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A ARTYKUŁY

Przemysław Nowaczek
Książnica Pomorska w Szczecinie

DZIESIĘĆ LAT DYSKUSYJNYCH KLUBÓW KSIĄŻKI 
W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM

W marcu 2007 roku Instytut Książki, podczas konferencji prasowej w Pałacu Kultury 
i Nauki, zaprezentował dwa projekty promocji książki i czytelnictwa w Polsce: Literacki 
Atlas Polski – program edukacyjny, realizowany wspólnie z Centrum Edukacji Obywa-
telskiej, skierowany do uczniów w całej Polsce, oraz Tu czytamy – ogólnopolski program 
promocji czytelnictwa i wsparcia sektora książki, opierający się o współpracę z instytu-
cjami-partnerami (szkołami, bibliotekami, organizacjami pozarządowymi i wszelkimi 
innymi podmiotami działającymi w przestrzeni publicznej). Częścią tego drugiego były 
DKK, choć w 2007 roku nazwa ta jeszcze się nie pojawiła.

Kluby czytelnicze (nazwa robocza) – program zaadoptowania na polskie warunki 
i wprowadzenia brytyjskiego programu reading clubs. Przedsięwzięcie realizowane 
wspólnie z Britisch Council w ramach programu Faces & Places. Programy te są ofertą 
dla podmiotów współpracujących z Instytutem Książki w całej Polsce i mogą być przez 
nie realizowane. W wypadku bibliotek zależy nam by koordynatorami w każdym woje-
wództwie były wojewódzkie biblioteki publiczne, których głównym zadaniem ma być 
kontaktowanie się z bibliotekami w danym regionie1.

Sam pomysł klubów czytelniczych wywodzi się z USA, gdzie w 1926 roku, z ini-
cjatywy Harry’ego Shermana, powstał Klub Książki Miesiąca (The Book of the Month 
Club)2, będący przede wszystkim platformą sprzedaży wysyłkowej dla zainteresowa-
nych czytelników, „rozsianych” po całym terenie Stanów Zjednoczonych, którzy z racji 
miejsca zamieszkania mieli utrudniony dostęp do księgarń i innych punktów dystrybucji 
książek. Jednak szybko Klub Książki Miesiąca stał się też ważnym źródłem opinii – jego 
członkowie pisali recenzje, które niejednokrotnie publikowane były w prasie i prowoko-
wały dyskusje. Współczesne kluby czytelnicze nie muszą już borykać się z problemem 

1 Konferencja prasowa poświęcona programowi Tu Czytamy!, 12.03.2007, http://instytutksiazki.pl/
wydarzenia,aktualnosci,11728,konferencja-prasowa-poswiecona-programowi-tu-czytamy!.html 
(18 maja 2017).

2 L. Mikołajuk, Dyskusyjne Kluby Książki – przenoszenie wzorów brytyjskich do Polski na przykła-
dzie współpracy Bristish Council i Instytutu Książki, w: Dokąd zmierzamy? Książka i jej czytel-
nik. Materiały z II ogólnopolskiej konferencji naukowej zorganizowanej przez Bibliotekę Główną 
Uniwersytetu Szczecińskiego. Międzyzdroje, 20–22 września 2007 r., red. R. Gaziński, Szczecin 
2008, s. 101.
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braku dostępu do książek i koncentrują się właśnie na wymianie opinii, interpretacji 
i spostrzeżeń swoich członków na temat poszczególnych tytułów.

Jeszcze jesienią 2006 roku Instytut Książki wspólnie z British Council rozpoczął akcję 
popularyzacji idei klubów książki w Polsce. Na terenie całego kraju odbyło się 19 spo-
tkań pracowników British Council (placówek działających między innymi w Gdańsku, 
Katowicach, Poznaniu, Szczecinie) i Bibliotek Brytyjskich z pracownikami publicznych 
bibliotek wojewódzkich, miejskich i gminnych. W Szczecinie spotkanie takie odbyło 
się 21 listopada 2006 roku w Centrum Biblioteczno-Informacyjnym Politechniki Szcze-
cińskiej. Wzięło w nim udział 29 pracowników książnic z terenu województwa zachod-
niopomorskiego. Przedstawiono na nim zasady utworzenia i prowadzenia klubu oraz 
przeprowadzono krótkie warsztaty z moderowania dyskusją. W każdym województwie 
opiekę nad klubami miała sprawować osobą koordynatora biblioteka wojewódzka, która 
dysponowała określoną kwotą, przyznaną przez Instytut Książki, na realizację programu. 
Instytut Książki na pierwszy rok działalności DKK (a założeniem był oficjalny start 
projektu z dniem 1 kwietnia 2007) przeznaczył 100 tys. zł. W momencie rozpoczęcia 
przedsięwzięcia w bibliotekach publicznych w całej Polsce funkcjonowało 228 klubów. 
W województwie zachodniopomorskim początkowo powstało 16 DKK, z których, w trak-
cie pierwszych miesięcy działalności, wyłoniło się dodatkowo 6 klubów młodzieżowych. 
Do programu przystąpiły biblioteki publiczne w Chojnie, Choszcznie, Dębnie, Drawsku, 
Gryficach, Kołobrzegu, Koszalinie, Lipianach, Międzyzdrojach, Pyrzycach, Sławnie, 
Stargardzie, Szczecinie (Książnica Pomorska), Trzebiatowie i Złocieńcu. Instytut Książki 
zapewniał bibliotece wojewódzkiej środki finansowe na zakup książek dla klubów, ich 
wysyłkę, organizację spotkań autorskich w książnicach, przy których działały DKK, 
a także na materiały promocyjne (plakaty zachęcające do udziału w spotkaniach, ulotki 
i naklejki). Wyboru książek do zakupu dokonywać mieli sami klubowicze według swych 
upodobań czytelniczych, choć Instytut Książki przygotował też listę proponowanych 
tytułów podzieloną na literaturę polską (proza, poezja), literaturę dla dzieci i młodzieży 
oraz literaturę zagraniczną (po kilka propozycji głównie z piśmiennictwa anglosaskiego, 
niemieckojęzycznego, francuskojęzycznego, rosyjskiego, włoskiego, czeskiego, słowac-
kiego, skandynawskiego). Poszczególne kluby skupiały od 7 do 15 członków. Na koniec 
2007 roku łącznie zadeklarowanych, jako stałych członków DKK w województwie 
zachodniopomorskim, było 176 osób. Kluby spotykały się średnio raz na trzy tygodnie. 
Oprócz tych regularnych spotkań, poświęconych dyskusji o kolejnych czytanych tytułach, 
odbywały się też spotkania autorskie. W 2007 roku w województwie zachodniopomor-
skim miało miejsce siedem takich wydarzeń. W bibliotekach publicznych z członkami 
klubów i innymi chętnymi spotkali się: dr Jacek Brzustowicz, Wanda Chotomska (dwa 
razy), Marek Harny (dwa razy), Jerzy Sosnowski (dwa razy). Jako najchętniej czytane 
książki w sprawozdaniu za 2007 rok pojawiają się: Traktat o łuskaniu fasoli Wiesława 
Myśliwskiego, Poczwarka Doroty Terakowskiej, Król kier znów na wylocie Hanny Krall, 
Dolina Radości Stefana Chwina, Tak, to ten Jerzego Sosnowskiego, Cień wiatru Carlosa 
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Ruiza Zafóna, Nie mów nikomu Harlana Cobena, Pachnidło Patricka Suskinda, Siarka 
Douglasa Prestona i Lincolna Childa, Bez mojej zgody Jodi Picoult. Koszt całkowity 
zadania Dyskusyjne Kluby Książki w województwie zachodniopomorskim w 2007 roku 
wyniósł 38,7 tys. zł, wkład Instytutu Książki to 27 tys. zł.

W 2008 roku liczba klubów urosła do 25 – funkcjonowało 19 klubów dla dorosłych 
i 6 dla młodzieży. Łącznie odbyło się 285 regularnych spotkań DKK, w których uczest-
niczyło 212 stałych członków (od 7 do 15 osób na każdym). W statystyce za 2008 rok 
pojawiła się rubryka Profil statystycznego uczestnika (wykształcenie, wiek, płeć), wy-
pełniona następująco: średnie i wyższe, 45 lat, kobieta. Najchętniej czytane w tym roku 
pozycje to: Złodziejka książek Markusa Zusaka, Lato przed zmierzchem Doris Lessing, 
Katoniela Ewy Madeyskiej, Generation P.Wiktora Pielewina, Buba Barbary Kosmow-
skiej, Dżuma w Breslau Marka Krajewskiego, Siostro, siostro! Oksany Zabużko, Traktat 
o łuskaniu fasoli Wiesława Myśliwskiego, Dojczland Andrzeja Stasiuka, Dom nad roz-
lewiskiem Małgorzaty Kalicińskiej. W tym też roku, 15 września, odbył się Zlot Ludzi 
Książki w Warszawie. W Teatrze Narodowym spotkali się koordynatorzy, moderatorzy 
i członkowie DKK z całej Polski. Organizatorem wydarzenia był Instytut Książki. Dla 
uczestników przygotowano prezentacje i wystąpienia: Bożeny Dudko (reportaż), Joan-
ny Olech (literatura dla dzieci), Kazimiery Szczuki i Kingi Dunin (literatura kobieca). 
W dyskusji o bestsellerze, kontrowersyjnej powieści Jonathana Littella Łaskawe, wzięli 
udział pisarze Eustachy Rylski i Jacek Dukaj. Moderatorem spotkania był dziennikarz 
Wojciech Orliński. Po tym wydarzeniu wystąpił wiceminister kultury i dziedzictwa na-
rodowego Piotr Żuchowski (choć zapowiadano ministra Bohdana Zdrojewskiego). Na 
zakończenie rozwiązano konkurs ogłoszony przez Instytut Książki na najlepszą recenzję 
publikacji omawianej na spotkaniach DKK, na który wpłynęło ponad 300 prac. Dyplom 
pamiątkowy i bon o wartości 500 zł na zakup książek w dowolnej księgarni trafił do 
Agnieszki Siwek z DKK w Ostrowcu Świętokrzyskim. Kulminacją uroczystości był 
koncert Stanisława Sojki, wypełniony muzycznymi interpretacjami poezji Zbigniewa 
Herberta, Wisławy Szymborskiej, Leopolda Staffa i Williama Shakespeare’a. W Zlocie 
Ludzi Książki wzięło udział 19 moderatorów i członków klubów z województwa za-
chodniopomorskiego.

