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Alicja Łojko
Książnica Pomorska

65 LAT ISTNIENIA ODDZIAŁU STARYCH DRUKÓW  
W KSIĄŻNICY POMORSKIEJ

Okres przedwojenny
Książnica Pomorska rozlokowana jest w trzech budynkach, z których najstarszy 

pochodzi z drugiej połowy XIX wieku. Od 1905 roku działała w nim Stadtbibliothek1, 
która gromadziła między innymi zbiory zabytkowe. Swój rozwój instytucja zawdzię-
czała dyrektorowi Erwinowi Ackerknechtowi2. Już od pierwszych lat organizowania 
placówki, pozyskiwane dary od różnych instytucji i osób prywatnych zaczęły tworzyć 
podwaliny księgozbioru3. 

Pierwsze dokładne wzmianki o napływaniu do biblioteki starych druków znajdujemy 
w bibliotecznych sprawozdaniach za lata 1908 i 19094. Odnotowano w nich fakt przyjęcia 
ponad 4 tys. tomów składowanych dotąd w jednym z pomieszczeń kościoła św. Jakuba5. 
Były to przede wszystkim dzieła teologiczne wydawane od XVI do XVIII wieku. Przy 
pracach porządkowych nad księgozbiorem stwierdzono, że część druków jest zdekomple-
towana i uszkodzona. Sprawozdanie za okres 1910–19116 przynosi informację o podjęciu 
prac nad katalogowaniem starych druków oraz inkunabułów pozyskanych z kościelnej 
zbiornicy. Wyniki prac nad tymi ostatnimi opublikował pracownik biblioteki dr Franz 
Weber w „Baltische Studien”7. Nie był on jednak pierwszym, który poświęcił uwagę tej 
kolekcji. Już w 1900 roku uczynił to pastor kościoła św. Jakuba Konrad Scipio, zamiesz-

1 W zaadaptowanym gmachu dawnego liceum. Pod koniec 1918 roku weszła w użycie nazwa 
Stadtbücherei.

2 Erwin Ackerknecht (1880–1960) – bibliotekarz, pedagog. Dyrektor biblioteki w latach 1905–1945. 
Więcej informacji zob. http://pomeranica.pl/wiki/Erwin_Ackerknecht (przeglądany 16 kwietnia 
2021).

3 Więcej na ten temat zob. https://www.ksiaznica.szczecin.pl/historia (przeglądany 16 kwietnia 
2021).

4 Jahresbericht der Stadtbibliothek Stettin fur das Jahr 1908/1909. Sonderabdruck aus dem 
Verwaltungsbericht der Stadt Stettin fur das Jahr 1908/1909, s. [1–2].

5 Gesammt-Kirchenbibliothek (Gesammt-Kirchen Bibliothek von St. Jacobi – Stettin) – Zbiorcza 
Biblioteka Kościelna utworzona w 1814 roku w jednej z kaplic szczecińskiej świątyni pod wezwa-
niem św. Jakuba.

6 Jahresbericht der Stadtbibliothek Stettin. Sonderabdruck aus dem Verwaltungsbericht der Stadt 
Stettin fur das Jahr. 1910/1911, s. [2].

7 F. Weber, Die auf der Stadtbibliothek zu Stettin befindlichen Drucke von 1500–1550, „Baltische 
Studien N. F.“ 1910, Bd. 14, s. 149–168.
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czając artykuł w „Neuen Stettiner Zeitung”8. Dalsze katalogowanie kościelnych zbiorów 
przeprowadzane było ze zmiennym natężeniem. W latach 1911–1912, ze względu na braki 
kadrowe, prace spowolniono, a zintensyfikowano je z kolei w latach 1914–1915, kiedy 
to mniej zajmowano się w bibliotece opracowywaniem wpływów bieżących, a więcej 
czasu poświęcono księgozbiorowi zabytkowemu. W tym samym okresie Stadtbibliothek 
wzbogaciła się o kolejne ważne zbiory, pochodzące z dwóch miejscowych szkół – Ma-
rienstiftsgymnasium9 oraz Stadtgymnasium10. Z pierwszej otrzymano 3,7 tys. tomów, 
z drugiej 2666 tomów. Wśród przekazanych dzieł znalazły się inkunabuły, muzykalia, 
pokaźny zbiór druków okolicznościowych oraz inne wydawnictwa mające niebagatelną 
wartość dla historiografii Pomorza.

Kolejne wzmianki o starych drukach zgromadzonych w szczecińskiej placówce 
odnaleźć można dopiero w sprawozdaniach z lat 30. O opracowaniu zbioru druków 
okolicznościowych, będących pokaźnym źródłem wiedzy biograficznej o mieszkańcach 
Pomorza, stworzeniu kartoteki nazwisk i udostępnieniu jej zainteresowanym, informuje 
sprawozdanie z 1933 roku11. Wspomniana kartoteka niestety przepadła w zawierusze 
wojennej, z wielką szkodą dla współczesnego czytelnika12. Ostatnie wpływy pier-
wodruków, choć już w mniejszej liczbie, odnotowano w latach 1934–1935. Wtedy to 
Johann Schmidt, radca budowlany z zarządu miasta, przekazał na rzecz biblioteki około 
300 tomów, pochodzących w większości z XVIII wieku13. Wzmiankę o przekazaniu do 
biblioteki „starych zbiorów” z dwóch połączonych szkół (Friedrich Wilhelm Gymnasium 
i Bismarck Oberrealschule) zawiera sprawozdanie z 1936 roku, jednak na podstawie 
tak lakonicznej informacji trudno ocenić ich metrykę i liczbę. Od 1932 roku uporząd-

8 J. Kosman, Z dziejów bibliotek w pruskiej prowincji Pomorze w XIX i początkach XX wieku, 
Szczecin 2013, s. 116.

9 Szkoła o profilu humanistycznym, której początki sięgają 1544 roku, kiedy to do życia powołano 
Fűrstliches Pedagogium (łac. Paedagogium Sedinense), placówkę o akademickim charakterze. 
Kilkakrotnie w swych dziejach szkoła była reorganizowana i zmieniała nazwę. W XVIII i XIX wie-
ku funkcjonowała także łacińska nazwa Gymnasium Palaeo-Sedinense. W latach 1805–1868 
działała jako Königliches Marienstifts-Gymnasium, a w okresach 1869–1915 i 1933–1945 – jako 
Marienstifts-Gymnasium. W ciągu kilku wieków swego istnienia szkoła zgromadziła bogaty księ-
gozbiór liczący na początku XX wieku przeszło 34 tys. tomów. Po 1945 roku zbiór uległ rozpro-
szeniu.

10 Stadtgymnasium wywodzi się z dawnej szkoły Rady Miejskiej (Ratsschule). W 1391 roku przy 
kościele św. Jakuba powstała szkółka, którą w 1469 roku, pod naciskiem kapituły, zamknięto. 
Niebawem została reaktywowana jako Schola Senatoria. W 1793 roku podniesiono ją do ran-
gi Liceum Rady Miejskiej (Ratslyzeum). W 1805 roku wyższe klasy połączono z Gimnazjum 
Akademickim pod nazwą Królewskie i Miejskie Gimnazjum (Königliche und Stadtgymnasium). 
W 1869 roku szkoły rozdzielono. Placówka działała do 1945 roku.

11 Jahresbericht der Städtischen Büchereien für das Rechnungsjahr 1933 (1 April 1933 bis 31 März 
1934). Sonderabdruck aus dem Verwaltungsbericht der Stadt Stettin fur das Rechnungsjahr 1933, 
[Stettin 1934], s. [3].

12 Aktualnie wspomniane druki okolicznościowe służą między innymi jako źródło do badań biogra-
ficznych przy pracach na rzecz portalu pomeranica.pl.

13 Jahresberichte der Stettiner Stadtbucherei (Wissenschaftliche Abteilung des Stadtischen Buche-
reiwesens) 1934–1936, [Stettin 1936], s. [2].
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kowane i w pewnym stopniu opracowane stare druki i inkunabuły zaczęto prezentować 
czytelnikom na wystawach organizowanych w bibliotecznej czytelni. Do 1941 roku 
odwiedzający Stadtbücherei mogli zobaczyć między innymi dzieło Sebastiana Mün-
stera Cosmographia, stare pomorskie kalendarze, druki luterańskie z okresu reformacji, 
XVIII-wieczne czasopisma dla kobiet, sławną Kronikę świata Hartmanna Schedla czy 
też edykty książąt pomorskich.

Po wybuchu drugiej wojny światowej, w obawie przed ewentualnymi zniszczeniami, 
część najcenniejszych materiałów bibliotecznych – stare druki, inkunabuły, rękopisy 
i wybrane pomeranika – umieszczono w podziemiach Miejskiej Kasy Oszczędności. 
Natomiast pod koniec wojny pozostałe wartościowe obiekty ukryto w różnych częściach 
Szczecina oraz w pomorskich majątkach ziemskich. Pomieszczenia te nie zapewniły 
pokładanych w nich nadziei. Te zbiory, które miały być szczególnie chronione, uległy 
rozproszeniu oraz całkowitemu bądź częściowemu zniszczeniu. Pozostawione w biblio-
tece przetrwały do końca wojny.

Lata powojenne 
Po przejęciu biblioteki przez władze polskie w 1945 roku rozpoczęto prace zabezpie-

czające i porządkowe. Sukcesywnie wybierano z magazynów bibliotecznych materiały 
zabytkowe, w tym stare druki. Prace te rozpoczęła Stanisława Karczewska14, a kontynu-
owały Maria Krogulska15 oraz Maria Janiszewska16. Zdołały zgromadzić 2,5 tys. owych 
druków i umieścić je w wydzielonym pomieszczeniu.

Dział Starodruków istniał w strukturze Miejskiej Biblioteki Publicznej już na początku 
lat 50. Kierowała nim wspomniana wyżej Maria Janiszewska. O jej działalności donosi 
krótki tekst zamieszczony w 1953 roku w „Kurierze Szczecińskim”17. Autor artykułu 
opisuje wystawę starych ksiąg jaką obejrzeć można w bibliotece i przytacza wypowiedź 
kuratorki wystawy, iż zabytki przeszłości muszą służyć teraźniejszości. Informuje także 
o pracach związanych z wyszukiwaniem pierwodruków w ogólnym zbiorze bibliotecz-
nym, ich porządkowaniu i potrzebie zaprezentowania szerokiej publiczności. Z końcem 
lata 1953 roku Maria Janiszewska rozwiązała umowę o pracę. Prawdopodobnie po jej 
odejściu agenda pozostawała bez obsady kadrowej.

14 Stanisława Karczewska (1914–1990) – urodzona we Lwowie, absolwentka tamtejszego uniwer-
sytetu. W latach 1936–1944 pracowała w dziale Rękopisów Zakładu Narodowego im. Ossoliń-
skich. Po wojnie, w latach 1948–1954 pełniła funkcję dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej, 
a od 1969 roku – dyrektora Biblioteki Głównej Wyższej Szkoły Rolniczej w Szczecinie.

15 Maria Krogulska (1915–1992) – urodzona w Stanisławowie, studia w zakresie filologii klasycznej 
rozpoczęła na uniwersytecie we Lwowie, a zakończyła w 1947 roku we Wrocławiu. W latach 
1950–1953 zatrudniona była w Miejskiej Bibliotece Publicznej, a od 1954 roku, do przejścia na 
emeryturę w 1979 roku, była dyrektorem Biblioteki Głównej Pomorskiej Akademii Medycznej.

16 W archiwum zakładowym Książnicy Pomorskiej zachowało się zaledwie kilka dokumentów jej 
dotyczących. Maria Janiszewska zwolniła się z końcem lipca 1953 roku, by podjąć pracę nauczy-
cielki w II Państwowej 11-letniej Szkole Ogólnokształcącej Męskiej w Szczecinie. 

17 Wśród szczecińskich starodruków w Bibliotece Miejskiej, „Kurier Szczeciński” 1953, nr 70, s. 6.
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Powstanie oddziału18, warunki lokalowe
Powstanie Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej19 pociągnęło za sobą 

konieczność opracowania struktury organizacyjnej biblioteki. Ze względu na zada-
nia, które stanęły przed placówką, należało przeorganizować istniejące i powołać do 
życia nowe agendy. Jednostka, którą był Oddział Starodruków20, została utworzona 
w grudniu 1954 roku, wchodząc w skład Działu Zbiorów Specjalnych WiMBP21. 
Oddział rozpoczął działalność w listopadzie kolejnego roku, kiedy to jego kierow-
nictwo objęła Urszula Szajko. Przypadła jej w udziale pionierska praca stworzenia 
tejże jednostki od podstaw. Najistotniejszą kwestią było zgromadzenie księgozbioru, 
jego uporządkowanie, oczyszczenie, wstępna ewidencja, a w kolejnej perspektywie 
opracowanie i konserwacja. Nie było to zadanie proste. Pracowała sama, mając do 
dyspozycji jedynie pomieszczenie, które należało przystosować na potrzeby księgo-
zbioru i przyszłych czytelników.

W sprawozdaniu z pracy agendy za rok 1955 (tj. od 10 listopada 195522) wymieniono 
trzy punkty:

1. uporządkowanie inwentarza oddziału (mając na myśli sprzęty) – zaopatrze-
nie w stoły i półki, uzupełnienie regałów, usunięcie sprzętów zniszczonych; 

2. uporządkowanie księgozbioru, tj. ułożenie na półkach 2,5 tys. tomów; 
3. zorientowanie się w tematyce księgozbioru poprzez pobieżne jego przej-

rzenie.
W archiwalnej dokumentacji zachowało się pismo z lat 50. z zaleceniami powi-

zytacyjnymi Anny Kotarskiej, kustosza Biblioteki Narodowej23. Wśród zaleceń tej 
wybitnej znawczyni dawnej książki znalazły się zarówno te, dotyczące wyposażenia 
lokalu (regały o ruchomych półach) jak i te, związane z samymi drukami – rozmiesz-
czaniem księgozbioru na półkach (między innymi komasowanie druków według 
proweniencji), sygnowaniem książek (pieczątka z nazwą biblioteki oraz druga z ini-
cjałami instytucji), gromadzeniem księgozbioru podręcznego oraz poloników (drogą 
pozyskiwania dubletów), prowadzeniem inwentarza oraz tworzeniem kartotek dla 
poloników i pomeraników.

18 Nazwa jednostki kilkakrotnie się zmieniała. Od jej powstania do 1975 roku figurowała nazwa Od-
dział Starodruków, od 1976 – Oddział Starodruków, Rękopisów i Kartografii, od 1978 – Oddział 
Rękopisów i Starych Druków, od 1984 – Oddział Starych Druków (zbiory rękopiśmienne przejął 
wtedy nowo powstały Oddział Rękopisów), a od 2005 – Oddział Rękopisów i Starych Druków 
(a w jego obrębie działają samodzielnie Sekcja Rękopisów oraz Sekcja Starych Druków).

19 28 grudnia 1954 roku WiMBP powstała z połączenia dotychczas samodzielnych jednostek – Miej-
skiej Biblioteki Publicznej i Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej.

20 Wcześniej – Dział Starodruków.
21 Opis działalności Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie za lata 1955–1957, 

Szczecin, s. 30–32.
22 Data zatrudnienia Urszuli Szajko w bibliotece.
23 Anna Kotarska (1910–1980) – starszy kustosz dyplomowany w Bibliotece Narodowej. Była za-

stępcą kierownika w Zakładzie Starych Druków. Instruowała i wizytowała biblioteki w kraju posia-
dające zbiory starych druków.
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Prace w dotychczas zajmowanym 
pomieszczeniu trwały do maja 1962 roku, 
kiedy to oddział zyskał nowe lokum 
o powierzchni 120 m². Oprócz trzech 
magazynów, wygospodarowano miejsce 
na czytelnię dla ośmiu osób i pracow-
nię. W przygotowanych salach24 książki 
ustawiono i uporządkowano według 
formatu bibliograficznego, a w jego ob-
rębie zastosowano układ chronologiczny 
(od XVI do XVIII wieku). Na osobnych 
regałach wydzielono pomeranika i polo-
nika. Nie podjęto sugestii Anny Kotarskiej 
dotyczącej komasowania zbiorów ze 
względu na proweniencję. Swoje miejsce 
znalazły też inkunabuły oraz rękopisy, 
które afiliowano przy oddziale z uwagi na 
nieistniejącą w strukturze WiMBP agendę 
tych materiałów. 

Zagospodarowane powierzchnie nie 
były jednak idealne. Na biblioteczną 
anegdotę zakrawa fakt zamknięcia oddzia-
łu na miesiąc, zimą 1963 roku, gdyż z powodu siarczystych mrozów i przejmującego 
zimna panującego w pomieszczeniach, praca w nim stawała się niemożliwa, a pracow-
ników skierowano do zajęć w innym, ogrzewanym, dziale.

Początkowo duża powierzchnia magazynowa, w następnych latach zaczęła się 
kurczyć i to wcale nie z powodu lawinowego przyrostu zbiorów. W 1977 roku jedno 
z pomieszczeń zaanektowano na muzealną Salę Stefana Flukowskiego, wyposażając 
ją w sprzęty i księgozbiór przeniesione z mieszkania poety25. Natomiast w 1984 roku 
gromadzone dotychczas w oddziale zbiory rękopiśmienne przekazano nowo powstałemu 
Oddziałowi Rękopisów, którego kierownikiem była Cecylia Judek26. Nowej agendzie nie 
przydzielono jednak osobnego pomieszczenia, tak więc oba oddziały przez kolejnych 
15 lat zgodnie funkcjonowały, dzieląc wspólną przestrzeń. 

Kiedy w 1999 roku do użytku oddano nowy gmach Książnicy Pomorskiej, stare 
druki znalazły w nim swoje miejsce. Czytelnia i pracownia również zostały przeniesione. 
Dzięki temu cała przestrzeń pozostała do dyspozycji Oddziału Rękopisów.

24 Sale na trzecim piętrze budynku od ulicy Dworcowej.
25 Więcej zob. http://pomeranica.pl/wiki/Sala_Stefana_Flukowskiego (dostęp 2 kwietnia 2021). 
26 Cecylia Judek jest zawodowo związana z Książnicą Pomorską od 1981 roku, więcej zob. http://

pomeranica.pl/wiki/Cecylia_Judek (dostęp 2 kwietnia 2021).

Zalecenia powizytacyjne Anny Kotarskiej
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Odręczny szkic pomieszczeń, do których przeniesiono oddział w 1962 roku

Przyszła pracownia starodruczników – widok z okresu przeprowadzki
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Gromadzenie księgozbioru
Początkowo, księgozbiór stanowiło owych 2,5 tys. tomów wyodrębnionych z ogólnej 

masy w pierwszych latach po wojnie. Liczba ta stanowiła zaledwie część ze znajdujących 
się jeszcze w murach biblioteki materiałów. Urszula Szajko rozpoczęła penetrowanie 
dwóch nieuporządkowanych dotąd magazynów. Okazało się, że z 200-tysięcznego po-
niemieckiego księgozbioru, udało się wyselekcjonować prawie 12 tys. starych druków. 
Według sprawozdania z 1956 roku księgozbiór liczył już około 15 tys. wol. Wspomniano 
o kilku interesujących „znaleziskach” dokonanych w owym roku27, a także odnotowano 
fakt istnienia niemieckiego katalogu alfabetycznego starych druków, liczącego kilka 
tysięcy kart katalogowych, niestety niekompletnego.

W latach 1958–1959 pozyskano kolejne druki do zasobu oddziału. 7,1 tys. wol. 
z przejętego przez bibliotekę historycznego księgozbioru Marienstiftsgymnasium oraz 
1,3 tys. z, równie szacownej szkoły stargardzkiej, Gröningsches Kollegium28. Dar liczący 

27 Miedzy innymi przedśmiertne wydanie utworów Klemensa Janickiego (1542) i pierwsze wydanie 
Theatrum cometicum Stanisława Lubienieckiego (1668).

28 Szkoła średnia otwarta w 1633 roku jako Gröningsches Kollegium (łac. Collegium Groeningia-
num) dzięki realizacji testamentu burmistrza Stargardu Petera Gröninga. Podczas wojny 30-let-
niej przerwała działalność. W 1714 roku uzyskała status uczelni akademickiej. Od 1812 roku 
funkcjonowała jako Königliches und Gröningisches Gymnasium. Księgozbiór będący w posiada-
niu szkoły na początku XX wieku liczył przeszło 20 tys. tomów. Po drugiej wojnie światowej uległ 
rozproszeniu.

Pracownia starych druków wyposażona w nowoczesny sprzęt komputerowy (2000)
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około 1,7 tys. tomów wpłynął w latach 1960 i 1963 z Muzeum Pomorza Zachodniego 
(dzisiejsze Muzeum Narodowe w Szczecinie). Wśród ksiąg z tej ostatniej instytucji 
znalazło się 11 inkunabułów i 3 pergaminowe kodeksy z XIV wieku. W 1960 roku 
zreorganizowano w bibliotece tzw. magazyn rezerwy, z którego przejęto jeszcze około 
100 wol. starych druków.

Stan zbiorów na bibliotecznych półkach zmieniło także zarządzenie o bezpłatnej wy-
mianie druków zbędnych pomiędzy bibliotekami w kraju, które ogłoszono w 1965 roku29. 
Poprzez udział w tym przedsięwzięciu, WIMBP zyskała około 3 tys. wol. starych druków, 
przekazując jednocześnie do innych placówek w kraju 2383 jednostki swoich duble-
tów. Paradoksalnie, pozyskano (odzyskano?) tą drogą druki, które po wojnie opuściły 
Szczecin, trafiając do różnych instytucji w kraju, między innymi w wyniku działalności 
Zbiornicy Księgozbiorów Zabezpieczonych, powołanej do ochrony poniemieckich 
zbiorów bibliotecznych, mających status tzw. opuszczonych i porzuconych po drugiej 
wojnie światowej na terenie Pomorza Zachodniego30. 

Po uzyskaniu przez WiMBP w 1965 roku statusu placówki naukowo-badawczej, 
zintensyfikowano gromadzenie zbiorów, w tym zbiorów specjalnych, z naciskiem 
na pozyskiwanie regionaliów31. W kolejnych latach wzbogacano księgozbiór przez 
zakup antykwaryczny, aukcyjny, bezpośrednio od prywatnych oferentów, a także 
drogą darów i wymiany. Starano się prowadzić przemyślaną politykę zakupów, 
ukierunkowaną na określone zbiory. W 1970 roku w Oddziale Starych Druków 
sformułowano zasadnicze kryteria gromadzenia tychże. Za priorytetowe uznano 
pozyskiwanie pomeraników i poloników. Nie ograniczało to możliwości nabywania 
książek, zwłaszcza unikatowych, będących interesującymi pod względem formalno-

-wydawniczym. Artystyczna oprawa, zamieszczone w dziele ryciny, proweniencja, 
powstanie w słynnej oficynie wydawniczej, czy też wydanie w ramach edycji waż-
nych dzieł naukowych i literackich, stanowiły przesłanki pozwalające na nabycie 
dzieła. W kręgu zainteresowania pozostały też inkunabuły, wobec których zastoso-
wania nie miały wymogi terytorialne czy treściowe. Mając na uwadze zredagowane 
wtedy wytyczne (obowiązujące do dziś), zgromadzono księgozbiór liczący obecnie 
32 545 wol.32 Źródłem, z którego przez lata w większej bądź mniejszej liczbie trafiały 
do oddziału druki, głównie pozycje z XVIII wieku, był w dalszym ciągu biblioteczny 
magazyn rezerwy. 

29 M.P. z 31 sierpnia 1965 r. Nr 17, poz. 74.
30 Zbiornica Księgozbiorów Zabezpieczonych działała w Szczecinie w latach 1947–1950. Zgroma-

dzone zbiory segregowano i rozdzielano do wielu różnych instytucji w kraju. Więcej o jej dzia-
łalności zob. http://pomeranica.pl/wiki/Zbiornica_Ksi%C4%99gozbior%C3%B3w_Zabezpieczo-
nych_(Szczecin) (dostęp 10 marca 2021).

31 Od Stadtbibliothek do Książnicy Pomorskiej, red. H. Niedbał, B. Chojnacka, A. Gnat-Leśniańska, 
Szczecin 2005, s. 158.

32 Stan na 31 grudnia 2020 roku.
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Opracowanie księgozbioru
Prawie jednocześnie z gromadzeniem książek rozpoczęto ich opracowanie. Po-

czątkowo, z powodu trudności metodycznych (brak instrukcji i norm na opracowanie 
druków), prace posuwały się dość wolno. Inną z przyczyn tego stanu rzeczy były braki 
kadrowe. W związku z koniecznością specjalistycznego szkolenia w zakresie opracowa-
nia, Urszula Szajko, w lutym 1956 roku, odbyła praktykę w Zakładzie Starych Druków 
Biblioteki Narodowej. Pod koniec grudnia tego roku zatrudniono do pracy w oddziale 
drugą osobę. W późniejszym okresie liczba zatrudnionych kilkakrotnie się zmieniała. 
Mimo tych niedogodności katalogowanie zbiorów stało się priorytetowym zadaniem 
w kolejnych latach. 

Pod koniec 1957 roku ówczesny księgozbiór (15 tys. wol.) był już na tyle rozpozna-
ny i uporządkowany, że można było założyć, oprócz katalogu alfabetycznego, również 
skrócone katalogi działowe, wyodrębniające teologię, biblistykę, religioznawstwo, 
prawo kanoniczne i świeckie, historię filozofii, literaturę piękną, biografie i pamiętniki, 
historię i nauki pomocnicze, nauki matematyczno-przyrodnicze. Uszeregowano także 
wspomniany poniemiecki katalog alfabetyczny liczący kilka tysięcy kart. Mimo że był 
on niekompletny, to jednak w początkowej fazie prac katalogowych służył dużą pomo-
cą33. W 1958 roku odnotowano w sprawozdaniu założenie katalogu druków pomorskich 
i dotyczących Pomorza ze względu na potrzeby regionalne34, w 1960 roku zaś – katalogu 
poloników w celu zarejestrowania wszystkich wydawnictw dotyczących dziejów Polski 
oraz polskich oficyn wydawniczych. W 1966 roku informowano o zakończeniu pracy 
nad wykazem czasopism z XVII i XVIII wieku obejmującym 255 pozycji. Wraz ze 
zwiększającą się liczbą zbiorów zinwentaryzowanych powiększał się równolegle zało-
żony w latach 50. rejestr dubletów, który w rezultacie liczył (przed akcją ich wymiany) 
ponad 2 tys. pozycji. 

W 1961 roku opracowano tymczasowy katalog dla posiadanych ówcześnie 28 in-
kunabułów. W celu ich właściwego skatalogowania, przekazano je specjalistom z Bi-
blioteki Narodowej. Na miejscu natomiast, opracowywano średniowieczne rękopisy 
z XIV i XV wieku i stworzono dla nich kartotekę w oparciu o katalog Hugo Lemckego35. 
Z początkiem 1963 roku katalogowaniem objęto pozycje od XV wieku do 1945 roku 
(tzw. Rękopisy Starego Zasobu). W rezultacie wyodrębniono ponad 500 jednostek, na 
które składały się zarówno pojedyncze dokumenty jak i obszerne zespoły. Zarejestrowano 
również rękopisy współoprawne z drukami. 

Wzrost liczby opracowanych zbiorów pociągnął za sobą tworzenie kartotek tema-
tycznych i wykazów druków dotyczących konkretnych zagadnień. Przykład stanowić 
mogą, ważne z punktu widzenia pomocy warsztatowej, kartoteki drukarzy i nakładców, 

33 Niestety, dziś już nieistniejący.
34 Opis działalności Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie za rok 1958, Szcze-

cin, s. 33.
35 H. Lemcke, Die Handschriften und alten Drucke des Marienstifts-Gymnasiums, Stettin 1879.
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proweniencji zbiorów, zabytkowych opraw, ikonografii. Do obszernych należały zesta-
wienia druków holenderskich, wielkopolskich, marynistycznych oraz XVIII-wiecznych 
britanników przygotowanych dla systemu ESTC36.

Proces metodycznego uporządkowania i opracowania gromadzonego księgo-
zbioru zakończono w latach 70. Od tego czasu punkt ciężkości przeniesiono na 
opracowanie wpływów bieżących, publikowanie katalogów i artykułów populary-
zujących zbiory, organizowanie wystaw i oczywiście udostępnianie. W początko-
wych latach istnienia oddziału było ono symboliczne i to zarówno na miejscu jak 
i za pośrednictwem wypożyczeń międzybibliotecznych. W 1955 roku nie pojawił 
się żaden zainteresowany starą książką czytelnik, co jest zrozumiałe, gdyż oddział 
pracował w owym roku zaledwie półtora miesiąca. W 1956 roku zanotowano dzie-
więć udostępnień i dwie kwerendy zagraniczne. Wraz z upływem czasu sytuacja 
oczywiście uległa pozytywnej zmianie. Według Urszuli Szajko, była to tendencja 
spowodowana wzrostem humanistycznych ambicji naukowych lokalnego środowi-
ska. Sprawozdanie z 1966 roku donosi o udostępnieniu czytelnikom 501 wol. na 
miejscu i 61 drogą wypożyczeń międzybibliotecznych. Oprócz indywidualnych 
czytelników, przyjmowano też grupy przybyłe na lekcje biblioteczne z historii 
książki i drukarstwa. W latach 1959–1960 przeprowadzono je dla 140 grup szkol-
nych oraz innych grup zorganizowanych. To jedna z form kontaktu z czytelnikami, 
która funkcjonuje do dnia dzisiejszego. 

W 2007 roku przystąpiono do opracowania starych druków w komputerowym sys-
temie Aleph. Aktualnie w katalogu online znajduje się przeszło 9,7 tys. opisów, a ponad 
4,4 tys. z tych druków zostało udostępnionych w Zachodniopomorskiej Bibliotece 
Cyfrowej Pomerania37.

Pozostając przy zagadnieniu opracowania zbiorów, należy przypomnieć kilkuletni 
projekt, realizowany z udziałem Książnicy Pomorskiej w latach 1998–2002, pod nazwą 
Poprawa warunków udostępniania i ochrony zbiorów z polsko-niemieckiego pogranicza 
kulturowego w zbiorach bibliotek polskich. Wspólne dziedzictwo europejskie. W ramach 
tego przedsięwzięcia opracowano w systemie MAK i zmikrofilmowano ponad 5 tys. 
starych druków wydanych na terenach Pomorza, Śląska i Prus. Mikrofilmy dostępne 
są w międzynarodowej bazie danych systemu EROMM38, a sporządzone wtedy opisy 
bibliograficzne starych druków trafiły do bazy CERL – Heritage of the Printed Book 

36 ESTC (Eighteenth Century Short Title Catalogue) – światowy system danych o britannikach 
z XVIII wieku. Zawiera informacje o produkcji wydawniczej Wielkiej Brytanii i obszarów jej podle-
głych, a także o anglojęzycznych publikacjach wydanych na świecie w 1atach 1701–1800.

37 ZBC – regionalna biblioteka cyfrowa funkcjonująca od 2008 roku, więcej: https://zbc.ksiaznica.
szczecin.pl/dlibra (dostęp 12 kwietnia 2021).

38 European Register of Microform and Digital Masters, http://www.eromm.org (dostęp 14 kwietnia 
2021).
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Database (HPB)39, której głównym zadaniem jest tworzenie katalogu gromadzącego 
opisy publikacji powstałych w Europie w okresie książki wytwarzanej ręcznie, a więc 
od około 1450 roku do około 1830 roku. To nieocenione źródło wiedzy, nie tylko dla 

„starodruczników”, zawiera około 3 mln rekordów starych druków, utworów muzycznych, 
map, atlasów, dokumentów życia społecznego, ikonografii oraz ich kopii (mikrofilmów 
i reprintów). 

Warto podkreślić obecność szczecińskich druków w międzynarodowych zestawie-
niach i bazach. Handbuch des personalen Gelegenheitsschrifttums in europäischen Bi-
bliotheken und Archiven40 to 31-tomowa bibliografia, rejestrująca druki okolicznościowe 
z północno-wschodnich terenów Europy (dawnego niemieckiego obszaru językowego), 
będąca rezultatem projektu powstałego i realizowanego na Uniwersytecie w Osnabrück. 
Tomy 27–31 obejmują druki okolicznościowe z Książnicy Pomorskiej oraz biblioteki 
Archiwum Państwowego w Szczecinie.

W nieodległym czasie, inkunabuły, które posiada Książnica Pomorska, obecne będą 
w MEI (Material Evidence in Incunabula) 41, bazie danych integrującej szczegółowe 
informacje na temat zachowanych na świecie egzemplarzy inkunabułów.

Struktura tematyczna księgozbioru42

Zbiór starych druków ma charakter uniwersalny. Dzięki swojej różnorodności może 
być przedmiotem zainteresowania i źródłem wiedzy dla pracowników naukowych, stu-
dentów i badaczy z wielu dziedzin czy po prostu miłośników dawnej książki. Główny 
zrąb zasobu stanowią druki obce, w większości z oficyn niemieckich. W mniejszym 
stopniu reprezentowane są drukarnie niderlandzkie, szwajcarskie, francuskie, włoskie czy 
hiszpańskie. Językami dominującymi są niemiecki oraz łacina. Obok nich, w niewielkich 
liczbach, występują dzieła w innych językach europejskich. Sygnalnie zaledwie obecne są 
języki orientalne. W strukturze tematycznej przeważa literatura teologiczna (protestancka 
i katolicka) oraz prawnicza. Obecne są także druki z wielu innych dziedzin wiedzy – filo-
zofii, geografii, medycyny, historii powszechnej i historii literatury. Występuje literatura 
grecka i rzymska w tłumaczeniach i przeróbkach. Pokaźny jest zbiór pomorskich druków 
okolicznościowych. Liczbowo najmniejszy, bo liczący zaledwie 52 dzieła w 41 wol., 
jednakże cenny pod względem bibliofilskim, zabytkowym i naukowym, jest zespół 

39 CERL (Consortium of European Research Libraries) – międzynarodowa organizacja zrzeszająca 
europejskie biblioteki narodowe oraz największe biblioteki akademickie i inne naukowe, posiada-
jące historyczne zbiory specjalne. Istnieje polska Grupa CERL (od 2007 roku), której liderem jest 
BN, więcej https://www.cerl.org/main (dostęp 14 kwietnia 2021).

40 Handbuch des personalen Gelegenheitsschrifttums in europäischen Bibliotheken und Archiven. 
Stettin (Szczecin) Pommersche Stanislaw-Staszic-Bibliothek, Staatsarchiv, herausgegeben von 
Sabine Beckmann unter Mitarbeit von Stefan Anders, Bd. 27–31, Hildesheim 2013.

41 Więcej https://data.cerl.org/mei/_search (dostęp 15 kwietnia 2021).
42 Więcej na ten temat https://www.ksiaznica.szczecin.pl/stare-druki (dostęp 15 kwietnia 2021).
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inkunabułów43. To księgozbiór o ciekawej 
przeszłości, którego większość wykazuje 
proweniencję pomorską, wywodzącą się 
z biblioteki kapitulnej przy katedrze w Ka-
mieniu Pomorskim i kościoła Mariackiego 
w Stargardzie. W 2016 roku wydano kata-
log owych pierwodruków44. 

Do dyspozycji czytelników pozostaje 
również księgozbiór podręczny, gromadzo-
ny zarówno pod kątem warsztatowym dla 
bibliotekarzy, jak i właśnie użytkowników 
zbiorów. Składają się nań bibliografie 
polskie i obce, katalogi zbiorów bibliotecz-
nych, słowniki, encyklopedie, reprinty, po-
zycje dotyczące dziejów książki i bibliotek 
oraz nauk pomocniczych historii. 

