia

Do 21 sierpnia, w Bibliotece Publicznej w Mi-
rosławcu dzieci uczestniczyły w przeznaczo-
nym dla nich cyklu zajęć wakacyjnych.

20 sierpnia

W Filii nr 54 ProMedia Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Szczecinie, pod hasłem Rycerze 
zdobędą ProMedia, Grzegorz Lazarus – do-
wódca Chorągwi Kazimierza V i dr Przemy-
sław Kołosowski – archeolog, poprowadzili 
spotkanie poświęcone zakonom rycerskim 
rezydującym w Chwarszczanach w okresie od 
XIII do XVI wieku.

25 sierpnia 

W Książnicy Pomorskiej, w cyklu Academia 
Buddhica, wykład Tradycja buddyzmu ty-
betańskiego na Zachodzie i w Polsce wygłosił 
Lopon Ogyan Tanzin Rinpocze.

26 sierpnia 

W Filii nr 36 Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Szczecinie, Dyskusyjny Klub Książki rozma-
wiał o powieści Bambino Ingi Iwasiów. 

27 sierpnia

Filia nr 54 ProMedia Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Szczecinie zorganizowała, wspólnie 
ze Stowarzyszeniem Rozwoju i Edukacji Lider, 
spotkanie podróżnicze Stany Zjednoczone: 
od Nowego Jorku po Key West. Obdarzony 
wyjątkowymi zdolnościami oratorskimi Robert 
Abelite – znany przewodnik, pilot i podróż-
nik, opowiedział o swojej wyprawie wzdłuż 
wschodniego wybrzeża USA.

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Między-
zdrojach odbył się finisaż wystawy prac Janiny 
Bagrowskiej, połączony z wieczorem poetyc-
kim zatytułowanym Dialog serc. Członkowie 
Oddziału Kołobrzeskiego Stowarzyszenia Au-

torów Polskich: Krystyna Guranowska-Stolarz 
i Stanisław Nyczaj zaprezentowali wiersze 
o miłości. Oprawę muzyczną zapewniła Mał-
gorzata Siemieniec, która zaśpiewała utwory 
z repertuaru między innymi Anny German, 
Anny Jantar oraz Piotra Szczepanika.

28 sierpnia 

Książnica Pomorska stała się miejscem spo-
tkania członków Klubu Harbińczyków oraz de-
legacji z miasta Harbin. Goście obejrzeli mię-
dzy innymi znajdującą się w zbiorach biblioteki 
unikatową kolekcję harbinianów.

1 września

W Oddziale dla Dzieci Biblioteki w Policach, 
uczniowie z klas zerowych i pierwszych szkół 
podstawowych nr 2 i 3, uczestniczyli w zaję-
ciach edukacyjnych, grach zręcznościowych 
i uroczystości pasowania na czytelników.

Do 28 września w Książnicy Pomorskiej pre-
zentowana była, przygotowana przez Mu-
zeum Ziemi Wieluńskiej, wystawa Tragedia 
Wielunia – 1 września 1939 r.

Do 30 września w łączniku Książnicy Pomor-
skiej można było podziwiać wybrane plakaty, 
z 24 dotychczasowych edycji Festiwalu Ma-
larstwa Współczesnego. Natomiast w Galerii 
Jednego Obrazu, Magdalena Seredyńska pre-
zentowała swoją pracę Zatrzymać rozsypane.

2 września

Największa filia Koszalińskiej Biblioteki Pu-
blicznej – nr 8 – obchodziła 50-lecie swojej 
działalności. Z tej okazji życzenia złożyli: 
prezydent miasta, komisja kultury rady miej-
skiej, współpracujące stowarzyszenia, kole-
żanki i koledzy bibliotekarze, czytelnicy. Uro-
czystość uświetnił występ pianisty, ucznia 
Zespołu Szkół Muzycznych w Koszalinie. 
Był też okolicznościowy tort. Jeszcze tego 
samego dnia, działający przy instytucji Dys-
kusyjny Klub Książki, spotkał się aby omówić 
powieść Tracy Chevalier Dziewczyna z mu-
szlą.



170170

BIBLIOTEKARZ ZACHODNIOPOMORSKI

W Filii nr 4 Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Szczecinie, Dyskusyjny Klub Książki rozma-
wiał o powieści Czarodziejska góra Tomasza 
Manna, natomiast w Filii nr 6 dyskutowano 
o książce Michalina Wisłocka. Sztuka kocha-
nia Violetty Ozminkowskiej.

Do 28 września w Książnicy Pomorskiej pre-
zentowano wystawę Krym – niedokończona 
podróż, wspólne dzieło Polaka Ryszarda 
Karczmarskiego i Ukraińca Romana Kraw-
czenki, fotograficzny plon ich podróży szla-
kiem Adama Mickiewicza i jego Sonetów 
krymskich.

3 września 

W Filii nr 12 Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Szczecinie spotkał się Dyskusyjny Klub 
Książki aby rozmawiać o powieści Dobre wy-
chowanie Amor Towles. 

Do 28 października w Książnicy Pomorskiej 
eksponowana była wystawa 70 lat prasy 

w Szczecinie, którą przygotował dr Michał 
Urbas, wykorzystując materiały znajdujące się 
w zbiorach Książnicy Pomorskiej i Archiwum 
Państwowego w Szczecinie.

5 września

W tym roku Koszalińska Biblioteka Publiczna 
zorganizowała akcję Narodowe Czytanie Lalki 
Bolesława Prusa w restauracji City Box. Frag-
menty powieści czytali prezydent i wiceprezy-
denci miasta oraz aktorzy Teatru Propozycji 
Dialog im. Henryki Rodkiewicz w Koszalinie. 
W autobusach miejskich odtwarzano audiobo-
ok Lalka, a wszyscy, którzy przynieśli egzem-
plarze tej książki, mogli otrzymać pamiątkową 
pieczątkę Narodowego Czytania 2015.

W Tucznie natomiast Lalkę czytano na skwe-
rze przed Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy. 

W Narodowym Czytaniu Lalki Bolesława 
Prusa udział wzięła również Powiatowa Bi-
blioteka Publiczna w Goleniowie, która otrzy-

Jubileusz 50-lecia Filii nr 8 Koszalińskiej Biblioteki Publicznej
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mała wsparcie organizacyjne ze strony Teatru 
Brama. Lekturę powieści zainicjował znany 
i ceniony aktor Przemysław Bluszcz. Akcję 
prowadzono na stadionie miejskim, podczas 
pikniku sportowego Bądź fit. Na stoisku biblio-
teki trwał jednocześnie kiermasz taniej książki, 
a na dzieci czekały kolorowe gry i zabawki.

Do czwartej edycji ogólnopolskiej akcji Na-
rodowe Czytanie włączyła się także Filia nr 
54 ProMedia Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Szczecinie. Tym razem do publicznej lektu-
ry zaproszono osoby ze świata kultury, polityki 
oraz popularyzatorów nauki, artystów, malarzy, 
a także osobę niedowidzącą wraz z aktorką.

W Wałczu miejscem akcji Narodowe Czytanie 
Lalki Bolesława Prusa stało się Wałeckie Cen-
trum Kultury. Przedsięwzięcie zostało zorgani-
zowane przez Powiatową Bibliotekę Publiczną 
oraz Miejską Bibliotekę Publiczną Wałeckie 
Centrum Kultury. Na miłośników literatury cze-
kała nie tylko fantastyczna lektura, ale również 
wystawa Bolesław Prus w zbiorach wałeckich 
bibliotek, kram subiekta Rzeckiego oraz kawia-
renka U Wokulskiego. Jak co roku nie zawiodły 
ważne osobistości życia publicznego regionu.

W Dębnie, w miejsce akcji Narodowe Czyta-
nie Lalki przeistoczyła się Biblioteka Publicz-

na Miasta i Gminy. W bohaterów: Ignacego 
Rzeckiego, Stanisława Wokulskiego, Izabelę 
Łęcką, Kazimierza Starskiego, Jana Min-
cela, prezesową Zasławską oraz Michała 
Szumana wcieliły się znane osoby z lokalnej 
społeczności. Czytający wystąpili w strojach 
zaprojektowanych przez miejscową rekon-
struktorkę garderoby historycznej Magdalenę 
Bekier.

6 września

Do Biblioteki Publicznej w Drawnie przybył Te-
atr Duet z Krakowa, z przedstawieniem Kotek 
i Kogutek. Obejrzeć widowisko przyszły dzieci 
z Przedszkola Miejskiego w Drawnie. Spek-
takl miał na celu nauczenie małych widzów 
rozsądku, ostrożności i posłuszeństwa.

7 września

W Bibliotece Publicznej w Drawnie zorganizo-
wano spotkanie autorskie z Agnieszką Lingas- 
Łoniewską. Autorka opowiedziała o swoich 
początkach pisarskich. Jej twórczość, to głów-
nie powieści sensacyjne z wątkami romanso-
wymi.

Tego samego dnia Agnieszka Lingas-Łoniew-
ska została zaproszona na otwarte spotkanie 

Narodowe Czytanie Lalki w Koszalinie
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Dyskusyjnego Klubu Książki w Bibliotece Pu-
blicznej Miasta i Gminy w Tucznie.

W Książnicy Pomorskiej, prof. dr hab. Zyg-
munt Szultka wygłosił czwartą część wykładu 
Słowiańska ludność rodzima Pomorza Za-
chodniego z perspektywy 2015 roku.

W Bibliotece Dziecięcej Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Kołobrzegu miało miejsce spotkanie 
z dziećmi, z cyklu Bajkowe poranki. Najmłodsi 
wysłuchali między innymi Elmera i zagubio-
nego misia Davida McKee oraz Pszczółkę 
Melę Joanny Dziejowskiej. Goście zapoznali 
się z interaktywną książką Saliny Yoon Kliknij 
mnie, a następnie podczas zajęć plastycznych 
wykonali prace dotyczące tytułowych bohate-
rów książek. Bajkowe poranki zorganizowano 
jeszcze 14, 21 i 28 września.

8 września

W Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Dęb-
nie, były żołnierz Armii Krajowej, Ryszard Cza-
czka promował świeżo wydany tomik swoich 
poezji zatytułowany Zbiór wierszy różnych.

Do 12 września w Koszalińskiej Bibliote-
ce Publicznej trwał 12 Europejski Festiwal 
Filmowy Integracja Ty i Ja pod hasłem Wi-
zerunek moją siłą. Festiwalowi goście, oso-
by niepełnosprawne, pokazały, jak kreując 
siebie – także poprzez wygląd – manifestu-
ją swoją osobowość, zainteresowania arty-
styczne i pasję życiową oraz to, że inność 
jest pięknem, którego nie definiuje spraw-
ność fizyczna. W konkursie znalazło się kil-
kadziesiąt filmów fabularnych i dokumental-
nych z całego świata, podejmujących temat 
niepełnosprawności. Walczyły o festiwalowe 
nagrody – Motyle 2015. Poza tym, w progra-
mie znalazły się pokazy mody, happeningi, 
spektakle, koncerty, spotkania z filmowcami 
i sportowcami, projekcje specjalne, konferen-
cja naukowa, wykłady i mnóstwo dobrej, inte-
gracyjnej energii.

9 września

W Filii nr 9 Koszalińskiej Biblioteki Publicznej, 
na spotkaniu Dyskusyjnego Klubu Książki, 
omawiano powieść Wery Gorczyńskiej Dla-
czego nie powiedziałaś?

12 Europejski Festiwal Filmowy Integracja Ty i Ja w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej
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Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinku 
zaprosiła czytelników i mieszkańców miasta 
na Festyn sąsiedzki.

10 września

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Między-
zdrojach, Mariusz Szczygieł, znany reportaży-
sta, dziennikarz i miłośnik Czech spotkał się 
z czytelnikami i mieszkańcami miasta. Roz-
mowę z gościem poprowadziła Andżelika Ga-
łecka, dyrektor biblioteki.

11 września

W Filii nr 3 Koszalińskiej Biblioteki Publicznej 
członkowie młodzieżowego Dyskusyjnego 
Klubu Książki rozmawiali o lekturach wakacyj-
nych.

W Książnicy Pomorskiej odbyła się konfe-
rencja Archiwum Państwowe w Szczecinie, 
Książnica Pomorska im. S. Staszica w Szcze-
cinie, Muzeum Narodowe w Szczecinie 
w przestrzeni społecznej Pomorza Zachod-
niego w latach 1945–2015. Poza prelekcjami 
na temat siedemdziesięcioletniej historii tych 

instytucji, swoimi wspomnieniami i refleksjami 
podzielili się ich byli i obecni pracownicy.

Do 30 września, w Książnicy Pomorskiej 
można było zwiedzać wystawę Powojenny 
Szczecin: dokumenty – fotografie – publika-
cje, ukazującą unikatowe materiały z okre-
su kształtowania się administracji polskiej 
w Szczecinie w latach 1945–1947. Należały 
do nich między innymi niepublikowane doku-
menty pochodzące z archiwum rodzinnego 
Piotra i Małgorzaty Zarembów oraz ze zbiorów 
Sekcji Rękopisów Książnicy Pomorskiej, zwią-
zane z działalnością pierwszego polskiego 
prezydenta Szczecina Piotra Zaremby i pierw-
szego wojewody szczecińskiego Leonarda 
Borkowicza.

12 września

W Bibliotece Publicznej w Mirosławcu Jaro-
sław Leszczełowski, autor książki Frydlandz-
kie dzieje Mirosławca, spotkał się z osobami 
zainteresowanymi dziejami miasta.

Bibliotekarze Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Międzyzdrojach: Andżelika Gałecka, Gra-

Mariusz Szczygieł w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Międzyzdrojach
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żyna Bejster, Anna Piecyk, Szymon Głod 
włączyli się w organizację Pikniku Rodzin-
nego w miejscowym amfiteatrze. Przygoto-
wane stoisko nazwano Biblioteka na wesoło 

– warsztaty plastyczne z klaunami. Kolorowo 
przebrani bibliotekarze prowadzili zajęcia dla 
najmłodszych.

Policcy bibliotekarze uczestniczyli już po raz 
czwarty w festynie Dzień Starego Miasta. Jego 
głównym organizatorem był Ośrodek Opieki 
Społecznej we współpracy z Radą Osiedla nr 
2 i Gimnazjum nr 3 oraz wieloma innymi insty-
tucjami, stowarzyszeniami i firmami. Bibliote-
karze przygotowali dla polickich mieszkańców 
stragan z książkami, propagując w ten sposób 
akcję uwalniania książek – Wybierz, przeczy-
taj i podaj dalej…

14 września

Do 16 października w Książnicy Pomorskiej 
prezentowana była wystawa Sąsiad z papieru 
| Der Nachbar aus Papier, przygotowana we 
współpracy z Landesbibliothek Mecklenburg-

-Vorpommern Günther Uecker.

15 września

W Sali pod Piramidą Książnicy Pomorskiej 
w Szczecinie, z czytelnikami spotkał się Szy-
mon Hołownia, popularny dziennikarz i autor 
książek. Rozmowę prowadził Konrad Wojtyła. 

W Filii Novej Biblioteki w Policach, dzieci 
z grupy o nazwie Misie z Przedszkola Publicz-
nego nr 10, uczestniczyły w lekcji bibliotecznej, 
której temat brzmiał Idzie jesień. 

Do 16 września, w Koszalińskiej Bibliotece Pu-
blicznej, w ramach cyklicznej akcji Nastolatki 
w bibliotece, gimnazjaliści z klas pierwszych 
wzięli udział w spotkaniu autorskim z pisarką 
książek o problemach młodzieży Katarzyną 
Majgier oraz zapoznali się z ofertą biblioteki.

Do 17 września Filia Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Choszcznie realizowała ciąg zajęć 
twórczych składających się na projekt Czytam 
sobie w bibliotece. Warsztaty były inspirowane 
książkami Marta i ufoludek Wojciecha Widła-
ka oraz Wyprawa na biegun – o ekspedycji 
Amundsena Rafała Witka. W zajęciach wzięło 

Nastolatki w bibliotece czyli gimnazjaliści na spotkaniu z Katarzyną Majgier w Koszalińskiej Bibliotece 
Publicznej
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udział ponad 100 uczniów ze szkół podstawo-
wych w Choszcznie.

Do 30 października w Miejskiej Bibliotece Pu-
blicznej w Dziwnowie czynna była wystawa 
Batik, udostępniona przez Galerię i Ośrodek 
plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu. 
Batik to indonezyjskie słowo oznaczające za-
równo technikę barwienia z zastosowaniem 
masy z płynnego wosku, jak również tkaninę 
wykonaną tym sposobem.

16 września

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Dziwno-
wie i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Między-
zdrojach, na spotkaniach Dyskusyjnych Klu-
bów Książki, gościł Szymon Hołownia.

17 września

Miejska Biblioteka Publiczna w Międzyzdro-
jach zorganizowała warsztaty plastyczne pod 
hasłem Witaj szkoło. Podczas zajęć, dzieci 
wspólnie z rodzicami i bibliotekarzami tworzy-
ły piórniki i przyborniki na biurko.

Przy fontannie w Parku Miejskim w Polano-
wie, przy licznej publiczności, Biblioteka Mia-
sta i Gminy Polanów oraz Teatr Verbum pod 
kierunkiem Jerzego Żelaznego przygotowali 
czwartą edycję Narodowego Czytania. Frag-
ment Lalki Bolesława Prusa czytali przedsta-
wiciele władz lokalnych i aktorzy.