W 2009 roku liczba klubów nie uległa zmianie. Odbyło się 31 spotkań autorskich 
w bibliotekach, w których działały DKK, z czego 19 sfinansowano ze środków Instytutu 
Książki. Były to spotkania z: Barbarą Kosmowską (Choszczno, Gryfino, Międzyzdroje), 
Hanną Kowalewską (Gryfice, Mierzyn, Międzyzdroje), Tomaszem Niewiadomskim 
(Trzebiatów), Marcinem Pałaszem (Złocieniec), Elizą Piotrowską (Chojna, Kołobrzeg), 
Mirosławem Płodzikiem (Choszczno, Kalisz Pomorski, Kołobrzeg), Moniką Szwają 
(Międzyzdroje, Złocieniec), Zuzanną Zielińską-Celmer, (Choszczno, Koszalin, Sławno), 
Agnieszką Żelewską (Kołobrzeg).

W 2010 roku nieznacznie wzrosła liczba klubów – w Zachodniopomorskiem funkcjo-
nowało ich 29 (22 dla dorosłych i 7 dla młodzieży). Łącznie odbyło się 229 regularnych 
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spotkań, w których uczestniczyło 312 stałych członków. Na potrzeby klubów zakupionych 
zostało 98 książek. Najchętniej czytane w tym roku tytuły to: Córka Grabarza Joyce 
Carol Oates, Bambino Ingi Iwasiów, Jedz, módl się, kochaj Elizabeth Gilbert, Rewers 
Andrzeja Barta, Zmierzch Stephenie Meyer, Gringo wśród dzikich plemion Wojciecha 
Cejrowskiego, Lato przed zmierzchem Doris Lessing, Huśtawka oddechu Herty Müller, 
Posłaniec Markusa Zusaka, Gra na cudzym boisku Aleksandra Marinina. Odbyło się 35 
spotkań autorskich na terenie województwa, podczas których z czytelnikami spotkali się: 
Paweł Beręsewicz (Choszczno), Ernest Bryll (Trzebiatów), Wanda Chotomska (Chojna, 
Gryfino, Koszalin, Międzyzdroje, Police, Pyrzyce, Sławno), Mariusz Czubaj (Kołobrzeg), 
Krzysztof Ćwikliński (Szczecin), Karol Gierliński (Trzebiatów), Małgorzata Kalicińska 
(Goleniów, Kołobrzeg, Koszalin, Międzyzdroje), Izabela Klebańska (Międzyzdroje), 
Romuald Mieczkowski (Szczecin), Beata Ostrowicka (Choszczno, Kalisz Pomorski, 
Międzyzdroje, Wałcz), Olga Rudnicka (Trzebiatów), Zbigniew Smoczek (Darłowo, 
Złocieniec), Jerzy Sosnowski (Barlinek, Dębno, Gryfice), Izabela Sowa (Kołobrzeg, 
Koszalin, Sławno), Monika Szwaja (Gryfino), Konrad Wojtyła (Szczecin). Ponadto 
w ramach programu, w DKK Sławno, z okazji Dnia Kobiet, odbyło się spotkanie zaty-
tułowane Kobieta i literatura, poświęcone mieszkankom ziemi sławieńskiej piszącym 
wiersze. Spotkanie DKK w Darłowie, zorganizowane 10 czerwca, miało miejsce podczas 
otwarcia galerii jednej z członkiń klubu – Urszuli Jurkiewicz-Feret. Zatytułowano je 
Być kobietą, być kobietą. Zaproszono na nie wizażystkę, która w trakcie jego trwania 
udzielała porad dotyczących wizerunku. Całkowity koszt zadania Dyskusyjne Kluby 
Książki w województwie zachodniopomorskim w 2010 roku wyniósł 26 010 zł, z czego 
25 965 zł to wkład Instytutu Książki.

W 2011 roku, w stosunku do poprzednich 12 miesięcy, przybyły 2 nowe kluby. W wo-
jewództwie zachodniopomorskim działało łącznie 31 DKK (24 dla dorosłych, 7 dla dzieci 
i młodzieży). Odbyło się 231 regularnych spotkań, w których uczestniczyło 331 stałych 
członków. Zdecydowanie wzrosła liczba zakupionych książek. Do dyspozycji klubów 
oddano 549 woluminów. Odbyło się 39 spotkań autorskich. W zachodniopomorskich 
bibliotekach gościli: Grażyna Bąkiewicz (Barlinek, Dębno, Lipiany, Pyrzyce, Sławno, 
Stargard), Joanna Chmielewska (Gryfice), Jakub Ćwiek (Barlinek), Marzena Filipczak 
(Kołobrzeg), Katarzyna Gacek i Agnieszka Szczepańska (Międzyzdroje), Barbara Ga-
wryluk (Gryfino, Mierzyn, Myślibórz), Janusz Gryz (Sławno), Kalina Jerzykowska (Go-
leniów, Kalisz, Police), Roksana Jędrzejewska-Wróbel (Międzyzdroje, Wałcz), Barbara 
Kosmowska (Wałcz), Daniel Odija (Szczecin), Michał Pauli (Wałcz), Eliza Piotrowska 
(Choszczno, Międzyzdroje, Trzebiatów), Jan Maria Piskorski (Międzyzdroje), Tomasz 
Raczek (Międzyzdroje), Dariusz Rekosz (Darłowo, Gryfino, Sławno), Michał Rembas 
(Międzyzdroje), Olga Rudnicka (Międzyzdroje), Joanna Siedlecka (Koszalin), Jerzy 
Sosnowski (Choszczno), Monika Szwaja (Chojna, Kalisz Pomorski), Filip Szyszkow-
ski (Międzyzdroje), Piotr Rosa (Wałcz). Klubowicze jako najchętniej czytane pozycje 
wymienili tytuły: Niebo jest wszędzie Jandy Nelson, Tysiąc wspaniałych słońc Khaleda 
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Hosseiniego, Dziewczyna z muszlą Tracy Chevalier, Noc Andrzeja Stasiuka, Wszystkie 
języki świata Zbigniewa Mentzla, Słońce Scortów Laurenta Gaudégo, Madame Antoniego 
Libery, Złote żniwa Jana Grossa, Na południe od granicy, na zachód od słońca Haru-
kiego Murakamiego, Muzeum niewinności Orhana Pamuka. Zwiększona liczba książek 
zakupionych dla klubów i spotkań autorskich to wynik wzrostu wysokości środków 
Instytutu Książki, który w 2011 roku przeznaczył na realizację programu 37,7 tys. zł.

W 2012 roku działały już 32 kluby (26 dla dorosłych, 6 dla dzieci i młodzieży). Od-
było się 261 regularnych spotkań, w których uczestniczyło 339 stałych członków. Na 
potrzeby DKK zakupiono 468 woluminów. Odbyły się spotkania autorskie z między 
innymi: Jerzym Alskim (Myślibórz), Krzysztofem Bartnickim (Szczecin), Małgorzatą 
Barwicką (Gryfino), Małgorzatą Braunek i Arturem Cieślarem (Chojna, Dębno, Szcze-
cin), Arturem Cieślarem (Międzyzdroje), Marią Czubaszek (Gryfice, Kalisz Pomorski, 
Międzyzdroje), Edwardem Dębickim (Myślibórz), Martą Fox (Gryfino, Międzyzdroje), 
Małgorzatą Gutowską-Adamczyk (Gryfino, Międzyzdroje), Roksaną Jędrzejewską-Wró-
bel (Trzebiatów), Romualdem Koperskim (Wałcz), Krzysztofem Koziołkiem (Szcze-
cin), Jarosławem Kretem (Międzyzdroje), Czesławem Kuriatą (Chojna), Joanną Olech 
(Chojna, Choszczno, Międzyzdroje), Anną Piecyk (Międzyzdroje), Elizą Piotrowską 
(Wałcz), Andrzejem Skrendo i Konradem Wojtyłą (Szczecin), Marcinem Szczygielskim 
(Międzyzdroje), Joanną Turczyn (Złocieniec), Agnieszką Tyszką (Międzyzdroje), Tanyą 
Valko (Międzyzdroje), Michałem Witkowskim (Kołobrzeg, Koszalin, Międzyzdroje, 
Sławno), Ryszardem Zawadą (Stargard, Wałcz, Złocieniec), Stanisławem Żakiem (Sław-
no). W grudniu w Książnicy Pomorskiej moderatorzy DKK z Zachodniopomorskiego 
uczestniczyli w warsztatach dotyczących literatury szwajcarskiej, poprowadzonych 
przez Rafała Grzenię. W 2012 roku Instytut Książki przeznaczył na realizację zadania 
Dyskusyjne Kluby Książki 39 938 zł.

Rok później liczba klubów wzrosła do 40 (31 dla dorosłych, 9 dla dzieci i młodzie-
ży), a spotkań do 303. Średnia liczba ich uczestników wahała się między 6 a 7 osobami. 
W całym województwie zachodniopomorskim 355 osób zadeklarowało się jako stali 
członkowie DKK. Na potrzeby klubowych spotkań zakupiono 531 woluminów (61 ty-
tułów – 52 dla dorosłych, 9 dla dzieci i młodzieży). W bibliotekach, w których działały 
DKK, odbyło się 21 spotkań autorskich. Goszczono: Agnieszkę Bednarską (Stargard), 
Annę Bolecką (Dębno), Roberta Brylewskiego (Szczecin), Mariusza Czubaja (Dębno, 
Koszalin, Stargard), Jolantę Horodecką-Wieczorek (Dębno, Sławno), Wojciecha Ja-
gielskiego (Szczecin), Krzysztofa Kotowskiego (Darłowo, Mielno, Koszalin), Zuzannę 
Orlińską (Gryfino), Tomasza Raczka (Dziwnów), Dariusza Rekosza (Szczecinek), Monikę 
Sawicką (Gryfice, Stargard), Andrzeja Stasiuka (Karsko, Koszalin, Szczecin, Wałcz). 
Instytut Książki na realizację zadania w 2013 roku przeznaczył 45,6 tys. zł. W tym roku 
odbył się też, zorganizowany przez Instytut Książki, wyjazd wszystkich koordynatorów 
wojewódzkich DKK do Niemiec. Odwiedzono biblioteki i spotkano się z bibliotekarzami 
w Berlinie, Bielefeld i Kolonii.
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W 2014 roku nastąpił wyraźny skok w górę liczby klubów (ogółem 56, w tym 44 dla 
dorosłych, 12 dla dzieci i młodzieży), spowodowany głównie włączeniem się do programu 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie, w której wielu filiach zaczęto zakładać 
DKK. Stałych 385 członków zachodniopomorskich klubów spotkało się na 384 regular-
nych spotkaniach. Wzrosła średnia liczba osób w nich uczestniczących. W klubach dla 
dorosłych wyniosła ona 8, a w klubach dla dzieci i młodzieży – 9. Zakupiono 736 ksią-
żek (83 tytuły – 77 dla dorosłych, 6 dla dzieci i młodzieży). Najchętniej czytano: Sońkę 
Ignacego Karpowicza, 50 twarzy Greya E L James, Villę Mirabellę Petera Pezzelliego, 
Chciałabym żeby ktoś gdzieś na mnie czekał Anny Gavaldy, Lisią dolinę Charlotte Link, 
Przemianę Jodi Picoult, Dzisiaj narysujemy śmierć Wojciecha Tochmana, Dałem głos 
ubogim Ryszarda Kapuścińskiego. W ramach programu Dyskusyjne Kluby Książki 
w bibliotekach na terenie województwa odbyły się 23 spotkania autorskie. Gośćmi 
książnic i klubów byli: Sylwia Chutnik (Koszalin), Katarzyna Enerlich (Tuczno), An-
drzej Grabowski (Choszczno), Małgorzata Gutowska-Adamczyk (Czaplinek, Darłowo, 
Sławno, Złocieniec), Małgorzata Kalicińska (Barlinek), Jan Kasper (Trzebiatów), Maja 
Komorowska (Choszczno, Koszalin, Szczecin), Sławomir Koper (Chojna, Dębno, Ko-
łobrzeg, Sławno, Szczecinek), Eliza Piotrowska (Wałcz), Tomasz Raczek (Dziwnów), 
Mariusz Szczygieł (Szczecin), Magdalena Witkiewicz (Mierzyn, Sławno), Jerzy Wlazło 
(Kalisz Pomorski).