Pracownicy od 1955 roku
Dzieje Oddziału Starych Druków nie-

rozerwalnie związane są z ludźmi, którzy 
zaznaczali w nim swoją dłuższą bądź 

krótszą zawodową obecność. Dzięki rocznym sprawozdaniom z pracy agendy oraz 
dokumentacji zakładowego archiwum Książnicy Pomorskiej, udało się zebrać garść 
informacji o pracownikach. Osobą z najdłuższym, jak dotąd, stażem była Urszula Bar-
bara Szajko (1929–2011)45, absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Przez 
prawie 45 lat była kustoszem zabytkowych zbiorów biblioteki. 

Na wcześniejszą emeryturę przeszła w 1985 roku (jednak z instytucją się nie rozstała, 
pracując w niepełnym wymiarze godzin do 2000 roku). 1 stycznia 1986 roku kierownic-
two po niej objęła Eliza Ostrowska, absolwentka historii na Uniwersytecie Toruńskim. 
Pracę w WiMBP rozpoczęła w 1962 roku w Dziale Informacyjno-Bibliograficznym, a od 
1977 roku kierowała z powodzeniem Oddziałem Sztuki. Ze starymi drukami związana 
była do końca grudnia 1999 roku, kiedy to przeszła na emeryturę. Od stycznia 2000 roku 
stanowisko kierownicze sprawuje Alicja Łojko, a we wrześniu tego samego roku pracę 
w oddziale rozpoczęła Agata Michalska.

43 Stan na 31 grudnia 2020 roku to 52 dzieła w 41 wol.
44 A. Michalska, A. Łojko, Katalog inkunabułów Książnicy Pomorskiej w Szczecinie, Szczecin 2016.
45 Więcej informacji o Urszuli Szajko http://pomeranica.pl/wiki/Urszula_Barbara_Szajko (dostęp 

10 kwietnia 2021).

Urszula Szajko w pierwszych latach pracy
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Jesienią 1958 roku na stanowisku bibliotekarza został zatrudniony Jan Karpowicz 
(1888–1968), emerytowany pracownik Muzeum Pomorza Zachodniego46. 

W 1959 roku dołączył do zespołu, chociaż na krótko, Wilhelm Jawoński47. Kolejni 
pracownicy pojawili się w latach 60. Zygmunt Kądzielski48 został przyjęty do pracy 
1 października 1965 roku natomiast w październiku 1966 roku zatrudniono na pół etatu 
Janinę Szczerską49, emerytowaną nauczycielkę i dyrektorkę żeńskiej szkoły gimnazjal-
no-licealnej (dzisiejsze I Liceum Ogólnokształcące w alei Piastów 12 w Szczecinie). 
Z biblioteką związana była do marca 1970 roku. 

W latach 1998–2000, w związku z realizacją programu pod nazwą Poprawa warun-
ków udostępniania i ochrony zbiorów z polsko-niemieckiego pogranicza kulturowego 

46 Więcej informacji o Janie Karpowiczu http://pomeranica.pl/wiki/Jan_Karpowicz#.C5.BByciorys 
(dostęp 11 kwietnia 2021).

47 Urodził się w Stryju w 1900 roku. Ukończył wydział filologiczny uniwersytetu w Wiedniu. Uczest-
nik pierwszej i drugiej wojny światowej, więzień oflagów. W latach 1948–1953 pracował jako 
nauczyciel języków obcych w Szczecinie, a od 1956 do 1958 – jako bibliotekarz w Muzeum 
Pomorza Zachodniego. W WiMBP był zatrudniony do 30 września 1961 roku.

48 Urodził się w Warszawie w 1919 roku. W 1946 roku przyjechał do Szczecina, w którym objął 
posadę ekonomisty w Polskiej Żegludze Morskiej. W 1965 roku zatrudnił się w WiMBP na sta-
nowisku techniczny pracownik biblioteczny w strukturze Oddziału Starych Druków. W 1980 roku 
przeszedł na emeryturę.

49 Więcej informacji o Janinie Szczerskiej http://pomeranica.pl/wiki/Janina_Szczerska (dostęp 
11 kwietnia 2021).

Jan Karpowicz w magazynowych wnętrzach
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w zbiorach bibliotek polskich. Wspólne dziedzictwo europejskie, zatrudniono w Oddziale 
Starych Druków Pawła Kamienowskiego i Marcina Górkę.

Dzień dzisiejszy
Aktualnie w Sekcji Starych Druków praca odbywa się na kilku płaszczyznach. Poza 

udostępnianiem zbioru kontynuowane jest opracowanie druków w systemie Aleph. 
Średnio w ciągu roku do katalogu przybywa przeszło 500 opisów bibliograficznych. 
Część z opracowanych książek podlega digitalizacji w celu udostępnienia w Zachod-
niopomorskiej Bibliotece Cyfrowej Pomerania. 

Istotną realizowaną kwestią jest popularyzacja zbioru poprzez wystawy, udział 
w konferencjach, audycjach radiowych50, publikowanie artykułów czy odczyty i wykłady. 
W 2019 roku zainaugurowano w bibliotece cykl wykładów, pod nazwą Nieznane, cieka-
we, cenne, prezentujących cymelia ze zbiorów Książnicy Pomorskiej. Ostatni w owym 
roku wykład z udziałem publiczności51 wygłosiła Agata Michalska na temat unikatowej 
XVI-wiecznej edycji Lisa Przechery, która znajduje się w zasobie szczecińskiej biblioteki. 
Dostosowując się do „covidowej” rzeczywistości, wykluczającej bezpośrednie spotkanie 
w szerszym gronie, wykorzystano możliwość, którą daje platforma Clickmeeting, by 
zaprezentować ciekawe druki w ramach bibliotecznego WAB-u52.

W Sekcji Starych Druków realizowane są także prace badawcze. Na potrzeby opra-
cowania Katalogu inkunabułów Książnicy Pomorskiej przeanalizowano pod kątem 
proweniencyjnym ów zbiór. Dało to impuls do podjęcia kolejnych tego typu badań na 
pozostałym księgozbiorze. Rezultaty prac były tematem wystąpień konferencyjnych, 
a także pozwoliły na przystąpienie do Proweniencyjnej Grupy Roboczej powstałej pod 
koniec 2016 roku podczas międzynarodowej konferencji Książka dawna i jej właściciele 

= Early Printed Books and Their Owners53. 
W 2013 roku Książnica Pomorska przystąpiła do współtworzenia Internetowej En-

cyklopedii Szczecina, uruchomionej z inicjatywy fundacji Sedina.pl54. Do redagowania 
haseł zaproszono grono osób legitymujących się wiedzą z określonych dziedzin, a wy-
wodzących się między innymi z instytucji kultury. W zespole tym znalazły się również 
pracowników Sekcji Starych Druków, które podjęły się sporządzania biogramów i haseł 

50 W latach 2007–2010 brano udział w cyklicznych audycjach Kryptonim K, które przygotowywał 
Konrad Wojtyła, dziennikarz Polskiego Radia Szczecin. W kilkunastu programach poruszano 
różnorodną tematykę. Mówiono między innymi o polskich XVIII-wiecznych czasopismach, zarzą-
dzeniach pruskich na Pomorzu, wynalazku druku, drukach medycznych, piśmiennictwie dla dzie-
ci w XVIII wieku, dziejach szczecińskiego drukarstwa, pomorskim rodzie Schlieffenów, a także 
o Konstytucji 3 Maja.

51 W czasie pandemii COVID-19 kolejne wykłady dostępne były na Facebooku.
52 Wewnętrzna Akademia Biblioteczna – cykl spotkań edukacyjnych przeznaczonych dla pracowni-

ków Książnicy Pomorskiej.
53 Więcej o PGR na https://ossolineum.pl/index.php/proweniencyjna-grupa-robocza/ (dostęp 

15 kwietnia 2021).
54 Więcej na https://pl-pl.facebook.com/sedinaPL (dostęp 12 kwietnia 2021).
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rzeczowych. Obszarem biograficznych dociekań uczyniono przede wszystkim zbiór 
pomorskich druków okolicznościowych, uzupełniany opracowaniami współczesnymi 
oraz dostępnymi online bazami danych. W grupie haseł rzeczowych skupiono się na 
opisaniu dziejów drukarstwa na Pomorzu oraz wybranych dzieł istotnych dla pomorskiej 
historiografii. Do końca 2020 roku zamieszczono w encyklopedii 304 hasła. Należy mieć 
nadzieję, że ta owocna współpraca będzie kontynuowana.

Do ważnych planowanych przedsięwzięć należy przygotowanie Katalogu Starych 
Druków Książnicy Pomorskiej. Pomeranica XVIII w. Projekt, póki co, znajduje się w po-
czątkowej fazie przygotowawczej. Stanowić będzie ostatni, trzeci i zamykający, tom55 
rejestrujący dorobek piśmienniczy i stan kultury pomorskiej, tym razem w XVIII wieku.

Jednym z podstawowych i niezwykle istotnych zadań dotyczących starych druków 
jest ich staranna ochrona i zabezpieczenie. W miarę możliwości są one poddawane kon-
serwacji. Na ratowanie najstarszych i najcenniejszych woluminów udało się kilkakrotnie 
uzyskać finansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zabytkowe książki z kilkusetletnią metryką, często niełatwe w odbiorze, wciąż są 
przedmiotem zainteresowania. Wartość kulturowa i źródłowa druków, a także cechy 
indywidualne niektórych egzemplarzy, stanowią o wyjątkowości starych zbiorów Książ-
nicy Pomorskiej, a świadoma polityka gromadzenia pozwoliła stworzyć wartościowy 
księgozbiór, do którego wciąż pozyskiwane są kolejne nabytki.

Chronologiczny spis tytułów wystaw zorganizowanych przez pracowników 
Oddziału Starych Druków 

Za podstawę niniejszego spisu posłużyły sprawozdania roczne, które w komplecie 
zachowały się w dokumentacji oddziału. Przypadki ekspozycji współorganizowanych 
z innymi instytucjami bądź jednostkami biblioteki odnotowano w nawiasach, natomiast 
tytuły pozbawione tej adnotacji oznaczają wystawy zorganizowane samodzielnie.

1. Skandynawistyka w zbiorach WiMBP, 1961 (współudział);
2. Podróże i odkrycia geograficzne w literaturze, 1961;
3. Piśmiennictwo morskie, 1961 (współudział w wystawie zorganizowanej na 

Zamku Książąt Pomorskich z okazji zjazdu pisarzy-marynistów);
4. Dzieje książki, 1962 (wystawa stała w czytelni starych druków);
5. Copernicana i druki astronomiczne. W 500 rocznicę urodzin Mikołaja Ko-

pernika, 1973; 
6. Literatura polskiego oświecenia, 1976;
7. Spotkanie z Krakowem, 1980 (współudział);
8. Od kronik średniowiecza do Konstytucji 3 Maja. Źródła do dziejów Polski 

w zbiorach Książnicy Szczecińskiej, 1981;

55 W 1988 roku ukazał się Katalog starych druków Książnicy Szczecińskiej. Pomeranica XVI wieku 
(opracowanie Urszula Szajko), a w 2003 – Katalog starych druków Książnicy Pomorskiej. Pome-
ranica XVI i XVII wieku (opracowanie Urszula Szajko i Eliza Ostrowska).
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9. Z dziejów Pedagogium Szczecińskiego, 1983 (współudział z Archiwum 
Państwowym);

10. Z dziejów języka polskiego. Pokaz literatury staropolskiej i oświeceniowej 
z okazji Kongresu Kultury Języka Polskiego w Szczecinie, 1984;

11. Skarby Książnicy Szczecińskiej, 1985 (współudział);
12. Zbiory zagrożone Książnicy Szczecińskiej, 1986 (współudział);
13. Związki Pomorza Zachodniego z Polską XIV–XVII w., 1987;
14. Książka szwedzka w zbiorach Książnicy Szczecińskiej, 1987;
15. Judaica w zbiorach Książnicy Szczecińskiej, 1990;
16. Źródła archiwalne do dziejów żydów w Szczecinie, 1990 (współpraca z Ar-

chiwum Państwowym);
17. Książka holenderska w zbiorach Książnicy Szczecińskiej, 1990 (współudział);
18. 200 rocznica Konstytucji 3 Maja, 1991 (współudział);
19. Szczecin dawniej…, 1992 (współudział);
20. Podróże i odkrycia geograficzne do roku 1800. W 500 rocznicę odkrycia 

Ameryki przez K. Kolumba, 1992;
21. Goethe w zbiorach Książnicy Szczecińskiej, 1993;
22. Wybitni szczecinianie. W 750 rocznicę lokacji Szczecina, 1993 (współudział);
23. Poezja wizualna na Pomorzu Zachodnim w XVII w., 1994;
24. Skarby kultury rosyjskiej i słowiańszczyzny wschodniej, 1994 (współudział);
25. Cystersi w Europie i na Pomorzu, 1994 (współudział);
26. Biblioteka książąt Pomorza Zachodniego, 1995;
27. Skarby kultury w zbiorach rękopisów i starych druków, 1995 (współudział);
28. Rossica w Książnicy Pomorskiej, 1996 (współudział);
29. Szczecin dawniej i dziś, 1996 (współudział z Zamkiem Książąt Pomorskich);
30. Księgi liturgiczne w zbiorach starych druków Książnicy Pomorskiej, 1999;
31. Druki protestanckie w zbiorach starych druków Książnicy Pomorskiej, 2000;
32. Pismo święte. Księga ręką ludzką przez Boga pisana, 2002 (współudział);
33. Skarby Pomorza Zachodniego, 2003 (współudział z Zamkiem Książąt Po-

morskich i Archiwum Państwowym)
34. Szczecin – rodzinne miasto Katarzyny II, 2004 (współudział z Muzeum 

Narodowym i Archiwum Państwowym);
35. Skarby Książnicy Pomorskiej. Z okazji 100-lecia biblioteki, 2005 (współ-

udział);
36. Druki ulotne i okolicznościowe z XVI–XVIII wieku w zbiorze starych druków 

Książnicy Pomorskiej, 2006;
37. Kto na morzach nie bywał ten dziwów nie oglądał. Ze zbiorów nautologicz-

nych Książnicy Pomorskiej, 2007;
38. Czego słuchał świat w XVII w., 2009 (współudział z Zamkiem Książąt Po-

morskich);
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39. Skarby Książnicy Pomorskiej, 2010 (współudział);
40. Dzieje drukarstwa w Szczecinie, 2010 (wystawa stała);
41. Dzieje książki, 2010 (współudział, wystawa stała);
42. 375 rocznica śmierci księcia Bogusława XIV. Z kolekcji druków okoliczno-

ściowych Książnicy Pomorskiej, 2012;
43. Peregrynacje przez morza i lądy, 2013;
44. Książęta spod znaku Gryfa w świetle druków okolicznościowych ze zbiorów 

starych druków Książnicy Pomorskiej, 2014;
45. Dzieło św. Bonawentury w nowej odsłonie, 2015;
46. Historyczne słowniki morskie i rozwój leksykografii morskiej / Historische 

maritime Wörterbucher und die Entwicklung der maritimen Lexikographie, 
2017 (współudział z Uniwersytetem Szczecińskim);

47. Reformacja w Europie Środkowej i Wschodniej, 2017 (współudział z Dzia-
łem Regionalnym);

48. Dawni właściciele ksiąg i bibliotek. Kolekcje proweniencyjne w zbiorach 
Książnicy Pomorskiej, 2018 (współudział).

Bibliografia publikacji pracowników Oddziału/Sekcji Starych Druków Książnicy 
Pomorskiej (układ chronologiczny)56

1. U. Szajko, Zbiory starych druków w WiMBP w Szczecinie, „Bibliotekarz 
Zachodniopomorski” 1959, nr 1, s. 92–96. 

2. U. Szajko, Druki kartograficzne XVI–XVIII w. w WiMBP w Szczecinie, 
„Centralny katalog zbiorów kartograficznych w Polsce” 1968, z. 4. 

3. U. Szajko, Na temat kursu konserwacji – refleksje…, „Bibliotekarz” 1973, 
nr 2, s. 52–53.

4. Katalog starych druków medycznych w zbiorach bibliotek szczecińskich, 
[materiały zebrali B. Lebiedzińska et al., red. T. Brzeziński], Szczecin 1976. 
U. Szajko niewymieniona na stronie redakcyjnej.

5. Wystawa dzieł kartograficznych z XVI–XIX wieku. Katalog wystawy, oprac. 
M. Stelmach, U. Szajko, Szczecin 1977.

6. Szczecińskie druki XVI wieku. Próba bibliografii, oprac. S. Siadkowski, 
Szczecin 1978, posłowie U. Szajko, s. 63–67.

7. U. Szajko, Katalog dzieł nautologicznych XVI–XVIII w. w zbiorach Woje-
wódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie, Szczecin 1978. 

8. U. Szajko, Stan badań nad czytelnictwem w Szczecinie w okresie pierwszych 
stu lat działalności drukarstwa na terenie Księstwa Pomorskiego (1533–
1633), „Bibliotekarz Zachodniopomorski” 1978, nr 1, s. 27–32.

56 Zestawienia przygotowała A. Michalska.
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9. U. Szajko, Sala Stefana Flukowskiego i rękopiśmienne spuścizny literackie 
w posiadaniu Biblioteki Głównej WiMBP w Szczecinie, „Bibliotekarz Za-
chodniopomorski” 1979, nr 2-3, s. 12–17.

10. U. Szajko, Z dziejów czytelnictwa w Szczecinie w pierwszym stuleciu dru-
karstwa, „Przegląd Zachodniopomorski” 1979, z. 3, s. 99–146.

11. U. Szajko, Zbiory pomorzoznawcze z XVI–XVII wieku w Wojewódzkiej 
i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Szczecinie. Rodzaje piśmiennictwa 
i przykłady historiografii zachodniopomorskiej do 1800 r., „Bibliotekarz 
Zachodniopomorski” 1980, nr 3, s. 4–15.

12. U. Szajko, Działalność wydawnicza Pedagogium Szczecińskiego. Próba 
charakterystyki na przykładzie zbioru pomeraników z XVI i XVII wieku 
w Książnicy Szczecińskiej, „Bibliotekarz Zachodniopomorski” 1983, nr 4, s. 
14–18.

13. Skarby Książnicy Szczecińskiej. Informator wystawy, oprac. scen. A. Chy-
lińska, A. Solarska, U. Szajko, Szczecin 1984. Oprac. i wybór dokumentów 
między innymi E. Ostrowska i U. Szajko.

14. U. Szajko, Rękopisy starego zasobu w zbiorach Książnicy Szczecińskiej, 
„Bibliotekarz Zachodniopomorski” 1984, nr 4, s. 76–80.

15. E. Ostrowska, Krótka charakterystyka starych druków Książnicy Szczeciń-
skiej, „Bibliotekarz Zachodniopomorski” 1987, nr 1-2, s. 26–32.

16. Związki Pomorza Zachodniego z Polską XIV–XVII w. Katalog wystawy 
archiwalnej, red. kat. M. Frankel, Szczecin 1987. Aut. kat. między innymi 
E. Ostrowska i U. Szajko.

17. Zbiory rękopisów w bibliotekach i muzeach w Polsce, oprac. D. Kamolowa 
przy współudz. K. Muszyńskiej (zbiory kościelne), Warszawa 1988. Tekst 
dotyczący rękopisów Książnicy Szczecińskiej U. Szajko.

18. Katalog starych druków Książnicy Szczecińskiej. Pomeranica XVI wieku, 
oprac. U. Szajko, Szczecin 1988.

19. Ze zbiorów Muzeum Literackiego Książnicy Szczecińskiej. Informator wysta-
wy, oprac. C. Judek, U. Szajko, Szczecin 1988.

20. U. Szajko, Biblioteka księcia Filipa II, „Bibliotekarz Zachodniopomorski” 
1993, nr 1-2, s. 19–24.

21. U. Szajko, Losy biblioteki książąt szczecińsko-pomorskich po śmierci księcia 
Bogusława XIV, „Bibliotekarz Zachodniopomorski” 1993, nr 3-4, s. 16–17.

22. Wybitni szczecinianie. Katalog wystawy, oprac. kat. E. Minda, A. Solarska, 
B. Sztark, Szczecin 1993. Oprac. biogramów U. Szajko.

23. U. Szajko, Główne źródło do rekonstrukcji biblioteki książęcej w Szczecinie, 
„Bibliotekarz Zachodniopomorski” 1994, nr 3-4, s. 17–23.

24. Biblioteka Książąt Pomorza Zachodniego. Katalog, oprac. U. Szajko, Szcze-
cin 1995. 
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25. U. Szajko, Stare druki Książnicy Pomorskiej w skomputeryzowanym syste-
mie ESTC, „Bibliotekarz Zachodniopomorski” 1997, nr 1-2, s. 33–36.

26. C. Judek, U. Szajko, Problematyka zbiorów zabytkowych na dawnych Zie-
miach Odzyskanych na przykładzie Książnicy Pomorskiej w Szczecinie, w: 
Zbiory zabytkowe w bibliotekach publicznych, red. M. Koćwin, Opole 1998, 
s. 97–103.

27. S. Krzywicki, A. Łojko, Udział Książnicy Pomorskiej w polsko-niemieckim 
projekcie mikrofilmowania zbiorów zabytkowych, „Bibliotekarz Zachodnio-
pomorski” 2002, nr 2-3, s. 57–60.

28. Pismo Święte. Księga ręką ludzką przez Boga pisana. Katalog wystawy, 
oprac. kat. L. Karbownik, K. Kobek, B. Niemaszyk, wybór materiałów 
i oprac. A. Łojko, L. Milewska, Szczecin 2002, s. 10–18, 

29. Katalog starych druków Książnicy Pomorskiej. Pomeranica XVI i XVII wie-
ku, oprac. U. Szajko, indeksy przy współpr. E. Ostrowskiej, Szczecin 2003.

30. Zbiory rękopisów w bibliotekach i muzeach w Polsce, oprac. D. Kamolowa, 
przy współudz. T. Sieniateckiej, Warszawa 2003, s. 318–326. Tekst dotyczy 
rękopisów Książnicy Pomorskiej między innymi Urszuli Szajko.

31. A. Łojko, Cymelium dla znawców, czyli Katalog starych druków Książnicy 
Pomorskiej. Pomeranica XVI i XVII wieku, „Bibliotekarz Zachodniopomor-
ski” 2004, nr 1-2, s. 57–60.

32. A. Michalska, Moda końca XVIII wieku w doniesieniach „Journal des Luxus 
und der Moden”, „Bibliotekarz Zachodniopomorski” 2004, nr 1-2, s. 44–49.

33. A. Łojko, Tylko modlitewnik, a jednak skarb, „Bibliotekarz Zachodniopo-
morski” 2005, nr 4, s. 39–40.

34. Skarby Książnicy Pomorskiej, oprac. C. Judek, Szczecin 2005, s. 11–12. 
Stare druki oprac. A. Łojko.

35. A. Łojko, A. Michalska, Szczecińskie druki okolicznościowe z XVI i XVII 
wieku jako źródło wiedzy o historii miasta i jego mieszkańcach, w: Druki 
ulotne i okolicznościowe – wartości i funkcje, Wrocław 2006, s. 44–54.

36. A. Michalska, Księstwo Pomorskie w dokumentach czasu, „Bibliotekarz 
Zachodniopomorski” 2007, nr 1, s. 59–64.

37. A. Michalska, Dzieje rodu von Schlieffen – nowy nabytek w kolekcji pome-
raników Książnicy Pomorskiej, „Bibliotekarz Zachodniopomorski” 2008, nr 
3-4, s. 36–39.

38. A. Michalska, A. Łojko, Stara książka ponad granicami. Seminarium pol-
skiej grupy CERL Warszawa 14–15 stycznia 2009, „Bibliotekarz Zachodnio-
pomorski” 2009, nr 1, s. 51–53.

39. A. Michalska, A.M. Kowalska, Berlińskie stare druki i zbiory muzyczne – 
relacja ze stażu w Staaatsbibliothek oraz małej wycieczki, „Bibliotekarz 
Zachodniopomorski” 2009, nr 2, s. 70–79.
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40. A. Łojko, Karykatury Jamesa Gillray’a na łamach czasopisma „London 
und Paris”. Z kolekcji starych druków Książnicy Pomorskiej, „Bibliotekarz 
Zachodniopomorski” 2010, nr 2-3, s. 91–96.

41. A. Michalska, Oświeceniowa myśl pedagogiczna w „Gedanken Vorschläge 
und Wünsche...” (ze zbiorów Książnicy Pomorskiej w Szczecinie), „Bibliote-
karz Zachodniopomorski” 2010, nr 4, s. 22–25.

42. A. Łojko, Stare druki Książnicy Pomorskiej. Strategia gromadzenia, w: 
Strategia gromadzenia zbiorów w bibliotekach polskich. Materiały z IV 
Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej. Pobierowo, 15–17 września 2011, 
red. U. Ganakowska, M. Różycka, Szczecin 2011, s. 298–303.

43. A. Łojko, Urszula Barbara Szajko (1929–2011) – bibliotekarz, bibliograf, 
opiekunka i znawczyni najcenniejszych zbiorów Książnicy Pomorskiej, 
Szczecin 2014, Książnica Pomorska, Sekcja Starych Druków, komputeropis 
niepublikowany.

44. A. Łojko, Czarna sztuka w rękach kobiet, przyczynek do dziejów szczeciń-
skiego drukarstwa w XVI–XVIII wieku, Szczecin 2015, Książnica Pomorska, 
Sekcja Starych Druków, komputeropis niepublikowany.

45. Metafora świata. Filip II jako władca i kolekcjoner, t. 2, Szczecin 2015, 
materiały ze zbiorów Książnicy Pomorskiej zebrała i noty katalogowe oprac. 
A. Łojko.

46. A. Michalska, Inkunabuły bibliotek Pomorza Zachodniego i ich powojenne 
losy, w: Księgozbiory rozproszone. Losy księgozbiorów historycznych po 
II wojnie światowej, red. A. Siuciak, Malbork 2015, s. 129–138.

47. Katalog inkunabułów Książnicy Pomorskiej w Szczecinie, oprac. A. Michal-
ska i A. Łojko, Szczecin 2016.
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Izabela Strzelecka
Książnica Pomorska

KSIĘGARZE POMORSCY I ICH ZRZESZENIA  
W LATACH 1848–1945

Na przestrzeni prawie 100 lat, od 1848 roku do zakończenia drugiej wojny światowej, 
księgarze pomorscy utworzyli kilka stowarzyszeń, o których istnieniu i działalności po-
został ślad na łamach „Börsenblatt für den deutschen Buchhandel” – czasopisma wyda-
wanego przez Giełdowy Związek Księgarzy Niemieckich (Börsenverein der Deutschen 
Buchhändler) w Lipsku. Związek Księgarzy Niemieckich w Lipsku został założony 
30 kwietnia 1825 roku. Pod koniec grudnia tego samego roku towarzystwo liczyło już 
235 członków. Jego pierwszym zadaniem 
było uproszczenie systemu księgowości 
podczas targów książki. Dość szybko 
jednak stał się reprezentantem całego 
zawodu – prowadził kampanię na rzecz 
zniesienia cenzury, uregulowania prawa 
autorskiego i wprowadzenia stałych cen 
detalicznych. W 1848 roku liczył już 
742 osoby1 i to właśnie spośród nich, 
z inicjatywy Léona Sauniera ze Szczecina 
oraz Wilhelma Dietze z Anklam, wyło-
niła się pierwsza pomorska organizacja 
księgarzy – Pomorskie Stowarzyszenie 
Okręgowe (Pommerscher Kreis-Verein). 
Wcześniej podobne okręgowe oddziały 
powstały między innymi w Berlinie (1836), 
Turyngii (1843), Nadrenii Północnej-West-
falii (1843) czy Stuttgarcie (1845). 

5 września 1848 roku Léon Saunier 
i Wilhelm Dietze opublikowali, we 
wspomnianym wcześniej czasopiśmie 

1 Neues Statut für den Börsenverein der Deutschen Buchhändler zu Leipzig zu Leipzig, wie das-
selbe unter Zugrundlegung des alten vom 14. März 1838 bis 13. Mai 1852 angenommen wurde, 
Leipzig 1867, s. 14.

Statut Pomorskiego Oddziału Księgarzy 
Fot. „Börsenblatt für den deutschen Buchhandel” 1848, 
Nr. 105, s. 1278
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„Börsenblatt für den deutschen Buchhan-
del”, zaproszenie do udziału wszystkich 
zainteresowanych w zebraniu założyciel-
skim powiatowego zrzeszenia księgarzy 
z Pomorza oraz z sąsiednich okręgów – Uc-
kermark i Meklemburgii. Napisano w nim:

każdy, kto poważnie myśli o ochronie 
i podniesieniu prestiżu księgarstwa, po-
winien przyczynić się do promocji tej nie-
zwykle ważnej sprawy, nie tylko poprzez 
dołączenie, ale także poprzez aktywną 
działalność w stowarzyszeniu2.

Jako miejsce spotkania wyznaczono 
Szczecin, a Léon Saunier zobligowany 
został do organizacji noclegów oraz wy-
boru i zarezerwowania lokalu na obrady. 
W okólniku napisano dalej: 

niniejszym uprzejmie zapraszamy do 
zadeklarowania przystąpienia do naszego 
pomorskiego stowarzyszenia okręgowego, 
jednocześnie prosząc o przyrzeczenie, że 
pojawicie się również osobiście na dal-
szych negocjacjach w Szczecinie w dniu 

9 października tego roku3.
Wyznaczonego dnia, czyli w drugą sobotę września 1848 roku, spotkało się 11 księ-

garzy, głównie jednak tych, którzy prowadzili swoje interesy na miejscu w Szczecinie, 
by uczestniczyć w pierwszym walnym zgromadzeniu. 

Na jego przewodniczącego został wybrany Wilhelm Dietze. Zgromadzeni, podczas 
głosowania, opowiedzieli się za koniecznością powstania okręgowego stowarzyszenia 
księgarzy oraz wybrali jego zarząd na najbliższy rok. Do kierownictwa weszli: Léon 
Saunier, Christian Friedrich Gutberlet, Wilhelm Dietze, Leon Weiß (jako zastępca)4. 
Tego dnia opracowano także statut stowarzyszenia, który obejmował 16 paragrafów. 
Dokument sygnowany został następującymi podpisami: C. F. Gutberlet, L. Weiß, Fried. 
Nagel, Saunier, F.A.Eckstein, Bagmihl, C. Bulang, F. W. Kalbersberg, F. Müller, Otto 

2 Circulair (als Handschrift zu betrachten). Aufforderung zur Gründung eines Kreisvereins in Po-
mmern mit Hinzuziehung der benachbarten Uckermark und Mecklenburg, „Börsenblatt für den 
deutschen Buchhandel” 1848, Nr. 79, s. 908–909.

3 Ibid.
4 „Börsenblatt für den deutschen Buchhandel” 1848, Nr. 105, s. 1277.

Księgarnia Léona Sauniera przy Mönchenstrasse 12/13 
w Szczecinie 
Fot. O. Altenburg, 100 Jahre Léon Sauniers Buchhan-
dlung, Stettin 1926 
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Zinke, W. Dietze5. Do lipca 1849 roku do 
stowarzyszenia dołączyło kilkunastu kolej-
nych księgarzy ze Stralsundu, Greifswaldu, 
Prenzlau, Pasewalku, Demina, Grimmen, 
Świnoujścia, Kamienia, Goleniowa, Ko-
łobrzegu, Koszalina i Słupska. W związku 
z tym liczba członków wzrosła do około 
30 osób6. W owym okresie na terenie 
Pomorza funkcjonowało około 40 księ-
garni7. W latach 1850–1854 skład zarządu 
pozostawał niezmienny. Tworzyli go: Léon 
Saunier (Szczecin), Wilhelm Dietze (An-
klam), Ferdinand Otte (Greifswald). Tego 
ostatniego w 1854 roku zastąpił Friedrich 
Wilhelm Kalbersberg (Prenzlau)8. 

Nie wiadomo dokładnie, kiedy tak na-
prawdę stowarzyszenie zakończyło swoją 
działalność. W „Börsenblatt für den deut-
schen Buchhandel” sprawozdania z ko-
lejnych walnych zgromadzeń kończą się 
na 1854 roku, natomiast w „Allgemeines 
Adressbuch für den deutschen Buchhandel” 
informacje o istnieniu oddziału pojawiają 
się jeszcze w 1875 roku, ale wymieniane 
jest przy tym nazwisko Wilhelma Dietze 
jako członka zarządu, który zmarł sześć lat wcześniej, w 1869 roku. Léon Saunier, który 
również tam figuruje, nie działał już w tym czasie jako księgarz – w 1866 roku przekazał 
prowadzenie księgarni swojemu synowi. 

10 lipca 1875 roku powstała w Szczecinie organizacja, która zrzeszała asystentów 
i pomocników, czyli osoby zdobywające dopiero doświadczenie w handlu książkami – 
Związek Młodych Sprzedawców Książek i Muzykaliów (Verein Jüngerer Buch- und 
Musikalienhändler) o nazwie Oderkrebs. Pierwszy zarząd stworzyli: przewodniczący 

5 Statut des Kreis-Vereins der Pommerschen Buchhandlungen, festgestellt in der general-Versam-
mlung am 9. October 1848, „Börsenblatt für den deutschen Buchhandel” 1848, Nr. 105, s. 1278.

6 Angelegenheit des Pommerschen Kreis-Vereins, „Börsenblatt für den deutschen Buchhandel” 
1849, Nr. 71, s. 809.

7 Allgemeines Adressbuch für den deutschen Buchhandel, den Antiquar-, Colportage-, Kunst- 
Landkarten- und Musikalien-Handel sowie verwandte Geschäftszweige 1849, II. Abth., s. 17.

8 Bericht über die am 1. October d. J. in Stettin stattgehabte siebente General-Versammlung des 
Pommerschen Kreisvereins, „Börsenblatt für den deutschen Buchhandel” 1854, Nr. 1143, s. 1965.

Zaproszenie na I Walne Zgromadzenie Pomorskiego 
Związku Księgarzy 
Fot. „Börsenblatt für den deutschen Buchhandel” 1901, 
Nr. 256, s. 8889
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H. Neumann, skarbnik E. Wolff, sekretarz A. Finster9. W listopadzie tego samego roku 
opublikowano specjalnie skomponowany na cześć stowarzyszenia utwór Oderkrebs-Po-
lka, którego autorem był tajemniczy A. G.10 

O kolejnym stowarzyszeniu księgarskim – Związku Szczecińskich Księgarzy Asor-
tymentowych (Verein der Stettiner Sortimäntsbuchhändler) – wiadomo tyle, że powstało 
w 1884 roku i że jego statut podpisali następujący księgarze: Hermann Dannenberg, Gu-
stav Frehse, Theodor von der Nahmer, Paul Niekammer, Paul Saunier, Rudolph Schauer, 
Ernst Simon, Otto Spaethen, A. Stattelmann, Paul Witte, Franz Wittenhagen11. Dokument 

9 [In Stettin reconstituirte sich…], „Börsenblatt für den deutschen Buchhandel” 1875, Nr. 170, s. 2631.
10 [Oderkrebs-Polka], „Börsenblatt für den deutschen Buchhandel” 1875, Nr. 277, s. 4424.
11 E. Garduhn, Aus dem Bereinsleben pommerscher Buchhändler, w: 25 Jahre Verband der 

Buchhändler Pommerns 1900–1925. Festschrift zur Jubiläumstagung in Stettin 6.-8. Juni 1925, 
Stettin 1925, s. 7.

Reklama C. F. Post’sche Buchhandlung w Kołobrzegu 
Fot. „Allgemeiner Wohnungs-Anzeiger nebst Adreß- 
und Geschäfts-Handbuch für Kolberg” 1867

Reklama księgarni J. Bindewalda w Greifswaldzie 
Fot. „Allgemeiner Wohnungs-Anzeiger für 
Greifswald” 1875
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obejmował 12 paragrafów dotyczących 
celu stowarzyszenia, zasad członkostwa 
oraz regulacji rabatów udzielanych na 
książki i czasopisma12. 