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Szcze-
cinku i w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej 
gościł Szymon Hołownia, który prezentował 
swoją twórczość. 

Do Biblioteki Publicznej w Złocieńcu zawitały 
dzieci z Przedszkola im. Zajączka Złocieniasz-
ka. Najmłodsi wysłuchali między innymi opo-
wieści z serii Tupcio Chrupcio. Zajęcia konty-
nuowano w dniu następnym.

18 września

Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy w Dęb-
nie odwiedzili: Robert Ryss – redaktor Gazety 

Chojeńskiej, Bogdan Twardochleb – dzienni-
karz i publicysta Kuriera Szczecińskiego, Pa-
weł Migdalski – prezes Stowarzyszenia Histo-
ryczno-Kulturalnego Terra Incognito z Chojny. 
Na spotkaniu z czytelnikami i mieszkańcami 
miasta dokonali prezentacji książek Iść po 
granicy. Artykuły, eseje, rozmowy oraz Co-
dzienne pogranicze. Głosy publicystów.

W cyklu Tajemnice pomorskich akwenów, 
Książnica Pomorska we współpracy z Funda-
cją Ścieżkami Pomorza zorganizowała wykład 
Andrzeja Biercy Torpedownia nad jeziorem 
Miedwie.

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Świno-
ujściu, w Sali Konferencyjnej miała miejsce 
prezentacja autorskiego filmu Michała Jusz-
czakiewicza Rafał Wilk – człowiek ze stali. Po 
projekcji, autor filmu opowiadał o swoim dziele 
licznie przybyłej młodzieży gimnazjalnej, zdra-
dzając kulisy jego powstawania i dopowiada-
jąc jego fabułę. Chętnie także odpowiadał na 
liczne pytania. Tego samego dnia, po południu 
otwarto wystawę malarstwa i rzeźby Beaty 
Król i Macieja Darcza zatytułowaną Widok na 
morze.

19 września

Książnica Pomorska przygotowała uroczyste 
„wodowanie” książki Z Lublina na oceany au-
torstwa kapitana żeglugi wielkiej Zbigniewa 
Saka. 

20 września

Do 27 września, w Książnicy Pomorskiej trwał 
cykl imprez edukacyjnych dla dzieci i młodzie-
ży, będący częścią Zachodniopomorskiego 
Festiwalu Nauki. W jego skład weszły między 
innymi wykłady o pisarzach takich jak: Krzysz-
tof Kamil Baczyński, Konstanty Ildefons Gał-
czyński, Janusz Korczak, Adam Mickiewicz. 
Nie zabrakło też prelekcji: Od „nowiny” do ga-
zety. Historia czasopiśmiennictwa w pigułce, 
Od glinianej tabliczki do e-booka, Co i gdzie 
ukrywa biblioteka, Wystąpienia publiczne, 
Szkoła bez karności jest jak młyn bez wody… 
XIX-wieczne szkoły wiejskie na Pomorzu. 



176176

BIBLIOTEKARZ ZACHODNIOPOMORSKI

Można było także wziąć udział w warsztatach 
Zróbmy sobie książkę.

21 września

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Między-
zdrojach, zorganizowano finisaż wystawy fo-
tografii Brygidy Imielskiej, zatytułowanej Nuda 
nie musi być nudna, a wieczorem wspomina-
no dawne Międzyzdroje.

W Bibliotece Publicznej w Gryfinie z czytelni-
kami Oddziału Dziecięcego spotkała się pisar-
ka, poetka, profesor zwyczajny nauk humani-
stycznych– Joanna Papuzińska oraz malarka 
i ilustratorka książek dla dzieci – Elżbieta Kry-
gowska-Butlewska.

Bibliotekę Publiczną w Złocieńcu odwiedzi-
li uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1. 
Wizyta miała związek z realizacją projektu 
Czytam, poznaję, myślę, więc jestem. Dzieci 
zapoznały się z pomieszczeniami biblioteki 
oraz usługami, jakie oferuje placówka. Du-
żym zainteresowaniem cieszyła się czytelnia 
wyposażona w komputery i nowoczesne ta-
blety.

22 września

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Choszcz-
nie młodzieżowy Dyskusyjny Klub Książki, roz-
prawiał o książce Buba Barbary Kosmowskiej.

W Koszalińskiej Bibliotece Publicznej, Wi-
told Danilkiewicz promował swoją książkę 
Koszalin mojej młodości. Wspomnienie z lat 
1955–1980. Prezentacja publikacji doskonale 
wpasowała się w obchody 750-lecia miasta. 
Wydała ją Koszalińska Biblioteka Publiczna 
ze środków miejskich.

W Książnicy Pomorskiej miała swoją premierę 
jubileuszowa edycja Encyklopedii Szczecina, 
wydana z okazji 70 rocznicy przyłączenia do 
Polski Szczecina. W spotkaniu z czytelnikami 
udział wzięło kilku z ponad 300 autorów haseł 
zawartych w publikacji.

Gawędę wojewody Marka Tałasiewicza 
o Szczecinie przedstawiono w Filii nr 54 Pro-
Media Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szcze-
cinie. Współorganizatorem wydarzenia stano-
wiącego część Projektu dla szczecińskiego 
seniora była Fundacja Humanum (B)est. 

Promocja wspomnień Witolda Danilkiewicza w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej



177177

K KRONIKA

Z wizytą czytelniczą, na spotkanie Jak to do-
brze, że jest już jesień, do Filii nr 4 Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Szczecinie przyszły 
dzieci z Przedszkola Publicznego nr 50. Ma-
luchy zwiedziły placówkę, poznały zasady wy-
pożyczania zbiorów oraz zostały zaproszone 
do wspólnej lektury książek. 

23 września

W Filii nr 3 Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Szczecinie, bibliotekarze spotkali się z naj-
młodszymi czytelnikami z Punktu Przedszkol-
nego Zachodniopomorskiego Towarzystwa 
Przyjaciół Dzieci. 

W Czytelni Głównej Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Kołobrzegu, na spotkaniu Dyskusyj-
nego Klubu Książki omawiano powieść Oksa-
ny Zabużko Siostro, siostro.

Filia Naukowa Biblioteki w Policach, w cy-
klu spotkań pod nazwą Polskie tradycje na-
szym dziedzictwem kulturowym, zaprosiła 
swoje czytelniczki na spotkanie Jesień 
w kuchni. 

W Moryniu zrealizowano projekt Widocznie 
ekologicznie. Akcja była skierowana do dzieci, 
dorosłych oraz osób starszych. Koordynowa-
ła ją Miejska Biblioteka Publiczna w Moryniu 
oraz Komisariat Policji w Chojnie.

Do 25 września, w Filii nr 12 Miejskiej Biblio-
teki Publicznej w Szczecinie odbywały się za-
jęcia dla dzieci z klas trzecich Szkoły Podsta-
wowej nr 11. 

W tych samych dniach, w Bibliotece Uniwer-
sytetu w Rostocku miała miejsce niemiec-
ko-polska konferencja Przyszłość pomiesz-
czeń bibliotecznych – biblioteki w XXI wieku. 
Współorganizowana była przez: Miasto Han-
zeatyckie Rostock, Niemieckie Stowarzy-
szenie Bibliotekarzy (DBV), Stowarzyszenie 
Bibliotekarzy Niemieckich (VdB), Zachodnio-
pomorskie Porozumienie Bibliotek, Fundację 
Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Na sesji poświęconej zmieniającej się prze-
strzeni bibliotek publicznych i naukowych, obec-
ni byli goście z Polski oraz bibliotekarze z Biblio-
teki Uniwersytetu w Rostocku, Landesbibliothek 

Uczestnicy konferencji w Bibliotece Uniwersytetu w Rostocku – zaproszeni goście ze Szczecina, Toru-
nia oraz Niemiec podczas zwiedzania miasta
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M-V w Schwerinie i Hochschulbibliothek Ne-
ubrandenburg. Ze strony polskiej z referatami 
wystąpiły Halina Filip – dyrektor Miejskiej Biblio-
teki Publicznej w Kołobrzegu oraz Mirosława 
Różycka – zastępca dyrektora Biblioteki Głów-
nej Uniwersytetu Szczecińskiego.

24 września

W Filii nr 11 Koszalińskiej Biblioteki Publicznej, 
osoby zainteresowane mogły spotkać się z Ja-
nuszem Piotrem Kowalkowskim, który promo-
wał swoją twórczość poetycką, w tym ostatni 
tomik Słowa zakazanych modlitw nazwane 
wierszami. Prezentację połączono z recitalem 
piosenek, zaśpiewanych przez poetę.

W Filii nr 14 Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Szczecinie, Dyskusyjny Klub Książki po-
święcił swoje spotkanie pozycji Bombaj: maxi-
mum city Suketu Mehta. 

Do Filii nr 36 Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Szczecinie, na spotkanie W królestwie ksią-

żek, przybyły pięciolatki z Przedszkola Pu-
blicznego nr 50.

W Filii nr 54 ProMedia Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Szczecinie można było uczest-
niczyć w wernisażu wystawy malarstwa 
Krzysztofa Krzywińskiego, zatytułowanej 
Miejsca II. 

W Filii nr 54 ProMedia Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Szczecinie odbyły się warsz-
taty z tworzenia książki sensorycznej dla 
uczniów z klas drugich Szkoły Podsta-
wowej nr 54. Poprowadziła je animatorka 
Marta Wróblewska oraz niewidoma ar-
tystka Wiesława Buczulińska. Ilustracje 
stworzone przez dzieci posłużyły do skom-
ponowania książki Kropeczka, napisanej 
alfabetem Braille’a, wydanej w czarnodru-
ku wraz z audiodeskrypcją. Wydarzenie 
było częścią projektu Widzieć więcej, niż 
się widzi – wiedzieć więcej, niż się wie, re-
alizowanego w ramach programu Kultura 
Dostępna.

Promocja twórczości Janusza Kowalkowskiego w Filii nr 11 Koszalińskiej Biblioteki Publicznej
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25 września

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bornem 
Sulinowie zorganizowano jesienny wieczór 
poetycki Słowa jak krople deszczu, przygo-
towany przez działający przy placówce Klub 
Literacki Pod Piórem.

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Świnouj-
ściu miała miejsce prezentacja książki Danina 
pamięci, której autorką jest świnoujścianka 
Wiktoria Żukiewicz-Dziwota. Spotkanie popro-
wadziła redaktor naczelna Telewizji Słowianin 
Mariola Żółtowska. Publikacja zawiera wspo-
mnienia z syberyjskiej tułaczki pisarki oraz jej 
mamy.

W Galerii Literackiej Biblioteki w Policach 
odbył się wernisaż wystawy malarstwa Do-
roty Karandyszowskiej Nad brzegiem rzeki 
Lete. 

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Czaplinku, 
Dyskusyjny Klub Książki poświęcił swoje spo-
tkanie powieści Lizzie Dorn Spokojne czasy.

W Filii nr 13 Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Szczecinie spotkali się członkowie Dysku-
syjnego Klubu Książki, którzy omówili pozycje 
Ani z widzenia, ani ze słyszenia oraz Z pokorą 
i uniżeniem autorstwa Amélie Nothomb.

Oddział dla Dzieci Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej w Choszcznie gościł uczniów ze Szkoły 
Podstawowej nr 1. Dzieci przybyły do placów-
ki, realizując zajęcia z cyklu Magiczny Świat 
Książki.

W Bibliotece Publicznej w Złocieńcu słuchacz-
ki Uniwersytetu Trzeciego Wieku ze Złocieńca 
wzięły udział w zajęciach manualnych. Tym 
razem tworzono lampiony ze słoików i jesien-
nych liści.

Do 24 października w Książnicy Pomorskiej 
można było wziąć udział w akcji bookcros-
singowej Dzielenie się to kultura! Książka za 
książkę, zorganizowanej przez Goethe-Institut 
w Warszawie z okazji 25 rocznicy utworzenia 
Instytutu.

26 września

W Książnicy Pomorskiej odbyły się warsztaty 
literackie Metafizyka tworzenia, zorganizowa-
ne w ramach działalności Centrum Aktywności 
Kulturalnej Osób Niesprawnych Wzrokowo.

27 września

W Świetlicy Wiejskiej w Szczeglinie zorganizo-
wano spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki, 
poświęcone twórczości Henryka Sienkiewicza.

Do 3 października w Miejskiej Bibliotece Pu-
blicznej w Kołobrzegu trwał Tydzień Zakaza-
nych Książek. Poszczególne placówki wcho-
dzące w skład instytucji przygotowały wystawy 
publikacji, które z różnych przyczyn były lub 
są nadal zakazane. Książki można było wypo-
życzyć, a z dołączonych do nich kolorowych 
zakładek wyczytać historię cenzury wybrane-
go tytułu.

Także Miejska Bibliotek Publiczna w Szczeci-
nie w tych dniach obchodziła Tydzień Zakaza-
nych Książek. Na przybyłych do jej placówek 
czekał szereg atrakcji, takich jak spotkania, 
wystawy i prezentacje.

28 września

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bornem 
Sulinowie rozpoczął się autorski projekt Kwa-
dransik z książeczką. Podczas tej akcji, dzieci 
z Niepublicznego Przedszkola Jedyneczka 
spotykały się w Dziale Dziecięcym, w ponie-
działkowe ranki, na krótkich tematycznych za-
bawach i czytaniu książeczek.

W Filii nr 54 ProMedia Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Szczecinie promowano kolejny 
numer szczecińskiego kwartalnika literacko-

-kulturalnego eleWator. Gościem specjalnym 
wieczoru był Waldemar Bawołek – prozaik, 
laureat kilku konkursów literackich.

W Książnicy Pomorskiej, Halina Czosnowicz, 
znana podróżniczka i popularyzatorka kultur 
różnych krajów, opowiedziała o Maroku. Spo-
tkanie zostało zorganizowane w ramach dzia-
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łalności Centrum Aktywności Kulturalnej Osób 
Niesprawnych Wzrokowo.

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna 
w Drawsku Pomorskim zorganizowała warsz-
taty literacko-edukacyjne, które poprowadziła 
Iza Niewiadomska-Labiak – poetka, malarka, 
autorka i ilustratorka książek dla dzieci. 

Uczennice Szkoły Podstawowej w Kaliszu Po-
morskim uczestniczyły w warsztatach literac-
ko-ilustracyjnych, które w miejscowej bibliote-
ce poprowadziła Iza Niewiadomska-Labiak.

W Choszcznie celebrowano Dzień Głośnego 
Czytania. Oddział dla Dzieci Miejskiej Biblio-
teki Publicznej odwiedzili uczniowie klasy 2b 
ze Szkoły Podstawowej nr 1. Podczas warsz-
tatów Czytam sobie w bibliotece dzieci, na 
podstawie opowiadania Ewy Nowak Szarka, 
realizowali scenariusz zajęć Szarka i wilki. 
Natomiast filię biblioteki odwiedziła integra-
cyjna klasa 3b ze Szkoły Podstawowej nr 3. 
Uczniowie wysłuchali fragmentów opowiada-
nia Rafała Witka Mur. O historii powojennego 
Berlina. Dzieci poznały historię obecnej stolicy 
Niemiec oraz wzbogaciły swoje słownictwo 
o pojęcia takie jak: plan miasta, architektura, 
mur berliński itp.

W Oddziale Dziecięcym Biblioteki Publicznej 
w Gryfinie, książkę szwedzkiej pisarki Jujji 
Wieslander Mama Mu czyta, przedszkolakom 
przeczytała Beata Gorzelańczyk – prezes 
Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego 
w Gryfinie.

Wypożyczalnię Główną Biblioteki w Policach 
odwiedziły dzieci z Przedszkola Urwisek. Do 
głośnego czytania został wybrany utwór Da-
vida McKee Elmer. Po wysłuchaniu opowieści, 
dzieci wykleiły kolorowymi karteczkami portret 
słonia, którego – na pamiątkę wizyty w biblio-
tece – zabrały do przedszkola. 

29 września

W Dziale Regionalnym Biblioteki w Policach 
można było posłuchać dwóch opowieści 
z książki Moniki Wilczyńskiej Zamkowe opo-

wieści duszka Bogusia. Spotkanie było uroz-
maicone wirtualną wycieczką po Zamku Ksią-
żąt Pomorskich w Szczecinie, podczas której 
bibliotekarka opowiadała o jego tajemnicach. 
Uczestnikami spotkania byli uczniowie klasy 
4e ze Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach.

W Książnicy Pomorskiej, w ramach cyklu Bli-
żej Chin – spotkania z kulturą i tradycją, zebra-
ły się osoby zainteresowane chińskimi wróż-
bami oraz Księgą Przemian (I-Ching).

W Filii nr 30 Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Szczecinie dzieci z klasy zerowej Szkoły 
Podstawowej nr 55 spotkały się z biblioteka-
rzami pod hasłem Nowy dom Arka. 

30 września

W Filii nr 36 Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Szczecinie, Dyskusyjny Klub Książki oma-
wiał publikację Między Stettinem a Szczeci-
nem Jana Musekampa.

W Filii nr 4 Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Szczecinie, z osobami zainteresowanymi 
tematem Profilaktyka przeciwbólowa w cho-
robach narządu ruchu, czyli jak sobie pomóc, 
gdy pojawia się ból spotkała się fizjoterapeut-
ka Beata Olesiak.