W Książnicy Pomorskiej, 24 czerwca, przeprowadzono warsztaty dla moderatorów 
DKK w województwie zachodniopomorskim, zatytułowane Współczesna literatura cze-
ska i słowacka w Polsce. Ich celem było przekazanie bibliotekarzom informacji pomoc-
nych przy poszukiwaniu źródeł dotyczących literatury czeskiej i słowackiej publikowanej 
w Polsce, a także wsparcie przy wyborze nowości do księgozbiorów dla dorosłych oraz 
dzieci, obejmujących publikacje czeskich i słowackich autorów. Warsztaty poprowadził 
Marcin Skrabka – wydawca i wykładowca akademicki, pomysłodawca i współtwórca 
portalu Czeskie Klimaty (czeskieklimaty.pl) i Słowackie Klimaty (slowackieklimaty.pl). 
Udział w nich wzięło 16 moderatorów. Udało się je połączyć ze spotkaniem autorskim 
z Mariuszem Szczygłem – wszyscy uczestnicy po zakończeniu szkolenia udali się do 
Sali pod Piramidą w Książnicy Pomorskiej, gdzie zarezerwowano dla nich pierwszy rząd 
siedzeń. Całość zadania Dyskusyjne Kluby Książki w województwie zachodniopomorskim 
w 2014 r. kosztowała 53,3 tys. zł, z czego 52,8 tys. zł to środki Instytutu Książki. 

W 2015 roku powstały kolejne kluby (między innymi w Dobrej, Dołujach, Gryficach, 
Gryfinie, Kamieniu Pomorskim, Kołbaskowie, Sianowie, Szczeglinie). Szczególnym 
przypadkiem było Szczeglino. Z powodu braku biblioteki klub w tej miejscowości po-
wstał przy świetlicy wiejskiej, korzystającej z lokalu miejscowej parafii (co ostatecznie 
skończyło się tak, że gdy nastąpiła zmiana proboszcza, to jedną z jego pierwszych decyzji 
było zakończenie współpracy ze świetlicą, a co za tym poszło – z DKK, obecnie klub nie 
istnieje). Był to pierwszy tego rodzaju DKK w Zachodniopomorskiem (nie licząc klubu 
przy Zakładzie Karnym w Koszalinie, jako że ten był prowadzony przez moderatorów 
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Sylwia Chutnik (od lewej) w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej (29 maja 2014)

Spotkanie z Mariuszem Szczygłem w Książnicy Pomorskiej (24 czerwca 2014)
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z Koszalińskiej Biblioteki Publicznej). W następnych latach zaczęły powstawać kolejne 
DKK poza bibliotekami, głównie przy szkołach. Łącznie w 2015 roku w Zachodniopo-
morskiem działało 65 klubów (49 dla dorosłych, 16 dla dzieci i młodzieży), skupiających 
593 stałych członków. W ramach ich działalności zorganizowano 472 regularne spotkania. 
Zakupiono 1233 nowe książki – 123 tytuły, z czego 115 dla dorosłych, a 8 dla dzieci 
i młodzieży. Najchętniej czytanymi pozycjami były: Sieroce pociągi Christiny Baker 
Kline, Ciemno prawie noc Joanny Bator, Sońka Ignacego Karpowicza, Poezje Franciszka 
J. Klimka, Zabójca Marii Nurowskiej, Oddech Moniki Jaruzelskiej, Papusza Angeliki 
Kuźniak. Odbyły się 33 spotkania autorskie, w bibliotekach, przy których działały kluby, 
z pisarzami takimi jak: Joanna M. Chmielewska (Stargard), Arkady Fiedler (Dziwnów), 
Szymon Hołownia (Dziwnów, Koszalin, Szczecin, Szczecinek), Franciszek J. Klimek 
(Choszczno, Dziwnów, Krzęcin, Police, Sławno), Hubert Klimko-Dobrzaniecki (Dęb-
no, Szczecin), Grzegorz Kasdepke (Chojna), Leokadia Komaiszko (Police, Szczecin), 
Sławomir Koper (Koszalin, Szczecin, Wałcz), Magdalena Kordel (Tuczno), Urszula 
Kozłowska (Dziwnów), Agnieszka Lingas-Łoniewska (Tuczno), Witold Łukaszewski 
(Szczecin), Krystyna Mirek (Mierzyn), Michał Ogórek (Barlinek), Izabela Pietrzyk 
(Czaplinek, Złocieniec), Mariusz Szczygieł (Międzyzdroje), Tanya Valko (Choszczno, 
Kalisz Pomorski), Ewa Winnicka (Kołobrzeg), Magdalena Witkiewicz (Międzyzdroje). 
W tym roku miały miejsce także dwa szkolenia dla moderatorów DKK. Pierwsze z nich 
Jak zorganizować spotkanie autorskie, aby publiczność dobrze się bawiła a autor był 
zadowolony? zostało przygotowane na podstawie trylogii Zygmunta Miłoszewskiego – 
Uwikłanie, Ziarno prawdy i Gniew. Wzięło w nim udział 14 osób. Drugie, zatytułowane 
Po co nam te wszystkie nagrody? Czytanie mapy nagród literackich w Polsce, miało 
formę przeglądu najciekawszych polskich debiutów literackich. Poprowadziła je Anna 
Marchewka – literaturoznawczyni i krytyczka literacka. Wzięło w nich udział 15 modera-
torów. W 2015 roku środki Instytutu Książki na realizację programu wyniosły 67,2 tys. zł.

W 2016 roku w województwie zachodniopomorskim działało już 71 DKK (53 dla 
dorosłych, 18 dla dzieci i młodzieży). Powstało 5 nowych klubów – 3 dla dorosłych 
(w Drawnie, Nowogardzie i Postominie) oraz 2 dla dzieci (przy Szkole Podstawowej 
nr 1 w Dębnie). Łącznie odbyło się 585 regularnych (średnio raz na miesiąc) spotkań, 
w których uczestniczyło 647 stałych członków (średnio 9 osób na jednym spotkaniu). 
Zakupiono 1520 woluminów (154 tytuły – 132 dla dorosłych, 22 dla dzieci i młodzieży). 
W ramach programu dotacyjnego, w bibliotekach na terenie województwa, w których 
działają kluby, odbyło się 26 spotkań autorskich sfinansowanych ze środków Instytutu 
Książki. Wzięło w nich udział 1151 uczestników. Z czytelnikami spotkali się: Katarzyna 
Bonda (Szczecin), Anna Czerwińska-Rydel (Chojna, Gryfino), Jacek Dehnel (Choszcz-
no, Koszalin), Marcin Górka (Szczecin), Małgorzata Kalicińska (Chojna, Choszczno, 
Darłowo, Dębno, Gryfice, Gryfino, Kamień Pomorski, Płoty, Police), Bronka Nowicka 
(Trzebiatów), Izabela Pietrzyk (Kołobrzeg, Międzyzdroje), Tanya Valko (Dębno, Dobra, 
Gryfice, Międzyzdroje, Przecław, Sianów). 
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W 2016 roku odbyły się też trzy szkolenia dla moderatorów zachodniopomorskich 
klubów: Jak prowadzić dyskusję literacką (prowadzenie Marta Konarzewska, 23 uczest-
ników), Po co nam te wszystkie nagrody? (prowadzenie Anna Marchewka, 15 uczestni-
ków), Organizacja i prowadzenie spotkań autorskich w bibliotekach – technika, dobre 
praktyki, perspektywa gościa i gospodarza, nowe technologie, aspekty prawne, podat-
kowe, marketingowe (prowadzenie Marcin Skrabka, 14 uczestników). W tym też roku 
Instytut Książki, w dniach 27–31 lipca we Wrocławiu, z okazji 10-lecia działalności 
DKK, zorganizował ogólnopolski zlot ich członków i moderatorów, a także ludzi z nimi 
związanych – Literacki Woodstock. W ciągu trzech dni trwania imprezy, jej uczestnicy 
wzięli udział w serii wystąpień i prezentacji, takich jak między innymi: Literatura polska: 
nowe trendy, Literatura polska na świecie, Bestseller: studium przypadku, Literatura 
(dla) kobiet, Komiks: panorama gatunku, Literatura dla wiecznie młodych: dystopia, 
postapo i nowa fantastyka, Co czytać z dziećmi, Literatura Europy Zachodniej, Literatura 
skandynawska, Literatura Europy Środkowej i Wschodniej, Literatura Ameryki Łaciń-
skiej, Literatura Afryki i Azji, Literatura anglosaska, Literatura Europy Południowej. 
Pierwszego dnia zlotu miała miejsce Gala Dyskusyjnych Klubów Książki. Jej program 
obejmował: wręczenie nagród dla najbardziej poczytnych autorów literatury pięknej, 
faktu oraz dla dzieci i młodzieży; spotkanie autorskie z gwiazdą – Rosą Montero; ban-
kiet; koncert zespołu Pablopavo i Ludziki. Drugiego dnia przygotowano dla uczestników 
panele dyskusyjne: Romans z tekstem – Jacek Dehnel, Wit Szostak (prowadzenie Piotr 