W 1884 roku, dokładnie 2 listopada, 
powstał Prowincjonalny Związek Księ-
garzy Brandenburgii, Pomorza i Poznania 
(Provinzial-Verein von Brandenburg, Po-
mmern und Posen). Do nowego zrzeszenia 
zapisało się 26 księgarzy: 18 z Branden-
burgii, 6 z Pomorza, 2 z Poznania. Pod-
czas pierwszego roku funkcjonowania 
rolę przewodniczącego pełnił Siegmund 
Bremer ze Stralsundu. Oprócz niego do 
zarządu weszli także Gustav Harneckersen 
z Frankfurtu nad Odrą, Richard Schaeffer 
z Gorzowa Wielkopolskiego, Hermann 
Oesterwitz ze Spandau i M. Geelhaar 
z Fürstenwalde13. Już po trzech latach 
księgarze rejencji poznańskiej postanowili 
odłączyć się od tej grupy, a stowarzyszenie 
przyjęło nazwę Brandenbursko-Pomorskie 
Stowarzyszenie Księgarzy (Brandenbur-
g-Pommerschen Buchhändler Verein). 
W ciągu kolejnych kilkunastu lat działalno-
ści związku liczba jego członków wynosiła 
od 60 do 70 osób. 

W trakcie XVI Walnego Zgromadze-
nia, które odbyło się w Szczecinie 11 li-
stopada 1900 roku w Hótel du Nord, na 
wniosek Johannesa Burmeistera nastąpiło 
podzielenie towarzystwa na dwa odręb-
ne – Brandenburski (Brandenburgischer 
Buchhändlerverein) i Pomorski Związek 
Księgarzy (Verband der Buchhändler Po-
mmerns). Decyzję tę tłumaczono dwojako. 

12 Statut der Vereins der Stettiner Sortimentsbuchhändler, „Börsenblatt für den deutschen Buchhan-
del” 1884, Nr. 144, s. 2913–2914.

13 Provinzial-Verein von Brandenburg, Pommern und Posen, „Börsenblatt für den deutschen 
Buchhandel” 1884, Nr. 262, s. 5293.

Reklama księgarni R. Schücka w Międzyzdrojach 
Fot. „Adreß-Buch des Ostseebades Misdroy” 1896

Reklama księgarni Paula Niekammera w Szczecinie 
Fot. „Adress- und Geschäfts-Handbuch für Stettin” 1904



3232

BIBLIOTEKARZ ZACHODNIOPOMORSKI

Po pierwsze uznano, że zasięg terytorialny organizacji jest zbyt duży, że trudno jest wybrać 
dogodne dla każdego miejsce corocznych obrad i że niektórzy księgarze, aby uczestniczyć 
w zebraniu, muszą zostawić swój interes aż na trzy dni, efektem czego jest duża absencja 
członków podczas zgromadzeń. Po drugie stwierdzono, że chociaż do zarządu wchodzili 
przedstawiciele z obu prowincji, to tak naprawdę często księgarze z poszczególnych 
obszarów mieli różne interesy. Przewodniczącym Pomorskiego Związku Księgarzy 
został Paul Niekammer, skarbnikiem Adolf Keimling, a funkcję sekretarza objął Johan-
nes Burmeister, wszyscy trzej ze Szczecina. Jako asesorzy do zarządu weszli też Alfred 
Hoffmann z Koszalina i Gustav Bamberg z Greifswaldu14. W 1903 roku towarzystwo 
liczyło 31 członków, w 1923 – 77, a rok później – 98. Wieloletnimi przewodniczącymi 
związku byli Johannes Burmeister, który pełnił tę funkcję od 1905 do 1919 roku, oraz 
Fritz Schmurr piastujący ją od 1923 roku do końca lat 30. XX wieku. 

W czerwcu 1925 roku świętowano hucznie jubileusz 25-lecia organizacji. Księgarnie 
w centrum miasta zdobiły flagi, a specjalne zaaranżowane wystawy w poszczególnych 
firmach informowały o tym wyjątkowym dniu. Z tej okazji wydano także kilkunasto-

14 Bericht über die 16. Hauptversammlung des Brandenburg-Pommerschen Buchhändler-Vereins, 
„Börsenblatt für den deutschen Buchhandel” 1900, Nr. 295, s. 10191–10192.

Reklama księgarni L. Bamberga Fot. „Allgemeiner Wohnungs-Anzeiger für Greifswald und die Vorstädte” 1854 
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stronicową publikację, przedstawiającą dzieje szczecińskiego księgarstwa – 25 Jahre 
Verband der Buchhändler Pommerns 1900–1925. Festschrift zur Jubiläumstagung in 
Stettin 6.–8. Juni 1925. 

Kolejnym ważnym momentem w dziejach księgarstwa są lata 30. XX wieku. 22 wrze-
śnia 1933 roku powstała Izba Kultury Rzeszy (Reichskulturkammer), w skład której 
wchodziło siedem oddziałów – w tym Izba Piśmiennictwa Rzeszy (Reichsschrifttumskam-
mer). Izba ta była odpowiedzialna za wszystkie zawody związane z książkami – pisarzy, 
wydawców, księgarzy oraz bibliotekarzy. Była instytucją, do której przynależność była 
obowiązkowa. Żeby móc prowadzić działalność handlową należało do niej przystąpić. 
W 1935 roku stowarzyszenie, jako organizacja zrzeszająca osoby prywatne, zostało 
rozwiązane15, co zostało potwierdzone ostatecznie podczas walnego zgromadzenia 
w Szczecinie 28 marca 1936 roku. Od tej pory funkcjonowało jako Oddział Pomorze 
(Gau Pommern) w Stowarzyszeniu Księgarzy Rzeszy Niemieckiej (Bund Reichsdeut-
scher Buchhändler)16. 

Ogólnie można powiedzieć, że celem tych wszystkich stowarzyszeń było promowanie 
działalności oraz wzmacnianie dobrobytu i renomy niemieckiego księgarstwa w ogóle, 
zwłaszcza zaś członków organizacji. Związki jednoczyły członków i reprezentowały 
ich prawa. W 1891 roku zrzeszeni mogli mieć status członka zwyczajnego lub nadzwy-
czajnego. Członkowie zwyczajni musieli być również członkami Giełdowego Związku 
Księgarzy Niemieckich, mieli prawo głosu we wszystkich sprawach stowarzyszenia, zaś 
członkowie nadzwyczajni mogli jedynie doradzać swoim kolegom. 

Obowiązkiem stowarzyszonych było wnoszenie do kasy związku raz do roku składki. 
Od tej powinności dość często się uchylali, co w ostateczności skutkowało pozbawieniem 
takiej osoby członkostwa. Zgromadzone fundusze wydawano na opłaty pocztowe, wyna-
jem sal na obrady, w niektórych latach finansowano wyjazdy delegatów na targi w Lipsku 
lub zwracano koszt dojazdu na walne zgromadzenie, jeśli księgarz mieszkał ponad 50 km 
od miejsca spotkania. W 1916 roku ze źródeł finansowych towarzystwa ufundowano witraż 
w jednym z okien na drugim piętrze w nowopowstałej Bibliotece Niemieckiej w Lipsku, 
a od 1924 roku członkowie dodatkowo płacili składkę na Niemieckie Muzeum Książki 
i Literatury w Lipsku. Drugim wymaganiem stawianym księgarzom była obecność na 
walnych zgromadzeniach, które odbywały się corocznie w różnych miastach Pomorza, 
najczęściej w Szczecinie. Zwykle w takich zebraniach uczestniczyła zaledwie połowa 
z zapisanych członków. Aby ich zmobilizować doszło nawet do tego, że wprowadzono 
w 1901 roku karę pieniężną, którą obciążano za nieobecność na zebraniu bez ważnego 

15 Eingliederung des Verbandes des Buchhändler-Pommerns in den Band Reichsdeutscher 
Buchhändler, „Börsenblatt für den deutschen Buchhandel” 1935, Nr. 42, s. 137.

16 Gau Pommern im Bund Reichst. Buchhändler e. V., „Börsenblatt für den deutschen Buchhandel” 
1936, Nr. 47, s. 173.



3434

BIBLIOTEKARZ ZACHODNIOPOMORSKI

usprawiedliwienia17. W 1900 roku zaistniał też dość poważny problem wypisywania się 
członków z lokalnego towarzystwa. W okresie tym obowiązywała zasada, że członkiem 
Giełdowego Związku Księgarzy Niemieckich mogła zostać osoba, która należała do sto-
warzyszenia lokalnego. W związku z tym niektóre osoby składały wniosek o członkostwo 
w zrzeszeniu regionalnym, następnie zapisywały się do zrzeszenia giełdowego, a gdy ten 
cel osiągnęły, jak najszybciej opuszczały zrzeszenie prowincjonalne.

Walne zgromadzenia odbywały się raz do roku, zazwyczaj wiosną, preferowanym 
dniem obrad była niedziela. W 1892 roku kongres musiał być przesunięty o kilka mie-
sięcy ze względu na epidemię i niebezpieczeństwo zarażenia się cholerą18. Zwykle ze-
brania przebiegały według podobnego porządku. Na początku przewodniczący związku 
przedstawiał sprawozdanie z działalności za rok ubiegły, a skarbnik raport z finansów 
stowarzyszenia. Obowiązkowym punktem był także wybór zarządu na przyszły rok – 
często przez aklamację wybierano te same osoby co poprzednio. Nieco inaczej sytuacja 
wyglądała w przypadku Stowarzyszenia Młodych Księgarzy, w którym zarząd zmieniał 
się niemal co roku. Wiązało się to oczywiście z częstymi zmianami kadrowymi. Zarząd 
reprezentował stowarzyszenie we wszystkich jego relacjach, zarówno wobec władz 
publicznych, pozostałej części niemieckiego księgarstwa, jak i jego własnych członków, 
dbał o wszystkie bieżące sprawy stowarzyszenia zgodnie ze statutem oraz realizował 
zadania, które mu zostały postawione przez walne zgromadzenie. Miał on w szczególności 
obowiązek nadzorowania przestrzegania statutu, podejmowania niezbędnych kroków 
w przypadku jego naruszenia. Zarząd był także rozjemcą we wszelkich sporach między 
członkami stowarzyszenia. Podczas walnego zgromadzenia wybierano również delega-
tów na targi w Lipsku oraz decydowano o miejscu kolejnego spotkania. Najczęściej był 

17 Verband der Buchhändler Pommerns, „Börsenblatt für den deutschen Buchhandel” 1901, Nr. 256, 
s. 8889.

18 Brandenburg-Pommerscher Buchhändler-Verein, „Börsenblatt für den deutschen Buchhandel” 
1892, Nr. 209, s. 5229.

Reklama księgarni E. Kohlschmidta w Pyrzycach Fot. „Adreß- und Handbuch der Stadt Pyritz” 1906
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to Szczecin, ale takie spotkania odbywały się także w Greifswaldzie (na przykład 1903, 
1923, 1930, 1934), Stargardzie (na przykład 1905, 1924), Kołobrzegu (na przykład 1910, 
1928), Stralsundzie (na przykład 1909, 1926) czy Słupsku (na przykład 1914). 

Coroczne zebrania były przede wszystkim okazją do dyskusji merytorycznych. 
W 1849 roku księgarze podnieśli problem niewypłacalnych nabywców. Aby uniknąć 
strat finansowych członkowie stowarzyszenia postanowili informować się wzajemnie 
o nieuczciwych klientach i dłużnikach19. Wiele rozmów poświęconych było ustaleniu 
zasad udzielania rabatów. W 1850 roku uznano, że nie można całkowicie zaprzestać 
udzielania zniżek, ponieważ przyniosłoby to księgarzom duże straty20. W 1885 roku 
upust nie mógł przekraczać 10% ceny książki. Postanowiono także nie udzielać rabatów 
w przypadku czasopism. Wyłączone od tej zasady były książki używane oraz utwory, 
w odniesieniu do których wydawca wyraźnie zgodził się na niższą cenę21. Cztery lata 
później zadecydowano, że rabat powinien utrzymywać na poziomie 5% i nie zezwalano 
na wyjątki od tej reguły. Podczas nadzwyczajnego posiedzenia w Szczecinie, w dniu 
22 czerwca 1902 roku, ustalono kolejne warunki sprzedaży: 

1) zniżki nie mogą być udzielane na czasopisma, podręczniki szkolne w sprzedaży detalicznej i po-
moce dydaktyczne, a także na zakupy, których całkowita kwota nie przekracza 10 M.; 2) W innych 
przypadkach można udzielić 2% rabatu; 3) rabat w wysokości 5% może być udzielany tylko instytucjom 
rządowym, bibliotekom publicznym i instytucjonalnym, z wyjątkiem materiałów wymienionych w pkt 1. 
W przypadku hurtowych zamówień do instytucji oświatowych możliwe jest udzielenie 5% rabatu22.

Natomiast w trakcie trwania pierwszej wojny światowej, 17 czerwca 1917 roku, 
podjęto decyzję o całkowitym zniesieniu rabatów konsumenckich23. Lata 20. XX wieku 
to okres stagnacji w księgarstwie związany z dewaluacją marki i niestabilną sytuacją 
polityczną. Zwalniano wielu pracowników, sprzedaż była niewielka. Od 9 maja 1924 roku 
wprowadzono nawet dopłatę do cen podręczników i czasopism24.

Kolejna część narad dotyczyła na przykład prawa prasowego. W 1852 roku Dyrek-
cja Policji w Szczecinie objęła księgarzy szczegółową kontrolą i zobowiązała ich do 
przedstawiania dokładnych list tytułów sprzedawanych książek, broszur i czasopism 
wraz z ich autorami i wydawcami. Léon Saunier zwrócił się o poradę w tej sprawie do 
swojego berlińskiego kolegi Juliusa Springera, który odbył karę 10 dni więzienia za 

19 Pommer’sche Kreis-Verein Stettin, „Börsenblatt für den deutschen Buchhandel” 1849, Nr. 79, s. 913.
20 Kreis-Vereins-Angelegenheit, „Börsenblatt für den deutschen Buchhandel” 1850, Nr. 93, s. 1282.
21 Buchhändler-Verein für die Provinzen Brandenburg, Pommern und Posen, „Börsenblatt für den 

deutschen Buchhandel” 1885, Nr. 278, s. 6165–6166.
22 Verband der Buchhändler Pommerns, „Börsenblatt für den deutschen Buchhandel” 1902, Nr. 127, 

s. 4605.
23 „Börsenblatt für den deutschen Buchhandel” 1917, Nr. 200, s. 1026.
24 Verband der Buchhändler Pommerns, „Börsenblatt für den deutschen Buchhandel” 1924, Nr. 120, 

s. 7351.
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kolportowanie zakazanego pisma „Das Preußentum”. Springer uznał żądania policji za 
niedorzeczne, Obiecał szczecińskim księgarzom wsparcie ze strony Berlińskiego Koła 
Księgarzy (Verein Berliner Buchhändler) oraz zażądał energicznego zajęcia stanowiska 
w tej sprawie przez Związek Księgarzy Niemieckich i Pomorski Oddział Księgarzy. 
W piśmie datowanym na 13 czerwca 1852 roku księgarze tłumaczyli, że żądania policji 
są niemożliwe do spełnienia. Rocznie bowiem przez ich ręce przewija się około 20 tys. 
sztuk różnych nowości, a do tego około 60 tys. – 70 tys. innych książek25. 

W pierwszej połowie lat 50. XIX wieku Wilhelm Dietze z Anklam pracował nad pomy-
słem przeprojektowania czasopisma „Börsenblatt für den deutschen Buchhandel” w bardziej 
użyteczną i dogodną formę dla operacji biznesowych. Według niego księgarze zmuszeni byli 
do czasochłonnego przeglądania wielu katalogów ogłoszeniowych, takich jak „Börsenblatt für 
den deutschen Buchhandel”, „Süddeutsche Buchhandlerzeitung”, „Burchardt’s Gesuch- und 
Offerentenzettel”, „Naumburg’s Wahlzettel” oraz wielu innych katalogów wydawniczych. 
Ponieważ w tych źródłach ogłoszenia powtarzały się, księgarze zmuszeni byli do czytania 
tych samych informacji trzy razy i więcej. W związku z tym zdarzało się nieraz, że przez 
pomyłkę zamawiana była wielokrotnie ta sama książka. Było to niekorzystne również z punktu 
widzenia wydawców, którzy ponosili dodatkowe koszty ze względu na powielanie reklam. 
Wilhelm Dietze zaproponował więc, aby „Börsenblatt” składał się z trzech części: 

I Część – Część oficjalna. Prawa, zarządzenia, zakazy i wszystko, co dotyczy handlu książkami. Prze-
znaczone tylko dla księgarń. II Część. Bibliografia opublikowanych prac i tych, które jeszcze nie zostały 
wydane. Przegląd uporządkowany według nauk specjalistycznych z dodaniem numerów zawartych w bi-
bliografii, aby na przykład teolog, lekarz, pedagog, prawnik, rolnik mógł od razu zerknąć do tego co go 
interesuje. III Część. Karta do zamawiania, w której zamieszcza się regulamin księgarni i ceny książek26.

W latach 20. XX wieku zaczęto coraz więcej uwagi poświęcać reklamie książki oraz 
aranżacji witryn sklepowych, organizować tematyczne wystawy i wykłady. W 1927 roku 
opisano kampanię reklamową, która odniosła ogromny sukces. Była to specjalnie 
przygotowana wystawa w księgarni Sauniera poświęcona powieściom Wernera Janse-
na, która odbyła się w dniach od 4 do 12 grudnia 1926 roku. Zaaranżowano wówczas 
witryny zarówno w sklepie głównym, jak i w oddziale na stacji kolejowej oraz innych 
dworcowych straganach należących do księgarni. W oknach wyłożonych czarną tkaniną 
wyeksponowano prace pisarza w gustownej dekoracji. W tle umieszczono dwa banery 
z napisem Mistrz powieści historycznej, które przyciągały uwagę przechodniów. Mniejsze 
plakaty, z bardzo krótkim tekstem, zawieszono na straganach na dworcu. Większe plakaty 

25 Zensur und Stettiner Buchhandel in der Zeit der Reaktion, w: 25 Jahre Verband der Buchhän-
dler…, op. cit., s. 10–11.

26 Bericht über die am 17. September 1852 in Ancklam stattgehabte fünfte Generalversammlung 
des Pommerschen Kreisvereins, „Börsenblatt für den deutschen Buchhandel” 1852, Nr. 102, 
s. 1461.
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z dwukolorowym nadrukiem, również ze zwięzłym tekstem, zostały przymocowane do 
samochodów opuszczających perony. W niedzielnych wydaniach „Generalanzeiger”, 

„Pommersches Tagespost” i „Stettiner Abendpost” pojawiły się informacje dotyczące 
Wernera Jansena, w dziale ogłoszeniowym zaś reklamy jego książek z ich cenami. Wraz 
z katalogami świątecznymi do klientów wysłano również prospekty promujące publikacje 
pisarza. W efekcie tej kampanii, w krótkim czasie poprzedzającym Boże Narodzenie, 
sprzedano około 500 egzemplarzy jego książek27. 

10 grudnia 1926 roku w księgarni Sauniera zorganizowano jeszcze inną akcję promo-
cyjną – czytanie bajek z pokazem zdjęć. Do księgarni zaproszono 80 dzieci w wieku od 
6 do 12 lat na bajkowy wykład ze zdjęciami. Albert Görner, aktor z Teatru Miejskiego, 
przebrany za św. Mikołaja, czytał między innymi opowieść Jak zwierzęta bawiły się 
w zoo Thienemanna, a następnie pokazano za pomocą epidiaskopu Leitza zdjęcia zwierząt. 
Rozwiązywano też zagadki i tworzono historyjki obrazkowe. Na koniec każde dziecko 
otrzymało przy wyjściu czekoladę. Jak relacjonował Ernst Graduhn: 

Następstwa tego popołudnia były znakomite pod względem biznesowym. Nasz dział 
z literaturą dla młodzieży, który wcale nie jest mały, był w dużej mierze opróżniony28. 

12 października 1924 roku, podczas zjazdu księgarzy w Stargardzie, powstało 
Towarzystwo Promocji Celów Biblioteki Uniwersyteckiej w Greifswaldzie. Zada-
niem organizacji było wspieranie pomysłu dyrektora tejże biblioteki – dr Johannesa 
Luthera – polegającego na stworzeniu pełnej bibliografii pomorskiej. Planowano 
sporządzenie opracowania historii życia kulturalnego Pomorza od czasów najdaw-
niejszych do współczesności, na które składałby się spis wszystkich druków, które 
się ukazały na jego obszarze, spis wszystkich opracowań dotyczących Pomorza, spis 
pomorskich pisarzy, osób, stowarzyszeń i związków, które miały wpływ na rozwój 
kulturalny regionu.

18 marca 1934 roku Stowarzyszenie Księgarzy na Pomorzu przeprowadziło po raz 
pierwszy egzamin wśród kandydatów na asystenta księgarza. W skład komisji egzami-
nacyjnej weszli przedstawiciele różnego typu księgarni – Walter Klein z Greifswaldu, 
Wilhelm Luther z Pyrzyc oraz Gustav Schulze jako przedstawiciel asystentów. Do testu 
przystąpiło ośmioro uczniów (dwóch mężczyzn i sześć kobiet). Trzy tygodnie przed 
terminem egzaminu ustnego wysłano im temat pracy pisemnej, którą należało odesłać 
w ciągu ośmiu dni. Teksty napisano z dużą starannością, tak że wszyscy praktykanci 
zostali dopuszczeni do kolejnego etapu. Egzamin ustny odbył się w księgarni Sauniera 
w Szczecinie. W roli obserwatora wystąpił Fritz Schmurr, prezes Stowarzyszenia Księ-
garzy na Pomorzu. Zdający musieli wykazać się praktycznymi umiejętnościami opraco-
wania przychodzącej poczty, prowadzenia rozmów handlowych w sklepie oraz wiedzą 

27 Ein erfolgreiches Sonderfenster, „Börsenblatt für den deutschen Buchhandel” 1927, Nr. 34, 
s. 174.

28 Märchenvorlesung mit Lichtbildern, „Börsenblatt für den deutschen Buchhandel” 1927, Nr. 10, 
s. 54–55.
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z zakresu prac księgarskich, kształcenia 
ogólnego, księgowości oraz znajomości 
literatury29. 

Jak już wcześniej wspomniano – 
w 1935 roku stowarzyszenie, jako organi-
zacja zrzeszająca osoby prywatne zostało 
rozwiązane. Od tej pory funkcjonowało 
jako Oddział Pomorze w Stowarzyszeniu 
Księgarzy Rzeszy Niemieckiej. Stworzono 
w poszczególnych miastach grupy robocze, 
na czele których stanęli przewodniczący30. 
W latach 30. XX wieku to co działo się na 
arenie politycznej, oddziaływało także na 
środowisko księgarzy. Walnym zgroma-
dzeniom towarzyszyły konferencje szko-
leniowe, podczas których prezentowano 
wykłady, takie jak na przykład Handel 
książkami jako mediator krzewienia myśli 
rasowej”, Higiena rasowa i jej cele etnicz-
ne, Księgarstwo w służbie promocji kultury 
niemieckiej31. 

Dużą konkurencję dla księgarzy sta-
nowili wydawcy sprzedający wydawane 
przez siebie dzieła nieco taniej. Drugą 
grupą zawodową, która zagrażała ich in-
teresom i przyczyniała się do strat finanso-

wych, byli introligatorzy. Szczególnie zaniepokojeni poczuli się księgarze w momencie, 
w którym powstała idea założenia Pomorskiego Stowarzyszenia Introligatorów i Właści-
cieli Introligatorni (Verband der Buchbinder und Buchbindereibesitzer Pommern). Sto-
warzyszenie miało dbać o interesy introligatorów i zapobiegać handlowi podręcznikami 
szkolnymi przez nauczycieli. W owym okresie panowała wśród klientów powszechna 
opinia, że u introligatora można kupić podręczniki szkolne taniej. Księgarze obawiali 
się, że kiedy przedstawiciele tego zawodu się stowarzyszą, zdominują także handel 
książkami ze szkołami ponadpodstawowymi32. 

29 Pommern, „Börsenblatt für den deutschen Buchhandel” 1934, Nr. 154, s. 603.
30 Gau Pommern, „Börsenblatt für den deutschen Buchhandel” 1938, Nr. 1, s. 2–3.
31 Gautagung der Gruppe Buchhandel in der Reichschrifttumskammer, „Börsenblatt für den deut-

schen Buchhandel” 1938, Nr. 253, s. 846.
32 Schulbücherhandel der Buchbinder, „Böarsenblatt für den deutschen Buchhandel” 1902, Nr. 198, 

s. 6706.

Reklama księgarni W. Wintera w Trzebiatowie 
Fot. „Allgemeiner Wohnungs-Anzeiger nebst Adress- 
und Geschäftshandbuch für Treptow a. Rega” 1925
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W 1902 roku toczył się spór księgarzy szczecińskich z domem handlowym Neubaum 
Rossenbaum. Placówka sprzedawała po zaniżonej cenie (o 35% taniej) książki z serii 
Eckstein’s Illustirte Romanbibliothek. Zwrócono się zatem do wydawcy, aby zajął sta-
nowisko w tej sprawie. Ten wyraził ubolewanie i natychmiast zwrócił się do Paula Sau-
niera, aby wykupił wszystkie oferowane przez dom towarowy książki tej serii i odesłał 
je do wydawcy33. W 1923 roku problem sprzedaży książek po zaniżonej cenie w domu 
towarowym Neumann Rosenbaum powtórzył się34. 

Pod koniec 1911 roku Erwin Ackerknecht, dyrektor biblioteki miejskiej w Szczecinie, 
opublikował w czasopiśmie „Hilfe” artykuł Księgarstwo i oświata ludowa (Buchhandel 
und Volksbildung), w którym skrytykował działalność miejscowych księgarzy. Zarzucił 
im niechęć do rozpowszechniania tanich książek, duże braki na półkach w tego typu pu-
blikacjach oraz niechęć do współpracy z biblioteką. Księgarze szczecińscy, urażeni tymi 
słowami, odpowiedzieli na przedstawione oskarżenia również na łamach prasy. Uznali, 
że są one niezgodne z prawdą, ponieważ w każdej, nawet najmniejszej księgarni, można 
znaleźć egzemplarze taniej książki z serii Reclama, Meyera, Hendla, czy Engelhorna. 

Fakt, że księgarz nie jest w stanie oferować wszystkich kolekcji w pełnym stanie ze względu chociażby 
na brak miejsca, powinien Pan Ackerknecht wiedzieć najlepiej, ponieważ organizując wystawę tanich 
książek (w cenie od 2 fenigów do 2 marek), potrzebował sali na 200 osób35.

Dalej księgarze zauważali, że nie wszystkie tytuły cieszą się równą popularnością 
wśród klientów. 

Należy pamiętać, że księgarz to biznesmen, w związku z tym będzie miał na stanie to, co jest stale 
potrzebne36. 

W kolejnych słowach Erwin Ackerknecht zauważył, że jeśli księgarze nie będą mieli 
bogatej oferty, to klienci zaczną szukać nowych dróg zakupu książek, na przykład bez-
pośrednio od wydawcy, przez stowarzyszenia edukacyjne lub w domach towarowych. 
W odpowiedzi na to księgarze napisali: 

Pan Ackerknecht bez większego namysłu krytykuje biznes, z którego utrzymuje się wiele tysięcy ludzi 
i bez którego społeczeństwo nie może się obyć. Odnośnie zarzutu o braku chęci współpracy z bi-
blioteką stwierdzić należy, że pan dyrektor złożył księgarzom ofertę zorganizowania wystawy taniej 
książki, w momencie kiedy mają oni najwięcej pracy, a więc w okresie przedświątecznych zakupów. 

33 Warenhaus-Buchhandel, „Börsenblatt für den deutschen Buchhandel” 1902, Nr. 180, s. 6196.
34 „Börsenblatt für den deutschen Buchhandel” 1923, Nr. 256, s. 7531.
35 Buchhandel und Volksbildung, „Börsenblatt für den deutschen Buchhandel” 1912, Nr. 19, 

s. 1000–1001.
36 Ibid.
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Mimo wszystko księgarze zgodzili się pomóc, a nawet dzięki jednemu z nich udało się wynająć salę 
po korzystnej cenie. Jeśli zaś chodzi o sukces wystawy, którym chełpi się pan Ackerknecht, to jest to 
kwestia wątpliwa. Odwiedzin było co prawda dużo, ale taka wystawa była po pierwsze czymś nowym 
dla publiczności, po drugie zmobilizowano całe szkoły, aby przyszły ją zobaczyć, a po trzecie rozeszła 
się wieść, że można tu kupić książki taniej niż w księgarni37.

Kolejnym odpieranym argumentem była teza Erwina Ackerknechta, zgodnie z którą, 
w trakcie trwania wystawy od 25 listopada do 3 grudnia 1911 roku sprzedano książki 
za łączną kwotę 2 tys. marek, w związku z czym księgarze osiągnęli wysoki przychód. 
Według zaś wyliczeń samych sprzedawców zysk wyniósł po 25 marek dla każdego 
z 12 zaangażowanych księgarzy i gdyby nie pomoc licznych wolontariuszy, to przed-
sięwzięcie przyniosłoby wręcz deficyt. 

Cieszymy się z wysiłków podejmowanych przez bibliotekarza miejskiego, aby wywrzeć edukacyjny 
wpływ na gusta odbiorców i zachęcić ich do zakupu książek. Bylibyśmy jednak wdzięczni, aby podjął 
z nami życzliwy dialog, w jaki sposób dostarczać odbiorcom wartościową literaturę. Jednak biblio-
tekarz miejski nie może ingerować w biznes książkowy, ani nie może sam handlować książkami38. 

Coroczne obrady merytoryczne podczas walnych zgromadzeń nie trwały dłużej jak 
trzy lub cztery godziny. Analizując opublikowane sprawozdania, można stwierdzić, że 
znacznie dłużej trwały imprezy towarzyszące tym zjazdom. Dzień wcześniej odbywało 
się spotkanie w jednej z winiarni lub piwiarni, swego rodzaju wieczorek powitalny, 
który przeciągał się do późnych godzin nocnych. Następnego dnia obrady rozpoczy-
nały się zwykle o 11.00 godz., po czym o 14.00 następował uroczysty obiad, podczas 
którego wznoszono liczne toasty. Dodatkowymi atrakcjami były rejsy na wyspę Rugię, 
w Szczecinie pływano na przykład w kierunku Gocławia, odpoczywano w okolicach 
Wzgórza Elizy (Elisenhöhe), leśniczówki Eckerberg i wieży Quistorpa. W Kołobrzegu 
uczestnicy mieli okazję wysłuchać koncertów w katedrze. W 1912 roku księgarze udali 
się na wycieczkę pięcioma automobilami z Anklam do zamku Spantekow, podczas której 
rozwinięto oszałamiającą prędkość 75 km/h. Z kolei w 1924 roku w auli stargardzkiego 
gimnazjum pokazano wystawę literatury regionalnej, na której znalazła się Biblia Star-
gardzka i inne stare druki z biblioteki gimnazjalnej. Wystąpił wówczas także wędrowny 
kapucyn, który wydeklamował satyrę o losach księgarzy39.

37 Ibid.
38 Ibid.
39 Verband der Buchhändler Pommerns, „Börsenblatt für den deutschen Buchhandel” 1924, Nr. 260, 

s. 15427–15428.
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Ewa Gwiazdowska
Muzeum Narodowe w Szczecinie

DANUTA GWIAZDOWSKA (1927–2002) –  
JĘZYKOZNAWCA, BIBLIOTEKARZ I PEDAGOG

Danuta Gwiazdowska była osobą o wielostronnych zainteresowaniach i wiedzy, ale 
zawodowo poświęciła się trzem dziedzinom – językoznawstwu, bibliotekoznawstwu 
i pedagogice. Jej życie podzieliło kilka cezur podyktowanych przez losy rodzinne 
i dzieje Polski1.

Urodziła się 12 września 1927 roku 
jako córka Waleriana Demitrowa (1901 
Żółkiew – 1969 Ujazd Śląski), urzędnika 
państwowego, naczelnika poczty na Helu, 
i Eugenii, z domu Kryger (1906 Kałuszyn, 
powiat miński – 1933 Żółkiew?), z za-
wodu nauczycielki. Na świat przyszła 
w Tczewie, bo tam udała się matka do 
akuszerki, a jednocześnie swojej matki, 
Apolonii Kryger2. 

Pierwsze lata życia Danusia spędzi-
ła na Helu. Bawiła się z niemieckimi 
dziećmi, co bardzo się jej przydało 
w przyszłym życiu zawodowym. Dzięki 
temu, jak mówiła – szybko, na trzytygo-
dniowym kursie – nauczyła się sprawnie 
posługiwać językiem niemieckim. Da-
nusia od małego dziecka bardzo lubiła 
przyrodę. Na łonie natury dobrze się 
czuła w okresie wakacji, na które rodzina 
wyjeżdżała do Żółkwi, w Małopolsce 
Wschodniej. 

1 Dziękuję za uzupełniające materiały fotograficzne Andrzejowi i Lucjanowi Demitrowom oraz Ada-
mowi Żołnierczykowi juniorowi.

2 Dokument urodzenia, Urząd Stanu Cywilnego w Tczewie, nr 495 z 17 września 1927, sygn. Szan-
drach, archiwum rodziny Gwiazdowskich.

Akt urodzenia Danuty Gwiazdowskiej (Tczew, 1927)
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Mieszkano u rodziny siostry ojca, Sabiny (1897–1965), żony architekta Adama 
Żołnierczyka (1889–1953). Danusia spędzała ten czas z kuzynami, starszą o siedem 
lat Władysławą, zwaną Dusią (1921 Żółkiew – 1979 Żółkiew [Nesterow]) i Narcyzem, 
zwanym Cyziem (1926 Żółkiew – 2015 Jelenia Góra). Oni byli dla jedynaczki siostrą 
i bratem; pozostali w bliskich kontaktach na zawsze, choć po drugiej wojnie światowej 
każde znalazło się w innym miejscu. 

W 1933 roku cała rodzina przeniosła się z Helu do Mostów Wielkich pod Lwo-
wem, przypuszczalnie z powodu chorej na gruźlicę matki, Eugenii. Ojciec otrzymał 
tam stanowisko naczelnika poczty. Jednak już w tym samym roku Danusia została 
osierocona, a ojciec wkrótce ożenił się z Józefą Purman (1903 Mosty Wielkie – 1992 
Ujazd Śląski) z zawodu ekonomistką, która pracowała w firmie hotelarskiej swego ojca, 
Antona Purmana, w Mostach Wielkich. Druga matka Danusi, spolonizowana Czeszka, 
w następnym roku urodziła syna Andrzeja. Danusia zyskała brata, ale sama musiała 
już rozpocząć życie szkolne. 

W Mostach Wielkich ukończyła pięć klas siedmioklasowej szkoły powszechnej, 
która nie tylko uczyła, ale i wychowywała do życia w wielonarodowej i wielokulturowej 
społeczności. Mówią o tym zbiorowe zdjęcia klasy. 

Odbywały się wspólne przedstawienia czy przebierane zabawy, takie jak ta, w której 
Danusia i Narcyz przedstawieni zostali na zbiorowej fotografii jako królowa i król. Eta-
pem nauki religii katolickiej było wspólne przyjęcie Komunii Świętej. Danusia należała 
do harcerstwa i wyjeżdżała na obozy letnie w Beskidy, do Milówki, gdzie korzystała 

Rodziny Demitrowów i Żołnierczyków, po lewej Adam i Sabina Żołnierczykowie z synem Narcyzem, w środku 
Walerian i Eugenia Demitrowowie z Danusią, po prawej Władysława (Dusia) Żołnierczyk (Żółkiew, 1931)
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Danusia Demitrów z kuzynem Narcyzem w strojach 
patriotycznych, zakład Romańskiego (Żółkiew, 1932)

Rodziny Demitrowów, Żołnierczyków i Purmanów, 
siedzą od lewej: Józefa Purman z wnukiem Andrzejem 
Demitrowem, Anton Purman, Danusia z drugą matką, 
Józefą Demitrów z domu Purman; stoją od lewej: Nar-
cyz, Dusia, Sabina i Adam Żołnierczykowie, Walerian 
Demitrów (Mosty Wielkie, 1936)

Zbiorowe zdjęcie szkolne, Danusia Demitrów na prawo od kierownika szkoły (Mosty Wielkie, 1938) 
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z uroków pobytu w górach – wypoczynku w ówcześnie krystalicznie czystym powietrzu 
i kąpieli w górskiej rzece. W trakcie roku szkolnego uprawiała wraz z kuzynami różne 
sporty, zimą jeździła na nartach i łyżwach. Bliskie były jej także zajęcia twórcze. Uczyła 
się grać na skrzypcach. Bardzo lubiła rysować i malować. Jej dziecięce marzenia by 
zostać malarką nie miały jednak szansy spełnić się.