W Filii nr 54 ProMedia Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Szczecinie pod szyldem Czy 
serce miasta? Debata o centrum Szczecina 
kontynuowano dyskusję, zapoczątkowaną na 
zorganizowanej w kwietniu konferencji na te-
mat estetyki miasta. Współorganizatorem było 
Stowarzyszenie Lider.

W Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy 
w Tucznie spotkali się członkowie Dyskusyj-
nego Klubu Książki, aby omówić wakacyjne 
lektury.

W Filii w Kliniskach Wielkich Miejskiej i Powia-
towej Biblioteki Publicznej w Goleniowie odby-
ło się spotkanie z artystami Martą Wiśniewską 
i Jackiem Drozdą, zatytułowane Natchnieni 
przyrodą. Jego uczestnicy wysłuchali historii 
z życia gości związanych z ich wspólną pasją, 
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którą jest natura. Twórcy poprowadzili również 
warsztaty malarskie.

W Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicz-
nej w Goleniowie, Teatr Fantazja z Krakowa 
przedstawił Przygody Alladyna. Spektakl wpi-
sał się w program Mamo! Tato! Chodźmy do 
biblioteki!

Do 27 października w Książnicy Pomorskiej 
prezentowano 24 grafiki obchodzącego 
w tym roku 95 urodziny Helmuta Maletzke – 
uznanego niemieckiego malarza, grafika i pi-
sarza.

1 października

W Bibliotece Publicznej w Mirosławcu, wspól-
nie ze Stowarzyszeniem Rekreacyjnym Czte-
ry Pory Roku zorganizowano Narodowe Czy-
tanie Lalki.

W Filii nr 38 Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Szczecinie odbyło się spotkanie Dyskusyj-
nego Klubu Książki poświęcone Tam gdzie nie 
sięga już cień Hanny Kowalewskiej.

Do 31 października, w Galerii Jednego Obra-
zu Książnicy Pomorskiej prezentowano płótno 
Katarzyny Lewandowskiej Komunia św.

2 października

Do Filii nr 9 Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Szczecinie, na obchody Światowego Dnia 
Zwierząt, pod hasłem Przytul mnie do serca, 
przybyła 20-sosbowa grupa dzieci z klasy dru-
giej Szkoły Podstawowej nr 35.

W Bibliotece Publicznej im. Marii z Czarto-
ryskich Wirtemberskiej w Trzebiatowie wy-
słuchano mistrzowskiej interpretacji wierszy 
w wykonaniu Anny Seniuk. Wykorzystano 
utwory między innymi: Marii Pawlikowskiej-

-Jasnorzewskiej, Małgorzaty Hillar, Wisławy 
Szymborskiej, Renaty Teresy Korek. Aktor-
ka wystąpiła przed trzebiatowską publicz-
nością w ramach trzeciej edycji Festiwalu 
Czytania, organizowanego przez Książnicę 
Pomorską.

Do 5 października, w Książnicy Pomorskiej 
trwał Festiwal Czytania Odkrywcy Wyobraźni. 
w którym uczestniczyło blisko 7 tys. szczeci-
nian i mieszkańców województwa zachod-
niopomorskiego. Główną atrakcją festiwalu 
było czytanie przez cenionych artystów frag-
mentów dzieł literackich. Publiczność miała 
okazję spotkać się z autorami, uczestniczyć 
w wieczorach poetyckich, spektaklach i reci-
talach. Nie zabrakło atrakcji dla najmłodszych 
czytelników. Książnicę zaszczycili swoją 
obecnością między innymi tacy twórcy jak: 
poetka Ewa Lipska, pisarze Magdalena Grze-
bałkowska i Andrzej Saramonowicz, reporter 
Wojciech Tochman, językoznawca prof. Jerzy 
Bralczyk. Wśród artystów, którzy podzielili się 
z publicznością interpretacją wybranej literatu-
ry, znaleźli się między innymi: Grażyna Barsz-
czewska, Olga Bołądź, Karolina Gorczyca, 
Jarosław Gajewski, Krzysztof Gosztyła, Maja 
Komorowska, Zofia Kucówna, Olaf Lubaszen-
ko, Sławomira Łozińska, Anna Seniuk, Danuta 
Stenka, Joanna Szczepkowska, Henryk Talar, 
Joanna Trzepiecińska, Robert Więckiewicz, 
Adam Woronowicz, Magdalena Zawadzka, 
Wojciech Pszoniak. Tematem kolejnej edycji 
Czytagramów, czyli słuchowiska na żywo, były 
listy Witkacego do żony Jadwigi, znajdujące 
się w zbiorach Książnicy Pomorskiej.

Podczas trwającej do 12 października dru-
giej edycji Kołobrzeskiego Festiwalu Książki, 
Miejska Biblioteka Publiczna w Kołobrzegu 
przygotowała dla mieszkańców szereg atrak-
cji i imprez towarzyszących. Najmłodsi mieli 
okazję spotkać się z jedną z czołowych ilu-
stratorek książek – Małgorzatą Flis, która 
na oczach widzów odkrywała tajniki swoje-
go warsztatu artystycznego. Dla starszych 
dzieci, niezwykłym przeżyciem było spotka-
nie ze znaną pisarką – Renatą Piątkowską. 
W programie festiwalu nie zabrakło miejsca 
na spotkanie z podróżnikiem – Leszkiem 
Szczasnym, który prezentując slajdy „zabrał” 
młodzież w niezwykle sentymentalną podróż 
do świata Orientu. Rozstrzygnięty został kon-
kurs fotograficzny dla młodzieży Świat wokół 
mnie. Wśród imprez towarzyszących znalazły 
się między innymi lekcje biblioteczne dla dzie-
ci i młodzieży takie jak Poznajemy bibliotekę 
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i Bestiariusz oraz wystawy Ilustracje z ksią-
żek Wydawnictwa Literatura i Książki zaka-
zane. Festiwal zamknęło spotkanie autorskie 
z Marcinem Mellerem – znanym dziennika-
rzem i prezenterem telewizyjnym. Inaugu-
racja kołobrzeskiego festiwalu zbiegła się 
z uroczystym otwarciem biblioteki po trzylet-
nim remoncie, który zrealizowano w ramach 
priorytetu Biblioteka+. Infrastruktura Bibliotek, 
stanowiącego część Wieloletniego Programu 
Rządowego Kultura+, dzięki dofinansowaniu 
ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego. Imprezę uatrakcyjnił wieczór lite-
racki, którego gościem specjalnym była Anna 
Seniuk. Ważnym elementem tej uroczystości 
było nadanie imienia Jana Frankowskiego 
nowo otwartej sali wystawowej oraz przywró-
cenie odnowionej sali klubowej dawnej nazwy 

– Kolabrega.

3 października

Gościem Miejskiej i Powiatowej Biblioteki 
Publicznej w Goleniowie był aktor i „król” pol-
skiego dubbingu – Jarosław Boberek, który 
przeczytał fragmenty Przygód Piotrusia Pana 
Jamesa Matthew Barriego.

W Filii Novej Biblioteki w Policach, w ramach 
Festiwalu Czytania 2015, z mieszkańcami 
miasta spotkał się pisarz Łukasz Wierzbicki, 
autor książek: Afryka Kazika, Dziadek i niedź-
wiadek, Machiną przez Chiny. 

Tego samego dnia, pisarz gościł w Bibliotece 
Publicznej w Gryfinie.

5 października

W Książnicy Pomorskiej obchodzono jubile-
usz 110-lecia utworzenia biblioteki. Wręczo-
no odznaczenia zasłużonym pracownikom 
oraz przedstawiono prezentacje związane 
z historią instytucji. Imiona jej byłych dyrek-
torów: Erwina Ackerknechta oraz Stanisła-
wa Badonia otrzymały sale Czytelni Pomo-
rzoznawczej.

Miejską Bibliotekę Publiczną w Dziwnowie od-
wiedziły dzieci z Przedszkola Promyk Słońca.

W Filii Naukowej Biblioteki w Policach, Dysku-
syjny Klub Książki rozprawiał o powieści Cena 
wody w Finistere autorstwa szwedzkiej pisarki 
Bodil Malmsten.

Jarosław Boberek w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Goleniowie
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W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Między-
zdrojach, czytelnicy i mieszkańcy miasta 
mieli możliwość spotkać się z Barbarą Tere-
są Dominiczak oraz Zbigniewem Piaseckim 
podczas wieczoru poetyckiego, który towa-
rzyszył XXXIV Zjazdowi Żołnierzy Kresowych 
Armii Krajowej. W wydarzeniu uczestniczyła 
również Aleksandra Petrusewicz, poetka 
i fraszkopisarka, która pełniła rolę współgo-
spodarza spotkania.

W Bibliotece Publicznej w Gryfinie zrealizo-
wano projekt edukacyjny dla dzieci O ekologii 
KULTURALNIE. Jego celem było propagowa-
nie postaw proekologicznych i wiedzy z zakre-
su ochrony środowiska wśród uczniów szkół 
podstawowych czterech gmin województwa 
zachodniopomorskiego: Szczecina, Gryfina, 
Polic, Stargardu. Organizatorem była Funda-
cja Zatrzymać Czas przy współpracy z Książ-
nicą Pomorską. Wydarzenie sponsorował 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. W pro-
gramie znalazły się ekologiczne warsztaty, 
pogadanki, spotkania z przyrodnikami i leśni-
kami, spektakle oraz czytanie literatury przy-
rodniczej i ekologicznej przez popularnych 

aktorów oraz pisarzy. Imprezę zainicjowało 
spotkanie z Pawłem Wakułą, znanym ilu-
stratorem i autorem książek dla dzieci, na co 
dzień rysownikiem w tygodniku Angora i jego 
dodatku dla dzieci Angorka. Następnie odbyły 
się warsztaty pod hasłem Z recyklingiem za 
pan brat. Podczas zajęć, uczniowie ze Szkoły 
Podstawowej nr 1 oraz ze Szkoły Podstawo-
wej nr 3 dowiedzieli się dlaczego i jak należy 
segregować śmieci oraz co to jest recykling. 
Tworzono prace plastyczno-techniczne z za-
stosowaniem materiałów nadających się do 
ponownego wykorzystania. Ponadto w ciągu 
dnia, dla młodych czytelników dostępny był 
Ekopunkt z przygotowanymi przez Oddział 
Dziecięcy książkami o tematyce ekologicznej.

Miejska Biblioteka Publiczna w Kołobrzegu 
zaprosiła najmłodszych czytelników na spo-
tkanie z cyklu Bajkowe poranki. Dzieci mogły 
w nich uczestniczyć także 12, 19 i 26 paź-
dziernika.

W Filii nr 54 ProMedia Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Szczecinie, Ewa Lipska zapro-
siła czytelników na spotkanie zatytułowane 
O co chodzi, czyli spotkanie z poetką, której 

Barbara Teresa Dominiczak w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Międzyzdrojach
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gościem była poetka. Poprowadził je prof. An-
drzej Skrendo z Uniwersytetu Szczecińskiego.

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Pomie-
rzynie uczestniczyli w zajęciach czytelniczych, 
opartych na bajce Kopciuszek w interpretacji 
Michała Rusinka, przygotowanych przez Bi-
bliotekę Publiczną w Kaliszu Pomorskim.

6 października 

W Filii nr 54 ProMedia Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej, Dyskusyjny Klub Książki omawiał po-
wieść Gołębiarki Alice Hoffman.

Filię nr 5 Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Szczecinie odwiedziła grupa przedszkola-
ków z Przedszkola Publicznego nr 53. 

W Filii nr 12 Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Szczecinie rozpoczęła się jesienno-zimowa 
edycja kursów komputerowych dla seniorów.

W Filii nr 38 Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Szczecinie, w związku z obchodzonym 
dzień wcześniej Dniem Postaci z Bajek, 
spotkały się dzieci ze Szkoły Podstawowej 
nr 51.

Pod hasłem Wieczór metafizyczny, Jan Wy-
rwas promował swe wiersze w Koszalińskiej 
Bibliotece Publicznej, w ramach Dni Kultury 
Chrześcijańskiej.

Obchody te stały się okazją do prezentacji 
w Galerii Region wystawy gobelinów o tema-
tyce religijnej autorstwa Zofii Szreffel, czynnej 
do 23 października.

7 października 

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Między-
zdrojach z czytelnikami spotkała się Renata 
Piątkowska, pisarka dla dzieci, autorka mię-
dzy innymi: Oko w oko ze zwierzakiem, Twar-
dy orzech do zgryzienia, Mądra głowa zna 
przysłowia, Która to Malala?

W Koszalińskiej Bibliotece Publicznej miał 
miejsce finał 14 edycji powiatowego konkursu 
Wybieramy Mistrza Pięknego Czytania. W tym 
roku, z okazji 110 rocznicy urodzin Konstante-
go Ildefonsa Gałczyńskiego, uczestnicy czyta-
li jego poezje i listy.

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bornem 
Sulinowie uroczyście otwarto wystawę ma-

Konkurs Wybieramy Mistrza Pięknego Czytania w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej
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larstwa Danuty Śniak-Filipczak i Henryka Fi-
lipczaka.

W Filii nr 8 Koszalińskiej Biblioteki Publicznej, 
na spotkaniu Dyskusyjnego Klubu Książki 
omawiano książkę Christiny Baker Kline Sie-
roce pociągi.

W Filii nr 36 Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Szczecinie, w efekcie współpracy z Regio-
nalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej, 
spotkano się z uczniami z Gimnazjum nr 34.

W Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Choszcznie rozpoczęło działalność koło te-
atralne skupiające uczniów Szkoły Podstawo-
wej nr 1 uczęszczających na świetlicę szkol-
ną. Pierwsze zajęcia, oparte na opowiadaniu 
Grzegorza Kasdepke Teatr, miały charakter 
integracyjny. Dzieci dowiedziały się kto two-
rzy teatr i jak należy się w nim zachowywać. 
Uczestnicy spotkania we własnym gronie, za 
pomocą pantomimy, odegrali swoje pierwsze 
role.

Do Oddziału dla Dzieci Biblioteki w Policach 
zaproszono młodych czytelników na Spo-
tkanie z lekturą szkolną. Kolejne tego typu 

zajęcia zorganizowano 8 i 15 października. 
Uczestniczyły w nich dzieci ze Szkoły Pod-
stawowej nr 1 w Policach oraz uczniowie ze 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Policach, Szkoły 
Podstawowej w Jasienicy i Szkoły Podstawo-
wej w Tanowie.

8 października

W Bibliotece Publicznej w Złocieńcu przepro-
wadzono pierwszy wirtualny wywiad z aktorką 
filmową, teatralną i estradową – Emilią Kra-
kowską oraz psychologiem, szkoleniowcem, 
ratownikiem GOPR oraz skoczkiem spado-
chronowym, zawodowo zajmującym się pracą 
z ludźmi i wspieraniem ich w samorozwoju – 
Tomaszem Kozłowskim.

W Filii nr 4 Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Szczecinie, Dyskusyjny Klub Książki po-
święcił swoje zebranie powieści Kafka nad 
morzem Harukiego Murakamiego. 

W Filii nr 54 ProMedia Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Szczecinie, z mieszkańcami miasta 
spotkała się autorka poczytnych książek dla 
dzieci Renata Piątkowska oraz lektorka Elż-
bieta Malwina Kożurno.

Renata Piątkowska w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Międzyzdrojach
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W filiach nr 12, 38, 46 i 54 Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Szczecinie zorganizowano spo-
tkanie online z Emilią Krakowską. Wydarze-
nie zrealizowano w ramach przedsięwzięcia 
Akcja e-motywacja Fundacji Orange. Dotyczy 
ono aktywizacji i wsparcia osób starszych 
w rozwoju osobistym i społecznym.

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Dziwno-
wie podróżnik Leszek Szczasny spotkał się 
z czytelnikami.

W Filii Novej Biblioteki w Policach odbyło się 
spotkanie autorskie z Renatą Piątkowską, zaty-
tułowane Kto ratuje jedno życie, ratuje cały świat.

W Książnicy Pomorskiej, prof. Andrzej Skren-
do z Uniwersytetu Szczecińskiego wygłosił 
wykład o Zbigniewie Herbercie, przeznaczony 
dla gimnazjalistów.

Do Książnicy Pomorskiej, na zaproszenie In-
stytutu Książki, Dyskusyjnego Klubu Książki 
i Stowarzyszenia Świteź przybyła Leokadia 
Komaiszko – mieszkająca w Belgii pisarka, 
poetka, dziennikarka i fotograficzka. Autorka 
zaprezentowała swoją najnowszą książkę Li-
sty Polaków z daleka. Spotkanie uświetnił wy-
stęp chóru Hejnał.

9 października 

W Dziale Dziecięco-Młodzieżowym Książnicy 
Stargardzkiej zaproszeni uczniowie drugich 
klas, reprezentujący wszystkich drugokla-
sistów stargardzkich szkół podstawowych, 
w obecności zaproszonych gości otrzymali 
tytuł Czytelnika. Po zakończeniu oficjalnej 
części uroczystości, na jej uczestników czeka-
ło spotkanie autorskie z autorką książek dla 
dzieci i młodzieży – Renatą Piątkowską. 

W Filii Novej Biblioteki w Policach młodzież 
z Gimnazjum nr 1 wzięła udział w cyklicznych 
warsztatach. Ich celem było uświadomienie 
uczestnikom zagrożenia i skutków zażywania 
narkotyków i dopalaczy. Młodzież aktywnie 
zaangażowała się w zajęcia, które prowadziła 
koordynatorka i specjalistka ds. uzależnień – 
Agnieszka Michalska z Poradni Profilaktyki 
i Terapii Uzależnień Monar w Szczecinie.