Katarzyna Bonda podczas spotkania z czytelnikami w Książnicy Pomorskiej (26 października 2016)
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Kofta), Siłaczki – Sylwia Chutnik, Magdalena Tulli (prowadzenie Agnieszka Wolny-
-Hamkało), Być kobietą… – Barbara Kosmowska, Joanna Fabicka (prowadzenie Marta 
Konarzewska), Kryminaliści – Marek Krajewski, Marcin Wroński (prowadzenie Piotr 
Huniewicz), Zielone książki – Stanisław Łubieński, Robert Pucek (prowadzenie Szymon 
Kloska), Opisanie światów – Wojciech Jagielski, Jacek Hugo–Bader (prowadzenie 
Michał Nogaś), Prze–tłumacze – Elżbieta Kalinowska, Tomasz Pindel (prowadzenie 
Sławomir Paszkiet), Auto–biografie – Grażyna Jagielska, Anna Janko (prowadzenie 
Mariusz Szczygieł). Główną atrakcją tego dnia były spotkania autorskie z Ildefonso Fal-
conesem i Olgą Tokarczuk. Natomiast w ostatnim dniu zlot przeniósł się na wrocławski 
rynek, gdzie po raz pierwszy wykonano Światowy hymn książki UNESCO oraz odbyło 
się spotkanie z Danutą Wałęsą, po którym uczestnicy wrócili do centrum wydarzeń 
Literackiego Woodstocku – na teren Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we 
Wrocławiu. Tam czekały na nich kolejne spotkania: Spojrzenie na polską ilustrację dla 
dzieci – Grażka Lange, Małgorzata Cackowska; Smartfon na trotuarze – Jakub Żulczyk, 
Łukasz Orbitowski; Kryminalistki – Gaja Grzegorzewska, Joanna Jodełka; Nie tylko 
bajki – Grzegorz Kasdepke, Anna Czerwińska-Rydel; O pisarzach – Michał Rusinek, 
Mariusz Urbanek; Dla przyjemności… – Małgorzata Gutowska-Adamczyk, Hanna 
Cygler; Opisanie jeszcze innych światów – Bartek Sabela, Ziemowit Szczerek; Polska 
wczoraj, Polska dziś – Lidia Ostałowska, Cezary Łazarewicz. Przejazd do Wrocławia, 
noclegi i wyżywienie ufundował Instytut Książki. W wydarzeniu mogli wziąć udział 
moderatorzy i członkowie klubów z całego województwa. Z Zachodniopomorskiego 
na Literacki Woodstock pojechało łącznie 31 osób. Budżet zadania Dyskusyjne Kluby 
Książki w województwie zachodniopomorskim w 2016 r. wyniósł 79,7 tys. zł, z czego 
79,2 tys. zł to środki Instytutu Książki. 

W 2017 roku liczba klubów w województwie zachodniopomorskim zwiększyła 
się do 83 (58 dla dorosłych, 25 dla dzieci i młodzieży). Powstały nowe DKK w: Bia-
łogardzie, Boninie (gmina Manowo), Choszcznie, Dębnie (dwa), Karsku, Koszalinie 
(dwa), Łobzie, Manowie (dwa), Międzyzdrojach, Nowogródku Pomorskim, Tucznie, 
Tychowie. Odbyły się 642 regularne spotkania, w których udział wzięło 752 stałych 
członków. Zorganizowano 34 spotkania autorskie sfinansowane w całości lub części ze 
środków Instytutu Książki. W zachodniopomorskich książnicach gościli: Hanna Cygler 
(Czaplinek, Nowogard, Pyrzyce, Sianów), Edward Dębski (Barlinek), Agnieszka Frączek 
(Chojna, Choszczno, Darłówko, Dębno, Drawno, Sianów, Stargard, Trzebiatów), Leszek 
Gnoiński (Choszczno), Szymon Hołownia (Dziwnów, Trzebiatów), Karol Lewandowski 
(Kołobrzeg), Agnieszka Lingas-Łoniewska (Białogard, Chojna, Międzyzdroje, Pyrzyce, 
Stanomino, Trzebiatów), Filip Łobodziński (Dębno, Karsko, Kołobrzeg), Arkadiusz 
Niemirski (Tuczno), Filip Springer (Bierzwnik, Dołuje), Piotr Stankiewicz (Gryfino, 
Koszalin, Sianów), Magdalena Zarębska (Gryfino), Jakub Żulczyk (Police, Szczecin).

W Książnicy Pomorskiej zorganizowano trzy szkolenia dla moderatorów klubów 
w województwie zachodniopomorskim: Dwa bratanki – odkrywamy literaturę węgierską 
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w Polsce (12 kwietnia, prowadzenie Anna Butrym i Marcin Skrabka, 42 uczestników), 
Literatura dziecięca. Najnowsze tendencje rozwojowe książki dla dzieci i młodzieży. 
Pedagogika zabawy w pracy z książką (23 października, prowadzenie Małgorzata 
Narożna, 17 uczestników), Wzorcowe spotkanie klubu książki (1 grudnia, prowadzenie 
Rafał Grzenia, 16 uczestników). 

Zakupiono 1936 woluminów, 1370 (137 tytułów) dla dorosłych i 566 (56 tytułów) dla 
dzieci i młodzieży. Przeważająca część książek zamówiona została u jednego dystrybutora 
(OSDW Azymut), który zaoferował najniższą cenę za przykładowych 20 tytułów, które 
znalazły się w zapytaniu ofertowym rozesłanym do 4 dużych dystrybutorów (pozostali to 
Bonito, Matras, Azymut). Książki zamawiane były na podstawie list tytułów nadesłanych 
od poszczególnych DKK w województwie zachodniopomorskim. Publikacje dotarły do 
klubów na początku września.

Gratulując wytrwania w lekturze niniejszego tekstu, proszę szanownego czytelnika 
o wybaczenie za powyższy natłok liczb. Jednak to one, gdy się w nie wczytać, najlepiej 
chyba obrazują czym są DKK. 

Dyskusyjne Kluby Książki wydają się bardzo ciekawą i dość skuteczną formą promo-
cji czytelnictwa. Może nie imponują swoim zasięgiem, jeśli przyjrzeć się dokładnie liczbie 
osób, do których dociera program, jednak przez te 10 lat funkcjonowania wytworzyły 
wierną grupę zaangażowanych odbiorców, regularnie spotykających się w bibliotekach 
i dyskutujących o książkach. Według badań Instytutu Książki aż 99,8% respondentów 

Agnieszka Lingas-Łoniewska w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Międzyzdrojach (13 listopada 2017)
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poleciłoby spotkania DKK swoim znajomym3. Członkowie klubów niejednokrotnie 
stanowią zżyte ze sobą mikrospołeczności. W sprawozdaniach rocznych często pojawiają 
się informacje o grupowym, właśnie jako DKK, włączaniu się do życia społeczności 
lokalnych – udziału w imprezach kulturalnych, festynach itp. Po dłuższym czasie funk-
cjonowania danego klubu, spotkania zaczynają tracić formalny początkowo charakter 
i stają się ważną emocjonalnie częścią życia członków DKK. Kluby zaczynają się 
spotykać także poza biblioteką (plaża, kawiarnia, ogród). Znany jest nawet przypadek 
małżeństwa wynikłego ze znajomości zawartej na spotkaniu klubu. Członkiem DKK 
może zostać każda osoba, nawet niezarejestrowana w danej bibliotece jako czytelnik. 
Informacja o spotkaniach klubu powinna być udostępniana wszelkimi sposobami przez 
książnicę. Ponadto na stronie Instytutu Książki widnieje na bieżąco aktualizowany wykaz 
wszystkich klubów w Polsce wraz z danymi kontaktowymi do ich moderatorów. A tymi 
zwykle są pracownicy bibliotek. W Zachodniopomorskiem w jednym tylko przypadku 
klub prowadzony jest przez wolontariusza. 

Założenie i sformalizowanie działalności DKK sprowadza się do kontaktu z koor-
dynatorem wojewódzkim i wypełnienia nadesłanej przez niego karty zgłoszeniowej. Po 
założeniu klubu moderator nowopowstałego DKK otrzymuje od koordynatora wykaz 
dostępnych w danej chwili publikacji, a po sporządzeniu na jego podstawie i przeka-
zaniu listy zamówień – paczkę z książkami. Na każdy tytuł w chwili zakupu przypada 
9–10 egzemplarzy publikacji, tak by starczyło ich dla średniej liczby członków jednego 
klubu. Po przeczytaniu i przedyskutowaniu zawartości paczki moderator odsyła książki 
i otrzymuje nowe. Koordynator raz w roku przeprowadza zakup nowości na podstawie 
list zamówień nadesłanych przez kluby. 

Poza stałymi członkami, do odbiorców programu należy też zaliczyć wszystkich 
uczestników otwartych dla publiczności spotkań autorskich. A te są dość istotne. Czę-
sto, dzięki programowi i środkom finansowym Instytutu Książki, bywają jedynymi 
spotkaniami z autorami, jakie odbywają się w mniejszych i z uboższymi budżetami 
bibliotekach. Stanowią też silny impuls dla kierownictw książnic do zakładania klubów. 
Potrafią przyciągnąć uwagę mediów i publiczności. 

Wojewódzkim koordynatorem zachodniopomorskich DKK jest zazwyczaj pracownik 
Działu Instrukcyjno-Metodycznego Książnicy Pomorskiej. Pierwszym był Paweł Ka-
mienowski, kolejnym Janina Arciszewska, a obecnie jest nim autor niniejszego tekstu.

3 P. Niedziela, P. Kieżun, Raport z badania dotyczącego realizacji programu „Dyskusyjne Kluby 
Książki”, Warszawa 2013, s. 3, http://www.instytutksiazki.pl/upload/Files/Raport_z_badania_
DKK.pdf (20 grudnia 2017).
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Grzegorz Piskorz
Książnica Pomorska w Szczecinie 

CZYTAĆ KAŻDY MOŻE... RZECZ O DYSKUSYJNYM  
KLUBIE KSIĄŻKI PRZY KSIĄŻNICY POMORSKIEJ

W 2007 roku ogłoszono Program Operacyjny Promocja Czytelnictwa, który był 
pilotowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach jego 
realizacji, we współpracy z Instytutem Książki i British Council, zainicjowano projekt 
Dyskusyjne Kluby Książki. Książnica Pomorska przystąpiła do niego we wrześniu tego 
samego roku, organizując pierwszy w Szczecinie DKK (odnotowano to w nr 185 „Ku-
riera Szczecińskiego” oraz ogłoszono na antenie Radia Szczecin). W okresie tym jego 
moderatorem była Jolanta Liskowacka, miłośniczka książek i osoba, która poprowadziła 
wiele spotkań autorskich. 

Grupa rozmawiająca o książkach liczyła 
12 osób – tyle pojawiło się na inaugu-
racyjnym spotkaniu (w Sali im. Stefana 
Flukowskiego). Potem liczba ta zmieniała 
się, oscylując pomiędzy 8 a 10 uczestnika-
mi. Zgodnie z ideą DKK, w spotkaniach 
naszego klubu brały udział osoby w różnym 
wieku, zarówno kobiety jak i mężczyźni. 
Pierwszą naszą lekturą była powieść Vedra-
ny Rudan, zatytułowana Ucho, gardło, nóż. 
W związku z tym, że na pierwszym spotka-
niu dopiero się poznaliśmy, dyskusja, którą 
zagaiła Jola nie była burzliwa i mieliśmy 
tremę przy zabieraniu głosu. Gdy pierwsze 
lody zostały przełamane, późniejsze nasze 

„rozmowy literackie” toczyły się w innej 
atmosferze i każdy klubowicz wypowia-
dał się swobodniej na temat przeczytanej 
książki. Opinie były różnorodne, jednym 
omawiana lektura podobała się bardziej, 
innym mniej, ale wszyscy zgodnie twier-
dzili po spotkaniach, że warto w szerszym 

Jolanta Liskowacka – pierwszy moderator DKK dzia-
łającego przy Książnicy Pomorskiej
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gronie prowadzić dialog o książkach. Z biegiem czasu rozmawialiśmy również o wy-
darzeniach kulturalnych, które zainteresowały klubowiczów na tyle, by podzielić się 
z innymi opinią o nich.