W okresie wojny, kiedy ziemie Małopolski Wschodniej weszły w skład Związku 
Socjalistycznych Republik Radzieckich, Danusia w latach 1939–1941 ukończyła 
6 klasę w rosyjskiej 10-latce w Żółkwi. Po wejściu Niemców na te tereny znów miesz-
kała w Mostach Wielkich. Musiała podjąć pracę, aby nie być wywiezioną na roboty 
do Niemiec. Została sprzątaczką w urzędzie pocztowym, pełniła też rolę telefonistki. 
Naukę kontynuowała na tajnych kompletach. W 1944 roku wraz z rodzicami powróciła 
do Żółkwi ze względów bezpieczeństwa3. Bowiem oddziały nacjonalistów ukraińskich 
dokonywały mordów Polaków; zginęli między innymi dwaj szkolni koledzy Danusi. 

Drugi etap życia Danusia zakończyła już zupełnie gdzie indziej – na Śląsku Opolskim. 
Według karty ewakuacyjnej nr 1829 wyjazd z rodzinnej Galicji Wschodniej nastąpił 
19 czerwca 1945 roku, a zakończył się, według zaświadczenia Państwowego Urzędu 
Repatriacyjnego, 25 czerwca tego roku4. 

3 D. Demitrów, Życiorys, Wrocław 1950, rękopis, archiwum rodziny Gwiazdowskich.
4 Karta ewakuacyjna wydana przez głównego pełnomocnika Polskiego Komitetu Wyzwolenia Na-

rodowego w Rządzie Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej, Rawa Ruska 19 czerwca 
1945, druk w języku rosyjskim; Zaświadczenie Państwowego Urzędu Repatriacyjnego, Strzelce 
[Opolskie] 13 czerwca1946, maszynopis, archiwum rodziny Gwiazdowskich.

Danusia z zastępem harcerek, stoi z przodu, trzecia od prawej (Mosty Wielkie, 1938)
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Na pamiątkę od ostatni raz widzianej 
ukochanej cioci Sabiny dostała kartkę 
pocztową z portretem św. Teresy od 
Dzieciątka Jezus z matką, z załączonymi 
życzeniami: 

Na wieczną pamiątkę dla drogiej Danusi w dniu 
wyjazdu do Polski. Oby Cię dziecino Bóg miał 
w Swej opiece A Maryja Święta niechaj Cię 
Różańcem św. ochrania i strzeże wśród życia, 
burzy. Żółkiew 15/6 1945. Ciocia. 

Rodzina ostatecznie osiadła w Ujeź-
dzie Śląskim, miasteczku z wielowiekową 
historią, posiadającym prawa miejskie 
od 1223 roku. Zamieszkano w solidnie 
murowanym piętrowym budynku poczty 
stojącym przy głównej ulicy. Ojciec objął 
stanowisko naczelnika poczty, a druga 
matka zajęła się gospodarstwem domo-
wym i uprawą dwóch działek rolnych, 
które zostały rodzinie przydzielone. Jedną 
wykorzystywano jako ogród warzywno-

-kwiatowy, a drugą jako pole, które na zmianę – obsiewano zbożem, obsadzano ziem-
niakami bądź wydzierżawiano. Danusia, uczęszczając do Państwowego Gimnazjum 
i Liceum Koedukacyjnego w Strzelcach Opolskich, w ciągu roku nadrobiła zaległości 
w nauce i zdała maturę. 

Nauka w Strzelcach wiązała się z mieszkaniem w bursie i dojazdem do domu tylko 
na weekend. Pociąg ze Strzelec dowoził Danutę do miejscowości Zimna Wódka, skąd 
do Ujazdu szła piechotą 7 km. W drodze powrotnej do szkoły, na trasie do Zimnej 
Wódki, towarzyszyli jej ojciec i brat Andrzej (Jędruś).

Jesienią 1946 roku Danuta zapisała się na filologię polską na Wydziale Humani-
stycznym (facultatis litterarum) Uniwersytetu i Politechniki Wrocławskiej i otrzymała 
indeks nr 40/4 datowany 9 grudnia 19465. 

We Wrocławiu zamieszkała w centrum miasta, u sióstr salezjanek przy ulicy św. Ja-
dwigi 11. Już na początku studiów otrzymała do opracowania temat literacki, który 
był swoistym prognostykiem jej przyszłych losów – do życia w Szczecinie, portowym 
mieście związanym z morzem. Miała przygotować pracę na temat Morze w literaturze 

5 Dokument w języku łacińskim, archiwum rodziny Gwiazdowskich.

Karta ewakuacyjna nr 1827 (Rawa Ruska, 19 czerwca 
1945)
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Danusia jako uczennica Państwowego Gimnazjum i Liceum Koedukacyjnego w Strzelcach Opolskich, stoi 
z przodu, trzecia od prawej (1946) 

Indeks studencki Danuty Demitrów (Wrocław, 9 grudnia 1946)
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polskiej. Jednak większym zainteresowaniem darzyła naukę o języku. Na pierwszym 
roku studiów, podczas nauki trudnego języka staro-cerkiewno-słowiańskiego, funda-
mentu do badań języków słowiańskich, uznała, że dziedzina humanistyki traktująca 
o językach bardziej ją pociąga, gdyż jest to nauka konkretna, a więc mająca dobre pod-
stawy badawcze. Jej mistrzem od początku był prof. Stanisław Rospond, a pierwszym 
przedmiotem w indeksie wykładana przez niego gramatyka opisowa języka polskiego. 
Innymi programowymi przedmiotami z zakresu języka były: proseminarium języka 
polskiego, język grecki, gramatyka opisowa języka staro-cerkiewno-słowiańskiego, 
gramatyka historyczna języka polskiego, narzecza polskie i lechickie, seminarium języka 
polskiego, lektorat języka czeskiego, gramatyka opisowa języka rosyjskiego, semina-
rium językoznawstwa słowiańskiego. Studia Danuty przebiegały pomyślnie. Egzaminy 
zdawała na ocenę bardzo dobrą6. Po drugim roku jako specjalizację obrała dziedzinę 
język polski. Studia odbywały się w latach, w których przyłączenie do Polski, po drugiej 
wojnie światowej, Ziem Zachodnich i Północnych wymagało wprowadzenia na nich 
polskich nazw. W związku z tym prof. Rospond przygotowywał wspólnie ze studentami 
dwustronny słownik nazw niemieckich i ich polskich odpowiedników. Danuta należała 
do grona osób, które zbierały dane – nazwy niemieckie i odpowiadające im dawne 
nazwy polskie. Już od 1947 roku, w ramach zadania opłacanego przez Instytut Śląski, 
wyszukiwała we wrocławskich archiwach – państwowym oraz kapitulnym – materiały 
świadczące o polskości Ziem Odzyskanych. Te materiały wykorzystane zostały w dziele 
Stanisława Rosponda Słownik nazwisk Śląskich (Wrocław, cz. 1, A–F, 1967; cz. 2, G–K, 
1973). Poza tym przygotowywała inne teksty na tematy zadane przez profesora. W jej 
listach zachowały się informacje, że te prace były oceniane pozytywnie. Pod panieńskim 
nazwiskiem Danuta Demitrów, wspólnie ze Stefanem Reczkiem, przygotowała Indeks 
do publikacji Stanisława Rosponda Studia nad językiem polskim XVI w. (Wrocław 1949), 
wydanej w serii Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego.

W trakcie studiów pełna życia Danusia uczestniczyła w studenckich spotkaniach, 
wycieczkach na łono przyrody, w Sudety, okazjonalnych zabawach z tańcami, a także 
udzielała się społecznie. Należała do Koła Polonistów i Slawistów Studentów Uniwer-
sytetu i Politechniki we Wrocławiu, udzielając się aktywnie w Sekcji Pedagogicznej 
i Wydawniczej7. Podobnie jak inni członkowie koła chodziła do Kliniki Okulistycznej, 
aby czytać niewidomym pacjentom. 

Dzięki pracy społecznej Danuta uzyskała stypendium naukowe Ministerstwa Oświa-
ty8. Ponadto była aktywnym członkiem Bratniej Pomocy Studentów Uniwersytetu 

6 Informacje według zapisów w indeksie; zachował się dokument Uniwersytetu i Politechniki we 
Wrocławiu Świadectwo z odbytego Kolokwium – Egzaminu Kursowego z systematyki literackiej 
w zarysie, 21 czerwca 1947, sygn. wykładowcy nieczytelna [prof. dr Władysław Florian], nota 
bardzo dobra, wpis piórem na formularzu, archiwum rodziny Gwiazdowskich.

7 Legitymacja członkowska nr 14, Wrocław 15 stycznia 1948, archiwum rodziny Gwiazdowskich.
8 Pismo Ministerstwa Oświaty Nr IV N-16125/46, Warszawa 21 grudnia 1949, sygn. dr Wł[adysław] 

Michajłow, archiwum rodziny Gwiazdowskich.
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i Politechniki we Wrocławiu9. Brała udział w życiu szerszej akademickiej społeczności, 
kolegując się między innymi z osobami studiującymi inne nauki humanistyczne, młody-
mi badaczami, do których należał historyk sztuki Stefan Parnicki-Pudełko (1914–1994), 
czy z udzielającymi się artystycznie, w tym ze znanym piosenkarzem Jerzym Michot-
kiem (1921–1995). Chętnie uczęszczała do teatru i opery, o czym pisała w listach do 
bliskich. Dzięki temu poszerzała swoje horyzonty i biernie realizowała dawne szkolne 
zainteresowania sztuką. Dzięki zdolnościom, pasji, dokładności i pilności, 5 sierpnia 
1949 roku została asystentką prof. Stanisława Rosponda w Katedrze Języka Polskiego, 
a 1 października została powołana na etat młodszego asystenta w tej jednostce10. Stała 
się zatem młodym uniwersyteckim pracownikiem naukowym, w związku z czym 
mogła 1 grudnia 1949 roku wstąpić do Związku Nauczycielstwa Polskiego11. Dyplom 
nr 279 magistra filozofii w zakresie filologii polskiej uzyskała 1 czerwca 1951 roku12. 

9 Legitymacja nr 2697 członka zwyczajnego, Wrocław 12 września 1949, archiwum rodziny Gwiaz-
dowskich.

10 Pismo Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu nr 3896/49/Pers. z 10 listopada 1949, sygn. rek-
tora nieczytelna, archiwum rodziny Gwiazdowskich.

11 Legitymacja nr 115431, Wrocław 21 grudnia 1949, archiwum rodziny Gwiazdowskich.
12 Odpis, sygn. rektora i dziekana, archiwum rodziny Gwiazdowskich.

Danuta siedzi przed wejściem do Kliniki Okulistycznej otoczona przez pacjentów i pracowników ośrodka (Wro-
cław, 1947)
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W okresie od 26 lipca 1951 do 31 sierpnia 1953 roku pracowała na stanowisku asystenta. 
Łącznie cztery i pół roku pełniła funkcję pomocniczego pracownika naukowo-badaw-
czego na Uniwersytecie Wrocławskim w Katedrze Filologii Polskiej kierowanej przez 
prof. Stanisława Rosponda.

Na początku 1947 roku Danuta poznała na zabawie karnawałowej swego przyszłego 
męża, Lechosława Gwiazdowskiego, studenta Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii 
na Politechnice Wrocławskiej, w owych czasach administracyjnie połączonej z uniwer-
sytetem. Jej przyszły mąż także na ostatnich latach studiów pracował na macierzystej 
uczelni jako asystent. 22 października 1950 roku wzięli ślub kościelny w Częstochowie, 
na Jasnej Górze, a ślub cywilny odbył się w urzędzie miejskim w Ujeździe Śląskim13. 
W następnym roku, 1 sierpnia, urodził się we Wrocławiu pierworodny syn Zbigniew. 
Małżonkowie mieszkali i pracowali we Wrocławiu do 1952 roku, w którym to koniecz-
ność znalezienia nowego mieszkania doprowadziła do radykalnych zmian. Lechosław 
znalazł pracę zapewniającą przyszłość aż w Szczecinie, na politechnice. Danuta kon-
tynuowała prace językoznawcze i pedagogiczne na Uniwersytecie Wrocławskim do 
kwietnia 1953 roku14. W drugiej połowie maja tego roku wyjechała do męża do Szczecina, 
w którym, 1 czerwca, urodziła córkę Ewę15. Ponad rok pozostawała gospodynią domową 
w mieszkaniu położonym na Pogodnie, w wybudowanym w 1929 roku, niemieckim 
ośmiorodzinnym domu otoczonym ogrodami, który zamieszkiwała do końca życia. 

W roku szkolnym 1954/1955 Danuta podjęła pracę nauczycielską w Szczecinie, 
w 11-klasowej Szkole Ogólnokształcącej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci nr 1, w gma-
chu przy ulicy Małopolskiej (obecnie funkcjonuje w nim Zespół Szkół Sportowych)16. 
Z tego okresu, trwającego od 10 września 1954 do 28 lutego 1956 roku, zachowało się 
podziękowanie rodziców kształconych przez nią uczniów oraz list jednej z matek piszą-
cej między innymi: Podbiła Pani serca naszych kochanych [dzieci]17. Praca w szkole, 
ze względów ideologicznych, jednak niezbyt odpowiadała osobie wychowanej w ka-
tolickim duchu i przez przedwojenne harcerstwo, a przede wszystkim w patriotycznej 
rodzinie, w której ojciec i jego brat w młodości walczyli w legionach Józefa Piłsudskiego, 
a w czasie drugiej wojny światowej byli czynni w Armii Krajowej.

Po półtorarocznej pracy w szkole Danuta zdecydowała się zmienić zatrudnienie. 
1 marca 1956 roku podjęła pracę na czas nieokreślony jako kontraktowy pracownik 
naukowy na stanowisku bibliotekarza w Bibliotece Głównej Politechniki Szczecińskiej, 

13 Świadectwo zawarcia związku małżeńskiego na Jasnej Górze w Częstochowie, Akt nr 220/50, 
błogosławiący o. Justyn Marczewski, druk, archiwum rodziny Gwiazdowskich.

14 Pismo Uniwersytetu Wrocławskiego im Bolesława Bieruta, nr 3057/52 z 1 września1953 dotyczą-
ce pracy na etacie na czas nieokreślony, sygn. rektor, archiwum rodziny Gwiazdowskich.

15 Zaświadczenie Szpitala Miejskiego im. Ludwika Rydygiera w Szczecinie, archiwum rodziny 
Gwiazdowskich.

16 Pismo urzędowe Szkoły Ogólnokształcącej TPD nr 1 z 10 września 1954, sygn. dyr. M.J. Jani-
szewski, archiwum rodziny Gwiazdowskich.

17 Rękopis, archiwum rodziny Gwiazdowskich.
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mieszczącej się przy ulicy Kazimierza Pułaskiego, w gmachu dawnej niemieckiej szko-
ły wyższej kształcącej budowniczych18. Powierzono jej kierowanie nowo utworzoną 
Samodzielną Sekcją Dokumentacji. Pierwszy okres zatrudnienia bardzo intensywnie 
wykorzystała nie tylko na wypełnianie obowiązków zawodowych, ale i dokształcanie 
się w dziedzinie bibliotekoznawstwa. Z podjęciem nowej pracy wiązała się najpierw 
konieczność odbycia kursu języka rosyjskiego, który ukończyła, uzyskując ocenę bardzo 
dobrą19. 1 października 1956 otrzymała zadanie, które stało się na długo główną dziedzi-
ną jej działalności bibliotecznej. Danucie powierzono prowadzenie kartoteki Centralnego 
Instytutu Dokumentacji Naukowo-Technicznej (potem przemianowanego na Centralny 
Instytut Informacji Naukowo-Technicznej i Ekonomicznej). Zajmowała się ponadto 
dokumentowaniem prac magisterskich oraz udzielaniem informacji bibliograficznych. 
Za osiągnięcia w pracy w tym zakresie otrzymywała w kolejnych latach dodatek spe-
cjalny. W 1957 roku, w ramach szkolenia zawodowego, uczestniczyła w seminarium 
szkoleniowym organizowanym przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Na to 
dokształcanie została delegowana przez swą wieloletnią zwierzchniczkę, ówcześnie 
magistra a potem doktora, Marię Salomeę Wielopolską, kierowniczkę Biblioteki Głów-
nej Politechniki Szczecińskiej20. Następnie Danuta odbyła praktykę międzybiblioteczną 
pierwszego stopnia w Bibliotece Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie zakończoną 
pomyślnie egzaminem z wyróżnieniem21. 1 stycznia 1958 roku została przeniesiona na 
etat służby bibliotecznej22. Objęcie nowego stanowiska rozpoczęła od szkolenia w za-
kresie organizacji pracy w siedzibie CIDNT w Warszawie23. Kurs umożliwił Danucie 
zdobycie niezbędnej wiedzy, dzięki której przygotowała odczyt Organizacja biblioteki 
na zebranie w szczecińskim oddziale Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierow-
nictwa, mające miejsce 24 czerwca 1958. Opracowała również biuletyn zawierający 
bibliografię wydawnictw dotyczących omawianego tematu, znajdujących się w zasobie 
Biblioteki Wydziału Inżynieryjno-Technicznego Politechniki Szczecińskiej24. W tymże 
roku została członkiem TNOiK. W listopadzie 1958 uczestniczyła w Krajowej Naradzie 
Bibliotekarzy Bibliotek Fachowych i Dokumentalistów25. Jej główne tematy były nastę-

18 Pismo Politechniki Szczecińskiej z 9 marca 1956, sygn. rektor, maszynopis, archiwum rodziny 
Gwiazdowskich.

19 Zaświadczenia Wydziału Oświaty Prezydium Miejskiej Rady Narodowej nr O. VI. 366/33-50/56 
z 22 czerwca 1956, sygn. kierownik wydziału, archiwum rodziny Gwiazdowskich.

20 Pismo nr B-35/1/57 z 9 kwietnia 1957, archiwum rodziny Gwiazdowskich.
21 Świadectwo z 14 grudnia 1957, sygn. przewodniczący komisji egzaminacyjnej prof. mgr inż. Fe-

liks Olszak, archiwum rodziny Gwiazdowskich.
22 Pismo Politechniki Szczecińskiej nr K-24a/58 z 3 lutego 1958, sygn. rektor mgr inż. T. Rosner, 

archiwum rodziny Gwiazdowskich.
23 Pismo Politechniki Szczecińskiej nr B-36/9/58 z 24 maja 1958, sygn. kierownik biblioteki 

mgr M.S. Wielkopolska, archiwum rodziny Gwiazdowskich.
24 TNOiK, „Biuletyn” nr 1 (1958). Kolejne biuletyny Danuta Gwiazdowska opracowywała w następ-

nych latach, archiwum rodziny Gwiazdowskich.
25 Karta uczestnictwa nr 38 i program 7–8 listopada 1958, druk na zamówienie Biblioteki Narodowej, 

archiwum rodziny Gwiazdowskich.
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pujące: Szkolenie bibliotekarzy bibliotek fachowych; Czytelnictwo literatury fachowej 
w zakładach pracy; Dokumentacja naukowo-techniczna jako narzędzie rozwoju postę-
pu technicznego w zakładach pracy. W grudniu tegoż roku uczestniczyła w naradzie 
Działowych Ośrodków Dokumentacji Naukowo-Technicznej zorganizowanej przez 
CIDNT w Sali Centralnej Biblioteki Rolniczej w Warszawie26. 1 stycznia 1959 roku 
Danuta otrzymała awans na samodzielnego referenta CIDNT.

W 1959 roku opracowała kolejną edycję biuletynu TNOiK, w której objęła doku-
mentacją zasoby kilku szczecińskich Bibliotek: Pedagogicznej, Dyrekcji Okręgowej 
Kolei Państwowych, Zarządu Portu, Naczelnej Organizacji Technicznej, Urzędu Tele-
komunikacji, Wojewódzkiego Biura Projektowego, Technicznej Stoczni Szczecińskiej27. 
W następnym biuletynie zebrała dane bibliograficzne dotyczące publikacji na temat 
organizacji pracy i kierownictwa zgromadzone w technicznych bibliotekach zakłado-
wych Szczecina28. Działalność biblioteczna, podobnie jak inne prace, podlegała kalen-
darzowi rocznicowemu. Jubileusz 15-lecia Polski Ludowej obchodzony w 1961 roku 
był pretekstem do podsumowania dorobku piśmienniczego pracowników naukowych 
Politechniki Szczecińskiej. Danuta zebrała i opracowała bibliografię prac poszczegól-
nych wydziałów, opublikowała ją w „Zeszytach Naukowych Politechniki Szczecińskiej” 
i zorganizowała wystawę tego dorobku. W tym samym roku przygotowała artykuł In-

26 Zaproszenie CIDNT nr BO-03 z 8 grudnia 1958, sygn. dyrektor instytutu, narada odbyła się 
w dniach 15–16 grudnia 1958, archiwum rodziny Gwiazdowskich.

27 Maszynopis, kwiecień 1959, 13 s., archiwum rodziny Gwiazdowskich.
28 Maszynopis, listopad 1959, 21 s., archiwum rodziny Gwiazdowskich.

Danuta przy pracy w Bibliotece Głównej Politechniki Szczecińskiej
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formacja naukowo-techniczna i ekonomiczna w zakładzie pracy poświęcony znaczeniu 
informacji, jej uwarunkowań, narzędzi i cyrkulacji we współczesnym świecie29. Ten 
nieduży, ale treściwy, tekst z pewnością należy do prac leżących na drodze rozwoju 
powszechnej świadomości, jak ważna jest rola informacji. Obecnie wszak dowody 
jej znaczenia w funkcjonowaniu społeczności ludzkiej we wszystkich dziedzinach są 
wyraziście widoczne. 

1 lipca 1962 roku Danuta awansowała na stanowisko starszego bibliotekarza i jed-
nocześnie została kierownikiem Sekcji Informacji Naukowej, która powstała w wyniku 
połączenia Sekcji Informacji Bibliograficznej z Samodzielną Sekcją Dokumentacyjną 
i kartoteką CIINTE30. Nowa komórka otrzymała etaty dla pracowników. Współpracow-
nicami Danuty zostały Halina Golańska, odpowiedzialna za kartotekę CIINTE, oraz 
Izabela Dowgiałło, która zajęła się gromadzeniem i wymianą publikacji. 

Konsekwencją zmiany organizacyjnej była możliwość rekonfiguracji pracy 
sekcji – przekształcenia układu księgozbioru z formalnego na tematyczny, bardziej 
przydatny dla czytelników, i jego uporządkowania oraz włączenia do działu czaso-
pism dotyczących bibliologii i informacji naukowej. W latach 60. opracowane zostały 

29 Maszynopis, 10 lipca 1961, 15 s., archiwum rodziny Gwiazdowskich.
30 Pismo Politechniki Szczecińskiej do Biura Doskonalenia Kadr Naukowych Polskiej Akademii Nauk 

dot. pracy zawodowej Danuty Gwiazdowskiej, maszynopis, kopia niedatowana [1967/1968?], 
niesygnowana, archiwum rodziny Gwiazdowskich.

Zespół Sekcji Informacji Naukowej, po lewej Danuta Gwiazdowska, po prawej Izabela Dowgiałło, w głębi 
Halina Golańska
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liczne specjalistyczne kartoteki tematyczne, na przykład: wybranych informacji te-
matycznych, wykonanych kwerend, materiałów informacyjnych CIINTE, ośrodków 
polskich zainteresowanych sprawami urbanistyki itd. Tematami kwerend, które sekcja 
przeprowadziła, były przykładowo: Fotografia barwna, Klejenie metali i szkła, Prasy 
hydrauliczne, Wzrost kryształów, Aparatura dla przemysłu dziewiarskiego. Pomoc 
stażystek odbywających praktykę w bibliotece okazała się niezbędna, aby podołać 
rosnącym obowiązkom31. 

Zintensyfikowana została bieżąca praca sekcji. Biuletyn nowych nabytków, do-
tychczas wydawany kwartalnie, zaczął być publikowany co miesiąc. Od 1965 roku 
rozpoczęło się dokumentowanie ukończonych prac naukowo-badawczych a także do-
kumentowanie wyjazdów za granicę pracowników naukowo-badawczych Politechniki 
Szczecińskiej na podstawie ich sprawozdań. Sekcja prowadziła koordynację poczynań 
w zakresie informacji naukowej na terenie Polski i kontynuowała kontakty z krajowymi 
bibliotekami i ośrodkami informacji, rozsyłała biuletyny nabytków do ośrodków pol-
skich i zagranicznych, przekazywała do Katalogu Centralnego Biblioteki Narodowej 
kopie kart katalogowych32. 

31 D. Gwiazdowska, Sprawozdanie z prac od 1957 r., datowane odręcznie – 12 maja 1972, 8 s., 
archiwum rodziny Gwiazdowskich.

32 D. Gwiazdowska, Osiągnięcia organizacyjne i dydaktyczne, niedatowany maszynopis [1968?], 
archiwum rodziny Gwiazdowskich.

Spotkanie bibliotekarzy, od lewej: Krystyna Pomianowska, Danuta Gwiazdowska, Maria Salomea Wielopolska; 
w głębi: Stanisław Siadkowski, Bożena Mieczyńska (?), Hanna Skuriat, Teresa Jasińska 
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Danuta w ramach pracy w przeorganizowanej sekcji wiele czasu poświęcała na 
pracę na rzecz lokalnej społeczności. 

Promowała wiedzę i czytelnictwo za pomocą odczytów i prelekcji oraz corocznej 
organizacji wystaw drukowanych publikacji i towarzyszących im wystąpień w ramach 
Dni Książki i Prasy Technicznej. Przykładowo, w październiku 1965 roku, podczas 
otwarcia wystawy zorganizowanej w salach Klubu Łączności przy ulicy Dworcowej, 
przez Dom Książki i Ośrodek Informacji Technicznej i Ekonomicznej przy Dyrekcji 
Okręgu Poczt i Telekomunikacji, wygłosiła prelekcję o literaturze technicznej Rola 
informacji naukowo-technicznej we współczesnym świecie33. W wystąpieniu tym 
objaśniała pojęcia informacji i dokumentacji, ich związek, genezę, wagę wynikającą 
z masowości publikacji drukowanych na całym świecie, znaczenie dla postępu w ba-
daniach, jak i wpływ bariery językowej w rozpowszechnianiu. Zwróciła uwagę na 
znaczenie służby informacyjno-dokumentacyjnej i zobrazowała jej rozwój na świecie, 
jako czynnika niezbędnego do właściwego wykorzystania publikacji w dalszym po-
stępie nauk. Przedstawiła organizację informacji w Polsce, w której istotną funkcję 
pełnią biblioteki oraz nowoczesne (podówczas) metody pracy służby informacyjnej. 
Relacjonując trudności w działalności tych służb, zestawiła badania wykonane w USA 
i Francji, konkludując, że prowadzą one do tych samych wniosków o niedoskonałości 
procesu informacyjnego oraz potrzebie koordynacji gromadzenia i zarządzania danymi 
poprzez sieć – ówcześnie była to idea międzynarodowej sieci bibliotek. Inne wystawy 
organizowane przez Danutę w toku pracy nowej sekcji poruszały między innymi taką 
tematykę, jak: Problemy nauki i techniki a rozwój gospodarczy, Wydawnictwa dotyczące 
patentów i wynalazczości, Unowocześnienie procesu dydaktycznego w szkole wyższej, 
wydawnictwa dotyczące statystyki, wydawnictwa Polskiej Agencji Prasowej. W klubie 
NOT zorganizowała ekspozycję Technika audiowizualna w służbie nauki i techniki34.

Podejmowała również przedsięwzięcia w celu samodoskonalenia. W czerwcu 
1965 roku uczestniczyła w kolejnym szkoleniu bibliotecznym, mającym miejsce w Bi-
bliotece Głównej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie oraz w Bibliotece Głównej 
Politechniki Gdańskiej. Natomiast we wrześniu tego roku szkoliła się na drugim kursie 
z zakresu informacji naukowej dla pracowników informacji bibliotek szkół wyższych 
zorganizowanym w Krakowie przez Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego wspólnie z Bi-
blioteką Główną Akademii Górniczo-Hutniczej i Wyższą Szkoła Rolniczą35. W tymże 
roku przygotowała również biuletyn informacyjny Materiały urbanistyczne dotyczące 
USA znajdujące się w Zakładzie Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Politechniki 

33 Zlecenie Naczelnej Organizacji Technicznej na prelekcję nr 1251/65 z 5 października 1965, sygn. 
inż. St. Cywiński, maszynopis na papierze firmowym; maszynopis artykułu, 13 s., archiwum ro-
dziny Gwiazdowskich.

34 D. Gwiazdowska, Sprawozdanie z prac…, op. cit. 
35 Pismo Wyższej Szkoły Rolniczej w Krakowie nr B-7/65, 24 września 1965, sygn. prof. dr Stani-

sław Żarnecki, maszynopis, archiwum rodziny Gwiazdowskich.
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Szczecińskiej36. Tego rodzaju publikacje, 
drukowane lub maszynopisy, były bardzo 
pomocne zarówno w pracy badaczy jak 
i nauce studentów. Umożliwiały szybsze 
i dokładniejsze dotarcie do źródeł biblio-
graficznych i zyskanie czasu na właściwe 
prace naukowo-badawcze. W 1965 roku 
Danuta rozpoczęła nowy etap pracy peda-
gogicznej. Polegał on na organizowaniu 
praktyk studenckich i opiece nad studen-
tami pierwszego, drugiego i trzeciego roku 
Katedr Bibliotekoznawstwa Uniwersy-
tetów Warszawskiego i Wrocławskiego. 
Działalność ta była wysoko ceniona, 
między innymi za ową pracę, określoną 
jako cenne uzupełnienie realizowanego 
programu studiów uniwersyteckich, otrzy-
mała specjalne podziękowanie od prof. dr. 
Karola Głombiowskiego, kierownika Ka-
tedry Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu 
Wrocławskiego37.

W 1966 roku Danuta uczestniczyła jako delegatka w Ogólnokrajowym Zjeździe 
SBP zorganizowanym przez Zarząd Główny SBP w Szczecinie, na Zamku Książąt 
Pomorskich, w dniach 3–5 czerwca. W obrady zjazdu wprowadzał referat Dorobek 
bibliotekarstwa Pomorza Zachodniego w Polsce Ludowej, który wygłosił mgr Stani-
sław Krzywicki, ówczesny dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Szczecinie38. Jesienią tego roku wzięła udział w konferencji Oddziałów Dokumen-
tacji i Informacji Naukowej Polskiej Akademii Nauk na temat zagadnień patentowych. 
Koniec pracowitego 1966 roku uświetnił jubileuszowy Dyplom Uznania przyznany za 
ofiarną 10 letnią pracę w Politechnice Szczecińskiej i dotychczasowe osiągnięcia dla 
dobra uczelni. Senat Politechniki Szczecińskiej przyznał jej Srebrną Odznakę Pamiąt-
kową z okazji 20-lecia uczelni39.

W kolejnych latach Danuta rozpowszechniała wiedzę o książce i jej odbiorcach, 
a także nadal się szkoliła. W sierpniu 1967 roku uczestniczyła w kursie Sekcji Bibliote-
karskiej Zespołu Pedagogiczno-Społecznego Zarządu Głównego ZNP odbywającym się 

36 D. Gwiazdowska, Sprawozdanie z prac od…, op. cit., s. 2.
37 Pismo Katedry Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego, nr 62/68/69, 29 grudnia 1968, 

maszynopis, archiwum rodziny Gwiazdowskich.
38 Zaproszenie i program, druk barwny, archiwum rodziny Gwiazdowskich.
39 Dyplom, druk barwny oraz medal, archiwum rodziny Gwiazdowskich.

Danuta z grupą studentów na praktyce podczas wy-
cieczki po Szczecinie (około 1970)
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w Pszczynie40. Jednym z zawodowych zadań, których się podjęła, był obszerny referat 
poświęcony zagadnieniu czytelnictwa i informacji wygłoszony podczas otwarcia wy-
stawy na Zamku Książąt Pomorskich z okazji jubileuszowych 10 Dni Książki i Prasy 
Technicznej (11 października 1967)41. 

Dwa następne lata, 1968–1969, były wypełnione intensywną pracą, gdyż do co-
dziennych obowiązków zawodowych doszedł kurs dokształcania. Danuta uczestniczyła 
w dwuletnim kursie Ośrodka Dokumentacji i Informacji Naukowej Polskiej Akademii 
Nauk obejmującym 285 godzin wykładów, ćwiczeń, seminariów i pokazów z zakresu 
dokumentacji i informacji naukowej42. Ponadto brała udział w spotkaniach naukowych, 
między innymi 12 czerwca 1968 roku wzięła udział jako prelegent w organizowanej 
przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Szczecinie konferencji kierowników 
pedagogicznych bibliotek powiatowych. Zapoznała uczestników tego zgromadzenia 
z Organizacją i działalnością bibliotecznej czytelni specjalistycznej. Kulisy tego 
przedsięwzięcia świadczą o koleżeńskich kontaktach i życzliwej współpracy śro-
dowisk naukowych i kulturalnych Szczecina. Mianowicie, zleceniodawcą wykładu 
była (ówczesna magister, później doktor) Bożena Zielińska, dyrektor Pedagogicznej 
Biblioteki Wojewódzkiej, prywatnie żona prof. Antoniego Zielińskiego, szefa męża 
Danuty na Politechnice Szczecińskiej43. Pod koniec czerwca 1968 roku Danuta wzięła 
udział w naradzie Ośrodków Informacji Naukowo-Technicznej i Ekonomicznej, która 
odbyła się w Dziwnowie44. Służyła ona wymianie informacji i doświadczeń pracowni-
ków czynnych w ośrodkach wojewódzkich, resortowych, branżowych oraz wybranych 
ośrodkach zakładowych i terenowych. 

Wyrazami uznania za solidną pracę zawodową były dla Danuty dwa wydarzenia 
w 1969 roku. W kwietniu została wyróżniona przez Wojewódzką Radę Narodową 
Odznaką Gryfa Pomorskiego, a w grudniu otrzymała awans na stanowisko kustosza45. 
Już wkrótce nastąpiły kolejne awanse. 29 stycznia 1970 roku Polska Akademia Nauk 

40 Pismo Zarządu Głównego ZNP z 1lipca 1967, sygn. nieczytelna, maszynopis, archiwum rodziny 
Gwiazdowskich.

41 Zlecenie Naczelnej Organizacji Technicznej, Oddziału Wojewódzkiego w Szczecinie, nr 16, 
5 października 1967, sygn. nieczytelna sekretarza oddziału, maszynopis, archiwum rodziny 
Gwiazdowskich.

42 Zaświadczenie Polskiej Akademii Nauk Ośrodka Dokumentacji i Informacji Naukowej nr DS.-
712-1/70, 26 stycznia 1970, sygn. zastępca dyr. inż. Kazimierz Leski, maszynopis na papierze 
firmowym, archiwum rodziny Gwiazdowskich.

43 Pismo Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej nr PBW-136/68, 5 czerwca 1968, maszynopis, ar-
chiwum rodziny Gwiazdowskich.

44 Zaproszenie do udziału w naradzie, pismo Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej Wojewódz-
kiego Ośrodka Informacji Naukowo-Technicznej i Ekonomicznej, 26 maja 1968, sygn. kierownik 
mgr inż. Leszek Burak, maszynopis na papierze firmowym, archiwum rodziny Gwiazdowskich.