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Szcze-
cinku, Piotr Rozmus, autor książki Kompleks 
Boga, spotkał się z zainteresowanymi jego 
twórczością mieszkańcami miasta.

W Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy 
w Dębnie gościł po raz kolejny Tomasz Rze-

Pasowanie na Czytelnika w Książnicy Stargardzkiej
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czycki. Autor prezentował swoją nowo wydaną 
książkę Utracone Sudety. 

W Filii nr 54 ProMedia Miejskiej Bibliote-
ki Publicznej w Szczecinie dzieci z klas od 
pierwszej do trzeciej wzięły udział w warsz-
tatach z tworzenia książki sensorycznej. Po-
prowadziła je animatorka Marta Wróblewska 
i niewidoma artystka Wiesława Buczulińska. 
Ilustracje stworzone przez najmłodszych po-
służyły do skomponowania książki Kropeczka, 
napisanej alfabetem Braille’a, wydanej w czar-
nodruku wraz z audiodeskrypcją. Wydarzenie 
było częścią projektu Widzieć więcej, niż się 
widzi – wiedzieć więcej, niż się wie realizowa-
nego w ramach programu Kultura Dostępna. 

W Książnicy Pomorskiej można było uczestni-
czyć w spotkaniu autorskim z niemiecką pisar-
ką tworzącą literaturę młodzieżową – Tamarą 
Bach.

Do 20 listopada w Książnicy Pomorskiej pre-
zentowana była wystawa 110 lat biblioteki pu-
blicznej w Szczecinie. Od Stadtbibliothek do 
Książnicy Pomorskiej 1905–2015. Jej moty-
wem przewodnim były trzy budynki biblioteki 
i trzy różne okresy jej rozwoju, a głównymi 
eksponatami archiwalnymi – regionalne do-
kumenty życia społecznego związane z bi-
blioteką w okresie przed– i powojennym. Eks-
pozycji towarzyszyły dodatkowe wystawy: 
Skarby Książnicy Pomorskiej oraz Grüne 
Schanze 8.

Filia w Trzygłowie Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej w Gryficach zaprosiła dzieci na spotkanie 
pod tytułem Jesień. Rozpoczęto je od przypo-
mnienia wiersza Jesienią Marii Konopnickiej. 
Dalsza część wizyty przebiegła na tworzeniu 
jesiennych opasek na głowę i ludzików z prze-
barwionych liści, żołędzi, kasztanów itp. Ba-
wiono się także wykorzystując tajemnicze pu-
dełko, w którym ukryte były różne przedmioty.

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gryfinie, 
z prelekcją Bogowie, ludzie i zwierzęta na 
szczecińskich domach wystąpił dziennikarz, 
historyk, podróżnik oraz autor książek Michał 
Rembas.

W Filii nr 6 Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Szczecinie gościły dzieci z zaprzyjaźnione-
go z nią Przedszkola Publicznego nr 43 Smyk. 
Okazją była pogadanka Czy Czerwony Kaptu-
rek istnieje naprawdę, czyli edukacja medial-
na w bibliotece.

10 października

W Bibliotece Publicznej w Krępsku celebrowa-
no Święto Pieczonego Ziemniaka. W progra-
mie były gry, zabawy, konkursy, ognisko z kieł-
baskami i oczywiście pieczonymi ziemniakami.

Oddział dla Dzieci i Młodzieży Miejskiej Biblio-
teki Publicznej Wałeckiego Centrum Kultury 
ogłosił konkurs plastyczny dla dzieci i młodzie-
ży w wieku od 4 do 12 lat, dotyczący Świato-
wego Dnia Pluszowego Misia, którego obcho-
dy przypadają na 25 listopada. 

12 października

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Świno-
ujściu, aktorzy Teatru TM – Agnieszka Sitek 
i Tomasz Mędrzak – zagrali w spektaklu, połą-
czonym z warsztatami na temat szkodliwości 
zażywania narkotyków.

W Filii nr 12 Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Szczecinie przeprowadzono warsztaty z pro-
gramowania Inteligentne miasto – jak to jest 
zrobione? Uczestniczyły w nich dzieci w wieku 
od 10 do 15 lat. Zorganizowano je z okazji Ty-
godnia Kodowania, we współpracy z Cyfrowy-
mi Wynalazcami i Fundacją Netcamp. 

Filia nr 30 Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Szczecinie zaprosiła dzieci z Przedszkola 
Publicznego nr 48 na pogadankę o bezpiecz-
nym obchodzeniu się z ogniem.

W Filii nr 54 ProMedia Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Szczecinie przygotowano warsztaty 
integracyjne dla niewidomych i seniorów pod 
hasłem Twórczość. Pole akcji. Poprowadziła 
je Weronika Fibich – animatorka z Ośrodka 
Teatralnego Kana. Zajęcia były częścią pro-
jektu Widzieć więcej, niż się widzi - wiedzieć 
więcej, niż się wie.
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W Książnicy Pomorskiej, dr Piotr Chrobak 
zaprezentował książkę Wybory samorządo-
we w Szczecinie na tle Pomorza Zachod-
niego w latach 1990–2010. Preferencje 
wyborcze mieszkańców regionu zachodnio-
pomorskiego.

13 października

W Filii nr 13 Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej w Szczecinie rozpoczęła się kolejna 
edycja kursu komputerowego dla począt-
kujących.

Miejską Bibliotekę Publiczną w Moryniu od-
wiedziła grupa przedszkolna Żabki z Przed-
szkola Miejskiego. Głównym bohaterem 
wizyty był Miś, który powitał dzieci i towa-
rzyszył im w trakcie pobytu w placówce. 
Maluchy między innymi wysłuchały bajecz-
kę Wesołe wierszyki o misiach, zaśpiewały 
piosenkę o niedźwiadku, a na koniec potań-
czyły.

W Szczecinku zwiedzano obiekty kultury 
w trakcie Pieszego rajdu z biblioteką, czyli 
plenerowego spotkania z czytelnikami zor-
ganizowanego przez Miejską Bibliotekę Pu-
bliczną.

Obchodzono 50 rocznicę nadania bibliotece 
w Drawsku Pomorskim imienia Stefana Że-
romskiego. Jubileusz był okazją do spotkania 
się drawskich bibliotekarzy, których zaproszo-
no także na wieczorny spektakl.

14 października

W Filii nr 4 Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Szczecinie, z okazji Tygodnia Kodowania, 
pod hasłem Inteligentne miasto – jak to jest 
zrobione? Dwa przeprowadzono warsztaty 
z programowania dla dzieci w wieku od 10 do 
15 lat. Zajęcia współorganizowali Cyfrowi Wy-
nalazcy i Fundacja Netcamp. 

W Filii nr 9 Koszalińskiej Biblioteki Publicz-
nej, podczas spotkania Dyskusyjnego Klubu 
Książki omawiano powieść Tracy Chevalier 
Dziewczyna z muszlą.

15 października

W Filii nr 12 Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Szczecinie Dyskusyjny Klub Książki rozma-
wiał o publikacji Pestki winorośli i trzy jabłka 
Marcina Sawickiego.

W Bibliotece Publicznej w Złocieńcu, Dysku-
syjny Klub Książki poświęcił swoje spotkanie 
Annie German. Pretekstem do wspomnień 
o piosenkarce była książka Marioli Pryzwan 
Anna German o sobie.

W Książnicy Pomorskiej Zbigniew Smoczek 
zaprezentował swój dziewiąty tomik poezji 
Oddział Zamknięty. Zapiski pacjenta. Spotka-
niu z poetą towarzyszyła prezentacja prac pla-
stycznych prof. Andrzeja Tomczaka, artysty 
malarza, grafika, wykładowcy Akademii Sztuki 
w Szczecinie, które posłużyły do zilustrowania 
tomiku.

Do 30 grudnia w Książnicy Pomorskiej można 
było oglądać wystawę Śladami morskich po-
dróżników. Wielkie odkrycia geograficzne, na 
której pokazano między innymi mapy świata 
z XVII i XVIII wieku, znajdujące się w zbiorach 
kartograficznych instytucji.

16 października

Na zajęciach manualnych w Bibliotece Pu-
blicznej w Złocieńcu słuchaczki Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku wykonywały jeże z ziaren 
kawy oraz słoikowe lampiony zdobione barw-
nymi liśćmi jesiennymi.

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gryficach 
gościł ksiądz Rafał Jarosiewicz. Autor ksią-
żek takich jak: Miłość chodzi po Woodstocku, 
Słodkie kłamstwa. 24 godziny na dobę, Krót-
ki przewodnik po modlitwie. Zeszyt ćwiczeń, 
Krótki przewodnik po modlitwie z cytatami 
biblijnymi. Rozmowę z nim poprowadziła Mag-
dalena Halak.

W Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Dęb-
nie miał miejsce pokaz XVIII-wiecznych stro-
jów historycznych Od pola do salonu. Zreali-
zowany został dzięki Magdalenie Bekier-Hein 
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– dębniance, stylistce, projektantce i pasjonat-
ce obdarzonej zdolnościami rekonstrukcji stro-
jów historycznych.

W Filii nr 3 Koszalińskiej Biblioteki Publicznej 
młodzieżowy Dyskusyjny Klub Książki rozpra-
wiał na temat książki Śmieć Andy’ego Mulligana.

W Dziale Regionalnym Biblioteki w Policach, 
Iwona Umińska poprowadziła kolejne warsz-
taty rękodzielnicze.

W Filii nr 54 ProMedia Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Szczecinie, z okazji Tygodnia Ko-
dowania, we współpracy z Cyfrowymi Wyna-
lazcami i Fundacją Netcamp, zorganizowano 
warsztaty z programowania dla dzieci w wieku 
od sześciu do dziewięciu lat.

17 października

Książnica Pomorska stała się miejscem, któ-
re para szczecinian – miłośników książek 
i biblioteki – wybrała na uroczystość zawarcia 
związku małżeńskiego. Zebranym zaśpiewał 
chór Concertino, a Marsz Mendelssohna roz-
brzmiał z zabytkowego gramofonu.

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Szczecin-
ku, pod hasłem Ludzie listy piszą, obchodzono 
Dzień Poczty Polskiej.

20 października

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Między-
zdrojach, dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1 
wzięły udział w lekcji bibliotecznej. Dyrektor 
Andżelika Gałecka przedstawiła wszystkich 
pracowników placówki oraz opowiedziała o za-
sadach korzystania z księgozbioru działu dzie-
cięcego. Szymon Głod, starszy bibliotekarz, 
zaprosił uczniów do obejrzenia i wysłuchania 
bajek. W trakcie wizyty dzieci mogły założyć 
kartę biblioteczną. Goście przystąpili również 
do programu Od najmłodszych lat z książką 
za pan brat, skierowanego do uczniów klas od 
pierwszej do trzeciej.

W Dziale Regionalnym Biblioteki w Policach, 
w cyklu Regionalne spotkania z ciekawymi 
ludźmi, twórcami Polic i okolic, goszczono 
Barbarę Sowińską-Adamczyk z Podgrodzia 
koło Nowego Warpna, autorkę książki Mia-
steczko Dziecięce. Monografia Podgrodzia 
1952–1973, wydanej przez Regionalne Sto-
warzyszenie Literacko-Artystyczne w Poli-
cach.

W Filii nr 54 ProMedia Miejskiej Bibliote-
ki Publicznej w Szczecinie zorganizowano 
warsztaty dla bibliotekarzy z województwa za-
chodniopomorskiego zatytułowane Obsługa 
czytelników z dysfunkcją wzroku. Wydarzenie 

Tomasz Trojanowski w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej
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było częścią projektu Widzieć więcej, niż się 
widzi – wiedzieć więcej.

W Książnicy Pomorskiej zaprezentowana 
została książka Joanna ze Strumian, poświę-
cona spotkaniom prof. dr hab. Anieli Książek-

-Szczepanikowej z poetką, pisarką książek 
dla dzieci – Joanną Kulmową. Autorka prze-
kazała do zbiorów Książnicy Pomorskiej kilka 
starych druków oraz kolekcję adresowanych 
do niej 168 listów od Joanny Kulmowej.

W Koszalińskiej Bibliotece Publicznej, Marek 
Bieńczyk, laureat Nagrody Literackiej Nike, 
wielbiciel i znawca win spotkał się z czytelni-
kami, aby promować swoją twórczość, w tym 
ostatnią książkę Jabłko Olgi, stopy Dawida.

Do 22 października w Koszalińskiej Bibliote-
ce Publicznej i ośmiu bibliotekach powiatu 
koszalińskiego miały miejsce spotkania autor-
skie Tomasza Trojanowskiego z najmłodszymi 
czytelnikami jego książek. Poza Koszalinem 

gościł jeszcze w Będzinie, Biesiekierzu, Bobo-
licach, Manowie, Mielnie, Polanowie, Siano-
wie i Świeszynie.

21 października

W Filii nr 12 Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Szczecinie odbyło się pierwsze z zaplano-
wanego cyklu spotkań z uczniami klas czwar-
tych Szkoły Podstawowej nr 10. Jego celem 
było zapoznanie dzieci z biblioteką, jej regu-
laminem, stroną internetową, obsługą konta 
czytelnika oraz zachęcenie do korzystania ze 
zbiorów. Dzieciom przedstawiono także prze-
znaczone dla nich książki.

W Sali im. Jana Frankowskiego Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej w Kołobrzegu, na spotkaniu 
Dyskusyjnego Klubu Książki omawiano po-
wieść Harukiego Murakamiego Po zmierzchu.

W Dziale Regionalnym Biblioteki w Policach 
otwarto wystawę dokumentów prasowych, 

Marek Bieńczyk w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej
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biuletynów i książek z prywatnej kolekcji Jac-
ka Stasiaka.

W Książnicy Pomorskiej, prof. Beata Halicka 
z Uniwersytetu Adama Mickiewicza przedsta-
wiła swoją najnowszą publikację Polski Dziki 
Zachód. Przymusowe migracje i kulturalne 
oswajanie Nadodrza 1945–1948.

Tego samego dnia, w Książnicy Pomorskiej, 
z czytelnikami spotkał się Rafał Podraza – 
autor książek o Magdalenie Samozwaniec 
i Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Tym ra-
zem zaprezentował swoją najnowszą książkę 
Przegrane medale, której bohaterkami uczy-
nił polskie sportsmenki, gwiazdy lat 60. i 70., 
których kariery zniszczyli działacze i trenerzy. 
W spotkaniu udział wzięła Dorota Brzozowska, 
szczecinianka, pierwsza polska finalistka olim-
pijska w pływaniu.

22 października

W Książnicy Pomorskiej obchodzono Świato-
wy Dzień Świadomości Jąkania, którego te-
goroczne hasło brzmiało Przekazujmy wiedzę 

– edukacja, współpraca, komunikacja. Jednym 
z punktów programu było czytanie na głos 
fragmentów prozy przez osoby jąkające się.

W filiach nr 12, 38, 46 i 54 Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Szczecinie zorganizowano spo-
tkanie online z Krystyną Koftą. Wydarzenie 
było częścią projektu Akcja e-motywacja Fun-
dacji Orange.

W Filii nr 54 ProMedia Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Szczecinie, Dariusz Sośnicki – po-
eta, redaktor czasopism literackich, okazjonal-
nie eseista i tłumacz, w 2014 roku nominowany 
do Nagrody Literackiej Gdynia oraz Marcin 
Sendecki – poeta, dziennikarz, również nomi-
nowany do Nagrody Literackiej Gdynia, w 2015 
roku laureat Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej 
Silesius w kategorii książka roku, spotkali się 
z czytelnikami w ramach cyklu Seryjni poeci. 
Rozmowę poprowadził Konrad Wojtyła. 

W Filii nr 38 Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Szczecinie można było spotkać Michała 

Rembasa, promującego swoją książkę Cuda 
na fasadach.

Podczas Dni Kultury Chrześcijańskiej, w Ko-
szalińskiej Bibliotece Publicznej, członkowie 
Krajowego Bractwa Literackiego recytowali 
swoje wiersze w formie „montażu słowno-mu-
zycznego”.

W Bibliotece Publicznej w Złocieńcu po raz 
drugi spotkano się z seniorami, realizując pro-
jekt Akcja e-motywacja Fundacji Orange. Go-
ściem specjalnym była pisarka, malarka i pu-
blicystka – Krystyna Kofta, której towarzyszył 
Tomasz Kozłowski.

23 października

W sali widowiskowo-kinowej Złocienieckie-
go Ośrodka Kultury odbył się czwarty turniej 
wiedzy Najlepszy z 10 zorganizowany przez 
Bibliotekę Publiczną w Złocieńcu. Do udziału 
w nim zgłosiło się Gimnazjum nr 1 oraz Gim-
nazjum nr 2. Szkoły wytypowały po pięciu za-
wodników. Zwycięzca otrzymał statuetkę oraz 
tablet. Wszyscy uczestnicy turnieju dostali 
pamiątkowe dyplomy, wejściówki do kina na 
wybrany przez siebie film oraz „kulturalne” re-
klamowe torby.

Na zajęciach manualnych w Bibliotece Pu-
blicznej w Złocieńcu, słuchaczki Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku miały okazję poznać różne 
sposoby wiązania apaszek, szalików i chust.

W Filii nr 13 Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Szczecinie Dyskusyjny Klub Książki rozma-
wiał o powieści Niezwykła podróż fakira, który 
utknął w szafie Ikea Romaina Puertolasa. 