W 2010 roku moderatorem DKK przy Książnicy Pomorskiej został autor niniejszego 
tekstu. Jola przekazała mi tę funkcję z myślą, że mój sposób prowadzenia klubu i dyskusji 
będzie inny – męski. W tym czasie zmienił się skład osobowy naszej grupy. Pojawiło się 
parę młodszych osób o nowych preferencjach czytelniczych. Zacząłem wybierać książ-
ki, mając w dużej mierze na uwadze właśnie tych klubowiczów. Od tej pory czytaliśmy 
również literaturę faktu: wywiady, biografie pisarzy, artystów, reportaże autorów polskich 
i zagranicznych. Dzięki temu, że tematyka publikacji była różnorodna, nasze spotkania 
były ciekawsze, a dyskusje bardziej burzliwe. Rozmawialiśmy zarówno o prozie, jak 
i o poezji. Tematem naszych „analiz literackich” była głównie tzw. klasyka, ale nie stro-
niliśmy także od literatury współczesnej. W ciągu 10 lat działalności DKK przy Książnicy 
Pomorskiej przeczytaliśmy ponad 100 tytułów autorów polskich i zagranicznych. Wśród 
tych pierwszych znalazły się: Lala Jacka Dehnela, Senność Wojciecha Kuczoka, Traktat 
o łuskaniu fasoli Wiesława Myśliwskiego, Zima Andrzeja Stasiuka, Księgi Jakubowe Olgi 
Tokarczuk, Morfina Szczepana Twardocha, Anteny Adama Zagajewskiego, Ostatnie słowo 
– wywiad Renaty Kim z Andrzejem Żóławskim. Książki autorów zagranicznych, o których 
dyskutowaliśmy to: Papuga Flauberta Juliana Barnesa, Hańba Johna Maxwella Coetzeego, 
Mapa i terytorium Michela Houellebecqa, W drodze Jacka Kerouaca, Ojcobójca Martina 
Pollacka, Piąte dziecko Doris Lessing, Harmonia cælestis Pétera Esterházy’ego.

Oprócz comiesięcznych rozmów o literaturze, pod egidą DKK, organizowane były 
również spotkania autorskie (w Sali im. Zbigniewa Herberta lub w Sali pod Piramidą) 

Spotkanie DKK w Sali im. Stefana Flukowskiego w Książnicy Pomorskiej Aut. M. Jaremek
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z pisarzami, poetami, aktorami i dziennikarzami, na których promowano książki (czy-
tane przez klubowiczów). Po dyskusji z autorem można było kupić jego stare i nowe 
publikacje (księgarnia Zamkowa oferowała zawsze sporą liczbę tytułów do kupienia), 
a także poprosić go o autograf. Bohaterami tych wydarzeń byli między innymi: Katarzyna 
Bonda, Małgorzata Braunek, Wojciech Jagielski, Daniel Odija, Andrzej Sosnowski, An-
drzej Stasiuk, Mariusz Szczygieł, Krzysztof Varga i in. Na spotkania z nimi przychodziło 
wiele osób pragnących poznać osobiście autorów czytanych publikacji (najczęściej miało 
to miejsce w trakcie „ceremonii” podpisywania książek). Osoby prowadzące rozmowy 
z naszymi gośćmi dbały o to, by podejmowane były ciekawe tematy związane z ich 
twórczością i przyszłymi projektami. Czasami autorzy nawet odkrywali przed publicz-
nością tajniki swojego warsztatu pracy. 

Z czasem spotkania DKK stały się okazją do porozmawiania o tym, co interesuje 
klubowiczów, na przykład tytuły książek i pisarze spoza listy proponowanych do 
przeczytania. Rozmawialiśmy także o filmie, teatrze czy muzyce. Zaczęliśmy spotykać 
się w różnych miejscach w Książnicy Pomorskiej albo poza nią, potwierdzając, że 
dyskutować o przeczytanej książce można prawie wszędzie (taka jest też idea tego typu 
projektów czytelniczych). Niektórzy postanowili spróbować swoich sił w twórczości 
literackiej. Jedna z klubowiczek napisała książkę, którą przeczytaliśmy i omówiliśmy 
w naszym dyskusyjnym gronie. Było to ciekawe doświadczenie dla autorki, ponieważ 
uczestniczyła w spotkaniu jednocześnie jako czytelniczka i jako pisarka. 

Duże znaczenie dla klubu miały kontakty z mediami, zarówno na początku jego istnie-
nia, jak i potem. W ten sposób promowano jego działalność poza biblioteką wojewódzką. 

Spotkanie autorskie z Krzysztofem Vargą (2012) Aut. J. Surudo
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Spotkanie autorskie z Mariuszem Szczygłem (2014) Aut. J. Surudo

Spotkanie autorskie z Katarzyną Bondą (2016) Aut. J. Surudo
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Z okazji pięciolecia powstania klubów książki, udzieliłem w Radiu Szczecin wywiadu 
na temat ich kondycji w naszym województwie (w tym naszego). Rozmawialiśmy także 
o pisarstwie Krzysztofa Vargi, z którym czytelnicy mieli niedługo potem spotkać się 
w Sali im. Zbigniewa Herberta w Książnicy Pomorskiej. Wydarzenie to zostało nagrane 
przez Telewizję Polską i zaprezentowane w programie zdającym relacje z ciekawych 
imprez kulturalnych. Wziąłem też udział w dyskusji w jednym z programów Radia 
Szczecin na temat bookcrossingu – nowej formy czytelnictwa, która podobnie jak DKK, 
propagowana jest dopiero od kilkunastu lat w naszym kraju.

Gdy w 2007 roku powstawał nasz klub, pierwszy w województwie zachodniopomor-
skim, idea DKK dopiero kiełkowała, grup czytelniczych było niewiele. Teraz istnieje 
i działa ponad 80 takich klubów (dla dorosłych, a także dla dzieci i młodzieży). Wydaje 
się, że ta forma czytelnictwa ma przed sobą przyszłość. Już na spotkaniu inauguracyj-
nym rozmawialiśmy z pierwszym moderatorem klubu Jolantą Liskowacką na temat 
perspektyw tego przedsięwzięcia. W Polsce kluby czytelnicze dopiero powstawały i ich 
dalsze losy były wielką niewiadomą. Później okazało się, że idea okazała się atrakcyjna 
i stała się popularna. Nasza grupa jest tego dobrym przykładem. Patrząc z perspektywy 
naszego DKK, można powiedzieć, że ta część społeczeństwa, która czyta książki, chce 
też o nich rozmawiać, a bibliotekom zależy na posiadaniu przynajmniej jednej czytającej 
grupy. Na spotkania klubu działającego przy Książnicy Pomorskiej przychodzi obecnie 
kilkanaście osób. Istnieje również grupa na Facebooku, która nazywa się Dyskusyjny 
Klub Książki w Szczecinie, licząca ponad 20 osób. Są to nasi klubowicze i sympatycy. 
Taka forma promocji i kontaktu to jeszcze jeden sposób na wymianę zdań o czytanej 
literaturze, przedstawianie recenzji znalezionych w sieci, informowanie o nowościach 

Jedno ze spotkań DKK przy Książnicy Pomorskiej w 2017 roku
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wydawniczych. Umożliwia też dodatkową dyskusję na temat różnych ciekawych wy-
darzeń kulturalnych. Ponadto pełni rolę informacyjną. Na przykład zapowiedzi spotkań 
przekazywane są za pomocą wspomnianego portalu społecznościowego. Wykorzystując 
go, można propagować nie tylko działalność swojego klubu, ale również wydarzenia 
kulturalne organizowane przez bibliotekę, przy której działa.
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Szymon Głod, Monika Jakubowska, Anna Piecyk
Miejska Biblioteka Publiczna w Międzyzdrojach

DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI PRZY MIEJSKIEJ  
BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W MIĘDZYZDROJACH

Początki DKK przy MBP w Międzyzdrojach sięgają 2007 roku, kiedy zainteresowanie 
tego rodzaju działalnością wyraziła młodzież Gimnazjum nr 1. Początkowo spotkania 
odbywały się pod hasłem Literatura to też zabawa. 

Ich moderatorem była Karolina Zapart – ówczesny pracownik placówki. Rozmawiano 
między innymi o najnowszych bestsellerach wydawniczych, adaptacjach filmowych, 
spędzano także czas na zdobywaniu wiedzy i dyskusjach w kameralnym gronie. Bi-
bliotekarze starali się, aby rozmowy dotyczyły kontrowersyjnych tematów poruszanych 
w książkach. Rozprawiano także o poezji i teatrze. Wiele ciekawych pomysłów mieli 
także dorośli członkowie DKK. Oprócz literatury, tematyką prowadzonych debat był 
region i sprawy związane z Międzyzdrojami. 

Obecnie dyskusje urozmaicają anegdoty oraz śmiałe i celne uwagi mieszkanki miasta 
pani Jolanty Kubajczyk. Natomiast pani Celina Świglińska, również uczestniczka prawie 

Początki DKK w Międzyzdrojach (2007)
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każdego spotkania, zawsze stara się wypożyczyć omawianą pozycję i rozpropagować 
spotkania DKK wśród znajomych. 

W związku z turystycznym charakterem Międzyzdrojów pojawiła się propozycja 
spotkań dotyczących książek podróżniczych. Są one organizowane pod hasłem „Podróże 
małe i duże”. 