45 Legitymacja Gryfa Pomorskiego nr 1813/69, 24 kwietnia 1969, wydana przez Prezydium Wo-
jewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie; pismo Politechniki Szczecińskiej nr AK-24a/69, 
20 czerwca 1969, sygn. rektor prof. dr Józef Kępiński, maszynopis na formularzu, archiwum 
rodziny Gwiazdowskich.
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nadała Danucie uprawnienia dyplomowanego pracownika dokumentacji naukowej46. 
1 kwietnia 1970 roku, w związku z reorganizacją struktury biblioteki naukowej, zo-
stała powołana na stanowisko kontraktowego adiunkta bibliotecznego (bibliotekarza 
dyplomowanego), które wiązało się z wykonywaniem obowiązków z zakresu nauko-
wego, organizacyjnego i dydaktycznego47. 
Poszerzony został zakres jej zadań dydak-
tycznych. Danuta, oprócz prowadzenia 
letnich praktyk dla studentów, podjęła 
się szkolenia uczestników Państwowego 
kursu korespondencyjnego bibliotekar-
stwa, prowadziła wykłady i ćwiczenia 
dla asystentów i stażystów Politechniki 
Szczecińskiej oraz dla studentów z Punktu 
Konsultacyjnego w Gorzowie, a także 
lekcje przysposobienia bibliograficznego 
dla uczniów ostatnich klas szkół średnich. 

Kilkunastoletnie doświadczenia za-
wodowe Danuta zebrała w referacie 
Osnowy naučnoj informacii. Formy 
informacionnoj dejatel’nosti Głavnoj 
Biblioteki Politechničeskogo Instituta 
w Ščecine. Planowała zaprezentować go 
w Moskwie na sympozjum zorganizowa-
nym przez Instytut Informacji Naukowej 
Akademii Nauk ZSRR, w którym wzięła 
udział w kwietniu 1970, ale nie wystąpiła, 
ponieważ organizatorzy skrócili obrady48. 
W październiku tegoż roku uczestniczyła 
w sesji naukowej zorganizowanej we Wrocławiu przez Zarząd Główny i okręg wrocław-
ski SBP z okazji 25-lecia bibliotek polskich na Ziemiach Zachodnich i Północnych49. 

46 Świadectwo tymczasowe nr 24, pismo Polskiej Akademii Nauk nr BKN-I-134/45/69-70, 12 lutego 
1970, sygn. przewodniczący komisji egzaminacyjnej doc. dr Zygmunt Kolankowski, maszynopis 
na formularzu, Świadectwo nr 24 (właściwe), 1 września 1972, sygn. jw., maszynopis na formu-
larzu, archiwum rodziny Gwiazdowskich. 

47 Pismo Rektora Politechniki Szczecińskiej nr AK-24a/70, 29 kwietnia 1970, sygn. rektor prof. dr Jó-
zef Kępiński, maszynopis na formularzu, archiwum rodziny Gwiazdowskich.

48 Program sympozjum (Poriadok prowedenia simpozjuma), luty 1969, zatwierdzony przez A.N. Mi-
chajłova, direktora Instituta Naučnoj Informacii Akademii Nauk SSSR; pismo Komitetu Organi-
zacyjnego tegoż instytutu nr 64-645/188-OSS z 13 stycznia 1970, archiwum rodziny Gwiazdow-
skich.

49 Zaproszenie na jubileuszową sesję naukową i program sesji, druk, archiwum rodziny Gwiazdow-
skich.

Okładka publikacji Sylwii Wróblewskiej i Danuty 
Gwiazdowskiej z okazji sesji naukowej SBP (Wrocław, 
październik 1970)
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Wspólnie z koleżanką, mgr Sylwią Wróblewską, przygotowała referat Współpraca 
Biblioteki Uczelnianej z regionem na przykładzie Biblioteki Głównej Politechniki 
Szczecińskiej wygłoszony w auli Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich 
Polskiej Akademii Nauk 50. 

Istotnym wkładem podsumowującym rozwój dziedziny informacji w szczecińskim 
bibliotekarstwie był artykuł Stan oraz perspektywy działalności informacyjnej na tle 
sieci bibliotek Politechniki Szczecińskiej napisany przez Danutę Gwiazdowską wspólnie 
z Marią Salomeą Wielopolską i Sylwią Wróblewską, opublikowany w „Rocznikach 
Bibliotecznych” (1970, z. 1-2). Artykuł ów świadczył też o znaczeniu „instytucji” bi-
blioteki w pracy szkoły wyższej, co odzwierciedliło się w funkcjonowaniu sieci bibliotek 
na Politechnice Szczecińskiej.

W 1971 roku Politechnika Szczecińska obchodziła 25-lecie istnienia. Z tej okazji 
Danutę zaproszono do wzięcia udziału w nadzwyczajnym otwartym posiedzeniu 
Senatu Politechniki Szczecińskiej, mającym miejsce 2 października tego roku, oraz 
uhonorowano dyplomem za ofiarną 15 letnią pracę […] i dotychczasowe osiągnięcia 
dla dobra uczelni51. 

W latach 70. nastąpił owocny okres pracy. Biblioteka mogła się lepiej rozwijać 
dzięki swobodniejszym kontaktom z zagranicą i zwiększonym funduszom. W lutym 
1972 roku Danuta prowadziła szkolenia dla bibliotekarzy ze szkół średnich. Z tą 
działalnością było związane opracowanie, we współpracy z Teresą Jasińską i Stani-
sławem Siadkowskim, artykułu Przysposobienie biblioteczno-informacyjne uczniów 
szkół średnich Szczecina i regionu szczecińskiego, który opublikowano w czasopiśmie 

„Bibliotekarz” (1974, nr 6).

50 Druk, 16 s., archiwum rodziny Gwiazdowskich.
51 Druk w barwnej okładce, 2 października 1971; druk barwny, 20 listopada 1971, sygn. rektor [prof. 

dr inż.] J[ózef] Kępiński, archiwum rodziny Gwiazdowskich.

Danuta podczas otwarcia wystawy, pośrodku w głębi (lata 70.)
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1 września 1972 roku, na podstawie decyzji Komisji Egzaminacyjnej dla Dyplo-
mowanych Pracowników Dokumentacji Naukowej Danuta, została awansowana na 
stanowisko kustosza dyplomowanego w Bibliotece Głównej Politechniki Szczecińskiej, 
a 1 października następnego roku została kierownikiem Oddziału Informacji Nauko-
wo-Technicznej52. 

W ramach obowiązków przygotowała Kronikę działalności naukowej i dydaktycznej 
bibliotek akademickich szkół technicznych w Polsce w latach 1968–1973 opublikowaną 
w „Roczniku Bibliotecznym” (1974, z. 3-4). Sporo czasu pochłaniała Danucie obsługa 
wycieczek bibliotekarzy i studentów zainteresowanych funkcjonowaniem biblioteki, jak 
również pomoc osobom indywidualnym, badaczom, studentom, nauczycielom, uczniom 
oraz pracownikom przemysłu, w zakresie zdobywania informacji w księgozbiorach53. 

Rozwój nowych technologii gromadzenia danych wymagał stałego dokształcania. 
W sierpniu 1974 roku Danuta odbyła kurs z zakresu budowy języków informacyjnych 
typu tezaurus, który zorganizował Ośrodek Dokumentacji i Informacji Naukowej Pol-
skiej Akademii Nauk54. W 1975 roku wydelegowana została przez Ministerstwo Nauki, 
Szkolnictwa Wyższego i Techniki do Moskwy na dwumiesięczny (trwający od 1 marca 

52 Pisma Politechniki Szczecińskiej – nr AK-24a/72 z 17 października 1972 i AK-24a/73, sygn. rektor 
prof. dr Józef Kępiński, maszynopis na papierze firmowym, archiwum rodziny Gwiazdowskich. 

53 D. Gwiazdowska, Sprawozdanie z prac…, op. cit.
54 Zaświadczenie nr 19, pismo Polskiej Akademii Nauk Ośrodka Dokumentacji i Informacji Nauko-

wej nr PDKI-712-1/74, 19 lutego 1974, sygn. dyrektor doc. dr Bronisław Ługowski, maszynopis 
na papierze firmowym, archiwum rodziny Gwiazdowskich. 

Danuta z grupą bibliotekarzy podczas kursu w Moskwie (1975)
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Grupa bibliotekarek z Politechniki Szczecińskiej wymienia spostrzeżenia podczas zwiedzania biblioteki w NRD, 
Danuta po prawej z profilu

Danuta podczas wyjazdu do NRD wspólnie z koleżanką, bibliotekarką niemiecką
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do 30 kwietnia) kurs Instytutu Podwyższania Kwalifikacji Pracowników Informacji 
(Institut Povyšenija Kvalifikacii Informacionnych Rabotnikov)55. 

W trakcie 280 godzin zajęć w sekcji Spravočno-informacionnoje obespečenie odbyła 
wykłady z trzech przedmiotów profilowych i trzech uzupełniających oraz przygotowała 
pracę kursową, kończąc kurs wynikiem bardzo dobrym. Dokształcała się także, zwie-
dzając biblioteki polskie i zagraniczne, a szczególnie ich działy informacyjne, podczas 
wycieczek w gronie bibliotekarzy oraz w trakcie wypoczynku urlopowego. Poznała 
w ten sposób między innymi: w Berlinie Bibliotekę Państwową, w Dreźnie Bibliotekę 
Politechniki, w Lipsku Książnicę Niemiecką, w Brnie Państwową Bibliotekę Technicz-
ną, w Debreczynie Bibliotekę Uniwersytecką, w Miszkolcu Bibliotekę Politechniki, 
w Bratysławie Bibliotekę Ośrodka Informacji Naukowej56. Danuta nie tylko poznawała 
biblioteki ościennych państw, ale i współpracowała oraz wymieniała doświadczenia 
zawodowe z pracownikami tych instytucji. 

W latach 70. Danuta kontynuowała praktyki wakacyjne dla studentów biblioteko-
znawstwa z Uniwersytetów Warszawskiego i Wrocławskiego. Dodatkowo w 1975 roku 
podjęła się prowadzenia zajęć z informacji bibliograficznej dla studentów trzeciego roku 
zarówno w Bibliotece Głównej, jak i w bibliotekach oddziałowych. 

Danuta czynna była dodatkowo jako sekretarz Senackiej Komisji Bibliotecznej 
mającej wpływ na politykę nabytków i zadań Biblioteki Politechniki Szczecińskiej. 
Podczas posiedzeń komisji między innymi planowano zakupy wydawnictw zwartych 
i periodyków, decydowano, co w ramach zakupów nabyć nowego, z czego zrezygnować, 
prenumerata jakich publikacji musi być kontynuowana, a które można zastąpić innymi 
i którymi. Sprawy te były priorytetowe, gdyż bez bieżącego szybkiego dostępu do ak-
tualnej wiedzy nie dało się efektywnie prowadzić własnych badań, ani publikować ich 
wyników. Wszak w naukach ścisłych liczyło się tylko pierwsze w zakresie światowym 
rozwiązanie danego problemu.

Za swą długoletnią pracę w 1977 roku została uhonorowana złotym Krzyżem Za-
sługi57. 

1 sierpnia 1980 roku uzyskała awans na najwyższy stopień w hierarchii bibliotecznej – 
starszego kustosza dyplomowanego. W październiku tego roku wzięła udział w 11 Sym-
pozjum O większą skuteczność procesu kształcenia w wyższej szkole technicznej. 

Na ostatnim stanowisku aktywnie pracowała do emerytury, na którą przeszła 
30 września 1982 roku.

Danuta, poza wypełnianiem obowiązków zawodowych, była czynna społecznie. Od 
1965 roku pełniła funkcję referenta do spraw socjalnych w Radzie Miejscowej ZNP 

55 D. Gwiazdowska, Sprawozdanie z pobytu za granicą, nr B-1/75, Szczecin 6 maja 1975, maszy-
nopis, archiwum rodziny Gwiazdowskich.

56 D. Gwiazdowska, informacje biograficzne, maszynopis, archiwum rodziny Gwiazdowskich.
57 Legitymacja nr 1862-77-57, 15 września 1977, sygn. Przewodniczący Rady Państwa H[enryk] 

Jabłoński, druk, archiwum rodziny Gwiazdowskich.
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przy Politechnice Szczecińskiej. Od 1966 roku była członkiem Zarządu Sekcji Biblio-
tecznej ZNP, była mężem zaufania Grupy Związkowej przy Bibliotece Politechniki 
Szczecińskiej. W SBP, do którego przystąpiła w 1956 roku, pełniła od 1969 roku funkcję 
członka Zarządu Okręgu, była też członkiem Komisji Rewizyjnej, wybierana była na 
delegata zjazdów okręgowych. Za swoje zasługi została uhonorowana plakietą SBP 58. 
Należała do Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego, a od 1958 roku do TNOiK. 
W 1972 roku (21 września) została przez plenum Zarządu Głównego ZNP wyróżniona 
Złotą Odznaką ZNP 59. W 1977 roku uhonorowano ją specjalnym dyplomem ZNP i Rady 
Zakładowej Politechniki Szczecińskiej za 

aktywną działalność i twórczą pracę społeczną na rzecz Związku i pracowników naszej Uczelni. 

W 1981 roku Politechnika Szczecińska przyznała Danucie Medal Pamiątkowy 

58 Płaskorzeźba dwustronna, odlew metalowy, patynowany, awers: w polu – popiersie Stanisława 
Staszica i napis 30 lat Bibliotek Pomorza Zachodniego, na otoku – WiMBP im. Stanisława Staszi-
ca; rewers: napis zasłużonemu SBP Szczecin, archiwum rodziny Gwiazdowskich.

59 Legitymacja nr 016469 z 21 września 1972 wydana na mocy uchwały plenum Zarządu Głównego 
ZNP, sygn. prezesa (nieczytelna), archiwum rodziny Gwiazdowskich.

Danuta podczas przerwy w sympozjum O większą skuteczność procesu kształcenia w wyższej szkole technicznej 
(1980)
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Zasłużonemu pracownikowi za 25 lat pracy, a w 1986 roku Medal Za zasługi dla Politechniki Szcze-
cińskiej60.

Danuta brała również udział w pozanaukowym życiu społeczności bibliotekarzy. 
Uczestniczyła w rozmaitych uroczystościach i świętach odbywających się na Politech-
nice Szczecińskiej oraz środowiskowych, w organizowanych przez SBP wycieczkach 
turystyczno-dokształceniowych służących też poznaniu się i integracji bibliotekarzy 
pracujących w placówkach na terenie Polski. Pierwszą z nich była wycieczka po północ-
no wschodniej Polsce obejmująca zwiedzanie Malborka, Fromborka, Elbląga, Olsztyna, 
Lidzbarka Warmińskiego, Reszla, Kętrzyna i Gerłoża, przejazd Kanałem Elbląskim oraz 
spotkanie z bibliotekarzami województwa olsztyńskiego. Takie wycieczki odbyły się 
też w Sudety, między innymi do Dusznik, w których zwiedzano Muzeum Papiernictwa, 
do zamku Książ, czy do Kazimierza Dolnego. 

Danuta wraz z licznym gronem osób zainteresowanych sztuką poznawała zabytki 
pomorskiej architektury podczas wycieczek organizowanych przez Wydział Budow-
nictwa i Architektury, a prowadzonych przez prof. Stanisława Latoura. Jednym z celów 
wycieczki zorganizowanej na początku lat 70. było zapoznanie się z postępem prac 
przy odbudowie Zamku Książąt Pomorskich w Darłowie. Celem innego wyjazdu była 
wizyta w Kórniku, w którym zwiedzano także Bibliotekę Kórnicką, oraz w Rogalinie. 

60 L. Gwiazdowski, Kalendarium, rękopis, archiwum rodziny Gwiazdowskich.

Danuta podczas wycieczki edukacyjno-krajoznawczej pracowników Biblioteki Politechniki Szczecińskiej, od 
lewej: Sylwia Wróblewska, Danuta Gwiazdowska, Janina Sierakowska (1970)
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Wspólnie z mężem uprawiali intensyw-
nie turystykę, głównie górską. 1 kwietnia 
1952 roku Danuta została członkiem Pol-
skiego Towarzystwa Turystyczno-Krajo-
znawczego, a w następnym roku uzyskała 
Górską Odznakę Turystyczną PTTK61. 
W latach 60. wraz z mężem wyjeżdżała 
na wędrówki po Tatrach i Karkonoszach 
możliwe dzięki przepustkom turystycz-
nym wydawanym przez Komendę Miej-
ską Milicji Obywatelskiej w Szczecinie. 
W sierpniu 1964 roku, dzięki jednora-
zowej przepustce, cała rodzina odbyła 
wycieczkę w Tatry Słowackie, podczas 
której, częściowo pieszo, a w wyższej 
partii kolejką linową, osiągnięto szczyt 
Łomnicy62. Dzięki słonecznej pogodzie 
można było stamtąd podziwiać piękno 
górskiego krajobrazu. W 1970 roku, po 
trudach uczestnictwa w delegacji do Mo-
skwy, odpoczywała w Świeradowie, wę-
drując po górach Izerskich. W 1972 roku, 
podczas wczasów w Świnoujściu, odby-
wała z rodziną wycieczki rowerowe na 
wyspę Wolin, jak również na teren NRD, 
zwiedzając wyspę Uznam, szczególnie 
nadmorskie kurorty.

Zamiłowanie do muzyki obojga małżonków (Lechosław w młodości uczył się gry na 
fortepianie) znalazło ujście w zakupie abonamentu i systematycznym uczęszczaniu przez 
kilka dekad na koncerty filharmoniczne oraz bliskimi kontaktami towarzyskimi z szefami 
szczecińskiej filharmonii: Walerianem Pawłowskim, Stefanem Marczykiem, Jadwigą 
Igiel. Corocznym punktem programu życia towarzyskiego był udział w karnawałowym 
balu przebierańców, na który państwo Gwiazdowscy starannie się przygotowywali. 

Danuta Gwiazdowska przeszła na zasłużoną emeryturę ze względów zdrowotnych. 
Jej życie w dużym stopniu naznaczyła gruźlica matki. Z tą chorobą sama też potem mu-
siała się zmagać. Odejście w stan spoczynku nie oznaczało zerwania więzów społecznych 

61 Legitymacja członkowska PTTK nr 38650, 5 kwietnia 1956, sygn. prezesa zarządu, data wstąpie-
nia 1 kwietnia 1952, druk, wpis piórem, archiwum rodziny Gwiazdowskich.

62 Przepustka turystyczna Nr 0560/64 z 24 lipca 1964 z pieczęcią Komendy Miejskiej MO w Szcze-
cinie, sygn. nieczytelna, archiwum rodziny Gwiazdowskich.

Danuta z mężem na balu karnawałowym pracowników 
Politechniki Szczecińskiej (lata 60.)
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i towarzyskich. Sama lub wraz z mężem spotykała się z przyjaciółmi i koleżankami 
przy okazji uczelnianych i prywatnych uroczystości, jak również bez specjalnej okazji, 
podtrzymując wieloletnie więzi. W 1986 roku brała udział w obchodach jubileuszu 
40-lecia Politechniki Szczecińskiej. Pamiętne spotkania odbywały się na przykład 
w bujnie rozrośniętej zieleni ogrodu pani Haliny Golańskiej przy ulicy Juranda, czy 
w mieszkaniu państwa Pintowskich w domu z ogrodem przy ulicy Średniawskiego. 
Sama wiele lat zajmowała się przydomowym ogrodem, uprawiając ozdobne kwiaty, 
a także trochę warzyw oraz krzewy i drzewa owocowe. W 2001 roku, wraz z mężem, 
została odznaczona medalem za długoletnie pożycie małżeńskie63.

Danuta zmarła po wieloletniej ciężkiej chorobie w Szczecinie 15 października 
2002 roku i została pochowana na Cmentarzu Centralnym.

63 Pismo Urzędu Stanu Cywilnego w Szczecinie, 6 czerwca 2001, sygn. zastępca kierownika USC 
Halina Świat, wydruk komputerowy, archiwum rodziny Gwiazdowskich.
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Agnieszka Gnat-Leśniańska
Książnica Pomorska

DYREKTOR MAGDALENA ŚLIWKA (1942–2000)

8 lutego 2021 roku minęło 21 lat od 
śmierci dyrektor Magdaleny Śliwki, która 
swoje życie zawodowe związała z dwiema 
bibliotekami, dzisiejszymi – Biblioteką 
Publiczną Miasta i Gminy Dębno im. 
Antoniego Dobrowolskiego oraz Książ-
nicą Pomorską im. Stanisława Staszica 
w Szczecinie.

Magdalena Śliwka (z domu Balicka) 
pracę zawodową rozpoczęła 19 września 
1960 roku jako kierowniczka działu groma-
dzenia zbiorów w Powiatowej i Miejskiej 
Bibliotece Publicznej w Dębnie. Trafiła 
tam tuż po maturze kończącej naukę 
w dębnowskim liceum ogólnokształcą-
cym1. Jak skrupulatnie zanotowała w Kronice Powiatowej Biblioteki Publicznej na 
powiat chojeński w Dębnie 1946–1966 jej ówczesna kierowniczka, Janina Pietkiewicz, 
kwalifikacje bibliotekarskie uzupełniła w 1963 roku2. 

12 lat później, 6 września 1975 roku, została dyrektorem biblioteki3. Moment obję-
cia kierownictwa nad biblioteką w Dębnie był trudnym okresem przemian. W sierpniu 
placówka wznowiła działalność po przeprowadzce z ulicy Bolesława Chrobrego do 
nowej siedziby, mieszczącej się w budynku po urzędzie miasta i gminy, przy ulicy 
Adama Mickiewicza 32. W wyniku reformy administracyjnej kraju, Dębno znalazło 
się w województwie gorzowskim, a decyzją wojewody gorzowskiego PiMBP została 
przekształcona w Miejską Bibliotekę Publiczną, sprawującą nadzór nad bibliotekami 

1 [J. Pietkiewicz], Kronika Powiatowej Biblioteki Publicznej na powiat chojeński w Dębnie 1946–
1966, https://zbc.ksiaznica.szczecin.pl/dlibra/publication/44564/edition/42741/content?ref=desc 
(dostęp 11 marca 2021), skan nr 91.

2 Ibid., skan nr 121.
3 W. Michnal, Magdalena Śliwka – koleżanka na „bibliotecznym świeczniku”, „Bibliotekarz Zachod-

niopomorski” 1996, nr 1, s. 47.

Magdalena Śliwka
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w mieście i w okolicznych gminach: Dębno, Witnica, Kostrzyn, Kamień Mały, Bolesz-
kowice, Różańsko4.

Przed nowym dyrektorem pojawiło się wiele problemów i wyzwań związanych 
między innymi z zaopatrzeniem w książki, brakiem lokali bibliotecznych i miejsca na 
przechowywanie książek, niedostatecznym wykształceniem i dużą rotacją pracowników5. 
A jednak biblioteka w Dębnie pod kierownictwem Magdaleny Śliwki działała bardzo 
aktywnie, organizując wiele spotkań i konkursów dla czytelników, stopniowo szkoląc 
kadrę pracowniczą, udoskonalając warsztat i zdobywając laury oraz wyróżnienia w kon-
kursach i współzawodnictwach o tytuł najlepszej biblioteki. Aby książki trafiały do jak 
największej liczby czytelników, rozwijano sieć punktów bibliotecznych6 i sięgano po 
nowe formy pracy z użytkownikami. W bardzo ciekawy i barwny sposób pracę biblioteki 
w Dębnie w tym okresie obrazują kroniki placówki oraz Miasta i Gminy Dębno dostępne 
online w Zachodniopomorskiej Bibliotece Cyfrowej Pomerania7.

4 W. Puch, J. Bogusławski, Kronika Miasta i Gminy Dębna [1973]–1980, https://zbc.ksiaznica.
szczecin.pl/dlibra/publication/44566/edition/42743/content?ref=desc (dostęp 11 marca 2021), 
skan nr 83.

5 Ibid., skan nr 291.
6 W 1979 roku liczba punktów bibliotecznych w Dębnie wzrosła z 5 do 13, zob. ibid.
7 Zob. [J. Pietkiewicz], op.cit.; W. Puch, J. Bogusławski, op. cit.; idem, Kronika Miasta i Gminy 

Dębna 1981–1989, https://zbc.ksiaznica.szczecin.pl/dlibra/publication/44515/edition/42694/con-
tent?ref=desc (dostęp 11 marca 2021).

Powiatowe eliminacje turnieju wiedzy Włodzimierz Ilicz Lenin w PiMBP w Dębnie, 22 lutego 1970, Magdalena 
Śliwka pierwsza od lewej Fot. S. Maruszczak
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W 1979 roku Magdalena Śliwka otrzymała odznakę Zasłużony dla Województwa 
Gorzowskiego8, a książnica w Dębnie powoli stawała się wzorcową biblioteką publicz-
ną, wyróżniającą się pod względem dobrego warsztatu i prowadzonych form pracy 
kulturalno-oświatowej, o czym w „Bibliotekarzu Zachodniopomorskim” wspominał 
dr Władysław Michnal9.

Równocześnie z objęciem kierowniczego stanowiska dyrektor Śliwka podjęła stu-
dia na kierunku bibliotekoznawczym w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Szczecinie, 
podnosząc po raz kolejny swe kwalifikacje zawodowe. Naukę skończyła w 1980 roku, 
uzyskując tytuł magistra bibliotekoznawstwa.

W 1982 roku swoje życie zawodowe związała ze Szczecinem, dokąd przeniosła się 
razem z dwiema córkami. 1 kwietnia 1982 roku podjęła pracę w Wojewódzkiej i Miejskiej 
Bibliotece Publicznej w Szczecinie10, w której przez pierwsze dwa lata (1982–1984) jako 
instruktor wojewódzki pracowała w Dziale Instrukcyjno-Metodycznym. Podczas kolej-
nych dwóch lat (1984–1986) pełniła funkcję kierownika Działu Udostępniania Zbiorów, 
natomiast 1 września 1986 roku wojewoda szczeciński Marek Tałasiewicz mianował ją 
zastępcą dyrektora WiMBP Stanisława Krzywickiego.

Początek pracy w Szczecinie to dla Magdaleny Śliwki, oprócz wyzwań zawodowych, 
również trudny prywatnie okres, jak napisał Stanisław Krzywicki – dramatyczna „nowa 
epopeja rodzinna”11, w wyniku której w 40 roku życia po raz pierwszy poznała wojenne 
losy swej rodziny i odwiedziła miejsce urodzenia w Niemczech – w Ründeroth, w Nad-
renii-Północnej Westfalii (okręg Kolonia). Właśnie wtedy, w 1982 roku, dzięki pomocy 
ze strony Kościoła, odnalazł ją w Szczecinie wiceminister spraw zagranicznych Repu-
bliki Federalnej Niemiec Alojz Mertes12, przekazując szczegóły dotyczące jej rodziców 
i wczesnego dzieciństwa, których dotychczas nie była świadoma.

Magdalena Śliwka urodziła się 10 października 1942 roku. Pierwszy mąż jej matki 
Jadwigi Balickiej z domu Zakrzewskiej zginął w tym samym roku w okolicach Kijowa. 
Po wojnie przebywała ona w obozie na terenie Związku Socjalistycznych Republik Ra-
dzieckich, a Magdalena spędziła młodość u babci w Chełmnie nad Wisłą. Po powrocie 
Jadwigi Balickiej z ZSRR, rodzina, wraz z drugim mężem matki – sędzią Franciszkiem 
Balickim, osiedliła się w Dębnie13.

8 W. Puch, J. Bogusławski, op. cit., skan nr 293.
9 W. Michnal, op. cit., s. 47. 
10 Od Stadtbibliothek do Książnicy Pomorskiej 1905–2005, red. H. Niedbał, B. Chojnacka, A. Gnat-

Leśniańska, Szczecin 2005, s. 463.
11 S. Krzywicki, Magdalena Śliwka 1942–2000, w: Teoretycy i praktycy polskiego bibliotekarstwa, 

red. M. Lenartowicz, Warszawa 2012, s. 206. 
12 O Alojzie Mertesie jako specjaliście od spraw polskich wspomina pismo „Pogląd. Dwutygodnik 

Komitetu Obrony Solidarności”, Berlin 1983, nr 14/40, s. 12, https://uchodzcywniemczech.pl/
wp-content/uploads/2018/10/Pogl%C4%85d-1983.07.31-Rok-II-nr.14-40.pdf (dostęp 11 marca 
2021). 

13 Skąpe informacje na temat dzieciństwa Magdaleny Śliwki i sensacyjnych okoliczności związa-
nych z otrzymaniem przez nią wieści na temat jej pochodzenia zostały opisane na podstawie 



6969

A ARTYKUŁY

Dzięki Alojzowi Mertesowi, Magdalena Śliwka otrzymała dokumenty stwierdzające, 
że jest córką jego brata. Jak zaskakujące dla dorosłej kobiety musiały być te sensacyj-
ne informacje, wskazują wspomnienia dyrektora Stanisława Krzywickiego – świadka 
tamtych chwil: 

List od ministra A. Mertesa był dla niej szokiem. Matka początkowo nie chciała podejmować tego, 
dla niej też bardzo bolesnego tematu z okresu wojny zakończonego pobytem w łagrze. Pamiętam 
rozmowę, podczas której widziałem jak była zszokowana i zarazem zagubiona. Nie znała wtedy zu-
pełnie języka niemieckiego. Zaproszenie skierowane w tych latach do mało znanej bibliotekarki przez 
tak prominentnego polityka nie uszło uwagi służb specjalnych […]. Magdalena przyjęła zaproszenie 
ze zrozumiałymi oporami wynikającymi z bariery językowej i psychicznej […]. Dziś sądzę, że było to 
dla niej niezwykle ważne spotkanie. Poznała swoich krewnych, którzy otoczyli ją dużą serdecznością. 
Sam minister, najbliższy przyjaciel kanclerza Kohla poświęcił jej wiele czasu. Pokazał jej siedzibę 
Bundestagu. Posadzono ją na fotelu prezydenta RFN. 
Po powrocie przez dłuższy czas miała się nad czym zastanawiać; czekał na nią gotowy paszport 
RFN i akt nadania obywatelstwa. Magdalena odmówiła. Twierdziła, że najlepiej by „zostało tak, jak 

opracowań Stanisława Krzywickiego: Magdalena Śliwka…, op. cit., s. 206; Z żałobnej karty. Mag-
dalena Śliwka 1942–2000, „Bibliotekarz Zachodniopomorski” 2000, nr 1, s. 63.

Obchody 35-lecia szczecińskiego oddziału Związku Literatów Polskich, 1985 rok, aula WiMBP w Szczecinie. 
Od lewej: Magdalena Śliwka, Mieczysław Chmielewski (dyrektor Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Woje-
wódzkiego w Szczecinie), Czesław Uścinowicz, Stanisław Krzywicki, Ireneusz Gwidon Kamiński, Stanisław 
Kazimierz Miśkiewicz
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jest”. W tych materialnie trudnych czasach była to decyzja niezwykła. Dokonała świadomie wyboru. 
Postanowiła pracować w Polsce i dla Polski14.

Życie toczyło się dalej. Mimo zawirowań związanych z poznaniem trudnej przeszło-
ści rodziny, przez 15 lat pracy w szczecińskiej bibliotece Magdalena Śliwka przeszła 
wszystkie szczeble awansu bibliotekarskiego. Poznała wszystkie aspekty funkcjonowania 
zarówno bibliotek terenowych, jak i biblioteki wojewódzkiej. 

Dyrektor Krzywicki wspominał, że Magdalena Śliwka była osobą,

która w dużym stopniu wspomagała tworzenie nowoczesnego modelu Książnicy i bibliotekarstwa 
w regionie15.

Dobre praktyki i pomysły starała się przenosić na grunt polski, wprowadzając wzor-
cowe rozwiązania do bibliotek na Pomorzu Zachodnim16. 

Za sprawą wielokrotnych wyjazdów studyjnych do Danii, Węgier, Wielkiej Brytanii, 
Niemiec (Hamburg, Lipsk, Berlin, Rostock) i na Łotwę, dyrektor Śliwka miała szansę 
poznać zalety komputeryzacji i użycia internetu, nowoczesne nośniki informacji, nowe 
sposoby przechowywania i zabezpieczania zbiorów oraz najnowsze trendy w bibliotekar-
stwie, metody pracy i organizacji bibliotek (między innymi public relations, marketing 
biblioteczny, nowe media). 

Wśród rezultatów otwarcia się ówczesnej Książnicy Szczecińskiej na kontakty 
z bibliotekami zagranicznymi znalazły się: pogłębianie osobistych kontaktów z biblio-
tekarzami na całym świecie, wyjazdy, staże i wymiany pracowników, cenne materiały 
przywożone do biblioteki, publikacje podsumowujące (między innymi specjalny nu-
mer „Bibliotekarza Zachodniopomorskiego” z 1990 roku, nr 1-2, poświęcony doświad-
czeniom bibliotekarstwa skandynawskiego). 

Efektem współpracy było również rzeczowe wsparcie działalności biblioteki w po-
staci grantów i dotacji, otrzymanych między innymi od ambasady amerykańskiej, Deut-
sches Bibliotheksinstitut z Berlina, hrabstwa Dorset w Wielkiej Brytanii, Hamburger 
Öffentliche Bücherhallen, firmy Lange & Springer z Berlina, później również od Instytutu 
Goethego w Monachium czy Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej17.

Dzięki zaangażowaniu merytorycznemu i zdolnościom organizacyjnym dyrektor 
Magdaleny Śliwki (co podkreślał dyrektor Stanisław Krzywicki18) biblioteka zorgani-
zowała kilka ważnych międzynarodowych konferencji: 

14 S. Krzywicki, Magdalena Śliwka..., op. cit., s. 206.
15 Idem, Z żałobnej karty…, op. cit., s. 65. 
16 Idem, Magdalena Śliwka..., op. cit., s. 206.
17 Zob. między innymi „Bibliotekarz Zachodniopomorski”: 1991, nr 3-4, s. 86; 1992, nr 1-4, s. 52, 64; 

1993, nr 1-2, s. 85; 1993, nr 3-4, s. 64; 1997, nr 4, s. 62–63.
18 Idem, Z żałobnej karty…, op. cit., s. 65. 
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• Międzynarodowe Sympozjum Bibliotekarzy Biblioteki publiczne w służbie spo-
łeczności lokalnej (Szczecin, 5–9 października 1991);

• 2 Międzynarodowe Sympozjum Bibliotekarzy Biblioteka ośrodkiem informacji 
biznesowej (Szczecin, 19–21 października 1994);

• konferencję poświęconą najnowszym technikom i kierunkom w bibliotekarstwie 
(we współpracy z firmą Lange & Springer, 27–28 czerwca 1994);

• polsko-niemieckie sympozjum na temat konserwacji zbiorów w bibliotekach 
naukowych (wspólnie ze Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz, 
Szczecin–Berlin, 7–9 kwietnia 1997). 

Odpowiadając na zapotrzebowanie studentów młodego Uniwersytetu Szczecińskie-
go i nowych szczecińskich szkół wyższych na niemiecką literaturę, w porozumieniu 
z Instytutem Goethego w Monachium, 22 lutego 1993 roku w bibliotece otwarto Czytelnię 
Niemiecką Instytutu Goethego19. 

Pod koniec 1993 roku Książnica Szczecińska zrealizowała również pomysł otwarcia 
Czytelni Biznesu – ośrodka informacji gospodarczej. Idea narodziła się po rozpoczęciu 
przemian politycznych i ekonomicznych w Polsce, a zaczęła się urzeczywistniać dzięki 
pomocy Carletona Earla, dyrektora biblioteki hrabstwa Dorset w Wielkiej Brytanii, 
obecnego na seminarium w Szczecinie w 1991 roku. Współpraca ta zaowocowała mię-

19 Dziś Biblioteka Niemiecka. Medioteka Języka Niemieckiego (Szczecin).

Dr Antonius Jammers i Magdalena Śliwka (wystawa Biblioteki Narodowej Sztuka konserwacji opraw książko-
wych wyeksponowana w ramach polsko-niemieckiego sympozjum na temat konserwacji zbiorów w bibliotekach 
naukowych, Książnica Pomorska, 7–9 kwietnia 1997)
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dzy innymi włączeniem biblioteki w europejską sieć informacji biznesowej Hatrics oraz 
licznymi zbiorami i sprzętem, zakupionymi dzięki dotacjom.