W Książnicy Pomorskiej, w ramach działal-
ności Centrum Aktywności Kulturalnej Osób 
Niesprawnych Wzrokowo swój recital zapre-
zentował Przemek Czaplicki.

Filię nr 38 Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Szczecinie odwiedziła grupa pięciolatków 
z zerówki ze Szkoły Podstawowej nr 51. Była 
to pierwsza wizyta najmłodszych uczniów 
w bibliotece. 
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24 października

W Filii nr 54 ProMedia Miejskiej Bibliote-
ki Publicznej w Szczecinie zorganizowano 
Szczecińskie Spotkania Komiksowe, w trakcie 
których miały miejsce prelekcje o komiksach 
amerykańskich i europejskich, przedstawio-
ny został Komiksowy Paprykarz Wspomnień 
Przemka Głowy, zaprezentowano komiksy 
szczecińskich kolekcjonerów. Ostatnim punk-
tem programu był komiksowy spacer po Szcze-
cinie, połączony ze zwiedzaniem filii nr 28. Za-
kończył się on w Czeskim Filmie, gdzie odbyła 
się projekcja ekranizacji oczywiście komiksu.

W Filii Novej Biblioteki w Policach uroczyście 
pasowano na Czytelników Biblioteki uczniów 
klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 8.

W Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej 
w Goleniowie po raz pierwszy zorganizowano 
goleniowską Noc w bibliotece.

26 października

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Dziw-
nowie, Dyskusyjny Klub Książki analizował 

powieść Stojąc pod tęczą Doroty Schram-
mek.

W Miejskiej Bibliotece Publicznej Wałeckiego 
Centrum Kultury, w ramach Dyskusyjnych Klu-
bów Książki, odbyło się spotkanie autorskie, 
którego gościem był Sławomir Koper – pisarz, 
autor książek historycznych, publicysta. 

Miejską Bibliotekę Publiczną w Dziwnowie 
odwiedziły przedszkolaki z grup Misie i Gumi-
sie, które uczestniczyły w zajęciach o leśnych 
zwierzętach.

27 października

W Miejskiej Bibliotece Publicznej Wałeckiego 
Centrum Kultury miało miejsce spotkanie au-
torskie z Dorotą Schrammek.

W Oddziale dla Dzieci Biblioteki w Policach 
kolejny raz spotkano sią z lekturą szkolną. Te-
matem zajęć był Pinokio. Dzieci rozwiązywały 
quizy, krzyżówki i zadania.

Do filii nr 10 Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Szczecinie zaproszono dzieci z Przedszko-

Warsztaty Wykorzystanie metod muzyczno-teatralnych w pracy biblioteki w Koszalińskiej Bibliotece 
Publicznej
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la Publicznego nr 45 aby wspólnie rozwiązać 
problem Kłopoty wiedźmy Doroty. Czy zawsze 
czarownice i wiedźmy straszą dzieci?

W Filii nr 54 ProMedia Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Szczecinie, Sławomir Koper spotkał 
się z czytelnikami. Rozmowę poprowadziła 
Marta Zabłocka. Wydarzenie zorganizowano 
w ramach działalności Dyskusyjnego Klubu 
Książki.

W Książnicy Pomorskiej mgr inż. Jan Jęcz-
kowski, wieloletni szef techniczny Stoczni 
Szczecińskiej, opowiadał o początkach prze-
mysłu w powojennym Szczecinie. 

W Koszalińskiej Bibliotece Publicznej prze-
prowadzono warsztaty Wykorzystanie metod 
muzyczno-teatralnych w pracy biblioteki. Były 
one skierowane do pracowników bibliotek pu-
blicznych powiatu koszalińskiego. Szkolenie 
poprowadziła Agnieszka Kaczmarczyk, tre-
nerka i superwizorka stowarzyszenia KLANZA 
z Poznania.

W Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej 
w Trzcińsku Zdroju i w jej filii w Stołecznej, Te-
atr Kurtyna z Krakowa wystąpił przed ucznia-
mi klas od czwartej do szóstej szkół podstawo-
wych. Spektakl zatytułowany Nie jesteś sam 
przedstawiono w ramach Programu Przeciw-
działania Przemocy. 

W Filii nr 18 Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Szczecinie, licealiści z klas pierwszych Centrum 
Edukacji Zdroje mogli przekonać się, że obecnie 
w bibliotece nie tylko wypożycza się książki, ale 
również uczestniczy w zajęciach kulturalno-

-oświatowych, uczy się języków obcych, korzysta 
z bezpłatnego dostępu do Internetu. Młodzież go-
ściła w placówce także 28 i 30 października.

28 października

Na zajęciach manualnych w Bibliotece Pu-
blicznej w Złocieńcu, uczestniczki Uniwersyte-
tu Trzeciego Wieku miały okazję samodzielnie 
wykonać praktyczne klamry oraz upinacze do 
zasłon i firan.

Lidia Sudakiewicz wygłasza wykład o etymologii nazwisk w polanowskiej bibliotece
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W Filii nr 36 Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Szczecinie, Dyskusyjny Klub Książki roz-
mawiał o powieści Amerykaana Chimamandy 
Ngozi Adichie.

Z kolei w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy 
w Tucznie, Dyskusyjny Klub Książki rozpra-
wiał o powieści Dom tęsknot Piotra Adamczy-
ka.

Członkowie Klubu Aktywnego Seniora Biblio-
teki przy Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy 
Polanów wysłuchali wykładu dr Lidii Sudakie-
wicz z Politechniki Koszalińskiej zatytułowane-
go O czym mówią nasze nazwiska? W trakcie 
jego trwania analizowano nazwiska mieszkań-
ców miejscowości.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna 
w Trzcińsku Zdroju zainicjowała cykl za-
jęć tematycznych dla przedszkolaków 
i uczniów młodszych klas szkół podsta-
wowych z wykorzystaniem teatrzyku ka-
mishibai. W pierwszym spotkaniu, którego 
tematem były perypetie Kotki Milusi, uczest-
niczyły czterolatki, pięciolatki i pierwszaki 
ze Stołecznej. 

30 października

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Kawa-
lerów Orderu Uśmiechu ze Stołecznej odwie-
dzili tamtejsza bibliotekę. Celem wizyty było 
poznanie funkcji placówki i jej zadań. Dzie-
ciom przedstawiono korzyści płynące z prze-
bywania w „domu książki”.

Do 16 listopada w Galerii Region Koszalińskiej 
Biblioteki Publicznej czynna była wystawa Jan 
Parandowski i jego Mitologia, towarzysząca 
turniejowi mitologicznemu. Złożyły się na nią 
tematyczne tablice i książki.

Do 30 listopada w Książnicy Pomorskiej pre-
zentowana była wystawa Starym do Narwiku 
i na Spitsbergen. W jej uroczystym otwarciu 
wzięli udział uczestnicy wyprawy, o której 
opowiadała ekspozycja: kapitan Maciej Krzep-
towski, Piotr Owczarski, Elżbieta i Timm Stütz 
oraz młodzi żeglarze.

31 października

W Filii nr 38 Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Szczecinie przeprowadzono warsztaty języ-
kowe, których tematem było święto Halloween. 
Poprowadziła je Agnieszka Jasicka, autorka 
książki Gramy w słówka.

2 listopada

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kołobrze-
gu zapoczątkowano listopadowy cykl Bajko-
wych poranków dla najmłodszych czytelników. 
Kontynuowany był 16, 23 i 30 listopada.

Do 1 grudnia w Galerii Jednego Obrazu Książ-
nicy Pomorskiej eksponowano płótno Morskie 
Oko Kazimiery Dagnan-Wróbel.

3 listopada

Na kolejnym spotkaniu z cyklu Cały Złocie-
niec czyta dzieciom, miejscowa biblioteka 
gościła grupy Jeżyki i Sarenki z Przedszkola 
im. Zajączka Złocieniaszka. W trakcie wizy-
ty, opowieść Marzenie małego wróbelka ze 
zbioru Bajki pełne marzeń Moniki Maciewicz 
przeczytał Mirosław Kacianowski – prezes 
Spółdzielni Mieszkaniowej Postęp oraz prze-
wodniczący Rady Miejskiej w Złocieńcu.

Sekretarz Urzędu Miejskiego w Bornem Suli-
nowie, Anna Gałązka, na spotkaniu w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej złożyła Bogumile Celer 
gratulacje za osiągnięcia artystyczne, kulturalne 
i społeczne. Zostały one docenione przez Mini-
stra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, poprzez 
uhonorowanie odznaką Zasłużony dla Kultury 
Polskiej. Kameralna uroczystość była okazją do 
spędzenia wyjątkowych chwil wśród osób, któ-
re na cotygodniowych warsztatach, pod kierun-
kiem pani Bogumiły, obcują ze sztuką, realizują 
swoje pasje i kreatywnie spędzają czas.

Do Filii w Sądowie Gminnej Biblioteki Publicz-
nej w Dolicach przybyli uczniowie z miejsco-
wej szkoły podstawowej, którzy wysłuchali 
baśni Nowe szaty cesarza Hansa Christiana 
Andersena, czytanej przez bibliotekarkę Jo-
lantę Bęćkowską.
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Filię nr 28 Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Szczecinie odwiedziła grupa uczniów ze 
Szkoły Podstawowej nr 54. Inspiracją do tego 
spotkania była książka Grzegorza Kasdepke 
Bon czy ton: savoir-vivre dla dzieci.

W Filii nr 38 Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Szczecinie rozpoczęła się kolejna edycja 
kursu komputerowego dla seniorów.

4 listopada

W Filii nr 6 Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Szczecinie, w ramach współpracy z Regio-
nalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej, 
odbyło się spotkanie dla uczniów ze Szkoły 
Podstawowej nr 23.

W Książnicy Pomorskiej, Centrum Aktywności 
Kulturalnej Osób Niesprawnych Wzrokowo 
przygotowało Zaduszki literackie.

W Filii nr 54 ProMedia Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Szczecinie zachęcono dzieci do 
udziału w spotkaniu poświęconym legendom 
polskim, w trakcie którego bliżej poznały, opra-
cowaną przez Wandę Chotomską, legendę 
o Czarodziejskim młynku z Wieliczki. Podczas 
zajęć, ich uczestnicy mogli także przeistoczyć 
się w bajarzy oraz uczestniczyć w podziemnej 
wyprawie po skarb.

W Filii nr 8 Koszalińskiej Biblioteki Publicznej, 
na spotkaniu Dyskusyjnego Klubu Książki 
omawiano Dlaczego kochamy kobiety Mircei 
Cartarescu.

Biblioteka Publiczna w Złocieńcu gościła 
uczniów klasy piątej i szóstej ze Szkoły Pod-
stawowej w Wierzchowie. Dzieci uczestni-
czyły w zajęciach dotyczących katalogów 
bibliotecznych, wyszukiwania informacji oraz 
zapoznawali się z działami, według których 
ułożone są książki na regałach. Aby utrwalić 
i pogłębić zdobytą wiedzę, uczniowie obejrzeli 
prezentację multimedialną Jak szukać infor-
macji w bibliotece.

Do 5 listopada w Książnicy Pomorskiej trwa-
ła ogólnopolska konferencja Łączenie biblio-

tek. Skutki społeczno-kulturalne, poświęco-
na ocenie dotychczasowych działań w tym 
zakresie oraz zapoznaniu się ze skalą i skut-
kami tego zjawiska dla popularyzacji czytel-
nictwa oraz funkcjonowania sieci bibliotek. 
Prelegentami i uczestnikami, obok przed-
stawicieli Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, Biblioteki Narodowej, Krajowej 
Rady Bibliotecznej, Instytutu Książki, Związ-
ku Bibliotek Polskich i Stowarzyszenia Bi-
bliotekarzy Polskich, byli dyrektorzy bibliotek 
oraz instruktorzy, na co dzień wspierający 
funkcjonowanie sieci bibliotek publicznych, 
a także przedstawiciele jednostek samorzą-
du terytorialnego.

5 listopada

W Bibliotece Publicznej w Złocieńcu po raz 
trzeci z kolei spotkano się w ramach przedsię-
wzięcia Akcja e-motywacja Fundacji Orange. 
Tym razem uczestnicy mieli okazję poznać 
Helenę Norowicz – aktorką teatralną i filmową, 
która w wieku 80 lat została modelką.

W Koszalińskiej Bibliotece Publicznej odbył 
się Międzyszkolny Turniej Mitologiczny z oka-
zji 120 rocznicy urodzin Jana Parandowskiego, 
słynnego polskiego autora Mitologii. Konkurs 
skierowany był do gimnazjalistów z Koszalina. 
Wzięło w nim udział siedem drużyn z sześciu 
gimnazjów.

W filiach nr 12, 38, 46 i 54 Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Szczecinie zorganizowano spo-
tkanie online z Heleną Norowicz. Wydarzenie 
zrealizowano w ramach projektu Akcja e-mo-
tywacja Fundacji Orange.

W Filii nr 12 Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Szczecinie Dyskusyjny Klub Książki zgłę-
biał Zwierzenia jeżozwierza Alaina Mabanc-
kou, natomiast w Filii nr 38, członkowie tamtej-
szego klubu wymieniali się myślami na temat 
pozycji Tysiąc wspaniałych słońc Khaleda 
Hosseiniego.

W Książnicy Pomorskiej sfinalizowano kon-
kurs Bajkowy Bohater Roku 2015/2016. Tym 
razem został nim Harry Potter, prezentowany 
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przez Aleksandra Sulikowskiego z klasy 2f 
Szkoły Podstawowej nr 35 w Szczecinie.

W Filii nr 46 Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Szczecinie zorganizowano Eco pidżama 
party. Jego adresatami były dzieci z klas od 
pierwszej do trzeciej. W trakcie imprezy, jej 
uczestnicy dali drugie życie przedmiotom, któ-
re zwykle trafiają na śmietnik. Tworzono na 
przykład pudełka-puzderka, grzechotki, do-
niczki na kwiaty i przyborniki na kredki z bu-
telek PET. 

W Filii nr 5 Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Szczecinie, w cyklu Przedszkole w biblio-
tece, urządzono zajęcia dla dzieci, promujące 
klasykę literatury dziecięcej – wiersz Juliana 
Tuwima Rzepka.

Miejska Biblioteka Publiczna w Kołobrzegu 
przygotowała, dla młodzieży oraz dorosłych, 
warsztaty tworzenia biżuterii. W części teo-
retycznej uczestnicy poznali technikę wyra-
biania rękodzielniczych ozdób oraz zasady 
kompozycji i doboru materiałów. W części 
praktycznej samodzielnie zaprojektowali i wy-
konali biżuterię, w tym wisiorki i bransoletki.

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Między-
zdrojach po raz pierwszy zebrano się w ra-

mach Zielonych Gier. Jest to projekt ekolo-
giczno-edukacyjny, który przy pomocy gier 
planszowych oraz internetowych, uwrażliwia 
młodzież na problemy środowiska naturalne-
go, zmiany klimatyczne i procesy zachodzące 
w przyrodzie. Koncepcja ta realizowana jest 
przez Stowarzyszenie Centrum Rozwiązań 
Systemowych wraz z Fundacją Rozwoju 
Społeczeństwa Informacyjnego i Fundacją 
Ekorozwoju. W zajęciach uczestniczyło czter-
naścioro uczniów z drugiej klasy Gimnazjum 
nr 1.

Miejska Biblioteka Publiczna w Kołobrzegu 
zorganizowała twórcze warsztaty biżuterii.

Gminną Bibliotekę Publiczną w Dolicach, od-
wiedzili uczniowie ze Szkoły Podstawowej 
w Dobropolu. Wizyta młodych czytelników 
była związana z przystąpieniem tej placów-
ki, wspólnie z funkcjonującą w niej biblioteką, 
do programu ogłoszonego przez Minister-
stwo Edukacji Narodowej Książki naszych 
marzeń.

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Moryniu 
ruszył Klub Małego Czytelnika, w ramach 
którego organizowane są cotygodniowe za-
jęcia dla dzieci w wieku od czterech do sze-
ściu lat. 

Realizacja projektu Zielone Gry w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Międzyzdrojach
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6 listopada

W Filii nr 12 Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Szczecinie przygotowano pogadankę dla 
grupy czterolatków z przedszkola przy Zespole 
Szkół nr 16. Jej celem było zaznajomienie dzie-
ci z biblioteką i zachęcenie do korzystania z niej.

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Między-
zdrojach otwarto wystawę fotografii Karoliny 
Dziewięckiej Kadry z podróży…

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kołobrze-
gu, dziennikarka i reporterka Ewa Winnicka 
spotkała się z czytelnikami. Organizatorem 
wydarzenia był Dyskusyjny Klub Książki.

W Bibliotece Publicznej w Złocieńcu, na za-
jęciach manualnych, słuchaczki Uniwersy-

tetu Trzeciego Wieku miały okazję poznać 
różne sposoby tworzenia jesiennych róży 
i stroików.

7 listopada

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna 
w Trzcińsku Zdroju zaprosiła użytkowników 
i przyjaciół książki na Wieczór poezji śpiewa-
nej liściem zagranej, na którym zaprezentował 
się zespół Nad Porami Roku w repertuarze 
Z krainy łagodności. W układzie tanecznym 
wystąpiła dziecięca formacja Diabliki, działa-
jąca przy placówce.

8 listopada

W Filii nr 4 Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Szczecinie, Dyskusyjny Klub Książki dyspu-

Międzyszkolny Turniej Mitologiczny w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej
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tował o Jak przestałem kochać design Marci-
na Wicha.