Cieszą się dużym powodzeniem i dają możliwość prezentacji miejsc, które odwie-
dzili mieszkańcy miasta i regionu. Rozmawiano już o Tonym Haliku, jego podróżach 
i książkach, wyprawach Martyny Wojciechowskiej i jej relacjach z wypraw. Na podstawie 
Kanonu krajoznawczego województwa zachodniopomorskiego (red. Małgorzata Duda, 
Tomasz Duda, Robert Śledziński) dyskutowano o publikacjach promujących Pomorze 
Zachodnie. Podczas jednego ze spotkań, Michał Rembas i Tomasz Wieczorek opowia-
dali o mało uczęszczanych szlakach naszego regionu, przedstawionych w przewodniku 
Śladami Lubinusa. Przewodnik niezwykły. Pomysłem bibliotekarki Moniki Jakubowskiej 
są spotkania zatytułowane „Wspomnień czar”, podczas których wykorzystywane są pre-
zentacje multimedialne ukazujące Międzyzdroje sprzed lat. Monika Jakubowska stara 
się także propagować publikacje na ten temat dostępne w bibliotece, między innymi 
Międzyzdroje na dawnych pocztówkach czy albumy ze starymi prywatnymi zdjęciami 
udostępnionymi przez mieszkańców miasta. Spotkania te organizowane są cyklicznie –  
dotąd odbyły się pięć razy. W ramach działalności DKK ma miejsce wiele spotkań au-
torskich. Dotąd wzięły w nich udział między innymi Monika Szwaja, Katarzyna Ener-

Członkowie DKK w Międzyzdrojach (15 września 2016)
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Spotkanie z cyklu „Podróże małe i duże” (21 listopada 2013)

Spotkanie autorskie z Marią Czubaszek (15 października 2013)
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Spotkanie autorskie z Grzegorzem Miecugowem (23 października 2013)

Spotkanie autorskie z Krzysztofem Skibą (18 listopada 2014)



2727

A ARTYKUŁY

lich, Monika Sawicka, Małgorzata Kalicińska. Każdego roku jedno z nich finansowane 
jest przez Instytut Książki. Na przykład w 2012 roku wsparto w ten sposób spotkanie 
z Michałem Witkowskim, a w kolejnych latach z Marią Czubaszek, Krzysztofem Skibą, 
Tanyą Valko, Magdaleną Witkiewicz, Krzysztofem Kowalewskim. 

Czytelniczki i czytelnicy międzyzdrojskiej książnicy chętnie uczestniczą w każdym 
spotkaniu autorskim. Mając to na względzie, pracownicy placówki – Anna Piecyk i Szy-
mon Głod – zaproponowali im prezentowanie własnej twórczości podczas tych wydarzeń. 
Wśród osób piszących poezję, które miały okazję przedstawić swój dorobek, znalazły 
się Julianna Rogowska, Marianna Kargul i Krystyna Rycombel. Wieczory poezji z ich 
udziałem, z oprawą muzyczną, na stałe wpisały się w coroczny harmonogram imprez 
przygotowywanych przez bibliotekę. Stały się one inspiracją do wydania zbioru poezji 
mieszkańców regionu przez gminę Międzyzdroje. Dyskusyjny Klub Książki, organizując 
spotkania, stara się dobierać ich tematy tak, aby podejmować problematykę z różnych 
dziedzin życia. Była więc już omawiana twórczość między innymi Marii Nurowskiej, 
Barbary Rybałtowskiej czy Manueli Gretkowskiej. Rozmawiano o tzw. literaturze kobie-
cej, fenomenie skandynawskich kryminałów a nawet fantastyce, która również ma swoje 
grono miłośników. W organizacji i prowadzeniu działalności międzyzdrojskiego DKK 
pomaga wieloletni pracownik biblioteki Anita Cieślak, która na każde spotkanie przygo-
towuje kilka intrygujących książek, niejednokrotnie zaraz po omówieniu wypożyczanych 
przez członków klubu. W okresie letnim swoimi przemyśleniami na temat czytanych 

Spotkanie DKK w Międzyzdrojach (1 lipca 2017)
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książek dzielą się również turyści, którzy są mile widziani w gronie klubowiczów. Przy-
byli goście dzielą się nie tylko swoimi poglądami na podejmowane tematy, ale też często 
opowiadają o funkcjonowaniu bibliotek i innych instytucji kultury, z których korzystają. 
Zdarza się, że przekonują, iż przy niewielkich nakładach pieniężnych można realizować 
ciekawe projekty. Przypatrują się również, jak funkcjonuje międzyzdrojska placówka.

Mamy nadzieję, że międzyzdrojski DKK z każdym rokiem będzie się powiększał, 
abyśmy mogli w jak najszerszym i różnorodnym gronie dyskutować o ciekawych i in-
tersujących książkach oraz zawartych w nich problemach.
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Julia Chowańska
Biblioteka Publiczna w Gryfinie

DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI DLA DOROSŁYCH W GRYFINIE

Dyskusyjny Klub Książki dla dorosłych przy Bibliotece Publicznej w Gryfinie roz-
począł swoją działalność jesienią 2009 roku. Zaczęliśmy dość nietypowo. Wybrałam się 
z wizytą do gimnazjum, żeby zachęcić młodych czytelników do uczestnictwa w spotka-
niach klubu. Przy okazji, podczas rozmowy z uczniami, pytałam ich, czy lubią czytać 
i co czytają najchętniej, starając się zorientować w potrzebach czytelniczych młodego 
pokolenia. Ponieważ uczniowie, z klas które odwiedziłam, mieli wziąć niebawem udział 
w spotkaniu autorskim z prof. Ingą Iwasiów, wykorzystałam też możliwość rozmowy 
z nimi do tego, by przybliżyć im twórczość tej znakomitej pisarki. 

Dyskusyjny Klub Książki dla dorosłych oficjalnie rozpoczął działalność 27 paździer-
nika 2009 roku, właśnie spotkaniem z Ingą Iwasiów. Skupiliśmy się na rozmowie o jej 
debiucie powieściowym – książce zatytułowanej Bambino. Uczestnicy mieli okazję 

Spotkanie DKK w Gryfinie w czerwcu 2010 roku 
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porozmawiać z autorką o przesłaniu i wymowie utworu. Dowiedzieliśmy się również, że 
wiele wątków powieści ma swoje źródło w osobistym życiu pisarki. Dotyczy to między 
innymi tytułowego baru, który istniał naprawdę i do którego Inga Iwasiów chodziła 
jako dziecko.

Zainspirowani spotkaniem z osobą obdarzoną wielkim talentem pisarskim (doro-
bek Ingi Iwasiów obejmuje tak zróżnicowane formy, jak powieści, opowiadania, eseje, 
wiersze, rozprawy krytycznoliterackie), a jednocześnie skromną i bardzo pracowitą, 
rozpoczęliśmy swoje cykliczne spotkania z książką. Zachęcając do uczestnictwa w klubie, 
podkreślałam, że dzięki rozmowie o przeczytanym utworze, mamy możliwość dostrze-
żenia w nim wielu ukrytych wątków i docenienia jego walorów literackich, których 
możemy nie zauważyć, czytając w samotności. 

Tak też się działo podczas naszych spotkań. Dyskutując o przeczytanej książce, 
odkrywaliśmy ją wspólnie na nowo. Wielu uczestników podkreślało, że dopiero po roz-
mowie i analizie zarówno treści, jak i formy utworu, można go „kompetentnie” ocenić. 
Co ciekawe, najczęściej dochodziliśmy do wniosku, że książki „niepozorne”, wydające 
się przy pierwszym czytaniu niezbyt atrakcyjne, po wymianie poglądów na ich temat 
z innymi czytelnikami wiele zyskują. Z kolei książki bardzo poczytne, znajdujące się na 
szczytach list bestsellerów, nie okazywały się często wdzięcznym tematem do rozmowy – 
przy wnikliwszym przyjrzeniu się im zauważaliśmy wiele niedoskonałości i ocenialiśmy 
jako „niedopracowane” bądź „przegadane”.

Pierwszy rok działania klubu to okres jego najprężniejszej działalności, ze stałą i dość 
liczną, jak na nasze niewielkie miasto, grupą klubowiczów. Na każde spotkanie przycho-
dziło około ośmiu osób, zawsze bardzo dobrze przygotowanych i chętnych do dyskusji. 
Byli to w większości uczniowie klas maturalnych i studenci. Do grona uczestników 
należało również dwóch nauczycieli oraz pracownik biblioteki. Spotkania pełne były 
burzliwych rozmów, połączonych z głęboką, krytycznoliteracką analizą utworów. Nie 
zabrakło też momentów zabawnych. Podczas naszego pierwszego spotkania w budynku 
biblioteki wyłączono prąd, jednak tak zapamiętaliśmy się w dyskusji, że nie chcąc jej 
przerywać, kontynuowaliśmy spotkanie przy świetle zapalonych świec.

W pamięci zapadło nam również spotkanie ze szczecińską pisarką – Moniką Szwają. 
Podczas niepowtarzalnej rozmowy z panią Moniką mogliśmy poznać ją jako osobę obda-
rzoną niezwykłą charyzmą, optymistkę, która w swojej twórczości starała się przekazać 
ludziom jak najwięcej pozytywnej energii. Wpisując się do bibliotecznej księgi pamiątko-
wej, pani Monika wyraziła nadzieję i chęć powtórnej wizyty w naszym mieście. Niestety, 
nie będziemy już mieli możliwości ponownego spotkania tej nieprzeciętnej kobiety…

Spotkania klubu odbywały się do czerwca 2010 roku, kiedy to jego działalność została 
zawieszona. W kwietniu 2011 roku reaktywacji klubu podjął się Paweł Żebiełowicz, jed-
nak po kilku spotkaniach, DKK dla dorosłych został zawieszony, a następnie zamknięty. 
Po dłuższej przerwie, 8 grudnia 2015 roku, ponownie zainicjowaliśmy spotkania, a ja 
powtórnie zostałam moderatorką klubu.
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Z uwagi na to, iż większość członków dawnej grupy wyprowadziła się z Gryfina, 
trzeba było podjąć trud jej tworzenia od nowa. Mimo blisko dwuletniego okresu działania 
DKK, do dziś nie udało się zrekonstruować grona tak licznego, jak było ono w pierw-
szym okresie istnienia klubu. Obecnie na spotkania przychodzą zaledwie średnio cztery 
osoby. Zmienił się ponadto wiek uczestników. Podczas gdy wcześniej klubowiczami byli 
w większości uczniowie i studenci, obecnie są nimi wyłącznie osoby pracujące i emeryci. 
Kolejną różnicą w porównaniu z dawną grupą jest dość mocno zróżnicowany sposób 
odbioru lektury przez osoby obecnie przychodzące na spotkania. Niektórzy członkowie 
klubu, opowiadając o swoich wrażeniach po przeczytaniu książki, skupiają się na jej 
analogiach ze swoim życiem. W momencie, gdy rozmowa schodzi na zbyt osobiste tory 
(a często staje się wręcz monologiem, który treścią bardzo daleko odbiega od tematu spo-
tkania), ważne jest, aby prowadzący spróbował „podrzucić” grupie całkiem inny wątek. 
Przygotowując się do spotkania, trzeba więc dostrzec w książce możliwie jak najwięcej 
tematów do rozmowy, tak by każdy z uczestników miał szansę się wypowiedzieć.