Magdalena Śliwka sama czynnie uczestniczyła w licznych konferencjach bi-
bliotekarskich w kraju i za granicą, między innymi: w 1993 roku w Stuttgarcie, 
w międzynarodowym sympozjum na temat komunikacji wewnątrzbibliotecznej; w 1996, 
wspólnie z dyrektorem Stanisławem Krzywickim, z referatem Co rozumiemy pod po-
jęciem marketing w naszej bibliotece, w Berlinie, na polsko-niemieckim sympozjum 
Marketing w bibliotece; również w Berlinie, na konferencji poświęconej organizacji 
bibliotekarstwa naukowego, nowych mediów, czasopism elektronicznych i internetu20. 

Wykładała bibliotekarstwo w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Szczecinie oraz 
w szczecińskiej filii Centrum Ustawicznego Kształcenia Bibliotekarzy im. Heleny 
Radlińskiej. Korzystając z doświadczeń Biblioteki Jagiellońskiej, opracowała autorski 
program przysposobienia młodych bibliotekarzy. 

Aktywnie działała w Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich. W 1986 roku była 
członkinią grupy założycielskiej Towarzystwa Przyjaciół Książnicy Szczecińskiej (dziś 
Towarzystwo Przyjaciół Książnicy Pomorskiej), jego zarządu tymczasowego oraz sekre-

20 Zob. „Bibliotekarz Zachodniopomorski” 1993, nr 3-4, s. 68; 1996, nr 1-2, s. 67; nr 3-4, s. 66.

Wizyta w hrabstwie Dorset w Wielkiej Brytanii, 11–17 marca 1995 roku. Od lewej: Jolanta Goc, Carleton Earl, 
Magdalena Śliwka
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tarzem pierwszego prezydium21. Publikowała artykuły w specjalistycznych czasopismach 
bibliotekarskich, była członkiem redakcji „Bibliotekarza Zachodniopomorskiego” oraz 

„Poradnika Bibliotekarza”.
Współpracowała z naukowymi wydawnictwami zagranicznymi, pośredniczyła w na-

wiązywaniu kontaktów polskich bibliotek naukowych z wydawcami z zagranicy w celu 
uzupełnienia ich zasobów o wartościową literaturę naukową. W Książnicy Szczecińskiej 
organizowała spotkania z międzynarodowymi wydawcami. Dyrektor Stanisław Krzy-
wicki wspominał, że 

była na pewno jednym z najlepszych w Polsce znawców europejskiego i amerykańskiego rynku wy-
dawniczego22.

Tuż po 1989 roku Magdalena Śliwka nawiązała współpracę z firmą księgarsko-wydaw-
niczą Lange & Springer. Prowadziła jej szczeciński oddział, borykając się z wyzwaniami 
okresu gospodarczej transformacji i z wielkim zapotrzebowaniem bibliotek w Polsce 
na literaturę naukową. Dzięki temu współdziałaniu również Książnica i inne biblioteki 
w regionie pozyskiwały nowe cenne zbiory.

Współpracę tę tak podsumował Udo Zimmermann, dyrektor firmy, prywatnie przy-
jaciel Magdaleny Śliwki:

Magdalena […] podjęła to nowe zadanie z entuzjazmem i ciekawością oraz jeszcze większym za-
angażowaniem. Jej umiejętnościom prowadzenia rozmów negocjacji w parze z mocno ugruntowaną 
wiedzą fachową zawdzięczamy, że Lange & Springer w ciągu bardzo krótkiego czasu osiągnął 
w Polsce tak znaczący sukces. […] Szczecińskie biuro Lange & Springer, którym kierowała, stało się 
znanym miejscem w bibliotekarskim świecie i nie będzie w tym przesady, jeśli stwierdzę, że sukces 
Lange & Springer w Polsce w dużej mierze był możliwy dzięki Magdalenie Śliwce23. 

Pod koniec 1999 roku Magdalena Śliwka zakończyła współpracę z firmą Lan-
ge & Springer z powodu konieczności opieki nad ciężko chorą mamą. Sama również 
chorowała, a jak wspominał dyrektor Krzywicki, postęp choroby odbierał jej siły i chęć 
aktywnego uczestniczenia w życiu. W uznaniu zasług, 16 września 1997 roku, została 
odznaczona Krzyżem Kawalerskim orderu Odrodzenia Polski. Na emeryturę przeszła 
31 grudnia 1997 roku jako starszy kustosz. 

Bardzo radosną chwilą było dla niej otwarcie nowego gmachu Książnicy Pomorskiej 
18 września 1999 roku. 

21 S. Wesołowska, Towarzystwo Przyjaciół Książnicy Pomorskiej w Szczecinie, w: Od Stadtbi-
bliothek…, op. cit., s. 219. 

22 S. Krzywicki, Magdalena Śliwka..., op. cit., s. 207.
23 U. Zimmermann, Pożegnanie Magdaleny Śliwki, „Bibliotekarz Zachodniopomorski” 2000, nr 1, 

s. 68–69. 
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Niestety nie zdążyła spełnić swego pragnienia odnalezienia grobu ojca na Ukrainie. 
Odeszła tuż po śmierci swojej matki (22 stycznia 2000), 8 lutego 2000 roku w Szcze-

cinie. Spoczywa na cmentarzu komunalnym przy ulicy Kościuszki w Dębnie (kwatera 
nr XV.6.14). 

We wspomnieniach najbliższych współpracowników i przyjaciół Magdalena Śliwka 
pojawia się jako fachowiec z bogatym doświadczeniem zawodowym, uzupełniającym 
doskonałe przygotowanie merytoryczne i rozległą wiedzę bibliotekarską. 

Była obdarzona niezwykłą osobowością, charyzmą, wolą działania, wielką wy-
obraźnią. Ambitna, bezkompromisowa, niezwykle solidna, wymagająca dużo od siebie 
i innych, ale również życzliwie i otwarcie nastawiona do świata, kochająca życie i ludzi, 
wyczulona na niesprawiedliwość. Kobieta o wielkim sercu, empatii, pełna optymizmu 
i pozytywnej energii24. 

Przyjaciel – dyrektor Udo Zimmermann – napisał o niej we wspomnieniu:

Zawdzięczam Magdalenie bardzo dużo. Przyczyniła się do tego, że zniknęły również granice między 
Wschodem i Zachodem w mojej głowie. Być może jej całkiem osobista historia życia była przyczyną, 

24 Zob. S. Krzywicki, Magdalena Śliwka..., op. cit., s. 206–207; U. Zimmermann, op. cit., s. 68–69. 

Odznaczenie Magdaleny Śliwki Krzyżem Kawalerskim orderu Odrodzenia Polski przez wojewodę szczecińskie-
go dr. Marka Tałasiewicza. Od lewej: Stanisław Krzywicki, dr Marek Tałasiewicz, Magdalena Śliwka, Wiesława 
Dziechciowska (Książnica Pomorska, Sala Stefana Flukowskiego, 1997 rok)
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dla której niemiecko-polska współpraca i przyjaźń tak wiele dla niej znaczyła. Magdalena przyczyniła 
się w każdym razie do urzeczywistnienia się idei wspólnej Europy25.

PUBLIKACJE AUTORSTWA MAGDALENY ŚLIWKI – WYBÓR 
Magdalena Śliwka, Bibliobus – nowa forma udostępniania zbiorów w Szcze-

cinie, „Bibliotekarz Zachodniopomorski” 1985, nr 1, s. 41–50.
Biblioteki publiczne województwa szczecińskiego 1973–1984, oprac. Magda-

lena Śliwka, red. Stanisław Krzywicki, Szczecin 1985, 253 s.
Magdalena Śliwka, CD-ROM – nowy typ zbiorów bibliotecznych, „Bibliotekarz 

Zachodniopomorski” 1993, nr 1-2, s. 5–7.
Duńskie biblioteki publiczne w okresie zmian, oprac. Magdalena Śliwka, „Bi-

bliotekarz Zachodniopomorski” 1990, nr 1-2, s. 118–123.
Magdalena Śliwka, Krótka informacja o Deutsches Bibliotheksinstitut – DBI 

(Niemieckim Instytucie Bibliotek), „Bibliotekarz Zachodniopomorski” 1992, 
nr 1-4, s. 5–8.

Magdalena Śliwka, Marketing w Książnicy Pomorskiej w Szczecinie jako 
sposób myślenia i system działania, „Bibliotekarz” 1996, nr 6, s. 8–10.

Magdalena Śliwka, Miejska Biblioteka w Kolonii od A do Z, „Bibliotekarz Za-
chodniopomorski” 1992, nr 1-4, s. 23–40.

Magdalena Śliwka, Prawo biblioteczne w krajach skandynawskich, „Bibliotekarz 
Zachodniopomorski” 1990, nr 1-2, s. 69–117.

Skarby Książnicy Szczecińskiej: informator wystawy, oprac. i wybór do-
kumentów Anna Chylińska, Wiesława Dziechciowska, Cecylia Judek, 
Halina Kożan-Macijewicz, Stanisław Krzywicki, Eliza Ostrowska, Alicja 
Oświecińska, Aleksandra Solarska, Urszula Szajko, Magdalena Śliwka, 
Szczecin 1984, 10 s.

Magdalena Śliwka, Spojrzenie na duńskie bibliotekarstwo publiczne, „Biblio-
tekarz Zachodniopomorski” 1990, nr 1-2, s. 56–68.

Magdalena Śliwka, Ważny dokument polskiej polityki bibliotecznej, „Bibliotekarz 
Zachodniopomorski” 1985, nr 1, s. 4–11.

Magdalena Śliwka, Wczoraj, dziś i jutro Hamburskiej Biblioteki Publicznej, 
„Bibliotekarz Zachodniopomorski” 1992, nr 1-4, s. 9–13.

Magdalena Śliwka, Współpraca zagraniczna Książnicy Pomorskiej w roku 
1994, „Bibliotekarz Zachodniopomorski” 1994, nr 3-4, s. 10–12.

Magdalena Śliwka, Zbiór główny Książnicy Szczecińskiej: informacja wstępna, 
„Bibliotekarz Zachodniopomorski” 1987, nr 1-2, s. 16–25.

25 Ibid., s. 69–70. 
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Marta Kostecka
Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie

FILIA NR 7 MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
W SZCZECINIE

10 kwietnia 2021 roku o godzinie 9.00 została otwarta dla Czytelników nasza najnow-
sza placówka – filia nr 7 przy placu Matki Teresy z Kalkuty 8 w Szczecinie. Oczywiście 
podczas odwiedzin w bibliotece obowiązuje noszenie maseczek, przestrzeganie limitu 
liczby osób oraz zachowywanie reżimu sanitarnego. 

Oficjalne otwarcie miało miejsce dzień wcześniej, niestety, ze względów pande-
micznych, odbyło się w bardzo ograniczonym gronie. Gościliśmy prezydenta miasta 
Piotra Krzystka wraz z zastępcą Krzysztofem Soską, dyrektor Wydziału Kultury Joanną 
Leszczyńską oraz przewodniczącą rady miasta Renatą Łażewską i przewodniczącym 
Komisji ds. Kultury i Promocji Przemysławem Słowikiem. Obecni byli również przed-
stawiciele mediów, a relację transmitowaliśmy na żywo w internecie. Materiał nadal 
jest do obejrzenia na Facebooku1 razem z nagraniami z transmisji online wydarzeń 
towarzyszących.

Tydzień otwarcia (10–17 kwietnia)
Z okazji otwarcia biblioteki przez cały tydzień odbywały się spotkania autorskie 

i inne atrakcje. W sobotę gościliśmy wirtualnie Annę Dziewit-Meller i Marcina Mellera, 
z którymi porozmawialiśmy o bibliotekach, książkach i czytelnictwie. W poniedziałek 
zaprosiliśmy internautki i internautów na zwiedzanie online nowej filii w formie live’a na 
Facebooku. We wtorek Zofia Stanecka spotkała się z najmłodszymi Czytelnikami i Czy-
telniczkami na platformie Zoom, gdzie podczas warsztatów wspólnie tworzono boha-
terów literackich. W środę przygotowaliśmy gratkę dla miłośników gier – zaprosiliśmy 
ekspertów do opowiedzenia o naszej ofercie gier planszowych i karcianych. Spotkanie 
odbyło się na żywo na Facebooku. W czwartek zaprosiliśmy na transmisję online prelekcji 
na temat historii dzielnicy, w której mieści się filia. Obfitujący w wydarzenia tydzień 
zakończyliśmy w piątek spotkaniem online z Elżbietą Cherezińską, a w sobotę – z Zyg-
muntem Miłoszewskim. To drugie było tłumaczone na język migowy.

Czytelnicy licznie odwiedzali zarówno samą bibliotekę, aby zapisać się i wypożyczyć 
książki, jak i nasze wirtualne wydarzenia. Mamy nadzieję, że już niedługo będziemy 

1 https://www.facebook.com/MiejskaBibliotekaPublicznaWSzczecinie.
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mogli zaprosić ich do osobistego udziału w organizowanych atrakcjach oraz korzystania 
z czytelni, sali gier i pokojów gamingowych. 

O bibliotece
Filia nr 7 mieści się w Szczecinie przy placu Matki Teresy z Kalkuty 8, na osiedlu 

Drzetowo-Grabowo. Siedziba biblioteki jest budynkiem historycznym, zaprojektowanym 
w 1884 roku jako wolnostojący budynek szkolny. W okresie powojennym pełnił on na-
dal funkcję szkoły podstawowej. W latach 80. XX wieku został adaptowany do funkcji 
biblioteki na potrzeby filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie. 
W ostatnim okresie stał nieużytkowany od października 2009 roku.

Jest to piękny trzypiętrowy gmach z cegły. Zachowały się w nim oryginalne stropy 
ceglane oraz stolarka okienna i drzwiowa. Jego powierzchnia obejmuje ponad 1 tys. m2.

Inwestycja miała na celu modernizację budynku biblioteki tak, aby mogła ona 
pełnić rolę lokalnej placówki bibliotecznej, a dzięki atrakcyjnej ofercie programowej 
i odpowiedniemu wyposażeniu także ogólnomiejskiego ośrodka kultury. Zaplanowano, 
że będzie również miejscem organizacji autorskich spotkań, konferencji czy szkoleń 
związanych z działalnością MBP w Szczecinie.

Budynek jest miejscem przechowywania, udostępniania na miejscu oraz wypożycza-
nia książek, czasopism oraz zbiorów audiowizualnych i cyfrowych (audiobooki, e-booki, 
filmy) oraz muzyki na nośnikach elektronicznych. Jedną z atrakcji filii są dwie sale do 
gier i zabaw multimedialnych. 

Ponadto biblioteka pełni funkcję magazynu książek (także dla innych filii).
Aby obiekt był atrakcyjny dla czytelników, postawiliśmy na duże otwarte przestrzenie. 

Na parterze stworzyliśmy strefę wydzieloną jedynie oknami i szklanymi drzwiami, umoż-
liwiającymi jej różnorodne użytkowanie, w zależności od potrzeb. Na kondygnacji tej 
znajduje się też mniejsza sala przeznaczona do organizacji bardziej kameralnych spotkań. 

Poziom parteru pełni funkcję recepcyjną, a otwartość pomieszczeń ułatwia użytkow-
nikowi orientację w budynku. Zaaranżowaliśmy na nim też salę do gier planszowych 
oraz dwa pokoje gamingowe wyposażone w telewizory z konsolami do gier.

W salach bibliotecznych czytelnik ma bezpośredni dostęp do książek, czasopism 
i innych zbiorów. Oprócz tego przygotowaliśmy różnorodne miejsca dla użytkowni-
ków – do przeglądania, czytania, odsłuchiwania zbiorów, a także umożliwiające korzy-
stanie z internetu i katalogów. Materiały są zabezpieczone przed kradzieżą za pomocą 
technologii RFID.

Na drugim piętrze została stworzona wielofunkcyjna sala szkoleniowa/konferencyjna 
dla 80 osób.

Na każdej z trzech kondygnacji dostępnych dla czytelników znajdą się miejsca dla 
personelu w formie otwartych lad, przy których pracownicy biblioteki mogą udzielać 
informacji, pomagać przeszukiwać katalogi. Jednak głównym stanowiskiem, przy któ-
rym można zasięgnąć informacji oraz zarejestrować wypożyczane lub zwracane książki 
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jest recepcja umiejscowiona na parterze. Przy znajdującej się tam ladzie możliwa jest 
obsługa osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. 

Budynek jest przyjazny dla osób z niepełnosprawnością ruchową – zlikwidowaliśmy 
bariery architektoniczne wewnątrz budynku oraz zainstalowaliśmy windę.

Piwnica jest przystosowana do magazynowania książek w liczbie około 53,5 tys. wol. 
umieszczonych na nowoczesnych regałach przesuwnych.

Na poddaszu znajdują się zaplecze gospodarcze i techniczne oraz pomieszczenia do 
pracy wewnętrznej.

Oficjalne otwarcie

Prezydent miasta Piotr Krzystek (z lewej) i dyrektor biblioteki Krzysztof Marcinowski
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Relacja online

Front budynku
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Wejście

Młodzież przy komputerach
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Sala gier planszowych

Gry w planszówki
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Selfie z książką

W sali kameralnej
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Pokój gier

Przed konsolą
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Wypożyczalnia

Między regałami z książkami
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Strefa dla dzieci

Książki dla najmłodszych
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Rozmowy o książkach

Obsługa czytelników na parterze
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Władysław Michnal
Książnica Pomorska (pracował w l. 1962–2003)

LIDIA MILEWSKA – BIBLIOTEKARKA,  
STARSZY KUSTOSZ DYPLOMOWANY

Lidia Milewska urodziła się 4 sierpnia 1942 roku w Kownie (Litwa). Jej rodzice 
mieszkali w małym miasteczku Šilale. Ojciec Wacław Gaudeszys czuł się trochę 
Polakiem i trochę Litwinem, nazwisko miał litewskie. Znał dobrze język polski. Był 
z wykształcenia farmaceutą i pracował w odziedziczonej po ojcu aptece. Matka Maria 
z domu Norkus była Litwinką. Pracowała w aptece męża jako pomocnik aptekarza, 
gdyż nie miała wyższego wykształcenia. Ponieważ była to rodzina inteligencka, 
uważana bogatą, ze względu na zbliżający się front radziecki groziło jej wielkie nie-
bezpieczeństwo. Dlatego w 1944 roku uciekła do Polski. Gaudeszysowie zamieszkali 
najpierw na krótko w powiecie sępoleńskim, a następnie przeprowadzili się na Po-
morze Zachodnie i osiedli w Miastku. 5 lutego 1948 roku ojciec został aresztowany 
i wywieziony przez Rosjan na Syberię. Najpierw pracował przy wyrębie lasu, a póź-
niej w charakterze aptekarza. Po 1956 roku wrócił na Litwę do małej miejscowości 
Simnas, w której pracował jako farmaceuta. Nie wiedział, gdzie znajduje się jego 
rodzina. Czuł się bardzo zastraszony.

Matka, z Lidią i z drugą córką Wiktorią (urodzoną 23 grudnia 1945 roku)11, przy-
jechały w 1949 roku do Gryfina. Lidia zaczęła uczęszczać do szkoły podstawowej. 
W 1951 roku rodzina przeniosła się do Szczecina, gdyż matka znalazła w nim pracę 
w aptece. Lidia kontynuowała naukę w Szkole Podstawowej nr 10 mieszczącej się przy 
ulicy Reymonta. Ukończyła ją w 1956 roku. W tym samym roku rozpoczęła naukę w Li-
ceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie znajdującą się w alei Piastów 
12. W 1960 roku złożyła egzamin dojrzałości.

W 1959 roku Maria dowiedziała się, gdzie przebywa Wacław. Napisała pismo do 
Nikity Chruszczowa, w którym skarżyła się, że nie może się spotkać z mężem, a jej dzieci 
z ojcem. Dość szybko otrzymała wiadomość telefoniczną z Konsulatu Radzieckiego 
w Szczecinie, że może z córkami jechać na Litwę. Latem 1959 roku pojechały najpierw 
do wujka i cioci w Kownie, a następnie do Simnas, w którym pracował jej mąż. Wa-
cław nie spodziewał się odwiedzin – spotkanie było niezwykle wzruszające i polało się 

1 Wiktoria w dorosłym życiu zdobyła wyższe wykształcenie, została lekarzem (pediatrą oraz aler-
gologiem) i w tym zawodzie pracowała do emerytury.
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wiele łez. Następnie Maria, wraz z córkami, pojechała odwiedzić swoją matkę. Ojciec 
Lidii nie wrócił już do Polski. Ośmioletni pobyt na Syberii bardzo odcisnął się na jego 
zdrowiu. Raz tylko (w 1973 roku) przyjechał na dwa tygodnie do Polski, by odwiedzić 
całą mieszkającą w niej bliższą i dalszą rodzinę. 

Po zdaniu matury, Lidia zgłosiła się do pracy w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Szczecinie, w której została zatrudniona 9 stycznia 1961 roku. Najpierw 
pracowała krótko w Dziale Gromadzenia i Opracowania Zbiorów, później, przez pięć 
lat, w Czytelni Naukowej (1961–1966). Następnie, na własną prośbę, przeszła do 
Działu Informacyjno-Bibliograficznego, który od 1975 roku został przemianowany na 
Dział Informacji Naukowej2. Podjęła też naukę w Punkcie Konsultacyjnym Państwo-
wego Ośrodka Kształcenia Korespondencyjnego Bibliotekarzy (POKKB). 17 czerwca 
1963 roku ukończyła piąty korespondencyjny kurs bibliotekarski dla pracowników 
bibliotek powszechnych.

Nie poprzestała tylko na uzyskaniu średnich kwalifikacji bibliotekarskich. Rozpo-
częła studia zaoczne na Uniwersytecie Wrocławskim na Wydziale Filologicznym (Stu-
dium Bibliotekoznawstwa dla Pracujących, jego kierownikiem był prof. Antoni Knot). 
Studiowała w latach 1962–1967. Pracę magisterską, za którą otrzymała ocenę bardzo 
dobrą, napisała na temat Organizacja i metody pracy bibliotek dziecięcych m. Szczecina 
w XX-leciu PRL. Tytuł magistra bibliotekoznawstwa uzyskała w 1968 roku. Dyplom 
wypisano jeszcze na nazwisko panieńskie – Lidia Gaudeszys.

1968 rok był ważny zarówno w jej życiu zawodowym, jak i prywatnym. Awanso-
wała na kierownika działu, a równocześnie poznała mgr. inż. Eugeniusza Milewskiego, 
z którym wzięła ślub. Uzyskane wykształcenie, ciągłe samokształcenie oraz doświad-
czenie zawodowe przyniosły oczekiwane efekty. Do zadań Działu Informacyjno-Bi-
bliograficznego należało tworzenie warsztatu (dobór zbioru, opracowywanie kartotek 
zagadnieniowych) i zaspokajanie potrzeb edukacyjnych i kulturalnych czytelników 
indywidualnych i pracowników instytucji. Z usług informacyjnych korzystali naj-
częściej uczniowie, studenci, pracownicy naukowi, działacze społeczni i polityczni, 
przedstawiciele różnych zawodów oraz hobbyści. Kierowniczka działu brała także 
udział w kształtowaniu i organizacji służby informacyjnej w powiatowych i miejskich 
bibliotekach publicznych w całym województwie (wyjazdy instruktażowe, seminaria, 
konferencje, poradnictwo itp.). Współorganizowała trzy ogólnopolskie seminaria dla 
pracowników bibliotek publicznych. Brała udział w organizowanych przez bibliotekę 
i Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich imprezach oświatowych i naukowych, w przy-
gotowaniu wielkich wystaw. Prowadziła praktyki dla studentów bibliotekoznawstwa. 
Pisała artykuły do fachowych czasopism i wygłaszała referaty na konferencjach wo-
jewódzkich i ogólnopolskich. Jej pierwszą ważną publikacją książkową był Szczecin 

2 O jej pracy zawodowej zob. też W. Michnal, Koleżanka Milewska, „Bibliotekarz Zachodniopomor-
ski” 2001, nr 2-3, s. 54–56; Milewska Lidia, w: Encyklopedia Szczecina. Suplement, Szczecin 
2019, s. 225.
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humanistyczny. Informator bio-bibliograficzny, opracowany wspólnie z Aleksandrą 
Solarską, wydany w Szczecinie w 1981 roku.

W uznaniu jej dorobku naukowego Komisja Egzaminacyjna dla Bibliotekarzy i Do-
kumentalistów Dyplomowanych Ministerstwa Kultury i Szkolnictwa, decyzją 28 lutego 
1985 roku zwolniła ją całkowicie z egzaminu na bibliotekarza dyplomowanego. Lidia 
systematycznie awansowała na bibliotekarskich stanowiskach służbowych. W 1985 roku 
została kustoszem dyplomowanym, a kilka lat później starszym kustoszem dyplomo-
wanym. W arkuszu przeglądu kadrowego z 1988 roku Lidia Milewska uzyskała oceny 
bardzo dobre i wyróżniające się. Na 30-lecie pracy (1991) otrzymała pismo gratulacyjne 
od dyrektora biblioteki Stanisława Krzywickiego. Kilka lat później samodzielnie opra-
cowała Informator nauki szczecińskiej (Szczecin 1995). Okazał się on bardzo przydatny 
w działalności informacyjnej wielu bibliotek. W kolejnych latach opracowała między 
innymi informatory o bibliotece oraz katalogi wystaw. Pełny zestaw jej publikacji został 
przedstawiony na końcu niniejszego artykułu.

W latach 1976 i 1979 wyjechała prywatnie do Stanów Zjednoczonych. Pobyt w USA 
umacniał nie tylko więzi rodzinne, ale także sprzyjał pogłębieniu znajomości języka 
angielskiego i poznaniu bibliotek amerykańskich. W 1981 roku w Ministerstwie Kultury 
i Sztuki, w Departamencie Kadr i Szkolenia, zdała egzamin państwowy ze znajomości 
języka angielskiego (powtórzyła go w 1987), natomiast w 1984 roku zdała egzamin ze 
znajomości języka litewskiego w Instytucie Językoznawstwa Uniwersytetu im. Adama 

Lidia Milewska (pierwsza z lewej w pierwszym rzędzie) podczas pożegnania dyrektora Stanisława Badonia 
(1974) Fot. zbiory S. Maruszczaka
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Mickiewicza w Poznaniu. Toteż do zakresu jej obowiązków służbowych należało też 
tłumaczenie korespondencji oraz obsługa czytelników anglojęzycznych.

Lidia Milewska ciągle się dokształcała. W 1984 roku (5 marca – 16 marca) ukoń-
czyła kurs z zakresu informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej organizowany 
przez Centrum INTE w Warszawie. W 1986 roku brała udział w stolicy w konferencji 
zorganizowanej przez Centrum INTE na temat Mikrokomputery w informacji naukowej 
i bibliotekarstwie. W latach 90. odbyła wyjazdy studyjne do Szwecji (1991), Anglii (1993), 
Norwegii (1993), a także do Czechosłowacji. W okresie tym Książnica Pomorska była 
organizatorem czterech wielkich międzynarodowych konferencji (1991, 1994, 1997, 
2000). Lidia wchodziła w skład komitetu organizacyjnego każdej z nich.

Do zadań Działu Informacji Naukowej należało także zajmowanie się wystawami 
naukowymi. Na szczególne podkreślenie zasługuje praca Lidii przy organizowaniu 
wielkich wystaw ze zbiorów Biblioteki Ossolineum, Biblioteki Narodowej i Książnicy 
Pomorskiej. W 1999 roku trwały przygotowania do otwarcia nowego gmachu biblioteki. 
Dział, którym kierowała, został ulokowany w nowym pomieszczeniu. Trzeba było prze-
nieść i urządzić cały warsztat informacyjny. W nowych warunkach zaistniały sprzyjające 
okoliczności do poszerzenia form zdobywania i udzielania informacji. Zainstalowano 
komputery z dostępem do internetu. Wzbogaciło to możliwości pracowników i czytel-
ników, ale też pojawiły się nowe wymagania wobec bibliotekarzy.

Od początku działalności Policealnego Studium Bibliotekarskiego Zaocznego, tj. od 
1975 roku, Lidia Milewska była wykładowcą przedmiotu informacja naukowa. Ponadto 
w latach 1993–1999 w Pomaturalnym Studium Bibliotekarskim Zaocznym prowadziła 
zajęcia ze słuchaczami z przedmiotu źródła informacji – działalność informacyjna. Przez 
cztery lata brała także udział w kształceniu nauczycieli, którzy na kursach prowadzonych 
przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką zdobywali kwalifikacje bibliotekarskie. Za 
tę wieloletnią pracę dydaktyczną otrzymała Medal Komisji Edukacji Narodowej i Medal 
Centrum Ustawicznego Kształcenia Bibliotekarzy w Warszawie (1998).

2001 rok był wyjątkowo ważny w działalności naszej tytułowej bohaterki. Wówczas 
przygotowała ona wielką naukową wystawę zatytułowaną Stefan Kardynał Wyszyński. 
Prymas Tysiąclecia. Na jej otwarcie w dniu 20 maja do Książnicy Pomorskiej przybyło 
blisko 100 gości, wśród których znaleźli się przedstawiciele władz kościelnych, państwo-
wych i samorządowych. Ekspozycja wpisywała się w cykl szczecińskich uroczystości 
związanych z obchodami Roku Stefana Kardynała Wyszyńskiego.

W roku tym obchodziła również 40-lecie pracy zawodowej. 23 kwietnia na uroczy-
stości jubileuszowej złożono jej wiele podziękowań i życzeń, a także wręczono wiele 
bukietów kwiatów i upominków. Stanisław Krzywicki, w pisemnych podziękowaniach 
i gratulacjach w imieniu dyrekcji biblioteki, Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 
związków zawodowych oraz koleżanek i kolegów napisał między innymi:

Dzięki wieloletniej i pełnej zaangażowania pracy dała się Pani poznać jako niezmordo-
wana popularyzatorka wiedzy i kultury. Może być Pani wzorem dla młodych bibliotekarzy. 
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Lidia wyróżniała się nie tylko w pracy zawodowej, ale działała także społecznie, 
głównie w Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich. W latach 1988–1993 pełniła funkcję 
ławnika w Szczecińskim Sądzie Rejonowym. Wykazując altruistyczną postawę, trosz-
czyła się o tych, którzy byli w potrzebie: o najbiedniejszych, o tych w Domu Dziecka, 
w szpitalu lub w domu, ale bez wystarczających środków materialnych czy pomocy 
życzliwych osób. Organizowała zbiórki datków na cele charytatywne. Dzieliła się tym, 
czym dysponowała.

Za pracę zawodową i społeczną została odznaczona (oprócz wymienionych w tek-
ście): odznaką Zasłużony Działacz Kultury (1976), Odznaką Gryfa Pomorskiego (1979), 
złotym Krzyżem Zasługi (1985), Brązowym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis 
(2005), Honorową Odznaką Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Medalem Stowarzy-
szenia Bibliotekarzy Polskich w Dowód Uznania, złotą Odznaką Honorową Polskiego 
Związku Filatelistów.

Lidia Milewska 30 czerwca 2003 roku odeszła z czynnego życia zawodowego. Zarów-
no w trakcie pracy, jak i będąc na emeryturze, realizowała swoje liczne zainteresowania. 
Najważniejsze z nich to: podróże – poznawanie nowych krajów i ich kultur, lektura lite-
ratury pięknej i książek psychologicznych, obcowanie ze sztuką. Gromadziła dedykacje 

Dekoracja Lidii Milewskiej Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis (2005) Fot. J. Surudo
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Dyrektor Lucjan Bąbolewski składa gratulacje Lidii Milewskiej (2005) Fot. J. Surudo

Współpracownicy Cecylia Judek i Władysław Michnal gratulują koleżance wyróżnienia (2005) 
 Fot. J. Surudo
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i autografy wybitnych osobistości, a także 
numizmaty i walory filatelistyczne. Lubiła 
pielęgnować kwiaty w domu i w ogrodzie. 
Uczestniczyła systematycznie w impre-
zach kulturalnych organizowanych przez 
instytucje artystyczne w Szczecinie. Była 
uczestniczką wielu spotkań koleżeńskich. 
Jednak po pewnym czasie choroba jej to 
uniemożliwiła.

Mimo tego odwiedzają ją często kole-
żanki i koledzy z życzeniami powrotu do 
dobrego zdrowia. Lidio, tego Ci wszyscy 
życzymy. 

Publikacje Lidii Milewskiej 
(chronologicznie)
Jolanta Chomińska, Władysław 
Michnal, Lidia Milewska, Bibliote-
karze odznaczeni Medalem SBP, 

„Bibliotekarz Zachodniopomorski” 
1975, nr 3.
Szczecin literacki. Ludzie i książki 
w latach 1946–1974, oprac. Halina 

Lizińczyk, mat. zebr. Halina Lizińczyk, Lidia Milewska, Hanna Niedbał, 
Jadwiga Pietrzykowska, Szczecin 1975.

Lidia Milewska, Aleksandra Solarska, Szczecin humanistyczny. Informator 
bio-bibliograficzny, Szczecin 1981.

Lidia Milewska, Stanisław Krzywicki, Organizacja i funkcjonowanie służby 
informacyjnej w sieci bibliotek publicznych (z doświadczeń Książnicy 
Szczecińskiej), „Bibliotekarz Zachodniopomorski” 1984, nr 4.

Lidia Milewska, Warsztat informacyjny Książnicy Szczecińskiej, „Bibliotekarz 
Zachodniopomorski” 1987, nr 1-2.

Władysław Michnal, Lidia Milewska, Banki szczecińskie. Informator, Szczecin 
1993.

Lidia Milewska, Informator nauki szczecińskiej, Szczecin 1995.
Lidia Milewska, Bonifacja Jaworska – nestorka bibliotekarzy szczecińskich, 

„Bibliotekarz Zachodniopomorski” 1995, nr 3.
Lidia Milewska, Leokadia Michnal (1935–1995), „Bibliotekarz Zachodniopo-

morski” 1995, nr 4, nekrolog.

Lidia Milewska (na pierwszym planie) przy pomniku 
prymasa Stefana Wyszyńskiego w Częstochowie (2004)
 Fot. zbiory S. Maruszczaka
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Władysław Michnal, Lidia Milewska, Książnica Pomorska w Internecie, „Bi-
bliotekarz Zachodniopomorski” 1997, nr 3.

Władysław Michnal, Lidia Milewska, Książnica Pomorska w Szczecinie. Infor-
mator, Szczecin 1997.

Lidia Milewska, Stefan Kardynał Wyszyński Prymas Tysiąclecia: 1901–1981. 
Katalog wystawy, Szczecin 2001.

Pismo święte. Księga ręką ludzką przez Boga pisana. Katalog wystawy ze 
zbiorów Książnicy Pomorskiej i Biblioteki Arcybiskupiego Wyższego Se-
minarium Duchownego w Szczecinie, wybór mat. Lidia Milewska et. al., 
Szczecin 2002.

Stanisław Krzywicki, Lidia Milewska, Od Biblioteki Miejskiej do Książnicy 
Pomorskiej, „Bibliotekarz Zachodniopomorski” 2005, nr 4.

Lidia Milewska, Działalność informacyjna, w: Od Stadtbibliothek do Książnicy 
Pomorskiej 1905–2005, red. Hanna Niedbał, Barbara Chojnacka, Agniesz-
ka Gnat-Leśniańska, Szczecin 2005. 

Lidia Milewska (2020) Fot. zbiory M. Jaremek
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Dodatek
Wiersz Stanisława Maruszczaka dedykowany chorej Koleżance. 