9 listopada

Przy tablicy upamiętniającej spaloną synago-
gę stojącą dawniej obok budynku Książnicy 
Pomorskiej, zorganizowano uroczystość upa-
miętnienia ofiar antyżydowskiego pogromu, 
tzw. nocy kryształowej mającej miejsce z 9 na 
10 listopada 1938 roku.

W Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Po-
lanowie ruszyła kolejna edycja warsztatów 
komputerowych dla seniorów ABC obsługi 
komputera i Internetu. Zgłosiło się do udzia-
łu w nich 50 osób. Zajęcia prowadzone były 
przez pracownika placówki. Zaplanowano je 
do końca marca 2016 roku.

10 listopada

W Filii nr 54 ProMedia Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Szczecinie, członkowie Dysku-
syjnego Klubu Książki konwersowali o publi-
kacji Detroit. Sekcja zwłok Ameryki Charliego 
LeDuffa.

W Filii nr 54 ProMedia Miejskiej Bibliote-
ki Publicznej w Szczecinie dr Filip Musiał 
z krakowskiego oddziału Instytutu Pamięci 

Narodowej wygłosił prelekcję zatytułowaną 
Od niepodległości do niepodległości. Tytuł 
nawiązuje do książki, napisanej przez niego 
wspólnie z Adamem Dziurokiem, Markiem 
Gałęzowskim i Łukaszem Kamińskim, noszą-
cej tytuł Od niepodległości do niepodległości. 
Historia Polski 1918–1989. Tematem publi-
kacji są dzieje Polski niepodległej i tej, która 
przez długie lata doświadczała braku wolno-
ści. Partnerem wydarzenia był szczeciński 
oddział IPN. 

W Filii nr 14 Miejskiej Biblioteki Publicznej, 
uczniowie z klasy zerowej Szkoły Podstawo-
wej nr 12 oraz dzieci z przedszkoli Figielek 
i Promyk spotkały się z bibliotekarzami aby 
zaznajomić się z poezją opiewającą jesień. 
Zajęcia powtórzono 12, 13 i 19 listopada.

12 listopada

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Dziwno-
wie, grupa trzylatków z Przedszkola Promyk 
Słońca wzięła udział w lekcji bibliotecznej Pol-
ska moja ojczyzna.

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Między-
zdrojach, archeolog Monika Kunkel-Ratajczak 
poprowadziła spotkanie poświęcone dziejom 
Słowian. O oprawę wizualną zadbało Stowa-
rzyszenie Archeozdroje, którego członkowie 

Warsztaty dla seniorów ABC obsługi komputera i Internetu w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy 
Polanów
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ubrani w zrekonstruowane stroje z X wieku, 
wprowadzili atmosferę z omawianej epoki.

W Filii nr 36 Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Szczecinie gimnazjaliści z Zespołu Szkół 
nr 14 wzięli udział w spotkaniu ABC wiedzy 
o książce i bibliotece. 

W Filii nr 5 Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Szczecinie spotkały się dzieci z Klubu Miło-
śników Książki działającego w Gimnazjum nr 9. 

W sali kinowej Koszalińskiej Biblioteki Pu-
blicznej promowano książkę Grzegorza Śli-
żewskiego Generał pilot Stanisław Skalski… 
Gościem specjalnym był autor publikacji, który 
rozmawiał z czytelnikami o swojej publikacji.

W Bibliotece Publicznej w Złocieńcu dzieci 
z Przedszkola im. Zajączka Złocieniaszka 
uczestniczyły w zajęciach, podczas których 
przedstawiono teatrzyk kamishibai.

Do 13 listopada trwała konferencja przedsta-
wicieli niemieckich i polskich bibliotek w Buku, 

podczas której, jej uczestnicy wytyczyli dal-
sze kierunki współpracy Zachodniopomor-
skiego Porozumienia Bibliotek z Deutsche 
Bibliotheksverband (DBV Mecklenburg-Vor-
pommern). Zaproponowano aby zmienić do-
tychczasową formułę corocznych konferencji 
polsko-niemieckich. Ustalono, że trzydniowe 
spotkania będą odbywać się raz na trzy lata, 
na przemian w obu krajach, natomiast mię-
dzy nimi, organizowane będą jednodniowe 
konferencje o charakterze warsztatowym. 
Tematyka tych spotkań ma być określana 
stosownie do pojawiających się problemów 
w obu krajach. Uzgodniono, że przyszłorocz-
na konferencja odbędzie się we wrześniu, 
w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Pu-
blicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie 
Wielkopolskim.

13 listopada

W Bibliotece Publicznej w Złocieńcu, na zaję-
ciach plastycznych, seniorki zaznajomiły się 
z różnymi technikami zdobienia kartek świą-
tecznych.

Spotkanie poświęcone historii Słowian w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Międzyzdrojach
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W Filii nr 3 Koszalińskiej Biblioteki Publicz-
nej, podczas spotkania Dyskusyjnego Klubu 
Książki, prowadzono dialog na temat książki 
Sy Montgomery Dobra świnka, dobra…

W Filii nr 12 Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Szczecinie, w ramach współpracy z Regio-
nalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej, 
odbyło się spotkanie dla uczniów ze Społecz-
nej Szkoły Podstawowej nr 1.

W Filii nr 54 ProMedia Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Szczecinie przedstawiono spektakl, 
połączony ze spotkaniem dotyczącym litera-
tury. Krystyna Maksymowicz (aktorka Teatru 
Współczesnego w Szczecinie) przeczytała 
fragmenty książki Angole Ewy Winnickiej, lau-
reatki Nagrody Literackiej Gryfia, a niewidomi 
artyści z grupy recytatorsko-teatralnej ESPE-
RO zaprezentowali przedstawienie Kobiety 
w widnokręgu, powstałe na podstawie prozy 
Wiesława Myśliwskiego. Wystąpiły w nim: 
Wiesława Buczulińska, Alicja Czarnuszka, 
Danuta Tymecka, Danuta Łuszczak. Impreza 
była częścią projektu Widzieć więcej, niż się 
widzi – wiedzieć więcej, niż się wie.

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Szczecin-
ku, Jan Wyrwas wygłosił prelekcję Medytacyj-
na podróż do Ziemi Świętej, będącą efektem 
jego wielomiesięcznej podróży do Jerozolimy, 
Jerycha i Pustyni Judzkiej oraz wyprawy nad 
Morze Martwe i do Galilei.

16 listopada

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Szcze-
cinku spotkał się dziecięcy Dyskusyjny Klub 
Książki.

Tego samego dnia przybyły tam dzieci na 
przeplataną filmami i zabawami pogadankę 
poświęconą bezpieczeństwu na drodze, przy-
gotowaną przez policjantów z Komendy Po-
wiatowej Policji w Szczecinku.

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Koło-
brzegu uczniowie z kołobrzeskich szkół 
podstawowych spotkały się z Izabellą Kle-
bańską, absolwentką akademii muzycznej 
i autorką książek dla dzieci, które w humo-
rystyczny i dowcipny sposób popularyzują 
muzykę. 

Promocja książki o generale pilocie Stanisławie Skalskim w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej
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W dniu urodzin prof. Henryka Markiewicza, 
w otwartej rok wcześniej w Książnicy Pomor-
skiej sali noszącej jego imię, prof. Andrzej 
Mencwel z Uniwersytetu Warszawskiego 
wygłosił wykład Mówić, czytać, klikać? Re-
wolucja komunikacyjna i jej następstwa, który 
zapoczątkował cykl Przekroje i zbliżenia. Wy-
kłady markiewiczowskie.

17 listopada

W Książnicy Pomorskiej Stanisław Srokowski 
zaprezentował swoją najnowszą książkę Nie-
nawiść. Jest to zbiór opowiadań, który stał się 
kanwą filmu Wojciecha Smarzowskiego o Wo-
łyniu.

Do 30 listopada w Galerii Region Koszalińskiej 
Biblioteki Publicznej czynna była wystawa 
prac uczestników Warsztatów Terapii Zajęcio-
wej w Koszalinie, biorących udział w zajęciach 
w bibliotece.

18 listopada

W Filii Novej Biblioteki w Policach można było 
wziąć udział w spotkaniu autorskim z pisarką 
Dorotą Schrammek.

W Filii nr 12 Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Szczecinie, w ramach współpracy z Regio-
nalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej, 
zorganizowano spotkania dla uczniów ze Spo-
łecznej Szkoły Podstawowej nr 1.

W Filii nr 9 Koszalińskiej Biblioteki Publicznej, 
Dyskusyjny Klub Książki omawiał powieść 
Christiny Baker Kline Sieroce pociągi.

W Filii nr 54 ProMedia Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Szczecinie, Wydawnictwo Forma 
promowało książkę Engram. W wydarzeniu 
uczestniczyła jej autorka Maria Towiańska-Mi-
chalska. 

W Filii nr 4 Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Szczecinie zorganizowano spotkanie je-
sienne pod hasłem Wyprawa po skarb. Dzie-
ci, które wybrały się na wycieczkę do krainy 
bajek, wysłuchały rozpalających wyobraźnię 
opowieści. Imprezę powtórzono 20 i 24 listo-
pada.

19 listopada

W filiach nr 12, 38, 46 i 54 Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Szczecinie czytelnicy mogli od-

Krzysztof Skiba w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Międzyzdrojach
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być wirtualne spotkanie z prof. Ewą Nowicką-
-Rusek. Zrealizowano je w ramach projektu 
Akcja e-motywacja Fundacji Orange.

W Dziale Regionalnym Biblioteki w Policach, 
Iwona Umińska poprowadziła warsztaty ręko-
dzieła.

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Koło-
brzegu, pisarka Izabella Klebańska w humo-
rystyczny i dowcipny sposób popularyzowała 
muzykę wśród dzieci ze szkół podstawowych.

W Bibliotece Publicznej w Złocieńcu, w ra-
mach projektu Fundacji Orange Akcja e-mo-
tywacja, zorganizowano spotkanie, podczas 
którego, snuto refleksje nad własnymi ogra-
niczeniami, lękami i obawami przed oceną, 
a także konfrontowano te uczucia ze swoimi 
planami i pomysłami na aktywność. Wspól-
nie z psychologiem Tomaszem Kozłowskim 
i Ewą Nowicką-Rusek – profesor antropologii 
społecznej na Uniwersytecie Warszawskim, 
dyskutowano na temat „ograniczenia ograni-
czeń”.

Dyskusyjny Klub Książki w Bibliotece Publicz-
nej w Złocieńcu omawiał książkę australijskiej 
pisarki Belindy Alexander zatytułowaną Złote 
kolczyki.

W Książnicy Pomorskiej, w ramach Academia 
Buddhica, prof. John Reynolds wygłosił wy-
kład Sutra, Tantra. Dzogczen – pogląd, prakty-
ka, zrozumienie.

W Książnicy Pomorskiej, zachodniopomorscy 
repatrianci ze Stowarzyszenia Wspólnota Pol-
ska wspominali swoją przeszłość.

Do 21 grudnia w Miejskiej Bibliotece Publicz-
nej w Kołobrzegu czytano powieść Marcela 
Prousta W poszukiwaniu straconego czasu. 
W utworzonym w Czytelni Głównej kąciku, 
przy filiżance z herbatą, można było oddać się 
lekturze przygotowanych fragmentów książki, 
poznać anegdoty, a także obejrzeć fotografie, 
między innymi pracowni pisarza. Dzieło udo-
stępniano w formie papierowej, e-booka i au-
diobooka.

20 listopada

W Książnicy Pomorskiej, dziennikarz i publicy-
sta Piotr Semka przedstawił swoją najnowszą 
publikację My, reakcja. Historia emocji antyko-
munistów 1944–1956.

W Bibliotece Publicznej w Złocieńcu, słu-
chaczki Uniwersytetu Trzeciego Wieku rozwi-
jały swoje zdolności manualne, tworząc ozdo-
by świąteczne inspirowane choinką.

Do Filii Novej Biblioteki w Policach zapro-
szono burmistrza Władysława Diakuna, jego 
zastępców Jakuba Pisańskiego i Macieja 
Greinerta, przewodniczącego rady miejskiej 
Witolda Króla, naczelnika Wydziału Oświaty 
i Kultury Urzędu Miejskiego w Policach Witol-
da Stefańskiego oraz uczniów Zespołu Szkół 
im. Ignacego Łukasiewicza wraz z nauczycie-
lami. Spotkanie rozpoczęto od projekcji filmu 
na temat rozwoju Polic. Witold Król przed-
stawił rys historyczny lokalnej samorządno-
ści, zaś Jakub Pisański, odpowiedzialny za 
inwestycje w mieście zaprezentował ciekawe 
plany oraz pomysły przeznaczone do realiza-
cji w przyszłości, odpowiadał także na pytania 
młodzieży i zachęcał do wspólnej rozmowy. 
Na zakończenie dyrektor polickiej biblioteki 
Wioletta Kołodziejczyk oraz moderator Hanna 
Zielińska otrzymały od burmistrza pamiątkowe 
medale XXV Lat Samorządności Polskiej.

W Filii nr 54 ProMedia Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Szczecinie miała miejsce premiera 
książki Dogonić czas autorstwa debiutującej 
szczecinianki Grażyny Wolskiej. Imprezę pro-
wadził Marian Banyś, emerytowany kapitan, 
z zamiłowania bibliofil i właściciel okazałego 
księgozbioru. 

Do Filii nr 36 Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Szczecinie zawitałą pierwsza klasa Gimna-
zjum nr 34. Podczas wizyty pod hasłem Biblio-
teka, jej zbiory i zasady korzystania uczniowie 
poznali bliżej placówkę, jej regulamin i księ-
gozbiór.

W Oddziale dla Dzieci Filii Novej Biblioteki 
w Policach, zorganizowano zajęcia z okazji 
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Dnia Pluszowego Misia. Powtórzono je 24, 25 
i 26 listopada.

W Galerii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świ-
noujściu, z czytelnikami spotkała się pocho-
dząca ze Stargardu, obecnie mieszkająca 
w Holandii, poetka Aleksandra Baltissen. Pod-
czas wieczoru zatytułowanego Kwiaty Pegaza, 
autorka zaprezentowała swoją twórczość, za 
którą w roku 2014 była nominowana do tytułu 
Polonusa. Spotkanie poprowadziła Anna Ka-
mińska-Szpachta, członkini Klubu Literackie-
go Na Wyspie.

21 listopada

W Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicz-
nej w Goleniowie przeprowadzono warsztaty 
z kodowania z wykorzystaniem robotów Finch. 
Placówka zakwalifikowała się do ogólnopol-
skiego programu Link do przyszłości. Zapro-
gramuj swoją przyszłość. Projekt realizowany 
przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa In-
formacyjnego dzięki środkom firmy Microsoft 
i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, 
miał na celu zachęcenie młodych ludzi do 
odnalezienia w sobie pasji programowania 
i pomoc przy wyborze ścieżki kariery zwią-
zanej z nowymi technologiami. Uczestnicy 
zajęć, uczyli się czym jest kodowanie i jaka 
wiąże się z nim przyszłość. Poznali zasady 
programowania w środowisku Scratch i przy 
wsparciu prowadzącego zajęcia, Krzysztofa 
Arciszewskiego, tworzyli aplikacje do sterowa-
nia robotami. Największą frajdę i satysfakcję 
ze zdobytej wiedzy sprawiły dzieciakom wy-
ścigi w labiryncie własnoręcznie zaprogramo-
wanych robotów. W warsztatach udział wzięli 
uczniowie ze Szkoły Podstawowej z Oddziała-
mi Integracyjnymi nr 2 im. Henryka Sienkiewi-
cza oraz Prywatnej Językowej Szkoły Podsta-
wowej Promyczek.

23 listopada

W Filii nr 4 Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Szczecinie, psycholog i psychoterapeuta 
Grzegorz Szczepański wystąpił z prezentacją 
Jakie znaczenie mają koszmary senne – per-
spektywa psychologii procesu.

24 listopada

W Filii nr 8 Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Szczecinie spotkano się z dziećmi z Przed-
szkola Publicznego nr 10. Tematem przewod-
nim wydarzenia był Światowy Dzień Pluszo-
wego Misia, który przypada na 25 listopada. 
Przedszkolaki obejrzały prezentację multime-
dialną zatytułowaną Dzień Pluszowego Misia, 
a następnie wysłuchały bajki autorstwa Tomie-
go Ungerera Otto Autobiografia pluszowego 
misia. Na zakończenie zajęć, ich uczestnicy 
opowiedzieli o swoich ulubionych misiach 
przytulankach, a także misiach, które znają 
z filmów animowanych. Imprezę powtórzono 
25 i 26 listopada dla dzieci z Przedszkola Pu-
blicznego nr 20 oraz Niepublicznego Tęczo-
wego Przedszkola.

W Książnicy Pomorskiej, poetka, prozaiczka 
i eseistka Bogusława Latawiec zaprezentowa-
ła swój najnowszy tom poetycki Zmowy. 

Tego samego dnia, w Książnicy Pomorskiej 
pierwszy wykład z cyklu Inspiracje filozo-
ficzne w literaturze i literaturoznawstwie / 
Philosophische Inspirationen in Literatur und 
Literaturwissenschaft, w ramach projektu 
naukowego Interkulturowy dialog polsko-nie-
miecki i niemiecko-polski wygłosiła prof. zw. dr 
hab. Aniela Książek-Szczepanikowa.