Patrząc z blisko 10-letniej perspektywy, uważam prowadzenie klubu za niepowtarzal-
ne przeżycie. Oprócz oczywistych korzyści, takich jak możliwość spotkań z autorami oraz 
konieczność wnikliwszej analizy czytanych książek, dyskusje z miłośnikami literatury 
pozwalają uzyskać odpowiedzi na nurtujące chyba każdego świadomego bibliotekarza 
pytania. Dzięki spotkaniom mamy szansę dowiedzieć się między innymi: co najchętniej 
czytają nasi „klienci”, dlaczego lubią dany typ literatury, jaka jest dla nich największa 

Spotkanie z Małgorzatą Kalicińską
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korzyść z czytania. Mnie osobiście interesują ponadto zagadnienia związane z odbio-
rem literatury. Obserwując i słuchając przychodzących na spotkania ludzi, zauważam, 
jak duży wpływ na stosunek do lektury mają osobiste przeżycia i doświadczenia oraz 
osobowość czytającego. Fascynujące jest to, że spośród kilku osób, które zapoznały się 
z książką, każda z nich może mieć jej całkowicie inną percepcję. Przekłada się to na 
przebieg rozmowy i jej atrakcyjność – najciekawsze są te spotkania, na których uczestnicy 
mają odmienną ocenę oraz skrajnie różne poglądy na temat przeczytanych publikacji, co 
niekiedy prowadzi do burzliwych dyskusji. Różnice zdań podczas rozmowy to z kolei 
zachęta dla uczestników, by wnikliwiej zapoznać się z książką, tak by móc opowiedzieć 
się po którejś ze stron w trakcie wymiany zdań. Często też udział w spotkaniu skłania do 
przeczytania utworu, po który czytelnik nie sięgnąłby „dobrowolnie”. Wybierając książki 
do dyskusji, prowadzący klub ma więc wpływ na kształtowanie się gustów czytelniczych.

Z moich obserwacji zainteresowań czytelników rodzajami literatury wynika również, 
że coraz mniej atrakcyjna staje się dla nich literatura piękna. Ważne jest więc, aby uroz-
maicać spotkania, oferując ich uczestnikom zróżnicowane typy lektur. Oprócz najczęściej 
czytanych powieści i opowiadań, można też zaproponować jako temat do dyskusji zbiory 
felietonów, reportaże, a nawet książki popularnonaukowe. Warto również zapraszać 
autorów, którzy mają w swoim dorobku nie tylko utwory prozatorskie bądź poetyckie. 
W tym roku podczas Tygodnia Bibliotek odwiedził nas Piotr Stankiewicz, autor książki 
zatytułowanej Sztuka życia według stoików. I chociaż frekwencja na spotkaniu nie była 

Spotkanie z Piotrem Stankiewiczem
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duża (jednak jak na Gryfino i tak dość spora), to osoba autora i poruszana przez niego 
problematyka przyciągnęła do biblioteki osoby, które do tej pory bardzo rzadko w niej 
bywały, a także będące w niej pierwszy raz.

Podsumowaniem działalności DKK dla dorosłych przy Bibliotece Publicznej 
w Gryfinie mogą być słowa jednej z uczestniczek: Nasze spotkania to dowód na to, że 
w dzisiejszym pędzącym świecie, potrzeba się czasem zatrzymać, by poświęcić chwilę 
na spokojną refleksję.
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Aleksandra Bańcarz, Monika Maciejewska
Moderatorki Dyskusyjnego Klubu Książki przy Bibliotece Międzywydziałowej 
Uniwersytetu Szczecińskiego

WIELKA HISTORIA DYSKUSYJNEGO KLUBU KSIĄŻKI  
PRZY BIBLIOTECE MIĘDZYWYDZIAŁOWEJ  

UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

Ponoć młodzi ludzie już nie czytają książek. Wydaje się, że tezę tę mogłaby potwier-
dzać skromna frekwencja na spotkaniach naszego klubu – liczba ich uczestników waha się 
pomiędzy trzema a ośmioma osobami, przy czym stali członkowie to cztery czytelniczki. 
Jednak naszym zdaniem już samo istnienie Studenckiego DKK przeczy takim stwier-
dzeniom. Pomysł utworzenia klubu zakiełkował w głowie pewnej zaczytanej studentki 
medycyny, która nie tylko chciała dzielić się z innymi swoimi wrażeniami z lektury, ale 
pomyślała również, że dobrze by było, gdyby byli to ludzie w podobnym wieku, o po-
dobnych doświadczeniach życiowych. Ponieważ ciągnie swój do swego, okazało się, że 
wśród jej znajomych szybko znalazły się inne zapalone czytelniczki, z których pomocą 
11 kwietnia 2016 roku zorganizowano pierwsze oficjalne spotkanie Studenckiego DKK. 
Każda z nas trochę inaczej wyobrażała sobie nasze dyskusje. Aktualna moderatorka 
klubu przyznaje, że początkowo myślała o kameralnych, nieoficjalnych rozmowach 
i była zaskoczona, gdy dowiedziała się o możliwości funkcjonowania klubu pod pa-
tronatem Instytutu Książki, z jego wsparciem w postaci zakupu książek znajdujących 
się na naszej studenckiej must-read. Spotkania klubu początkowo odbywały się w sali 
znajdującej się na szóstym piętrze Książnicy Pomorskiej, ku zaskoczeniu wielu osób, 
które nie zdawały sobie sprawy, że w zachodniopomorskiej bibliotece wojewódzkiej 
jest aż tyle kondygnacji. I choć trudno wyobrazić sobie miejsce, w którym serce mola 
książkowego mogłoby bić szybciej, to jednak z czasem klub przeniósł się do Biblioteki 
Międzywydziałowej US, z której uprzejmości i małej sali konferencyjnej korzysta do 
dziś. W trakcie działalności Studenckiego DKK przeczytaliśmy, a następnie żywiołowo 
omówiliśmy następujące pozycje: Drogę Cormaca McCarthy’ego, Miłość w czasach 
zarazy Gabriela Garcíi Márqueza, Paragraf 22 Josepha Hellera, Wszystko za Everest 
Jona Krakauera, Żar Sándora Máraiego, Uciekinierkę Alice Munro, Piąte dziecko Doris 
Lessing, Na południe od granicy, na zachód od słońca Harukiego Murakamiego, Tajem-
nicę pani Ming Érica-Emmanuela Schmitta. Staramy się dbać o różnorodność wybieranej 
literatury, co cenią sobie członkowie klubu – przynależność do niego daje możliwość 
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poszerzenia swoich czytelniczych horyzontów i zapoznania się z powieściami, po które 
w innym razie nigdy by się nie sięgnęło. Nasz klub jest wybitnie sfeminizowany, choć 
nie prowadzimy żadnej „seksistowskiej” polityki i każdy jest w nim mile widziany. 
Przez kolejne spotkania przewinęło się kilku mężczyzn, jednak żaden z nich nie ostał 
się na dłużej. Mamy nadzieję, że jeszcze się to zmieni. Choć w nazwie klubu widnieje 
słowo „studencki”, to jest on otwarty na ludzi w każdym wieku, nie sprawdzamy przy 
wejściu legitymacji. Inaczej niż w niektórych nocnych klubach, na spotkanie DKK 
każdy może wejść za darmo. Po roku „prezesowania” założycielka klubu, z powodu 
innych obowiązków, musiała zrezygnować z przyjemności jego prowadzenia, ale ku 
swojej radości znalazła godną następczynię, dzięki której Studencki DKK nadal działa 
i mamy nadzieję, że w rozpoczynającym się już niedługo kolejnym roku akademickim 
wspaniale się rozwinie. Na koniec pragniemy gorąco zachęcić wszystkich czytelników 
do zaangażowania się w działalność DKK. Uważamy, że może to przynieść bardzo dużo 
satysfakcji, co potwierdza Monika:

Uważam, że klub książki to świetna inicjatywa. Pozwala na spotkanie z ludźmi, 
z którymi dzielimy pasję – czytanie – a przy tym czasem tak różnych od nas w swoich 
upodobaniach i poglądach dotyczących literatury i nie tylko. Niejednokrotnie było tak, 
że po spotkaniu zaczynałam zupełnie inaczej interpretować przeczytaną książkę albo 
czasem w ogóle zaczynałam dopiero zauważać, że może mieć ona jakiś sens, mieć jakieś 
przesłanie, że można ją jakkolwiek zinterpretować. Uczestnictwo w spotkaniach klubu 
książki jest więc wielce wzbogacającym doświadczeniem, które polecam wszystkim.
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Mariola Kloska
Moderatorka Dyskusyjnego Klubu Książki w Karsku 

NIETYPOWY KLUB KSIĄŻKI

Piszę tę opowieść o wiejskim klubie książki w Karsku właściwie z pozycji wolonta-
riuszki, osoby, która z miłości do książek, do czytania, stała się najpierw członkiem klubu, 
a potem jego moderatorką. Podjęłam się z przyjemnością opisania naszego Dyskusyjnego 
Klubu Książki, jednak o pomoc w odtworzeniu historii naszej grupy musiałam poprosić 
inicjatorki akcji – dwie Elżbiety. 

Pamiętam dzień, gdy dowiedziałam się o pierwszym spotkaniu DKK w bibliotece 
w Karsku. Wtedy to pani Ela Mickiewicz, prezes Koła Przyjaciół Karska i Okolic, 
pierwsza z dwóch El, siedziała z kilkoma osobami z „mojej” wsi Parzeńsko przy stole 
na podwórku sołtysa i opowiadała o nowych możliwościach aktywnego życia w gminie, 
w nowym roku szkolnym 2011/2012. Jedna z nich zainteresowała mnie szczególnie – oto 
powstaje przy bibliotece w Karsku DKK, na wzór Dyskusyjnych Klubów Filmowych, 
i będzie można w większym gronie porozmawiać o książkach. Na dodatek będziemy 
mieć dostęp do nowości książkowych, najlepiej ocenianych, nagradzanych. My, „po-
łykacze książek”, będziemy robić to, co tak bardzo lubimy – czytać, a potem wspólnie 
o naszej lekturze dyskutować. Brzmiało to dla mnie bardzo ciekawie, bo czułam się 
mocno wyłączona z życia kulturalnego po przeprowadzce ze Szczecina do małej wsi 
na rubieżach województwa. 

Niedługo potem spotkaliśmy się już nie na sołtysowym podwórku, tylko w piwnicznej 
salce gminnej biblioteki. O pani Eli można by napisać odrębną opowieść, ponieważ była 
to „osoba-instytucja” w czasie, gdy jeszcze pracowała. Przemiła, energiczna, tryskająca 
pomysłami, znająca wszystkich w gminie i – co najważniejsze – zawsze uśmiechnięta 
i pozytywnie nastawiona do życia i ludzi. To ona wiedziała kogo w gminie zachęcić 
do każdej nowej akcji. Kiedy stałam się w 2006 roku, po tragicznej śmierci mego 
męża i przymusowej przeprowadzce ze Szczecina do domu na wsi, mieszkanką gminy 
Nowogródek, rolniczką i „kobietą ze wsi”, postanowiłam zaangażować się w to nowe 
życie, poznać sąsiadów i aktywnie uczestniczyć w funkcjonowaniu społeczności gminy. 
Pani Ela wiedziała, że chętnie uczestniczę w różnych gminnych przedsięwzięciach, że, 
korzystając z gminnej biblioteki, dużo czytam, że interesuję się historią okolic, więc 
i mnie zaprosiła na pierwsze spotkanie. 