Przemijanie nasze
Miłej Lidii M.

Nasze wczoraj przemija bezpowrotnie
jak jeden dzień rozwiany na wietrze.
Dzisiaj jest nam zadane i trwa teraz,
abyśmy wypełnili swój czas darowany
od iskry Poczęcia, poprzez ziemskie zmagania
myślą, rozumem, sercem i wolą w godnym życiu;
zdążając ku odwiecznej Szczęśliwości
poza horyzont świata – od kresu tu do Pełni Tam –
w Niebie, gdzie Dobry Ojciec otwiera Serce i Dom,
temu, kto kroczy Prawdy prostą Drogą!
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Elżbieta Edelman
Biblioteka Główna Akademii Morskiej w Szczecinie
Cecylia Judek
Książnica Pomorska

KRZYSZTOFA OSTROWSKA (1926–2020)  
PIONIER BIBLIOTEKARSTWA DZIECIĘCEGO  

NA POMORZU ZACHODNIM, EMERYTOWANA KUSTOSZ  
BIBLIOTEKI AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE

Część I 
W dniu 15 czerwca 2020 roku zmarła Krzysztofa Ostrowska, jedna z pionierek 

szczecińskiego bibliotekarstwa, niezwykle zasłużona w organizowaniu placówek biblio-
tecznych dla dzieci. Już na początku mojej pracy w ówczesnej Wojewódzkiej i Miejskiej 
Bibliotece Publicznej w Szczecinie nasłuchałam się o niej wielu wspaniałych opowieści. 
Był wrzesień 1981 roku, a ja rozpoczynałam życiową przygodę w nowym zawodzie. 
Trafiłam pod opiekuńcze skrzydła Krystyny Wunsch (dla przyjaciół – Kiki), niezrównanej 
specjalistki od dokumentów życia społecznego, prywatnie – wielkiej przyjaciółki pani 
Krzysi, której imię od razu skojarzyło mi się z sienkiewiczowską Krzysią Drohojowską, 
bohaterką Pana Wołodyjowskiego.

Pani Krzysztofa pochodziła z Kresów. Urodziła się 5 lutego 1926 roku w Husiatynie 
(województwo tarnopolskie, powiat kopyczyniecki), mieście nad Zbruczem. Dwa lata 
później urodziła się jej siostra Danuta1. Ich rodzicami byli Roman Strzelbicki i Stani-
sława z domu Szelc. Siostry dorastały, chodząc do szkół w kolejnych miejscowościach, 
do których przenoszono służbowo ich ojca (maszynistę Polskich Kolei Państwowych). 
Poznały Czortków, Tłuste, Potutory, Brzeżany, Stanisławów, Podhajce, Tarnopol. I tak 
Krzysia, nie mogąc chodzić po złamaniu nogi w wypadku, ukończyła pierwszą klasę 
szkoły powszechnej w domu pod kierunkiem mamy Stanisławy. Do następnej klasy 
zdała w miejscowości Czortków (województwo tarnopolskie), w której kontynuowała 
naukę do klasy czwartej. Później cała rodzina przeniosła się, ze względu na pracę ojca, 
do miejscowości Tłuste (powiat zaleszczycki), w której Krzysia kontynuowała naukę 
w latach 1934–1936. Kolejnym miejscem pracy ojca była miejscowość Potutory (po-

1 Danuta Strzelbicka-Mazuś (ur. 1928) – artystka malarka, absolwentka Państwowej Wyższej 
Szkoły Sztuk Plastycznych w Sopocie.
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wiat brzeżański), w której znajdowała się ogromna węzłowa stacja kolejowa. Niestety, 
tamtejsza szkoła przeznaczona była jedynie dla młodszych klas, wobec czego obie 
siostry musiały dojeżdżać pociągiem do szkoły w Brzeżanach (województwo tarnopol-
skie), a w roku szkolnym 1938/39 – do Prywatnego Gimnazjum Ogólnokształcącego 
w Tarnopolu. We wrześniu 1939 roku wybuchła wojna. Na polskie Kresy Wschodnie 
wkroczyła Armia Czerwona. Pod tą okupacją utworzone zostało Państwowe Ukraiń-
skie Gimnazjum w Brzeżanach. W 1941 roku, z powodu inwazji Niemiec na Związek 
Socjalistycznych Republik Radzieckich, nastąpiła roczna przerwa w edukacji. Po 
wkroczeniu wojsk niemieckich, aby uniknąć wywózki na roboty do Rzeszy, Krzysia 
podjęła pracę na poczcie we wsi Potutory. W maju 1944 roku, gdy na Wołyniu oddzia-
ły Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA) dokonywały zbrodni na Polakach, rodzina, 
dzięki pomocy między innymi ukraińskich sąsiadów, podjęła udaną próbę ucieczki 
i dotarła do Wolbromia (powiat olkuski). Była to ucieczka konspiracyjna, która odby-
wała się wagonem towarowym, „cudem” zdobytym przez ojca kolejarza. Mogło się to 
wszystko odbyć dzięki temu, że siostra Danuta pracowała (z konieczności, podobnie 
jak Krzysia, by uniknąć przymusowych robót) w tartaku należącym do niemieckiej 
firmy, która, w obawie przed nadejściem bolszewików, była w trakcie przenosin do 
tartaku w Wolbromiu znajdującym się na terenie ówczesnej Rzeszy. Siostra dostała 
glejt na zatrudnienie w nowym miejscu. Podróż trwała dwa tygodnie, wagon w którym 
schroniła się rodzina, był stale przeczepiany do wycofujących się transportów wojsko-
wych, nieraz pod obstrzałem. I tak z końcem maja 1944 roku dotarli do Wolbromia. 
W miejscowości tej Krzysia zajmowała się szyciem i wyprzedażą domowego dobyt-
ku na miejscowym bazarze. Po zakończeniu wojny, w sierpniu 1945 roku, rodzina 
przeniosła się do Milicza. W nim Krzysia ukończyła czwartą klasę Państwowego 
Gimnazjum Ogólnokształcącego. Niestety, w szkole tej był jedynie profil matematycz-
no-fizyczny i taki też był egzamin maturalny. Z tego powodu Krzysia przeniosła się do 
Państwowego Liceum Pedagogicznego im. Józefa Lompy we Wrocławiu, w którym 
zdała maturę w 1948 roku. Ukończyła też Instytut Muzyczny, co było ukoronowaniem 
wcześnie rozpoczętej edukacji muzycznej. We wspomnieniach obu sióstr pozostał pan 
Margulec (pochodzenia żydowskiego), ich pierwszy nauczyciel gry na skrzypcach2. Po 
maturze obie siostry podjęły decyzję, dzięki zachętom kolegi, o przeniesieniu się do 
Szczecina. W mieście nad Odrą obie zatrudniły się w Miejskiej Bibliotece Publicznej. 
Danuta marzyła jednak o studiach plastycznych. Przygotowywała się do nich w szcze-
cińskim Ognisku Plastycznym. Po roku przyjęto ją do wymarzonej Wyższej Szkoły 
Sztuk Plastycznych w Sopocie. Krzysia, wierna bibliotece, pozostała w Szczecinie. 
W archiwum zakładowym Książnicy Pomorskiej znajduje się teczka dokumentująca 
jej bibliotekarską drogę. Już w rok po podjęciu pracy (angaż podpisano 1 października 

2 Zob. nagrane wspomnienia Danuty Strzelbickiej-Mazuś i Krzysztofy Ostrowskiej, https://zbc.ksia-
znica.szczecin.pl/dlibra/publication/48035#structure (dostęp 20 czerwca 2020).
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1948 roku) została kierowniczką Działu Czytelń Dziecięcych. Młoda, pełna energii 
i wdzięku, dziewczyna szybko została dostrzeżona. Świadectwo ukończenia Liceum 
Pedagogicznego było dla dyrekcji biblioteki wskazówką, by Krzysztofę skierować 
na kurs dla bibliotekarzy dziecięcych zorganizowany przez Robotnicze Towarzystwo 
Przyjaciół Dzieci w Warszawie (od 1 marca do 20 kwietnia 1949 roku). Nowo zdobyte 
wiadomości oraz wiedzę o doświadczeniach innych ośrodków Krzysia natychmiast 
wykorzystała, opracowując program utworzenia sieci bibliotek dla czytelnika dziecię-
cego w Szczecinie oraz na terenie województwa. Dzięki wysokiej ocenie przedstawio-
nego programu Krzysztofa Ostrowska otrzymała awans (26 lutego 1950) na funkcję 
kierowniczki Działu Placówek Dziecięcych, a w marcu 1950 także pisemną pochwałę 
Piotra Zaremby, prezydenta Szczecina. Przełożeni, widząc pełną pasji i oddania pracę 
pani Krzysi dla dzieci, podkreślali (w zachowanych kadrowych opiniach) jej zdolności 
w organizowaniu nowych placówek i kierowaniu działem, znajomość zagadnień dzie-
cięcych, co ułatwiało jej prowadzenie właściwej pracy wychowawczej w placówkach 
dziecięcych, a przede wszystkim nadzwyczajną aktywność (współpraca z Ośrodkiem 
Metodyczno-Badawczym Bibliotek Dziecięcych w Warszawie, uczestnictwo w kon-
ferencjach Ministerstwa Oświaty, poświęconych sprawie publicznych bibliotek dla 
dzieci, praca z aktywem dziecięcym, kontakt ze szkołami, rodzicami, organizacjami 
młodzieżowymi, stworzenie tytułu „Przodownik czytelniczy” itd.). 

Po kontrolnej wizytacji dokonanej przez Marię Gutry (1899–1988), organizatorkę bi-
bliotekarstwa dziecięcego, pionierkę badań czytelnictwa dzieci, popularyzatorkę twórczości 
dla dzieci, a przede wszystkim wizytatorkę w Centralnym Zarządzie Bibliotek Ministerstwa 
Kultury i Sztuki, czytelnię prowadzoną przez Krzysztofę Ostrowską oceniono jako wzorową. 
Stanisława Karczewska, ówczesna dyrektorka Miejskiej Biblioteki Publicznej, w piśmie 
z 27 grudnia 1952 roku do prezydium miejskiej rady narodowej w sprawie awansu dla 
pani Krzysztofy, podkreślała jej umiłowanie zawodu bibliotekarskiego, przebytą praktykę 
we wszystkich niemal działach pracy bibliotecznej, znakomitą orientację 

w zagadnieniach tak tyczących się techniki pracy jak i w różnorodnych formach pracy z czytelni-
kiem w ogóle, a w pracy z czytelnikiem młodocianym w szczególności. Niezależnie od kilkuletniego 
doświadczenia posiada specjalne kwalifikacje zawodowe dla bibliotek dziecięcych i jest w tej chwili 
jedyną osobą w naszym zakładzie o tego rodzaju przeszkoleniu […]. Dzięki jej osobistym staraniom 
utworzono 7 czytelń dziecięcych przy filiach. Starała się o przydział 2 lokali (mimo że nie należało to 
do jej obowiązków). Objęła patronat nad organizującą się czytelnią dziecięcą w Myśliborzu, dla której 
przygotowywała pomoce naukowe, prowadziła też instruktaż metodyczny.

Łącznie pani Krzysia przyczyniła się, jak sama podkreślała, do utworzenia 17 filii 
bibliotecznych dla dzieci na terenie miasta i województwa. 

Opracowywała wzorce metodyczne pracy czytelni dziecięcych, organizując spotkania 
literackie oraz wieczorki muzyczne. Muzyka była bowiem jej drugą wielką miłością. 



100100

BIBLIOTEKARZ ZACHODNIOPOMORSKI

Grała na wielu instrumentach –fortepianie, gitarze, mandolinie3. Wciąż podnosiła też 
swoje kwalifikacje bibliotekarskie. W dniu 22 czerwca 1956 roku zdała w Poznaniu 
egzamin bibliotekarski przed Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez Centralny Za-
rząd Bibliotek Ministerstwa Kultury i Szkolnictwa. Dyrekcja Wojewódzkiej i Miejskiej 
Biblioteki Publicznej, dostrzegając autentyczne zaangażowanie Krzysztofy Ostrowskiej 
w organizację placówek bibliotecznych dla dzieci, powierzyła jej funkcję instruktora 
placówek dziecięcych terenowych. Pani Małgorzata Szymańska, córka pani Krzysztofy 
Ostrowskiej, w swoim e-mailu do mnie napisała:

dla mojej Mamy bardzo ważną drogą życiową, oprócz rodziny, była praca w bibliotece i kontakt 
z czytelnikiem, a szczególnie dzieckiem, które dopiero kształtuje siebie, podczas kontaktu z literaturą 
w bibliotece, dla Mamy to było bardzo ważne, aby zaszczepić taką potrzebę, pokazać, poprowadzić 
w tym kierunku.

3 Bibliotekarka znad Zbrucza, 10 sierpnia 2020, https://ekurier.24kurier.pl/Art/Show/138679 (dostęp 
11 września 2020), wspomnienie rodziny, zob. też Wyszukiwarka miejsca pochówku w Szcze-
cinie, http://cmentarze.szczecin.pl/chapter_11975.asp?smode=2&p1oid=E6F94D42D25141B-
3BD30CEA409994044 (dostęp 11 września 2020).

Krzysztofa Ostrowska w czytelni dziecięcej Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Szczecinie (1954)

Seminarium szkoleniowe bibliotek dziecięcych woje-
wództwa szczecińskiego, u góry – pierwszy z prawej 
Stanisław Badoń, na dole – pierwsza z prawej Krzysz-
tofa Ostrowska (1957)
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Dzieci korzystające z księgozbiorów biblioteki, wtedy wojewódzkiej i miejskiej, miały dostęp nieogra-
niczony zarówno do czytelni jak i wypożyczalni. Mama organizowała również spotkania z autorami 
literatury dziecięcej, w których brałam wraz z bratem udział. Byli to: Hanna Ożogowska, Arkady Fie-
dler, Centkiewiczowie, Wanda Chotomska, Janina Porazińska, Lucyna Krzemieniecka, pewnie nie 
wymieniłam wszystkich. Podczas spotkań słuchaliśmy autorskich opowieści o wydarzeniach, które 
stawały się potem kanwą ich utworów literackich. 

Te niezwykłe dla młodych czytelników spotkania stawały się najczęściej otwarciem 
furtki do magicznego ogrodu dziecięcej literatury, budziły nawyk i radość czytania. 
Można zastanawiać się, w ilu młodych mieszkańcach Szczecina i regionu, dzięki pracy 
pani Krzysztofy, powstało i utrwaliło się zainteresowanie książkami, ile dróg życiowych 
młodych czytelników – dzięki niej – potoczyło się innymi torami, zdążając ku kolejnym 
poziomom wykształcenia, zdobywania kwalifikacji, budowania satysfakcjonującej 
przyszłości. 

W 1950 roku pani Krzysztofa zmieniła stan cywilny. Jej mężem został Mieczysław 
Ostrowski (1925–2006), absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Szczecińskiej, 
pracownik Biura Studiów Projektów Budownictwa Przemysłowego w Szczecinie, a na-
stępnie pracownik Urzędu Morskiego, w którym awansował do funkcji zastępcy dyrektora. 

Trud łączenia pracy zawodowej z wychowywaniem dwójki dzieci (Wojciech, uro-
dzony w 1951, absolwent Wydziału Budowy Maszyn i Okrętów Politechniki Szcze-

Akademia z okazji święta 22 lipca w WiMBP w Szczecinie, od prawej: dr Stanisław Telega (wicedyrektor), Sta-
nisław Badoń (dyrektor), NN, Krzysztofa Ostrowska (stoi), NN (1956)
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Jubileusz 10-lecia pracy bibliotekarskiej Krzysztofy Ostrowskiej, nagrodę wręcza jubilatce Stanisław Badoń 
(Szczecin, 18 stycznia 1958)

Jubileusz 10-lecia pracy bibliotekarskiej Krzysztofy Ostrowskiej, nagrodę wręcza jubilatce Jan Karakulski, wizy-
tator wojewódzkiej rady narodowej, w głębi od lewej Stanisław Badoń (Szczecin, 18 stycznia 1958)
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cińskiej; Małgorzata, urodzona w 1953, 
absolwentka Studium Bibliotekoznaw-
stwa i przez pewien czas kontynuatorka 
profesji bibliotekarskiej) spowodował, 
że pani Krzysztofa, nie mogąc pracować 
popołudniami, poprosiła o przejście (od 
25 kwietnia 1961) do Działu Gromadzenia 
i Opracowania Zbiorów Wojewódzkiej 
i Miejskiej i Biblioteki Publicznej. 

Zmiana wiązała się także z chęcią 
podjęcia zaocznych studiów, które roz-
poczęte w 1962 roku na kierunku historia 
na Uniwersytecie Adama Mickiewicza 
w Poznaniu, zakończyła egzaminem magi-
sterskim w 1967 roku. Był to czas dalszego 
poszukiwania swojej drogi zawodowej, 
właściwej specjalizacji bibliotekarskiej.

 Zachęcona przez Marię Krogulską 
(1915–1992), od 1954 roku kierującą bi-
blioteką Pomorskiej Akademii Medycznej 
(obecnie Pomorskiego Uniwersytetu Me-
dycznego), pani Krzysztofa przeniosła się 

Jubileusz 10-lecia pracy bibliotekarskiej Krzysztofy Ostrowskiej, moment składania gratulacji

Ślub Krzysztofy Strzelbickiej z Mieczysławem Ostrow-
skim (Milicz, 4 czerwca 1950)
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do niej. Pracowała w czytelni (1 grudnia 1961 – 15 września 1969). Następnie przyszła 
kolejna zmiana. Na prośbę Ryszarda Dżamana (1935–1987), ongiś kolegi z Wojewódzkiej 
i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie, a wtedy dyrektora Biblioteki Głównej 
Wyższej Szkoły Morskiej (obecnie Akademii Morskiej) w Szczecinie, przeniosła się do 
biblioteki morskiej, w której pracowała aż do emerytury, o czym pisze poniżej Elżbieta 
Edelman.

Pani Krzysztofa udzielała się również społecznie w Związku Zawodowym Pracowni-
ków Państwowych i w Związku Bibliotekarzy i Archiwistów Polskich (później Stowarzy-
szeniu Bibliotekarzy Polskich). Wyrazem jej zaangażowania był fakt, że reprezentowała 
Okręg Szczeciński na Ogólnopolskim Zjeździe Delegatów SBP podsumowującym ka-
dencję 1966–1969, który odbył się w dniach 3–4 czerwca 1969 roku w Kielcach. Jedna 
z przedstawionych fotografii dokumentuje spotkanie członków stowarzyszenia w filii 
bibliotecznej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej na Głębokim w Szczecinie, 
na którym pani Krzysia relacjonowała przebieg zjazdu.

Cecylia Judek

Część II
W swojej 40-letniej karierze zawodowej pani Krzysztofa Ostrowska połowę tych lat 

przepracowała w Bibliotece Głównej WSM, a obecnie Akademii Morskiej w Szczecinie. 
Rozpoczęła swoją pracę w okresie przekształcania szkoły w uczelnię wyższą. Bi-

blioteka również wtedy zainicjowała swą działalność jako Biblioteka Główna WSM 
w Szczecinie. 

Krzysztofa Ostrowska 
około 1960 roku

Krzysztofa Ostrowska 
w Czytelni Pomorskiej 

Akademii Medycznej 
(1965)
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Pani Krzysia – bo tak ją wszyscy nazywali – została zatrudniona w Bibliotece Głównej 
WSM w Szczecinie 1 września 1969 roku na stanowisku kierownika Sekcji Udostępnia-
nia. Była odpowiedzialna za pracę w czytelni, wypożyczalni beletrystyki, prowadzenie 
wypożyczeń międzybibliotecznych a także za rozprowadzanie książek i czasopism na 
statki. Prowadziła także zajęcia z przysposobienia bibliotecznego, kartoteki publikacji 
pracowników naukowych uczelni, a nawet sprzedaż podręczników. Tyle obowiązków 
ciążyło na takiej kruchej, skromnej kobietce, która jako jedna z niewielu była w pełni 
wykształconym bibliotekarzem i już wtedy kustoszem.

Była też prawą ręką dyrektora biblioteki. Zastępowała go w czasie nieobecności. 
Pani Krzysztofa wiele wysiłku włożyła w tworzenie księgozbioru biblioteki, tak aby 

w największym stopniu zaspokajał potrzeby wykładowców i studentów ówczesnej WSM, 
a także innych użytkowników, w tym studentów pozostałych uczelni Szczecina. Dzięki 
osobistemu zaangażowaniu przyczyniła się do rozwoju działalności naukowej szkoły 
oraz wzrostu czytelnictwa wśród studentów. 

W 1976 roku pani Krzysztofa objęła samodzielne stanowisko ds. wypożyczeń mię-
dzybibliotecznych. Wymagało ono również dużego doświadczenia, znajomości warsztatu 
bibliotekarskiego a także umiejętności nawiązywania kontaktów z bibliotekami w kraju 
i za granicą. Pani Krzysia świetnie dawała sobie z tym wyzwaniem radę. 

W okresie tym uczelnia nawiązała wiele kontaktów ze szkołami wyższymi spoza 
Polski. Niezbędna była więc znajomość języków obcych, którą pani Krzysia posiadała 
w stopniu bardzo dobrym. To pozwoliło jej na nawiązanie szerokich kontaktów w celu 

Krzysztofa Ostrowska przedstawia relację z Ogólnopolskiego Zjazdu Delegatów SBP w Kielcach podczas zebra-
nia SBP w filii WiMBP (Szczecin, dzielnica Głębokie, 28 czerwca 1969)
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zdobywania obcojęzycznej literatury po-
trzebnej do studiów i badań naukowych, 
która nie była dostępna wówczas na 
rodzimym rynku księgarskim. W tym 
czasie bowiem następował coraz bardziej 
ograniczony import zarówno książek, jak 
i czasopism naukowych. Wzrastała więc 
znaczenie wypożyczeń międzybibliotecz-
nych. Pani Krzysia nawiązała w tym okre-
sie wiele znajomości i przyjaźni zarówno 
z pracownikami naukowymi WSM jak 
i studentami. Zawsze życzliwa i serdecz-
na pomagała piszącym prace dyplomowe 
w wyszukiwaniu literatury. Wielu młodych 
ludzi przyjeżdżających studiować do duże-
go miasta czuło się zagubionych i właśnie 
pani Krzysia często wspierała ich dobrym 
słowem i doradztwem. Każdy z nich mógł 
przyjść do niej w sprawach szkolnych, 
a nierzadko i osobistych. Często spotykali 
się towarzysko.

Krzysztofa Ostrowska w trakcie dekoracji srebrną 
oznaką honorową Zasłużony Pracownik Morza (Aka-
demia Morska w Szczecinie, czerwiec 1980) 

Spotkanie seniorów w Akademii Morskiej w Szczecinie, od lewej: Krzysztofa Ostrowska, Henryka N, Anna 
Sieczewicz, Urszula Pisarska (30 kwietnia 2006)
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Pomogła w opracowaniu wielu publikacji związanych z dorobkiem naukowym pra-
cowników macierzystej uczelni.

W SBP udzielała się, wspierając jego członków swoją wiedzą bibliotekarską.
Krzysztofa Ostrowska była bardzo doceniana zarówno przez kolejnych dyrektorów 

biblioteki jak i rektorów WSM. Otrzymała wiele nagród rektora za profesjonalizm i swoją 
znakomitą, pełną zaangażowania pracę, a także sumienność i oddanie pracy zawodowej. 

Została uhonorowana srebrną honorową odznaką Zasłużony Pracownik Morza oraz 
Odznaką Gryfa Pomorskiego.

Ostatnie spotkanie z panią Krzysią mieliśmy z okazji 45-lecia Biblioteki Głównej 
WSM. Wspominała wówczas dobre czasy pracy w naszej bibliotece, dzieląc się z obecną 
kadrą swoimi opowiadaniami i anegdotami. Wspominając, w dalszym ciągu miała tę 
iskierkę w oku…

Wielu obecnych pracowników, wtedy studentów i bibliotekarzy, z wielką sympatią 
wspomina panią Krzysię.

Elżbieta Edelman
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Edyta Sztylc
Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej

TANA FRENCH „Z DALA OD ŚWIATEŁ” 
RECENZJA

Powieść Tany French Z dala od świateł 
jest na tyle bogata znaczeniowo i formal-
nie, iż można ją czytać na wiele sposobów, 
a przy tym zachwycić się zarówno stylem, 
jak i fabularną stroną powieści. Opowieści 
o przyjaźni, braterstwie, macierzyństwie, 
rodzinie, uzależnieniu, poczuciu straty, 
samotności, kłamstwie i prawdzie, która 
nadaje niejako rytm całej tej historii.

Tana French to uznana i ceniona au-
torka irlandzkiego kryminału, która nie 
zagrzała w swoim życiu jednego miejsca, 
co niewątpliwie, prócz talentu, mogło 
przełożyć się na sukces jej powieści. 
Dobrze zna bowiem klimaty Irlandii, 
Malawi i Włoch. Jest autorką, jak dotąd, 
ośmiu bestsellerowych powieści, spośród 
których dane mi było przeczytać tylko tę ostatnią, która wyjątkowo pobudziła mój 
apetyt. Trudno bowiem było się oprzeć historii tak niebanalnej i szeroko zakrojonej. 
Niecodziennym bohaterom i sprawie, której finał wciąż pozostawia wiele otwartych 
drzwi. Zacznijmy jednak od początku.

Głównym bohaterem powieści jest Cal Harper, emerytowany detektyw policji 
z Chicago, który osiedla się na irlandzkiej wsi, pragnąc ciszy i spokoju. Ma dość 
zgiełku wielkiego miasta i świata ogarniętego zbrodnią i przemocą. Jego sielanka nie 
trwa jednak zbyt długo. Wielu miejscowych wie lub domyśla się, kim jest (był) nowy 
przybysz. To powoduje, że pewnego dnia zgłasza się do niego miejscowy dzieciak 
z prośbą o pomoc w odnalezieniu zaginionego nastolatka. Cal nie bardzo ma ochotę się 
w to mieszać, ale zakorzenione w nim policyjne nawyki i głód prawdy sprawiają, że 
nie odmawia. Zobowiązuje się pomóc w rozwikłaniu zagadki, którą zarówno rodzina, 
jak i miejscowi zupełnie ignorują. Z czasem też zaprzyjaźnia się z dzieciakiem, który 
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zaczyna mieć na niego coraz większy wpływ. Ich zażyłość nie podoba się lokalnej 
społeczności. Niewielu jest też przychylnych samemu Harperowi. Zaczyna bowiem 
nie tylko zadawać niewygodne pytania, co zaglądać też tam, gdzie go wcale nie chcą. 
W tym samym czasie we wsi ktoś brutalnie zabija owce. Przypadek? A może celowe 
działania dla odwrócenia uwagi?

Cal uświadamia sobie, że zadanie, którego się podjął, było kijem wsadzonym w mro-
wisko. Wszyscy mieszkańcy Ardnakelty wydają się tymczasem kłamać. Chronią coś lub 
kogoś i dla utrzymania tej tajemnicy gotowi są na wiele. Bardzo wiele. Były detektyw 
musi więc zadbać zarówno o swoje, jak i swego małego przyjaciela, bezpieczeństwo. 
Co w domyśle nie będzie wcale łatwe. Stawka jest zbyt wysoka. Cal zaś czuje z każdym 
dniem coraz większą presję. Musi bowiem robić to, co reszta. Myśleć jak oni i działać 
jak oni – inaczej nie zagrzeje miejsca w nowym miejscu.

Znają się od dziesiątków lat, [...] z nici wiążących ich ze sobą powstał gąszcz nie do przebicia; jego 
warstwy przykrywają każde działanie i każdy motyw, których outsider za nic nie rozszyfruje. [...] 
Mieszkańcy wsi chcą, żeby błąkał się po omacku. Dlatego Cal robi wszystko by im się przypodobać.

Chce, by wioska uwierzyła, że jest po jej stronie. To jego oficjalne zagranie. Tylko jak 
długo można tak grać? Tym sposobem nie tylko Cal, ale i czytelnik zostaje wciągnięty 
w wir wydarzeń, które w żaden sposób nie przypominają jednak ani pędzącego pocią-
gu, ani nie oferują mrożących w żyłach krew scen akcji. Ta powieść toczy się swoim 
rytmem. Cechuje ją natomiast skrupulatność i narastające napięcie. Im dalej w las, tym 
mroczniej. A kiedy dosięga nas finał i poznajemy prawdę o losie Brendana, rodzą się 
w nas kolejne pytania. Zagadka tajemniczego zniknięcia, mimo iż zostaje rozwiązana, 
nie daje wszystkich odpowiedzi.

Wynika to stąd, że Z dala od świateł nie jest typową powieścią kryminalną zamkniętą 
w sztywnych ramach. Nie chodzi więc w niej tylko i wyłącznie o dojście do prawdy. 
Zagadka kreowana przez autorkę opiera się bowiem na relacjach i postawach, które 
towarzyszą bohaterom powieści. Zahacza też o wartości ekonomiczne i moralne. Daje 
ujście frustracjom i marzeniom, żądzy bycia kimś i posiadania czegoś. Cokolwiek 
miałoby to znaczyć. W tak małej mieścinie, jak Ardnakelty, w której wszyscy się znają, 
szanse na to są niewielkie, ale są. Wymaga to jednak wielu poświęceń. Czasem nawet 
kosztem wykluczenia społecznego albo i życia. Bohaterami Tany French nie są więc 
ani „potwory”, ani osoby bez skazy. Są nimi zwyczajni ludzie, pełni utajonych lęków, 
którzy tworzą fatalistyczną atmosferę powieści, która może być zarówno ostrzeżeniem, 
jak i pewną formą oskarżenia społecznego.

Nie powinna też dziwić mnogość interpretacji tej powieści. A wierzę, że takowe 
będą, podobnie jak i mnogie są jej wątki poboczne. Ten, który ujął mnie najbardziej 
to relacja, która zrodziła się w chwili największego kryzysu pomiędzy głównymi 
bohaterami książki. Charakter każdego z nich i droga, którą dane im było przebyć 
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dzięki sobie nawzajem. Historia dzieciaka i mężczyzny, czerpiących z siebie to, co 
w nich najlepsze.

W obliczu tej historii mam teraz dylemat. Nie bardzo wiem, po co sięgnąć. Po Wiedź-
mie drzewo Tany French, czy polecaną za jej sprawą Tajemną historię Donny Tartt? 
Obie rekomendowane przez „The Times” jako fascynujące thrillery psychologiczne 
o światowym zasięgu.
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Jolanta Miękus
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Goleniowie

GDYBYM BYŁA  
KSIĄŻKĄ!1

Gdybym była książką…
Nie za małą, nie za dużą,
mogłabym być dla kogoś
niekończącą się podróżą.
Mogłabym przechodzić z ręki do ręki,
z półki na półkę,
i dla chorych dusz
stanowić najlepszą pigułkę.
Siedziałabym cichutko
w bagażu podróżnym
i znalazłabym uwielbienie
w tym najbardziej próżnym.
Jak zamek w plecaku
domknęłabym każdą historię,
a w największym smutasie
wzbudziła nie lada euforię.
Gdybym była książką…
Ach! Jak bardzo bym chciała,
by mnie jakaś dłoń
nieustannie wertowała!
Pieściła me strony delikatnym dotykiem
i wczytywała się we mnie
jakbym była narkotykiem!
Być książką! Cóż to za zaszczyty!?
To jak każdego dnia zdobywać nowe szczyty!
To słuchać szeptu czytelnika,

1 Prezentowany wiersz wygrał konkurs Gdybym była książką... zorganizowany przez Wydawnic-
two Format i firmę Good Books z okazji Tygodnia Bibliotek 2021.
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jak szumu morskich fal
i przez zmurszałą zakładkę patrzeć błogo w dal…

Dziś wiem, niczego więcej mi nie trzeba,
jak stać się dla kogoś częścią
czytelniczego nieba.
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Edyta Sztylc
Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej 

WSZYSCY NAMAWIAJĄ DO CZYTANIA.  
NIE MÓWIĄ TYLKO CZYM TO GROZI…

Kładła się spać z głową pełną książek. Od jakiegoś czasu czuła też, że coś jest nie 
tak. Wokół niej piętrzyły się stosy lektur do przeczytania, a doba nie była z gumy. – Skąd 
one? – zadawała sobie pytanie. – No tak! Brałam, jak leci. Co dawali. Zachłyśnięta 
możliwością przeczytania kolejnej powieści. Teraz patrzyła na nie z rozpaczą. – Kiedy 
ja to wszystko przeczytam? – Pytała samą siebie na głos. 

Na niektóre już nawet nie miała ochoty, bo jej uwagę przykuwały kolejne nowości 
i zapowiedzi. Zmęczona była kryminałami, które coraz rzadziej wnosiły coś nowego do jej 
życia. Coraz mniej zaskakiwały. Potrzebowała oddechu. Nie było co do tego wątpliwości. 
Świeżego słowa, nowych emocji i wyjścia poza utarte schematy. Zerkała więc w stronę 
książek Anny H. Niemczynow, Dawida Grosmana i samego Herberta, a w uszach roz-
brzmiewały jej słowa spisane ręką Dostojewskiego. Działo się w jej świecie literackim 
całkiem niemało. Stosik książek do przeczytania wzbogacony o nowe dzieła wciąż rósł 
i to w zawrotnym tempie. Opanowało ją książkowe szaleństwo. 

Tyle tylko, że z dnia na dzień traciła swój komfort. W jej sercu tliła się jakaś dziwna, 
niesprecyzowana tęsknota za czymś, czego nie umiała jasno określić. Jej zadaniem było to 
znaleźć i to jak najszybciej, by nie popaść w obłęd i nie zgubić się w labiryncie powieści. 
Nie oszaleć od nadmiaru książek do przeczytania. – WIEM! – krzyknęła pewnego dnia. 
Chwilę po tym jak wygrzebała z dna szafy stare puzzle. Nie miała wówczas ochoty na 
żadną książkę. Nie w smak było jej już też czytać z presją czasu. Recenzować w terminie 
z poczuciem obowiązku. Wiedziała już, że chce czytać na spontanie. Odkładać to, co 
nie łechtało jej czytelniczego smaku. Wracać do starych książek. Nie silić się na pisanie. 
Mieszać, wybierać, żyć czytelniczą chwilą. – Tylko jak o zrobić? Wciąż tyle nowości 
na rynku – niemal płakała z myślą o nowościach.

Ale chciała też czegoś więcej! Tęskniła za starymi rozrywkami, które porzuciła na rzecz 
książek, bo te na chwilę (na ponad dwa lata) przysłoniły jej resztę świata. Brakowało jej 
sportu. Biegania, które kiedyś polubiła. Wyszukanych dań podczas niedzielnych obiadów 
z rodziną. Puzzli namiętnie sklejanych. Pracy, do której niemal biegła. Przestała się też 
malować, chodzić po sklepach i przymierzać modne ciuszki. Nosiła stare buty, a każdy 
zaoszczędzony grosz przepuszczała w księgarni. Pandemia tylko to pogłębiła. Dlaczego? 
Dobrze to wiecie. Wszystko z miłości do książki. Tylko, że ta miłość zaczęła ją gubić. 
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Zgubiła też gdzieś swoje szczęście. A wszystko przez to ZACZYTANIE. Zaczytała się 
na amen. Zarywała noce. Domowe obowiązki wypełniała w pośpiechu. Stroniła od ludzi. 
Myślała tylko o czytaniu. Książki zabierała wszędzie. Na urlop, na imprezę, szkolenie. 
Przy nich zasypała i z nimi się budziła. W ich towarzystwie sprzątała, piekła i szła z psem 
na spacer. Jak wyglądała? Mało apetycznie. Na grzbiecie stara kurtka, w głowie tylko 
spotkanie z Brudnym1 i na nic czasu. Nie było dobrze. Z dnia na dzień przestała też czuć 
satysfakcję z kolejnej przeczytanej powieści. Z rozwijającego się bloga i imponującej 
biblioteczki, a godziny spędzone w social mediach były jej zmorą. 