25 listopada

W Filii nr 36 Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Szczecinie Dyskusyjny Klub Książki kon-
wersował o Stuleciu Herbjørg Wassmo. 

W Filii nr 9 Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Szczecinie zorganizowano spotkania pod 
hasłem Wszystkie misie nasze są! Ich gośćmi 
były dzieci z Publicznego Przedszkola nr 59 
oraz wychowankowie świetlicy środowiskowej. 
Przybyli poznali historię pluszowego misia 
oraz najbardziej znane książkowe misie.

Ukazał się ranking bibliotek dziennika Rzecz-
pospolita, w którym Biblioteka Publiczna Gmi-
ny Biesiekierz została sklasyfikowana na 9 
miejscu wśród wszystkich typów bibliotek oraz 
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trzecim wśród bibliotek gmin wiejskich w kraju 
i pierwszym wśród bibliotek zachodniopomor-
skich. Świetne, 35 miejsce uzyskała Biblioteka 
Publiczna Miasta i Gminy Polanów. Gminna 
Biblioteka Publiczna w Będzinie uplasowała 
się na 155 miejscu.

W Filii nr 18 Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Szczecinie Skrzaty z Przedszkola Publicz-
nego nr 35 obejrzały prezentację i wysłuchały 
opowieści o książkach, w których głównymi 
bohaterami są misie.

W Filii nr 4 Miejskiej Biblioteki Publicznej 
zorganizowano spotkanie z czytelnikami 
zatytułowane Szczecin – spacery wśród 
zieleni. Jego uczestnicy mieli okazję po-
przechadzać się wirtualnie po urokliwych, 
zielonych zakątkach Szczecina, rozle-
głych alejach obsadzanych szpalerami 
drzew, parkach czy wokół jezior. Poznali 
także twórców zielonego miasta –burmi-
strzów Hermana Hackena i Friedricha Ac-
kermanna, głównego architekta Wilhelma 
Meyer-Schwartaua oraz ofiarodawcę naj-
piękniejszego parku miasta (obecnie Par-
ku Kasprowicza), biznesmena i filantropa 
Johannesa Quistorpa.

W Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej 
w Goleniowie, Teatr Brama wystawił przedsta-
wienie dla dzieci Sen marudy. Spektakl zorga-
nizowano w ramach bibliotecznego programu 
Mamo! Tato! Chodźmy do biblioteki!

Do 2 grudnia w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Świnoujściu ponad 600 dzieci uczestniczy-
ło w spotkaniach z okazji Światowego Dnia 
Pluszowego Misia. Imprezy trwały cały ty-
dzień, a zapoczątkował je wernisaż wystawy 
Misie i cztery pory roku. Eksponaty dostarczyli 
mieszkańcy miasta. Dla najmłodszych przygo-
towano także wystawę książeczek o misiach, 
które w swoich zbiorach posiada świnoujska 
biblioteka. Przybyłe maluchy mogły wysłuchać 
misiowych opowiadań i wierszyków, wzięły 
udział w inscenizacji wiersza o psotnym misiu 
i obejrzały prezentację przyrodniczych zdjęć 
niedźwiedzi oraz popularnych bajkowych mi-
siaczków. 

Z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia, 
przedszkolaki zaproszono także do Miejskiej 
Bibliotece Publicznej w Dziwnowie oraz do Bi-
blioteki Publicznej w Złocieńcu.

Z kolei w Międzyzdrojach, obchody te stały się 
okazją do odwiedzin złożonych przez bibliote-
karzy w Przedszkolu nr 10. Głównym bohate-
rem zajęć był Kubuś Puchatek. Przygotowaną 
prezentację multimedialną obejrzała grupa 
100 dzieci.

W Filii Naukowej Biblioteki w Policach prze-
prowadzono warsztaty wytwarzania ozdób 
bożonarodzeniowych.

Do 26 listopada w Bibliotece Niemiec-
kiej w Książnicy Pomorskiej, po raz trzeci 
w Szczecinie, trwały Dni Poezji Niemieckiej, 
adresowane do młodzieży licealnej oraz stu-
dentów. Konkurs Recytatorski Hör das Wort! 
został wzbogacony o warsztaty tworzenia po-
ezji fonetycznej Sag das Wort!

Do 31 grudnia w Sali pod Piramidą w Książ-
nicy Pomorskiej prezentowana była wystawa 
Witkiewiczowie, przybliżająca sylwetki dra-
maturga i malarza Stanisława Ignacego Wit-
kiewicza – Witkacego, jego ojca – Stanisława 
Witkiewicza, artysty malarza, teoretyka sztuki, 
twórcy stylu zakopiańskiego, a także matki 
Witkacego – Marii oraz jego żony – Jadwigi 
z Unrugów. Pokazano eksponaty ze zbio-
rów Książnicy takie jak oryginały obrazów 
Witkacego oraz listy, fotografie i dokumenty 
osobiste małżeństwa Witkiewiczów. Podczas 
wernisażu, Maciej Pinkwart promował swoją 
najnowszą książkę Wariat z Krupówek.

26 listopada w Filii nr 14 Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Szczecinie, Dyskusyjny Klub 
Książki prowadził dysputę na temat publikacji 
Najlepsze buty na świecie Michała Olszew-
skiego. 

26 listopada

W Filii nr 54 ProMedia Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Szczecinie odbyło się spotka-
nie z Elżbietą Cherezińską i jej twórczością. 
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Mieszkająca w Kołobrzegu pisarka, z wy-
kształcenia teatrolog, tworzy powieści, wyko-
rzystując tło historyczne. Spotkanie prowadzi-
ła Marta Zabłocka. 

W Filii nr 14 Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Szczecinie, na Jesiennym spotkaniu inte-
gracyjnym gościła młodzież ze Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci 
Niesłyszących im. Hansa Christiana Anderse-
na oraz uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 
12. W odpowiedni nastrój wprowadziła uczest-
ników zajęć literatura tematyczna. 

W Filii nr 28 Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Szczecinie w cyklu Skąd biorą się książki?, 
miało miejsce spotkanie z uczniami ze Szkoły 
Podstawowej nr 47. Zobrazowano im drogę 
książki od twórcy do czytelnika, a także przed-
stawiono informacje dotyczące pracy pisarza, 
ilustratora i wydawcy.

Do 27 listopada trwały zebrania Rady Wyko-
nawczej Zachodniopomorskiego Porozumie-
nia Bibliotek w Buku Kamieńskim, podczas 
których przekazano ustalenia poczynione 
podczas spotkania przedstawicieli strony 
polskiej i niemieckiej w dniach 11–12 listo-
pada 2015 roku. Uzgodniono także dokładny 
termin kolejnej konferencji, tzw. małej, na 
8–9 września 2016 roku. Uczestnicy zebrań 

długo dyskutowali nad wyborem jej tematu. 
Ostatecznie uznano, że będzie on brzmiał 
Nowoczesna biblioteka wobec wykluczenia 
społecznego.

27 listopada

W Filii nr 6 Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Szczecinie, w ramach współpracy z Regio-
nalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej, 
spotkano się z uczniami Szkoły Podstawowej 
nr 23.

W Filii nr 13 Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Szczecinie Dyskusyjny Klub Książki rozpra-
wiał o powieści Lepsze życie Anny Gavaldy. 

W Książnicy Pomorskiej w ramach działalno-
ści Centrum Aktywności Kulturalnej Osób Nie-
sprawnych Wzrokowo odbyło się spotkanie 
z twórczością Ewy Marii Wojtasik.

W tym samym dniu, w Książnicy Pomorskiej, 
nieznane i zapomniane szczecińskie dzielnice 
Żydowce i Klucz stały się bohaterkami opo-
wiadania historycznego dr. hab. Pawła Guta 
ze szczecińskiego archiwum, który przed-
stawił informacje o czasach ich świetności 
i klęsk, o tragediach i doniosłych zdarzeniach, 
o mieszkańcach zwykłych i niezwykłych oraz 
o miejscach znaczących.

Finał konkursu Spotkanie z Zajączkiem współorganizowanego przez Bibliotekę Publiczną w Złocieńcu
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W Filii nr 8 Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Szczecinie dzieci z klasy 3b Szkoły Podsta-
wowej nr 53 poznawały księgozbiór oraz spo-
soby korzystania z zasobów placówki.

W kinie Mewa w Złocieńcu miał miejsce finał 
konkursu Spotkanie z Zajączkiem zorganizo-
wany przez Bibliotekę Publiczną w Złocieńcu 
oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Kultury Inspi-
racja. W tegorocznej edycji udział wzięło 36 
uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów 
z Broczyna, Czaplinka, Drawska Pomorskiego 
i Połczyna Zdroju.

W Dziale Regionalnym Biblioteki w Policach 
zakończono X Regionalny Konkurs Literac-
ki im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 
współorganizowany z Regionalnym Stowarzy-
szeniem Literacko-Artystycznym w Policach. 
Jubileuszowa uroczystość rozpoczęła się 
odsłonięciem obrazu upamiętniającego głów-
nego pomysłodawcę i propagatora konkursu, 
nie żyjącego już Mariana Yopha-Żabińskiego 
(1947–2009). Obraz przedstawia sylwetkę po-
ety i jego wiersz zatytułowany Chryzantemy.

28 listopada

W Filii nr 6 Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Szczecinie, Dyskusyjny Klub Książki roz-
mawiał o powieści Reisefieber Mikołaja Łoziń-
skiego. 

30 listopada

W Filii nr 54 ProMedia Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Szczecinie promowano kolejny, 14 
numer szczecińskiego kwartalnika literacko-

-kulturalnego eleWator. Gościem specjalnym 
wieczoru była Emilia Walczak, absolwentka 
kulturoznawstwa na Uniwersytecie im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu, pisarka, laureatka 
pierwszej edycji Konkursu Literackiego im. 
Henryka Berezy. Podczas imprezy ogłoszono 
jego aktualnych finalistów. 

1 grudnia

W Filii nr 12 Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Szczecinie, z okazji Tygodnia Wolontariatu, 

w ramach współpracy z Regionalnym Ośrod-
kiem Debaty Międzynarodowej, spotkano się 
z uczniami z Gimnazjum nr 6.

Z tej samej okazji, do Filii nr 36 Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Szczecinie przybyli 
uczniowie klas drugich i trzecich Szkoły Pod-
stawowej TAK.

W Filii nr 28 Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Szczecinie, pod hasłem Dziennikarz zdra-
dza tajniki można było spotkać się z Martą 
Zabłocką, dziennikarką Informacyjnej Agencji 
Radiowej (Polskie Radio Warszawa). Opo-
wieści o jej pracy wysłuchali między innymi 
uczniowie klasy 2e ze Szkoły Podstawowej nr 
54 im. Janusza Korczaka. 

W Filii nr 54, ProMedia Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Szczecinie członkowie Dysku-
syjnego Klubu Książki dzielili się wrażeniami 
z lektury Trębacza z Tembisy Wojciecha Ja-
gielskiego.

W Filii nr 3 Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Szczecinie na zajęcia z cyklu Od OPACA 
do Facebooka przybyli uczniowie ze Szkoły 
Podstawowej nr 59. W ich trakcie, uczniowie 
dowiedzieli się jakie są zasady zapisu do bi-
blioteki i korzystania z niej, zapoznali się ze 
stroną internetową całej instytucji oraz obej-
rzeli jej profil na Facebooku. Mogli także, w za-
kładce Filie biblioteczne, wyszukać informacje 
o pobliskich placówkach bibliotecznych.

W Książnicy Pomorskiej uroczyście zaprezen-
towano inkunabuł św. Bonawentury Opuscu-
la (1489), który w 2015 roku poddany został 
gruntownym zabiegom konserwatorskim. 
Uczestnicy wydarzenia ujrzeli obiekt w nowej 
osłonie, a dzięki wystawie i krótkiemu filmowi, 
obrazującemu poszczególne etapy prac, mo-
gli prześledzić proces renowacji. Zabytek i wy-
stawę można było oglądać do 5 grudnia.

W Oddziale Dziecięcym Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Kołobrzegu odbyły się zajęcia 
z cyklu Spotkania z literaturą. Dzieci pozna-
wały zwierzęta z mitów, legend i opowieści 
na podstawie książek i prezentacji multime-
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dialnej. Zajęcia te powtórzono 4, 7, 10, 15, 17 
i 22 grudnia. Łącznie uczestniczyło w nich 112 
osób. 

Do 31 grudnia w Galerii Region Koszaliń-
skiej Biblioteki Publicznej czynna była wy-
stawa Jane Austen rozważna i romantyczna, 
na którą złożyły się tablice i książki związa-
ne z twórczością autorki Dumy i uprzedze-
nia oraz epoką, w której żyła. Ekspozycję 
przygotowano z okazji 240 rocznicy jej uro-
dzin.

W tym samym czasie, w Książnicy Pomor-
skiej prezentowana była wystawa fotograficz-
na związana z Europejskim Rokiem na rzecz 
Rozwoju, wyjaśniająca w ciekawy i przystępny 
sposób, czym jest pomoc rozwojowa oraz jaki 
wkład w nią wnosi Unia Europejska.

2 grudnia

W Filii nr 4 Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Szczecinie, Dyskusyjny Klub Książki anali-
zował Jak przestałem kochać design Marcina 
Wicha.

W Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy 
w Tucznie natomiast, członkowie tamtejszego 
klubu rozmawiali o powieści Wschód Andrzeja 
Stasiuka.

W Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicz-
nej w Goleniowie, miejscowy Zespół Interdy-
scyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy 
przygotował dla dzieci zajęcia profilaktycz-
ne z elementami biblioterapii. Miały one 
na celu dostarczenie wiedzy i wyrobienie 
umiejętności radzenia sobie z przemocą. 
Program obejmował między innymi wspólne 
czytanie bajki terapeutycznej, zabawy roz-
ładowujące agresję oraz pogadankę z psy-
chologiem dziecięcym. W spotkaniu wzięli 
udział uczniowie ze Szkoły Podstawowej 
nr 4 oraz przedstawiciele ośrodka pomocy 
społecznej, komendy powiatowej policji, bi-
blioteki, a także kurator sądowy oraz psy-
cholog dziecięcy.

W Filii nr 8 Koszalińskiej Biblioteki Publicznej, 
Dyskusyjny Klub Książki przygotował wieczór 
poezji Wery Gorczyńskiej Dlaczego nie powie-
działaś? 

Grafolodzy na spotkaniu z seniorami w polanowskiej bibliotece
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Członkowie Klubu Aktywnego Seniora Biblio-
teki działającego przy Bibliotece Publicznej 
Miasta i Gminy Polanów spotkali się z grafo-
logami Katarzyną i Sławomirem Bułkami. In-
teresującego wykładu o analizie osobowości 
na podstawie pisma odręcznego wysłuchało 
30 osób.

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Koło-
brzegu przeprowadzono lekcję Poznajemy 
bibliotekę. Dla uczniów klasy pierwszej Szko-
ły Podstawowej nr 3 była to pierwsza wizyta 
w placówce. Zajęcia powtórzono 10 grudnia, 
tym razem dla dzieci z Punktu Żłobkowo-

-Przedszkolnego Anglojęzycznego Mały Poli-
glota.

3 grudnia

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Dziwno-
wie zainicjowano Spotkania skrzatowe, czyli 
cykl zajęć dla najmłodszych czytelników. Ich 
kolejne odsłony miały miejsce 10 i 17 grudnia.

W Bibliotece Publicznej w Góralicach z czytel-
nikami spotkała się Dorota Schrammek. 

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Między-
zdrojach, pisarz Dariusz Rekosz, w trakcie 
autorskiego poranka, spotkał się z uczniami 
klas od czwartych do szóstych Szkoły Pod-
stawowej nr 1 w Międzyzdrojach oraz Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Wapnicy.

W Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej 
w Golczewie otwarto wystawę z cyklu Od-
krywamy lokalnych twórców. Swoje nowe 
prace, malowane pastelami, zaprezentował 
Jan Galacki. Można też było zobaczyć akwa-
rele Ewy Krasińskiej i szkice ołówkiem Piotra 
Kiljana.

W Książnicy Pomorskiej, w wilka morskiego, 
ubranego w marynarski mundur, wcielił się 
przewodnik, autor informatorów turystycznych 
i książeczek dla dzieci – Wrzesław Mechło, 
który snuł opowieści o morzach i oceanach, 
życiu marynarzy oraz o zwyczajach morskich, 
o mieszkańcach mórz, żegludze, statkach 
i sztormach.

Bibliotekę Publiczną w Złocieńcu odwiedziła 
grupa małych Mikołajów, czyli Niedźwiadki 
z Przedszkola im. Zajączka Złocieniaszka, 
która wysłuchała Bajki świątecznej z książki 
To już gwiazdka.

W filiach nr 12, 38, 46 i 54 Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Szczecinie zorganizowano spo-
tkanie online z Zofią Czerwińską. Wydarzenie 
zrealizowano w ramach projektu Akcja e-mo-
tywacja Fundacji Orange.

W Filii nr 12 Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Szczecinie, Dyskusyjny Klub Książki roz-
prawiał o Majsterce Paula Hardinga.

Filia Nova Biblioteki w Policach po raz pierw-
szy urządziła spotkanie z dorosłymi czytel-
nikami w nowej siedzibie placówki. Celem 
Wieczorku przy świecach było uhonorowanie 
czytelników i podziękowanie im za obecność 
w placówce. Część artystyczną, obejmującą 
występ muzyczny i teatralny, przygotowała 
młodzież z Gimnazjum nr 2. 

W Filii nr 38 Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Szczecinie, Dyskusyjny Klub Książki roz-
mawiał o książce Hania Bania Hanny Bakuły.

4 grudnia

W Filii nr 6 Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Szczecinie, z okazji Tygodnia Wolontariatu, 
w ramach współpracy z Regionalnym Ośrod-
kiem Debaty Międzynarodowej, spotkano się 
z uczniami ze Szkoły Podstawowej nr 23.

W Filii nr 3 Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Szczecinie zorganizowano zajęcia dla pod-
opiecznych Przedszkola nr 61 Niezapominaj-
ka. Była to pierwsza wizyta tej grupy w biblio-
tece. 

W Filii nr 54 ProMedia Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Szczecinie można było uczestni-
czyć w wernisażu wystawy prac plastycznych, 
wykonanych przez dzieci podczas warsztatów 
z tworzenia książki sensorycznej. Przy okazji 
promowano publikację Kropeczka, napisaną 
alfabetem Braille’a i wydaną w czarnodruku 
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wraz z audiodeskrypcją. Ukazała się ona na-
kładem Wydawnictwa Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Szczecinie. Wydarzenie było pod-
sumowaniem projektu Widzieć więcej, niż się 
widzi – wiedzieć więcej, niż się wie. 

Do 13 grudnia w Bibliotece Publicznej Miasta 
i Gminy w Płotach trwał 16 Maraton Pisania 
Listów.

5 grudnia

W Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej 
w Goleniowie dzieci spotkały się z Bałwan-
kiem Olafem, Śnieżynkami i Mikołajem. 

6 grudnia

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna 
w Goleniowie wzięła udział w festynie zor-
ganizowanym w centrum miasta przez Gole-
niowski Dom Kultury, zatytułowanym Mikołaje 
są wśród nas. Placówka urządziła stoisko, na 
którym przygotowała kiermasz książki oraz 
sprzedawała grochówkę. Każdy kto kupił przy-

najmniej dwie książki otrzymywał darmowy ta-
lerz zupy. 

W Filii Novej Biblioteki w Policach najmłodsi 
czytelnicy wzięli udział w Spotkaniu mikołajko-
wym. W Oddziale dla Dzieci, jego uczestnicy 
wysłuchali opowiadania Wigilia, a następnie 
bawili się w zimowy kulig i rzut prezentem 
do komina. Nie zabrakło oczywiście Mikołaja 
i słodkich upominków.

7 grudnia

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Świnouj-
ściu wystawiono spektakl przygotowany przez 
aktorów Teatru Polskiego w Szczecinie zatytu-
łowany Świąteczni goście Mikołaja.

Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną 
w Goleniowie odwiedził Roman Czejarek – 
dziennikarz radiowy, doskonale znany między 
innymi z kultowej audycji Lato z radiem. Ze-
branym czytelnikom opowiedział wiele cieka-
wostek i anegdot związanych z jego wielolet-
nią pracą w radiu. 

Rodzinne warsztaty plastyczne Fabryka ozdób świątecznych w Miejskiej Bibliotece Publicznej  
w Międzyzdrojach
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Filię nr 30 Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Szczecinie, z kolejną wizytą odwiedziły 
dzieci z Przedszkola Publicznego nr 48. Za-
jęcia pod tytułem Tropy na śniegu oparto na 
opowiadaniu z książki Tomasza Samojlika 
Żubr Pompi.

W Książnicy Pomorskiej, pracująca w niej 
Aleksandra Szpunar oraz Grzegorz Kaźmier-
czak zaprezentowali swoje wspólne dzieło 

– album Szczecin i inne porty w obiektywie 
Macieja Jasieckiego, zawierający zdjęcia wy-
bitnego szczecińskiego fotografika, wykonane 
w latach 1965–1975.

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Między-
zdrojach przeprowadzono rodzinne warsztaty 
plastyczne Fabryka ozdób świątecznych. Po-
wtórzono je 8, 14 i 15 grudnia. Cieszyły się 
wielkim powodzeniem. Jak twierdzą organiza-
torzy, cała sala „pękała w szwach”, a radości 
było co niemiara.

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kołobrze-
gu zorganizowano zajęcia z cyklu Bajkowe po-
ranki. Powtórzono je 14, 21 i 28 grudnia.

Do 31 grudnia w Książnicy Pomorskiej moż-
na było obejrzeć wystawę Pocztówkowych 
Wesołych Świąt, na której znalazły się kartki 
o tematyce świątecznej z lat 70. XX wieku, po-
chodzące ze zbiorów biblioteki.

8 grudnia

W Filii nr 54 ProMedia Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Szczecinie, w ramach Godziny 
kodowania, przeprowadzono zajęcia z progra-
mowania z wykorzystaniem tabletów i aplikacji 
LightBot.

W Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej 
w Goleniowie po raz kolejny zorganizowano 
imprezę z cyklu Cała Polska czyta dzieciom. 
Rzepkę Juliana Tuwima na trzy głosy odczytali 
burmistrz Robert Krupowicz oraz jego zastęp-
cy Tomasz Banach i Henryk Zajko. Niezwykle 
żywiołowe spotkanie rozpoczęło się powital-
nym tańcem, a zakończyło zabawą z chustą 
animacyjną, układaniem puzzli i zagadkami.

Do Biblioteki Publicznej w Gryficach, na swój 
wieczór autorski, mieszkańców miasta zapro-

Szkolenie dla bibliotekarzy z powiatu koszalińskiego
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sił Krzysztof Daukszewicz. Po występie, arty-
sta otoczony fanami rozdawał autografy i pro-
mował swoją najnowszą książkę.

Przedstawiciele Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Kołobrzegu złożyli wizytę dzieciom z Przed-
szkola Publicznego nr 2. W poszczególnych 
grupach zaprezentowano wesołe opowiada-
nia świąteczne oraz odpowiadano na pyta-
nia Od czego, tak naprawdę, zależy wielkość 
paczki? oraz Jakby to było, gdyby Święty Mi-
kołaj odwiedzał nas cztery razy w roku: zimą, 
ale także wiosną, latem i jesienią? 

Jeszcze tego samego dnia, z okazji nadcho-
dzących świąt, w kołobrzeskiej bibliotece 
spotkano się z emerytowanymi pracownikami 
placówki. Był czas na rozmowy, wspomnienia 
oraz zwiedzanie odremontowanej siedziby in-
stytucji. Wiele wzruszeń, śmiechu i radości wy-
wołała prezentacja starych zdjęć i humoresek. 
Współorganizatorem wydarzenia było lokalne 
koło Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

W Książnicy Pomorskiej, Agnieszka Jasicka 
zapoznała słuchaczy z metodą nauki języków 
obcych zawartą w książce Gramy w słówka. 

Tego samego dnia odbyła się tam konferencja na-
ukowa Polska niepodległa. Na marginesie sied-
miu tomów Dzienników Juliusza Zdanowskiego.

9 grudnia

W Książnicy Pomorskiej, dr hab. inż. Tadeusz 
Jastrzębski, autor ponad 200 prac naukowych 
z zakresu projektowania konstrukcji statków 
i obiektów oceanotechnicznych, zaprezentował 
swoją najnowszą publikację, którą poświęcił mo-
tywom morskim w sztuce sakralnej na Pomorzu.

W Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej 
w Goleniowie, satyryk, poeta i piosenkarz Krzysz-
tof Daukszewicz spotkał się z czytelnikami. 

W Filii nr 54 ProMedia Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Szczecinie, Ziemowit Szczerk 
prezentował swoją najnowszą książkę Tatuaż 
z tryzubem. Spotkanie prowadziła Marta Za-
błocka.

W Koszalińskiej Bibliotece Publicznej zebrali 
się bibliotekarze bibliotek publicznych powia-
tu koszalińskiego aby podsumować roczną 
współpracę. W programie spotkania znala-
zło się szkolenie na temat Nowelizacji prawa 
autorskiego i jej skutków dla bibliotek popro-
wadzone przez Rafała Golata z Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W Filii nr 9 Koszalińskiej Biblioteki Publicznej, 
członkowie Dyskusyjnego Klubu Książki oma-
wiali powieść Sylwii Chutnik W krainie czarów.

10 grudnia

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Między-
zdrojach przedstawiono spektakl Teatru Fan-
tazja zatytułowany Księżniczka na ziarnku 
grochu. Widzami byli uczniowie klas pierw-
szych ze Szkoły Podstawowej nr 1.

W Koszalińskiej Bibliotece Publicznej, z okazji 
Miesiąca z reportażem, z czytelnikami spotkał 
się reportażysta Ziemowit Szczerk, który pro-
mował swoją twórczość, a w szczególności 
ostatnią książkę zatytułowaną Siódemka.

W Książnicy Pomorskiej miało miejsce piąte 
spotkanie wspomnieniowe z cyklu Ludzie na-
uki Pomorza Zachodniego. Jego bohaterem 
był, żyjący w latach 1903–1995, prof. Kazi-
mierz Stojałowski – lekarz-patolog, profesor 
Pomorskiej Akademii Medycznej, wybitnie za-
służony naukowiec i dydaktyk.

Tego samego dnia, w bibliotece wojewódzkiej, 
niemieckojęzyczny teatrzyk lalkowy Petera 
Müllera przygotował dla najmłodszych dzieci 
uczących się języka niemieckiego, przedsta-
wienie Vom Igel der keiner mehr sein sollte, 
a Barbara Grabarczyk, autorka wierszowa-
nej opowieści Zimowe święta spotkała się 
z przedszkolakami.

11 grudnia

W Książnicy Pomorskiej, historyk dr Michał 
Paziewski z Uniwersytetu Szczecińskiego 
wygłosił prelekcję Ostatnie wyspy komuni-
zmu, dotyczącą utopijnej ideologii realizowa-
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nej w Korei Północnej, Chinach, Mongolii i na 
Kubie.

Jeszcze tego samego dnia, w ramach działal-
ności Centrum Aktywności Kulturalnej Osób 
Niesprawnych Wzrokowo, w bibliotece woje-
wódzkiej odbyło się spotkanie wigilijne Lulajże 
Jezuniu…

W Filii nr 3 Koszalińskiej Biblioteki Publicznej, 
Dyskusyjny Klub Książki zajął się powieścią 
Cory Carmack Coś do ukrycia.

Dział Regionalny Biblioteki w Policach przygo-
tował dla użytkowników ciekawe wydarzenia 
w ramach cyklu Regionalne spotkania. Go-
ściem pierwszego była Natalia Kasowska – 
policzanka, pasjonatka historii i podwodnych 
tajemnic. Klejnoty województwa zachodniopo-
morskiego – Jezioro Szmaragdowe, Turkuso-
we i Czarnogłowy – to temat, z którym zostali 
zapoznani uczestnicy warsztatów, młodzież 
z Gimnazjum nr 3. W drugiej części zajęć, 
zostali oni podzieleni na pięć grup i wzięli 
udział w konkursie plastycznym. Zadaniem 

do wykonania było zaprojektowanie dla celów 
turystycznych i sportowych terenów wokół 
omawianych zbiorników wodnych. Nurkowa-
nie w niebezpiecznych miejscach – przygoda 
czy ryzyko? – to temat kolejnego spotkania. 
Uczestniczyli w nim wychowankowie Młodzie-
żowego Ośrodka Wychowawczego z Trzebie-
ży, a także osoby zainteresowane.

W Filii nr 12 Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Szczecinie, w ramach Godziny kodowa-
nia zorganizowano zajęcia z programowania 
z wykorzystaniem komputerów, pod hasłem 
Gwiezdne wojny.

W Filii Novej Biblioteki w Policach przeprowa-
dzono żywą lekcję historii w 34 rocznicę wpro-
wadzenia w Polsce stanu wojennego. Zapro-
szono na nią młodzież z Gimnazjum nr 3 oraz 
uczestnika tamtych wydarzeń –Wojciecha 
Woźniaka, który brał aktywny udział w dzia-
łalności opozycji, między innymi kolportował 
podziemne pisma CDN, Obraz, Tygodnik 
Mazowsze i Termit. Był także współorganiza-
torem manifestacji oraz współzałożycielem 

Spotkanie autorskie z Ziemowitem Szczerkiem w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej
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i członkiem Federacji Młodzieży Walczącej 
w Szczecinie.

W Moryniu przygotowano siódmą edycję Tur-
nieju Recytatorskiego, organizowanego przez 
Miejski Ośrodek Kultury i Miejską Bibliotekę 
Publiczną. W tym roku poświęcony był on 
Adamowi Mickiewiczowi z okazji 160 rocznicy 
jego śmierci.

15 grudnia

W Filii nr 54 ProMedia Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Szczecinie, z czytelnikami spo-
tkała się Barbara Prądzyńska – redaktorka 
książki Inny Meksyk. Opowieści Zapaty-
stów. Współorganizatorem wydarzenia była 
szczecińska Inicjatywa na Rzecz Zwierząt 
BASTA!

W Książnicy Pomorskiej zaprezentowano ko-
lejną monografię z serii Zamki i ogrody w wo-
jewództwie zachodniopomorskim, tym razem 
poświęconą zabytkowemu pałacowi w Mo-
stach.

Tego samego dnia, w bibliotece wojewódzkiej 
otwarto, czynną do 31 grudnia, wystawę foto-

grafii finalistów fotomaratonu Śladem żurawia, 
zorganizowanego w ramach X Jubileuszowe-
go Tygodnia Żurawia przez Zespół Parków 
Krajobrazowych Województwa Zachodniopo-
morskiego.

16 grudnia

W Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Po-
lanowie zorganizowano dla seniorów spotka-
nie kulinarne z Anną Balcerzak, autorką książ-
ki kucharskiej Potrawy stare i współczesne 
na każdą okazję, w której zebrała wszystkie 
opracowane przez siebie przepisy kuchni ka-
szubskiej i myśliwskiej. 

Dyskusyjny Klub Książki Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Kołobrzegu omawiał pozycję Le-
mingi: młodzi, wykształceni i z wielkich ośrod-
ków Jerzego A. Krakowskiego.

17 grudnia

Koszalińska Biblioteka Publiczna, z okazji 
Miesiąca z reportażem, zaprosiła czytelników 
na spotkanie autorskie z reportażystą Filipem 
Springerem, które połączono z promocją jego 
ostatniej książki 13 pięter.

Kulinarne spotkanie Anny Balcerzak z seniorami w polanowskiej bibliotece
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W Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej 
w Goleniowie przygotowano Dzień Star Wars.

W Filii nr 14 Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Szczecinie, Dyskusyjny Klub Książki kon-
wersował o publikacji Detroit. Sekcja zwłok 
Ameryki Charliego Leduffa.

W Książnicy Pomorskiej, prof. dr hab. Mar-
ta Skwara wygłosiła wykład Witkacy i świat, 
poświęcony artyście odczytującemu kulturę 
światową (w czasie podróży po Europie i do 
tropików oraz w trakcie pobytu w Rosji), a tak-
że literaturze i kulturze światowej tłumaczącej 
oraz odczytującej – nie bez zabawnych niepo-
rozumień – jego dzieła. Wystąpienie zainicjo-
wało cykl odczytów pracowników Zakładu Kul-
turoznawstwa i Komparatystyki Uniwersytetu 
Szczecińskiego, związanych z prezentowa-
nymi w Książnicy Pomorskiej wystawami. Słu-
chacze zwiedzili również, pod opieką kuratora, 
ekspozycję Witkiewiczowie.

Innym wydarzeniem mającym miejsce tego 
dnia w bibliotece wojewódzkiej było otwarcie, 
prezentowanej do 31 grudnia, przygotowanej 
przez IPN, wystawy Wasza Solidarność – na-

sza wolność. Reakcje emigracji polskiej i świa-
ta na wprowadzenie stanu wojennego.

18 grudnia

W Filii nr 6 Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Szczecinie, w ramach współpracy z Regio-
nalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej 
spotkano się z uczniami ze Szkoły Podstawo-
wej nr 23.

Biblioteka w Policach zaprosiła na spotkanie 
z Mirosławem Wacewiczem, szczecińskim le-
gendziarzem i autorem publikacji z cyklu Le-
gendy Pomorza Zachodniego. Pisarz zapre-
zentował swoją najnowsza pracę, drugą część 
serii, zatytułowaną Legendy ziemi polickiej. 
Książkę zilustrował Marcin Yperyt Przydatek, 
a wydało Stowarzyszenie Rozwoju i Edukacji 
Lider ze Szczecina.

W Filii w Pomianowie Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej w Stanominie, po raz kolejny zorgani-
zowano Kolację wigilijną połączoną z Jasełka-
mi pokoleniowymi. Uroczystość rozpoczęła się 
przywitaniem zaproszonych gości oraz miesz-
kańców wsi, złożeniem życzeń świątecznych. 

Spotkanie autorskie z Filipem Springerem w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej
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Po przełamaniu się opłatkiem wszyscy zasie-
dli do wigilijnego stołu, obfitującego w potrawy 
przygotowane przez mieszkańców Pomiano-
wa.

21 grudnia

Z inicjatywy Koła SBP, w Koszalińskiej Biblio-
tece Publicznej spotkali się z okazji świąt jego 
członkowie oraz wszyscy pracownicy instytu-
cji.

W Filii nr 36 Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Szczecinie, Dyskusyjny Klub Książki anali-
zował Sztukę minimalizmu w codziennym ży-
ciu Dominique Loreau.

Spotkanie świąteczne w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej
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