– DOŚĆ! – powiedziała w końcu – muszę coś z tym zrobić, na nowo rozpalić w sobie 
żar i fascynację. Na powrót chciała książki przytulać, wpatrywać się w nie, cytować… 
Czytać z zapałem i namiętnością. Bez presji. Podjęła więc decyzję. Wyleczy się z książ-
koholizmu. Wróci do życia wielu pasji. Znów uszyje lalkę, pójdzie na warsztaty ręko-
dzielnicze, upiecze ciasto, nauczy się obcego języka, namaluje coś, posadzi drzewko i… 
Tylko czy to jeszcze możliwe??? Na tym etapie „zaksiążkowania”? Czy istnieje na to 
lekarstwo? A może da się z tym żyć? Jak myślicie? 

Zastanów się więc dobrze, zanim zaczniesz na dobre czytać. To bywa niebezpieczne. 
Uzależnia!

1 Igor Brudny – bohater serii powieści Przemysława Piotrowskiego (przyp. red.).
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Kwiecień – maj
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Polano-
wie zakończyła realizację projektu Sieć na kulturę 
w podregionie koszalińskim, współfinansowanego 
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego 
Polska Cyfrowa, Fundacji Wspierania Zrównowa-
żonego Rozwoju. Przedsięwzięcie przeznaczone 
było dla młodzieży z gminy Polanów w wieku 13–
16 lat. Uczestnicy zajęć zapoznali się z wieloma 
aplikacjami i platformami pomagającymi w samo-
rozwoju i samodzielnej edukacji. 

Kwiecień – czerwiec
Miejska Biblioteka Publiczna w Kołobrzegu pre-
zentowała online spotkania dla najmłodszych 
z cyklu Bajkowe Poranki. W każdym z odcinków 
bibliotekarz czytał fragment bajki oraz prezento-
wano sposób wykonania kolorowej pracy plastycz-
nej, nawiązującej do utworu.

2 kwietnia
Miejska Biblioteka Publiczna w Kołobrzegu, 
z okazji Światowego Dnia Świadomości Autyzmu, 
zorganizowała spotkanie autorskie online z Pa-
trycją Barabasz, pedagogiem, mamą dwójki auty-
stycznych dzieci. 

8 kwietnia
Miejska Biblioteka Publiczna w Kołobrzegu wy-
emitowała drugi z cyklu 12 odcinków Kołobrze-
skich herstorii. Głównym celem herstorii jest 
zwiększanie świadomości na temat działań́ równo-

ściowych i społecznych realizowanych przez koło-
brzeżanki, a także promowanie idei zaangażowa-
nia zawodowego i społecznego poprzez działania 
kobiet oraz na rzecz kobiet.

8, 15 kwietnia
W Książnicy Pomorskiej Piotr Szyposzyński popro-
wadził szkolenie online dotyczące projektu Digitale 
Kinderuniversität (Niemiecki internetowy Uniwer-
sytet Dziecięcy) przeznaczonego dla nauczycieli 
szkół podstawowych. Współorganizatorem wyda-
rzenia był Instytut Goethego w Warszawie.

9 kwietnia
Miejska Biblioteka Publiczna w Kołobrzegu wy-
emitowała na Facebooku pierwszy odcinek tzw. Bi-
bliotecznegoOffu. Jest to cykl krótkich filmów, ma-
jących na celu spopularyzowanie filozofii. Ich forma 
opiera się na pomyśle, zgodnie z którym przesłuchi-
wani myśliciele przedstawiają w ciekawy sposób 
swoje poglądy. Zaplanowano, że kolejne premiery 
będą miały miejsce 9 dnia każdego miesiąca. 

W Filii nr 54 Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Szczecinie można było oglądać wystawę pla-
katów Sarah Wiśniewskiej zatytułowaną Federico 
Femini. Autorka jest absolwentką Akademii Sztuki 
w Szczecinie, a ekspozycja to jej praca dyplomowa 
zrealizowaną pod kierunkiem prof. Lexa Drewiń-
skiego.

9 – 17 kwietnia
Trwał tydzień otwarcia nowej Filii nr 7 Miej-
skiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie zloka-

KRONIKA 
(kwiecień – czerwiec)

Anna Kotowska, Małgorzata Maciejewska, Przemysław Nowaczek
Książnica Pomorska

Małgorzata Zychowicz
Koszalińska Biblioteka Publiczna
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lizowanej przy placu Matki Teresy z Kalkuty 8. 
9 kwietnia miało miejsce oficjalne otwarcie pla-
cówki. Przeznaczone było dla zaproszonych go-
ści. Czytelnicy mogli ją odwiedzać od 10 kwiet-
nia. Wśród przygotowanych atrakcji znalazły się: 
spotkanie autorskie online z Anną Dziewit-Meller 
i Marcinem Mellerem (10 kwietnia), oprowadza-
nie w formule live na Facebooku przez kierow-
nika filii Gracjana Pałczyńskiego (12 kwietnia), 
spotkanie dla przedszkolaków i dzieci w wieku 
wczesnoszkolnym z pisarką Zofią Stanecką (13 
kwietnia), prezentacja kolekcji gier planszowych 
przez fotografkę i pedagog Marcelinę Szwarc 
(14 kwietnia), spotkanie z przewodnikiem tury-
stycznym i regionalistą dr. Wojciechem Kralem 
poświęcone historii osiedla Drzetowo-Grabowo 
(15 kwietnia), spotkanie autorskie z Elżbietą Che-
rezińską (16 kwietnia), spotkanie z Zygmuntem 
Miłoszewskim prowadzone Marka Stelara (17 
kwietnia).

11 kwietnia
Miejska Biblioteka Publiczna w Kołobrzegu, 
z okazji Dnia Radia, wyemitowała na YouTubie 
rozmowę z kołobrzeską dziennikarką Małgorzatą 
Maj. 

13 kwietnia
W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sław-
nie, w ramach realizacji projektu Sieć na kulturę 
w podregionie koszalińskim, przeprowadzono 
pierwsze warsztaty online Korzystanie z cyfrowych 
usług na zaawansowanym poziomie przeznaczone 
dla młodzieży w wieku 15–18 lat. Zaplanowano 
kontynuowanie zajęć przez dwa miesiące.

19 kwietnia
Miejska Biblioteka Publiczna w Choszcznie po-
nownie przyłączyła się do akcji Żonkile organi-
zowanej przez Muzeum Historii Żydów Polskich 
POLIN. Jej celem jest upamiętnienie powstania 
w getcie warszawskim (19 kwietnia – 16 maja 
1943 roku). W siedzibie placówki zorganizowa-
no spotkanie z uczniami szkoły podstawowej, by 
wspólnie porozmawiać o takich zagadnieniach jak 
pamięć, tożsamość, czy historia.

22 – 23 kwietnia
Miejska Biblioteka Publiczna w Kołobrzegu, 
z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi, zorgani-
zowała dwudniowe warsztaty kreatywnego pisania 
Loesje (online). Ich tematem przewodnim była 
szeroko pojęta ekologia i ochrona przyrody.

23 kwietnia
Z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autor-
skich Książnica Pomorska wspólnie z Domem 
Kultury 13 Muz, Miejską Biblioteką Publiczną 
w Szczecinie oraz Inkubatorem Kultury przygo-
towała bogaty program wydarzeń (w większo-
ści online). Biblioteka wojewódzka wspólnie ze 
szczecińskimi wydawcami zrealizowała cykl fil-
mików prezentujący ich dorobek. Zaprezentowano 
też Książnicowy Top, czyli zestawienie najchętniej 
wypożyczanych książek. Ponadto ogłoszono listę 
laureatów projektu ProzaTory Zachodniopomor-
skie. Antologia 2021. 

23 kwietnia 
Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie włą-
czyła się w obchody Światowego Dnia Książ-
ki – zorganizowała spotkanie na temat własności 
intelektualnej oraz korzystania z zasobów kultury 
z legalnych źródeł (online) oraz przeprowadziła 
akcję bookcrossingową w pobliżu filii nr 7, 28, 48 
i 54.

27 kwietnia
W Filii nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Szczecinie zainaugurowano cykl poświęcony 
wielokulturowości zatytułowany Kolory Kultu-
ry. Jego pierwszą odsłoną było spotkanie (online) 
z podróżnikiem Mateuszem Jakubowskim, który 
jest twórcą internetowego serwisu TanieZwiedza-
nie.com.

W Filii nr 54 ProMedia Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Szczecinie, w PLAKATece, otwarto 
wystawę plakatów studentów Akademii Sztuki 
w Szczecinie pod tytułem Polak potrafi. Prace 
powstały pod opieką prof. dr. hab. Lexa Drewiń-
skiego.
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4 maja – 30 czerwca
W Galerii Jednego Obrazu w Książnicy Pomor-
skiej Katarzyna Nyczke-Klim pokazała „Marze-
nia”, akryl namalowany w 2018 roku.

5 maja
W ramach cyklu Szczecin Literacki, w formule on-
line na Facebooku Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Szczecinie, Krzysztof Lichtblau poprowadził 
spotkanie autorskie z piszącą prawniczką Dianą 
Brzezińską na temat jej nowego kryminału oby-
czajowego On. 

6 maja
Miejska Biblioteka Publiczna w Dziwnowie gości-
ła Krzysztofa Galasa – niewidomego muzyka, po-
etę, członka Klubu Literatów. Autor zaprezentował 
swoją pierwszą powieść A jednak.

7 maja
W Książnicy Pomorskiej odbyła się wojewódzka 
inauguracja XVIII Tygodnia Bibliotek, obchodzo-
nego w 2021 roku pod hasłem Znajdziesz mnie 
w bibliotece. Najważniejszym punktem programu 
było wręczenie przez Annę Bańkowską, członka 
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, 
nagrody głównej XII edycji Konkursu im. Stanisła-
wa Badonia Bibliotekarz Roku, ufundowanej przez 
marszałka województwa zachodniopomorskiego. 
Otrzymała ją Anna Rutkowska z Miejskiej Biblio-
teki Publicznej w Szczecinie. Ponadto wyróżniono 
Aleksandrę Skibę i Annę Kotowską z Książnicy 
Pomorskiej oraz Barbarę Markowską z Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Szczecinie.

W Filii nr 54 Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Szczecinie otwarto wystawę fotografii Mariana 
Marcelego Dębskiego zatytułowaną Zatrzymać 
czas. 

8 maja
Miejska Biblioteka Publiczna w Kołobrzegu zapre-
zentowała kolejny odcinek Kołobrzeskich herstorii. 
Wystąpiła w nim Agnieszka Braun, prezeska Klu-
bu Kolarskiego Ziemia Kołobrzeska.

8 – 15 maja
Miejska Biblioteka Publiczna w Kołobrzegu, 
z okazji Tygodnia Bibliotek, codziennie przed-
stawiała swoich pracowników w nietypowy spo-
sób. Bibliotekarze opowiadali miedzy innymi 
o swoich preferencjach czytelniczych, zaintere-
sowaniach, ulubionych książkach i planach na 
przyszłość.

Przez cały Tydzień Bibliotek w Miejskiej Biblio-
tece Publicznej w Szczecinie odbywały się spo-
tkania wokół książki Kingi Rabińskiej Bohaterki. 
O Szczecinie i ważnych dla niego kobietach. Ich 
współorganizatorem było Stowarzyszenie Edu-
kacyjno-Artystyczne Oswajanie Sztuki. Wśród 
zaplanowanych atrakcji znalazły się: spotkanie 
z Kingą Rabińską (8 maja, filia nr 5), czytanie 
przez Sabinę Wacławczyk historii O Heluni, któ-
ra nazywała szczecińskie ulice (11 maja, filia 
nr 54), czytanie przez Marię Stafyniak historii 
O Krystynie, która fotografowała Szczecin (12 
maja, filia nr 28), czytanie przez Dorotę Pundyk 
historii O Janinie, która wychowywała nowych 
szczecinian (13 maja, filia nr 54), czytanie przez 
Justynę Machnik historii O Annie i Leonii, któ-
re stawiały pomniki (14 maja, filia nr 7), spacer 
śladami ważnych dla Szczecina kobiet poprowa-
dzony przez Tomasza Wieczorka spod Pomnika 
Czynu Polaków (15 maja).

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Tucznie, 
w ramach obchodów Tygodnia Bibliotek, zapropo-
nowała swoim czytelnikom konkurs Manufaktura 
książki – zrób dotykową książkę i wygraj nagrodę. 
Zadaniem jego uczestników było zaprojektowanie 
i wykonanie książki dla dzieci niewidomych i sła-
bowidzących w oparciu o wiersz Jana Brzechwy 
Na wyspach Bergamutach.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Dębnie 
również włączyła się aktywnie w obchody Ty-
godnia Bibliotek. W okresie tym jej pracownicy 
obsługiwali czytelników w specjalnie na tę okazję 
zaprojektowanych koszulkach z logo biblioteki 
i hasłem przewodnim. Każdy, kto odwiedził pla-
cówkę otrzymał upominek w postaci bransoletki 
i breloczka z sówką. Ponadto stworzono interak-
tywny spacer po dębnowskiej książnicy dostępny 
w internecie. Dla miłośników historii i regionali-
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stów przygotowano quiz Dębno dawniej i dziś oraz 
album online pełen nostalgicznych zdjęć pokazu-
jących bibliotekę na przestrzeni lat. Nie zabrakło 
również książkowych polecajek oraz humory-
stycznej grafiki interaktywnej pod hasłem Nie pa-
miętam tytułu, ale okładka była niebieska…

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nowogar-
dzie przez cały Tydzień Bibliotek czytelnicy bra-
li udział w anonimowej sondzie Moja Biblioteka 
jest…, w której mogli wyrazić swoją opinię o bi-
bliotece, podsunąć nowe pomysły, zaproponować 
nowości książkowe. Przygotowano też miniwy-
stawę ze śmiesznymi zdjęciami bibliotekarzy, cie-
szącą się dużą popularnością. Ponadto przeprowa-
dzono warsztaty Programowanie – ekologia na co 
dzień. Obchody zakończyło spotkanie Nowogard 
dawniej…, podczas którego miłośnicy miasta 
mieli okazję obejrzeć pokaz multimedialny nowo-
gardzkiego kronikarza Franciszka Karolewskiego 
przedstawiający zdjęcia przed- i powojennego No-
wogardu.

9 maja
Miejska Biblioteka Publiczna w Dziwnowie, w ra-
mach działalności Dyskusyjnego Klubu Książki 
HORUS, przy współpracy z Książnicą Pomorską 
oraz Przedszkolem Promyk Słońca, zorganizowała 
spotkanie autorskie z Robertem Górskim, artystą 
kabaretowym, liderem Kabaretu Moralnego Nie-
pokoju, oraz jego żoną Moniką Sobień-Górską, 
dziennikarką, pisarką i scenarzystką. 

10 maja 
W Koszalińskiej Bibliotece Publicznej, w ramach 
Tygodnia Bibliotek, Sylwia Waszewska, koszaliń-
ska bibliotekarka, opowiadała o swojej najnowszej 
książce Imiona śmierci oraz o fascynacji kulturą 
Japonii (online).

W Filii nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Szczecinie Rafał Hetman promował swoją naj-
nowszą książkę Izbica, Izbica (online).

Pracownice Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Dębnie w koszulkach specjalnie zaprojektowanych na 
Tydzień Bibliotek (8–15.05)
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Sonda Moja Biblioteka jest… w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nowogardzie (8–15.05)

Sylwia Waszewska w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej (10.05) Fot. S. Olesiak
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11 maja – 18 czerwca
W Książnicy Pomorskiej można było oglądać wysta-
wę fotografii Epidemia dobra w Szczecinie, która po-
wstała jako podziękowanie dla mieszkańców Szcze-
cina zaangażowanych w pomoc podczas pierwszej 
fali epidemii COVID-19 w marcu i kwietniu 2020 
roku.

12 maja 
W Koszalińskiej Bibliotece Publicznej, w ramach 
Tygodnia Bibliotek, Alicja Balcerzak, autorka 
książki Niewymazane z pamięci, opowiedziała 
o losach jej bohaterów mieszkających obecnie 
w Darłowie (online).

12 – 31 maja
W galerii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sław-
nie można było oglądać wystawę prac przedsta-
wiających krajobrazy miasta autorstwa miejscowej 

artystki Jolanty Ziarkiewicz.

13 maja
Książnica Pomorska we współpracy z Okręgiem 
Zachodniopomorskim Stowarzyszenia Biblio-
tekarzy Polskich zorganizowała IX Sympozjum 
Ludzie książki Pomorza Zachodniego (online). 
Prelegenci przypomnieli sylwetki biblioteka-
rzy, takich jak Janusz Glapa i Magdalena Śliw-
ka z Książnicy Pomorskiej, Krystyna Maryań-
ska-Zgrzebnicka z Koszalińskiej Biblioteki 
Publicznej, Danuta Gwiazdowska z Muzeum 
Narodowego w Szczecinie, a także ludzi książki 
z Archiwum Państwowego w Szczecinie, autora 
prac socjologicznych i historycznych o regionie 
zachodniopomorskim dr. Bolesława Szarguta 
oraz księgarzy działających na Pomorzu w latach 
1848–1945.

W Koszalińskiej Bibliotece Publicznej Otylia Ję-
drzejczak, mistrzyni olimpijska w pływaniu, opo-

Alicja Balcerzak (z lewej) w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej (12.05)  Fot. S. Olesiak
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wiadała o swojej autobiografii Otylia. Moja histo-
ria (online).

W Książnicy Stargardzkiej, w ramach realiza-
cji projektu Książki mojego życia, gościł dyrek-
tor Zakładu Karnego w Stargardzie ppłk Adam 
Ładniak. Rozmowa dostępna jest na Facebooku 
i YouTubie.

14 maja 
Koszalińskiej Bibliotece Publicznej wręczono 
nagrodę prezydenta miasta Kulturalna Inicjatywa 
Roku 2020, za szereg działań upamiętniających 
Gracjana Bojara-Fijałkowskiego, zrealizowanych 
pod tytułem Rok Gracjana Bojara-Fijałkowskiego 
w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej, oraz nagro-
dę Kulturalna Inicjatywa Roku 2019, w kategorii 
dzieci i młodzież, za wydawnictwo „Głos Dzieci”.

20 maja
W Filii nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej 

w Szczecinie i jednocześnie na Facebooku odbyło 
się spotkanie z Sabiną i Piotrem – jedynymi ludźmi 
na świecie, którzy podróżują z „walizką w pleca-
ku“. Goście opowiedzieli o swojej dziewięciodnio-
wej wyprawie dookoła Islandii. Wydarzenie było 
częścią obchodów Dni Skandynawskich i wpisało 
się w cykl Kolory Kultury.

W Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Pola-
nowie zorganizowano gminny konkurs recytator-
ski dla przedszkolaków Wierszowanie z Agnieszką 
Frączek. Nagrodzone dzieci zgłoszono do etapu 
powiatowego przeglądu. Najlepsze recytacje za-
mieszczono na YouTubie.

21 maja 
W Galerii Region Koszalińskiej Biblioteki Pu-
blicznej miał miejsce wernisaż wystawy prac Grety 
Grabowskiej zatytułowanej Koszalin – Köslin – te-
raz.

Koszalińska Biblioteka Publiczna, w ramach ob-

Podpułkownik Adam Ładniak w Książnicy Stargardzkiej (13.05) Fot. S. Alex
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chodów Dni Koszalina, zorganizowała spotkanie 
z Robertem Małeckim, autorem bestsellerowych 
powieści kryminalnych (online).

21 – 23 maja
Koszalińska Biblioteka Publiczna, podczas Dni 
Koszalina, przygotowała cykl spotkań Po śladach 
do… Niekryminalne historie komisariatów w opo-
wieści Iwony Sławińskiej. Współorganizatorem ak-
cji była grupa Stary Koszalin – Miłośnicy.

22 maja
12 drużyn wzięło udział w grze miejskiej Spra-
wa kryminalna Andreasa Hechta, przygotowanej 
przez Andrzeja Kuczkowskiego, a zorganizowanej 
przez Koszalińską Bibliotekę Publiczną. Uczest-
nicy zmagań odwiedzili miejsca owiane mrocz-
ną tajemnicą, w których dokonywano zabójstw, 
kradzieży i rozbojów. Razem z inspektorem An-
dreasem Hechtem rozwikłali niezwykłą zagadkę, 
zebrali też sporo informacji o przestępcach, prze-
stępstwach i wydarzeniach, które bulwersowały 
ponad 100 lat temu mieszkańców Koszalina.

22 – 23 maja 
Miejska Biblioteka Publiczna w Kołobrzegu zorga-
nizowała „Akcję po sąsiedzku” – dzielimy się swo-
imi talentami – tworzymy nowe miejsce spotkań 

Autorzy sukcesu Koszalińskiej Biblioteki Publicznej ze statuetkami Kulturalna Inicjatywa Roku (14.05)  
 Fot. K. Ogulewicz

Uczestniczka konkursu recytatorskiego w Bibliotece 
Publicznej Miasta i Gminy w Polanowie (20.05)



123123

K KRONIKA

w Kołobrzegu. Nad Parsętą, na tyłach biblioteki, 
w cieniu starych lip, zaaranżowano miejsce, które 
realizuje ideę otwartości na społeczność lokalną – 
sprzyjające realizowaniu pomysłów mieszkańców, 
nawiązywaniu sąsiedzkich relacji oraz aktywnemu 
spędzaniu czasu wolnego w najbliższym otoczeniu.

23 maja
Koszalińska Biblioteka Publiczna zorganizowała 
spotkanie z sierż. sztab. Agnieszką Kucharek, jed-
ną z niewielu w Polsce kobiet, która pracuje jako 
technik kryminalistyki w Ogniwie Techniki Kry-
minalistycznej (online).

25 maja
W Filii nr 54 w Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Szczecinie, w ramach cyklu Szczecin Literacki, 
zorganizowano spotkanie z Dariuszem Bitnerem, 
który miał okazję po raz pierwszy opowiedzieć pu-
blicznie o swojej najnowszej powieści Wędrowiec 
(2020). Wydarzenie transmitowano na Facebooku. 

28 maja

W Książnicy Pomorskiej, w przededniu zamknię-
cia wystawy Życie jest piękne, zaprezentowanej 
w ramach cyklu Lekarze fotografują przyrodę, któ-
ra, w związku z ograniczeniami epidemicznymi, 
przez długi czas była niedostępna dla zwiedzają-
cych, spotkali się autorzy zdjęć.

29 maja
W Filii nr 54 ProMedia Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Szczecinie Szczeciński Klub Azji oma-
wiał wybrane zagadnienia związane z przyrodą 
i ekologią tego kontynentu. Wydarzenie było trans-
mitowane na Facebooku. Następnego dnia można 
było wziąć udział w spacerze z przewodnikiem 
szczecińskim szlakiem azjatyckim.

30 maja
W Książnicy Pomorskiej spotkali się autorzy zdjęć 
prezentowanych na przygotowanej z okazji marco-
wego Dnia Kobiet wystawie fotograficznej Szcze-
cinianki (czasowo zamkniętej dla zwiedzających).

Czerwiec

Greta Grabowska na wernisażu swojej wystawy w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej (21.05)  
 Fot. B. Wysmyk
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Miejska Biblioteka Publiczna w Dziwnowie 
uczestniczyła w projekcie Liga e-Szkoła, dzięki 
czemu otrzymała wyposażenie pracowni robotyki 
Lego Prime Spike. Przedsięwzięcie było współfi-
nansowane ze środków Europejskiego Funduszu 
Regionalnego.

1 czerwca 
W Koszalińskiej Bibliotece Publicznej odbyło 
się Powiatowe Święto Czytelnika Dziecięcego. 
Jego najważniejszą częścią było uhonorowanie 
najaktywniejszych czytelników powiatu koszaliń-
skiego. Nagrody i dyplomy przekazano dzieciom 
w bibliotekach zgłaszających ich kandydatury, 
a gratulacje i życzenia zostały przekazane przez 
dyrektora KBP Dariusza Pawlikowskiego w for-
mie wirtualnej.

Książnica Pomorska, z okazji Dnia Dziecka za-

prosiła dzieci do zabawy, której punktem kulmi-
nacyjnym była Bajeczna loteria. W Wypożyczalni 
Głównej ustawiono koło fortuny. Wystarczyło nim 
zakręcić i zgodnie z wylosowanym numerem wy-
brać sobie z szerokiej oferty nagród interesującą 
książkę, quiz czy kolorowankę.

Filia dla Dzieci i Młodzieży Miejskiej Biblio-
teki Publicznej w Szczecinku przygotowała 
niespodziankę dla swoich najmłodszych czytel-
ników. Nad jeziorem Trzesiecko, koło Zamku 
Książąt Pomorskich, zorganizowała mobilny 
punkt biblioteczny. Można było w nim między 
innymi wypożyczyć książki lub zapisać się do 
biblioteki.

W Filii nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Szczecinie, z okazji Dnia Dziecka i obchodów 
Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom, 
przeprowadzono warsztaty poetyckie oraz zorga-

Iwona Sławińska przed komisariatem przy ulicy Władysława Andersa w Koszalinie (21–23.05) 
 Fot. B. Wysmyk
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nizowano spotkanie autorskie z Tomaszem Nowa-
czykiem.

5 – 6 czerwca
Odbył się zorganizowany przez Miejską Bibliote-
kę Publiczną w Kołobrzegu Eko Festiwal Między 
Mostami. W plenerze odbywały się spotkania au-
torskie dla dzieci i dorosłych z Dorotą Sumińską 
oraz Ewą i Pawłem Piątkami, warsztaty pszczelar-
sko-edukacyjne z tworzenia domków dla murarek 
oraz poidełek dla owadów, zajęcia plastyczno-

-recyklingowe oraz Bajkopisanie oparte na hatha 
jodze. Można było również pograć w nowopow-
stałym przy bibliotece Klubie Gier Planszowych 
O’Gry oraz wypożyczyć książki tematycznie 
związane z ekologią i proekologicznym stylem 
życia. Ponadto odbyło się I Mikroforum organiza-
cji ochrony przyrody, na które zaproszono przed-
stawicieli organizacji pozarządowych i instytucji 
miejskich. 

7 czerwca

Drużyny na szlaku gry miejskiej zorganizowanej przez Koszalińską Bibliotekę Publiczną (22.05)  
 Fot. B. Wysmyk

Najaktywniejsi czytelnicy powiatu koszalińskiego 
zgłoszeni przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną 
w Bobolicach (1.06) Fot. M. Żemojtel
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Mobilny punkt biblioteczny zorganizowany przez Filię dla Dzieci i Młodzieży Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Szczecinku (1.06)



127127

K KRONIKA

W Filii nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Szczecinie prof. Eryk Krasucki i Paweł Zaremba 
rozmawiali o pierwszym prezydencie Szczecina 
Piotrze Zarembie.

8 czerwca
W Koszalińskiej Bibliotece Publicznej uroczyście 
otwarto Taras pod Bookiem zbudowany ze środ-
ków budżetu obywatelskiego.

Tego samego dnia w koszalińskiej książnicy, w ra-
mach działalności Dyskusyjnego Klubu Książki, moż-
na było porozmawiać z Moniką Sobień-Górską oraz 
Robertem Górskim o ich publikacji Jak zostałem Pre-
zesem. Kulisy Ucha Prezesa, najpopularniejszego pol-
skiego serialu. Autorka promowała też swoją książkę 
Ukrainki. Co myślą o Polakach, u których pracują.

W Koszalińskiej Bibliotece Publicznej rozstrzy-
gnięto (online) powiatowy konkurs Plastyczne 
podróże kosmiczne zorganizowany z okazji 100-le-
cia urodzin Stanisława Lema – patrona 2021 roku. 
Nagrodzone obrazy zaprezentowano na wirtualnej 
wystawie dostępnej na YouTubie.

W Filii nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Szczecinie, w ramach realizacji projektu Poezja 
Miasta, odbyło się spotkanie z poetą, tłumaczem, 

eseistą, redaktorem, literaturoznawcą i nauczycie-
lem akademickim Jakubem Kornhauserem. 

9 czerwca
Miejska Biblioteka Publiczna w Kołobrzegu zor-
ganizowała spotkanie autorskie z Mariuszem Kur-
cem, podróżnikiem, filmowcem i religioznawcą, 
autorem książki Na obrzeżach świata – w centrum 
życia.

W Filii nr 54 ProMedia Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Szczecinie odbył się wernisaż wystawy 
Ryszarda Szweda zatytułowanej Malarska retro-
spektywa.

10 czerwca
W Koszalińskiej Bibliotece Publicznej wirtualnie 
rozstrzygnięto LII regionalny turniej recytatorski 
Ptaki, ptaszki i ptaszęta polne. Jury wysłuchało 
28 nagrań z finałowymi recytacjami i nagrodziło 
po 3 osoby w kategoriach Ptaki, Ptaszki i Pta-
szęta.

W Książnicy Pomorskiej Marta Kostecka prze-
prowadziła online, przeznaczone dla bibliotekarzy, 
szkolenie Copywriting i webwriting.

Otwarcie Tarasu pod Bookiem w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej (8.06) Fot. P. Świerczyński
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W Filii nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Szczecinie, w cyklu Kolory Kultury, Piotr Wnuk 
opowiedział o swoich wyprawach do Laosu. 

11 czerwca
W Filii nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Szczecinie zainicjowano projekt „Kryminał 
czai się wszędzie” – spotkania z pisarzami, spa-
cery, warsztaty. Gościem pierwszego spotkania 
był Jędrzej Pasierski, autor serii książek o Ninie 
Warwiłow. 

14 czerwca
Promocję w mediach społecznościowych omówiła 
Marta Kostecka podczas przygotowanego przez 
Książnicę Pomorską szkolenia online dla bibliote-
karzy z regionu.

W Filii nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Szczecinie, w ramach realizacji projektu Krymi-
nał czai się wszędzie, z czytelnikami spotkała się 
Anna Kańtoch. Rozmowa była symultanicznie tłu-
maczona na język migowy. 

15 czerwca

W Książnicy Pomorskiej, w ramach działalności 
Centrum Aktywności Kulturalnej Osób Niespraw-
nych Wzrokowo, Barbara Arsoba-Haddaji, eme-
rytowana kustoszka biblioteki wojewódzkiej, wy-
dawca książek, pasjonatka fotografii, opowiadała 
o swojej książce Moja Tunezja. Fragmenty publi-
kacji czytał Stanisław Heropolitański.

Tego samego dnia, w instytucji tej, szczecińska 
dziennikarka Monika Gapińska przeprowadziła 
rozmowę z Piotrem Oleksym, historykiem, publi-
cystą, autorem książki Wyspy Odzyskane. Wolin 
i nieznany archipelag (online).

15 – 17 czerwca
W ramach aktywności Dyskusyjnych Klubów 
Książki w bibliotekach w Gryfinie, Chojnie, Dęb-
nie, Kaliszu Pomorskim, Goleniowie i Dziwnowie 
odbyły się spotkania autorskie z Marcinem Prze-
woźniakiem.

W Koszalińskiej Bibliotece Publicznej rozstrzy-
gnięto XV powiatowy przegląd recytatorski dla 
przedszkolaków Wierszowanie z Agnieszką Frą-
czek. Nagrodzone recytacje zamieszczono na 
YouTubie.

Robert Górski z żoną Moniką Sobień-Górską w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej (8.06) 
 Fot. P. Świerczyński
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W Filii nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Szczecinie zainaugurowano projekt Pomerania 
incognita. Spotkania z pomorską przeszłością po-
pularyzujący historię Pomorza od pradziejów do 
XX wieku. Wykład wprowadzający, zatytułowany 
Do czego potrzebne jest nam Pomorze i jego histo-
ria?, wygłosił dr Paweł Migdalski. 

17 czerwca
W Książnicy Pomorskiej otwarto wystawę pokon-
kursową II Międzynarodowego Biennale Grafiki 
Uczniów Średnich Szkół Plastycznych. Grand Prix 
za pracę Portret Tadeusza przyznano Mironowi 
Mosurkowi.

W Filii nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szcze-

cinie, w ramach projektu Poezja Miasta, Weronika 
Fibich przeprowadziła warsztaty międzypokoleniowe.

18 czerwca
W Filii nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Szczecinie, w ramach cyklu Szczecin Literac-
ki, Krzysztof Lichtblau poprowadził spotkanie 
z Agnieszką Gładzik poświęcone jej najnowszej 
powieści Znak Gryfa.

19 czerwca
W Filii nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Szczecinie, z okazji Dnia Darmowego Komiksu, 
przygotowano dla miłośników powieści graficz-
nych spotkanie z twórczynią komiksów ekologicz-

Dyrektor Koszalińskiej Biblioteki Publicznej Dariusz Pawlikowski wręcza nagrody zwycięzcom przeglądu 
recytatorskiego dla przedszkolaków Wierszowanie z Agnieszką Frączek (15–17.06) Fot. S. Olesiak
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nych, warsztaty komiksowe, giełdę i darmowy ko-
miks dla każdego.

21 czerwca
Marta Kostecka z Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Szczecinie zapoznała bibliotekarzy z wojewódz-
twa zachodniopomorskiego z narzędziami cyfro-
wymi wspierającymi tworzenie treści podczas 
przygotowanego przez Książnicę Pomorską szko-
lenia online. 

W Filii nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Szczecinie, w ramach realizacji projektu Krymi-
nał czai się wszędzie, Gabriel Augustyn poprowa-
dził spotkanie z Jakubem Szamałkiem. 

23 – 25 czerwca
Na zorganizowanych przez Filie nr 4, 5 i na Wrzo-

sowym Wzgórzu Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Szczecinie letnich kiermaszach okoliczni miesz-
kańcy mogli niedrogo nabyć interesujące książki.

25 czerwca
W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bornem Suli-
nowie Kosmiczną Nocą rozpoczęły się Kosmiczne 
Wakacje 2021 przeznaczone dla dzieci i młodzie-
ży. Wśród atrakcji znalazły się nietypowe zawody 
wędkarskie, kodowanie bez prądu, warsztaty któ-
rych tematem przewodnim było wykonanie makie-
ty robota, kosmicznej rakiety i międzygalaktycznej 
ramki do zdjęć. Kontynuacja projektu objęła wy-
cieczkę do Planetarium w Toruniu, zainicjowanie 
działalności Klubu Planszówkowego Star Realms, 
wystawę FUTURAMA inspirowaną twórczością 
Stanisława Lema, wyjazdy do Energylandii w Za-
torze.

24 Płytowa Giełda GraMuzyka w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej (26.06)  Fot. M. Rodziewicz
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26 czerwca
Koło nr 3 w Szczecinie Stowarzyszenia Biblio-
tekarzy Polskich, wspólnie z Miejską Biblioteką 
Publiczną w Szczecinie i Radą Osiedla Drzetowo-
Grabowo, zorganizowało w parku im. Stanisława 
Nadratowskiego piknik ekologiczny dla dzieci pod 
hasłem Witajcie w naszej bajce.

W Koszalińskiej Bibliotece Publicznej, na nowo 
otwartym Tarasie pod Bookiem, odbyła się 24. Pły-
towa Giełda GraMuzyka. 

28 czerwca – 27 sierpnia 
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna 
w Goleniowie zorganizowała 9 turnusów półkolo-
nii letnich dla dzieci w wieku od 7 do 11 lat. Wśród 
atrakcji znalazły się między innymi odwiedziny 
szczecińskiej Warsztatowni, Oceanarium w Mię-

dzyzdrojach, Parku Trampolin, Transgranicznego 
Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Zalesiu, Bał-
tyckiego Parku Dinozaurów. Nie zabrakło również 
wizyt w kinie.

30 czerwca 
W Koszalińskiej Bibliotece Publicznej można było 
wysłuchać koncertu muzyki filmowej Live! Best of 
w wykonaniu Macieja Trembowieckiego. 

W Książnicy Pomorskiej Marcin Skrabka popro-
wadził szkolenie DKK online – jak przy użyciu 
popularnych platform (ClickMeeting, LiveWebinar, 
Zoom, Teams) zorganizować spotkanie DKK.
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