Nowogródek Pomorski to gmina na krańcu województwa zachodniopomorskiego 
i powinna właściwie należeć do Lubuskiego, jak kiedyś należała do Gorzowskiego, 
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bo do Gorzowa stąd tylko 30 km, a do Szczecina aż 100. Skoro jednak tak zostaliśmy 
przypisani jako obywatele i czytelnicy, to i Książnica Pomorska również wzięła nas 
pod swoje skrzydła i zainicjowała tu działalność DKK. Ale nie tak bezpośrednio u nas. 
Najpierw w bibliotece w Barlinku (oddalonym od Karska o 15 km), w której pracowała 
druga Ela – Ela Smoczyk. W 2009 roku wdrożono Program Rozwoju Bibliotek na lata 
2009–2015, a kolejna energiczna kobieta, wspomniana Ela Smoczyk, postarała się o ak-
ces barlineckiej książnicy do niego. Dzięki temu biblioteka dostała granty na rozwój, 
a nasza (obecnie) koleżanka – szansę na ciekawe szkolenia i poznanie nowych szans na 
utrzymanie przy życiu świata czytelniczek i czytelników. Instytut Książki zapropono-
wał wówczas bibliotekom nową formę czytelnictwa, nasze DKK, a wielu bibliotekarzy 
nauczył zupełnie nowej formy kontaktu z czytelnikami. Myślę, że sytuacja była drama-
tyczna, bowiem poziom czytelnictwa był dołujący od lat, a liczba osób sięgających po 
książkę – dramatycznie spadająca. A gdzie jeszcze mówić o poziomie czytanej literatury!

Skąd Ela z Barlinka w Karsku? Samo życie. Zmieniła pracę i dostała etat w bibliotece 
gminnej w Karsku. Był 2011 rok. Barlinek stracił energetyczną osobę z inicjatywą, a gmi-
na Nowogródek Pomorski zyskała DKK, ponieważ Ela Smoczyk od razu zainicjowała 
jego działalność w nowym miejscu pracy.

Powróćmy do spotkania założycielskiego.
Zebrało się na nim około 10 osób, czytelniczek z największą liczbą przeczytanych 

książek w gminie, a do tego chętnych do dyskusji o lekturze w gronie nieznanych lub 
mało znanych osób. To było wyzwanie! Ela Smoczyk na tym i na kilku kolejnych 
spotkaniach powtarzała nam katechizm czytelnika, co bardzo ośmielało prywatnych, 
domowych czytelników do wyrażania swoich opinii, refleksji i przemyśleń na nowym 
forum. Wyglądało na to, że nic nie musimy, a prawie wszystko możemy. Zupełnie ina-
czej niż w szkole, z którą czytanie nam się kojarzyło. Byliśmy zaciekawieni, ale i trochę 
onieśmieleni. Pełni obaw i gotowi na nowe.

Osoby, które przewinęły się przez te sześć lat przez nasz klub, pochodziły z róż-
nych środowisk. Były nauczycielki, bibliotekarki, sekretarka, plastyczka, pracowniczki 
urzędów, emerytki i inne, nieznane z profesji, nieodpytywane o to, osoby. Nieśmiałe 
z początku dyskusje przerodziły się z czasem w bardzo ożywione spory, przekonywanie 
się nawzajem do spojrzenia z innej strony na poruszane w lekturach tematy. 

Miejscem naszych spotkań była i jest biblioteka w Karsku. Użyczyła nam ona jednej 
z sal, odseparowanej od serca wypożyczalni, co dało nam intymną atmosferę i możliwość 
swobodnej wymiany poglądów oraz artykułowania – nawet głośno i emocjonalnie – na-
szych myśli. Kawa i herbata oferowana przez placówkę, a potem już kupowana przez 
nas, ciasto domowej roboty przynoszone przez czytelniczki, owoce, orzeszki i drobne 
przekąski, podtrzymywały nasze siły witalne i energię dyskusji. Problemem w takiej 
wiejskiej gminie są odległości. Jeśli mieszkasz w samym Karsku, to na spotkanie doj-
dziesz na piechotę. Jeśli mieszkasz w innej wsi, potrzebujesz samochodu. I najlepiej 
drugiej osoby, która zdopinguje cię do wyjazdu nawet w pluchę i śnieżycę. We dwójkę 
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raźniej się jeździ, koszty są mniejsze, a także motywacja jest podwójna. Ja wciągnęłam po 
kilku spotkaniach, jeszcze w 2011 roku, swojego sąsiada Zenona Chojnackiego, emeryta, 
w uczestnictwo w nowej formie aktywności intelektualnej. Z Nowogródka dojeżdżały 
inne dwie osoby, między innymi pani Gienia. Z Barlinka często ktoś się zabierał, ale 
generalnie skład osobowy bardzo się zmieniał. Najczęściej „rezygnowały z książki”:

• osoby młode – z powodu nawału obowiązków (praca, małe dzieci, dom);
• osoby starsze – ze względu na „obowiązki emeryta” (własny dom i zapewnienie 

opieki wnukom).
Wielkim problemem jest w takiej okolicy dojazd. Nie chce się, w ciemnościach, 

gdy człowiek zmęczony po całym dniu, wsiadać do auta, przy niekorzystnej aurze, po 
dziurawych drogach, narażając się na kolizję z dziką zwierzyną, przemierzać leśnych 
dróg. Kiedy patrzę na nasze listy członków, to widzę, że jest na nich i 16 osób w 2015 
roku. Pamiętam jednak, że często książki były wypożyczone co do jednej, ale nie było 
wiadomo czy na spotkanie przyjdzie choćby pięć osób. Najlepszą frekwencję miały 
dyskusje, które organizowaliśmy latem w naszych domach – w moim lub u Grażyny 
i Zenona Chojnackich. Muszę nadmienić w tym miejscu, że żona Zenona czyta wszyst-
kie nasze lektury, ale dyskutuje o nich tylko z mężem, gdyż w ciągu tygodnia pracuje 
w Gorzowie i nie znajduje już czasu na udział w zebraniach klubu. Spotkania plenerowe 
były zdecydowanie najbardziej energetyczne i najprzyjemniejsze.

W tym roku wypróbowaliśmy nową formę DKK – filmową. Obejrzeliśmy wspólnie 
Śmierć komiwojażera i bardzo gorąco dyskutowaliśmy o klasyku literatury światowej, 
na podstawie którego nakręcono ten obraz. Zamierzamy kontynuować tego rodzaju 
spotkania jako dodatkową formę działalności naszego klubu.

Czytaliśmy w ciągu tych sześciu lat bardzo różne lektury. Najpierw Ela Smoczyk 
wybierała je po wstępnym rozpoznaniu i podsuwała na kolejny miesiąc, od spotkania do 
spotkania. Były to i reportaże, i dzienniki, klasyczna powieść i science fiction. Wybie-
raliśmy między innymi autorów skandynawskich, polskich, amerykańskich, izraelskich 
i francuskich. Nie udało nam się na razie zachęcić członków klubu do przeczytania i dys-
kusji o poezji, ale nasza grupa czyta wiele gatunków literackich, oprócz proponowanych 
na naszych spotkaniach, czyta dużo, i znajduje dzięki temu wiele odniesień literackich. 
Niemniej cenne jest też odwoływanie się do doświadczeń życiowych bądź zawodowych. 

Bodaj w 2013 roku udało nam się zaprosić na spotkanie autorskie Andrzeja Stasiuka. 
Z tej okazji nasza biblioteka wypełniła się czytelnikami, którzy przyjechali z różnych 
miejscowości, często odległych, aby spotkać się z pisarzem. W tym roku był u nas Filip 
Łobodziński ze swoimi tłumaczeniami poezji Boba Dylana. Nie była właściwie potrzebna 
osoba prowadząca, gdyż jesteśmy już tak wyrobieni w dyskutowaniu o przeczytanych 
książkach. Przeznaczony na rozmowę czas nie wystarczył na omówienie wszystkich 
zagadnień interesujących licznie przybyłych czytelników i mieszkańców gminy.

Na początku 2015 roku przeżyliśmy kryzys naszego klubu. Po wyborach samorzą-
dowych w 2014 roku dużo się zmieniło w gminie, nastąpiły zmiany na stanowiskach, 
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ale nie tylko w urzędzie gminy. Również w bibliotece. Ela Mickiewicz przeszła na 
emeryturę, Ela Smoczyk zakończyła pracę w książnicy w Karsku i wróciła do Barlinka, 
a sama biblioteka zaczęła się przeorganizowywać. Nasz DKK stracił impet. Ela Smoczyk 
skupiła się na nowej pracy i aktywnościach w Barlinku. Spotkania klubu były przekła-
dane z konieczności wypełniania przez nią obowiązków służbowych, a także z braku 
miejsca. Nowa koncepcja biblioteki nie miała dla nas żadnej oferty. Zaniepokojeni, że 
taka cenna inicjatywa upadnie i więcej się nie podniesie, postanowiliśmy wziąć sprawy 
w swoje ręce, mówiąc sobie: DKK TO MY!

Było nas dwoje we wsi Parzeńsko – Zenek Chojnacki i ja, autorka niniejszego tekstu. 
Trochę jak narkomani czytania, uzależnieni do słowa drukowanego, zapachu książki, 
dotyku papieru, rzuciliśmy się do ratowania DKK. Zenon wziął na siebie trud dotarcia 
do wszystkich potencjalnych klubowiczów i zorganizowania spotkania, a ja – nieznaną 
mi dotąd sprawność – moderowania dyskusji o książce, zachęcania do mówienia, ale też 
do sprawozdawczości i kontaktów z Książnicą Pomorską i koordynatorem wojewódzkim 
DKK – Przemkiem Nowaczkiem. Jako osoba zawodowo czynna, a konkretnie – pro-
wadząca gospodarstwo rolne, bardzo obciążona tą pracą, bałam się odpowiedzialności 
i czy podołam fizycznie. Nie wiedziałam też, czy potrafię skutecznie prowadzić dyskusję 
w grupie, nie zniechęcając jej do wypowiedzi. Czy nie zacznę sama nadawać tonu wypo-
wiedziom? Albo czy nie sparaliżuje mnie stres? Początki były dla mnie trudne, ale wiele 
nauczyłam się na warsztatach organizowanych przez Książnicę Pomorską i jest mi łatwiej.

Prowadzę DKK w Karsku już trzy lata, choć od roku nie mieszkam w Parzeńsku. 
Raz w miesiącu dojeżdżam te raptem 100 km ze Szczecina. Uczestniczę również w spo-
tkaniach DKK przy Filii nr 54 Promedia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie –  
dla bycia mało odpowiedzialną czytelniczką, która może powiedzieć wszystko i wyjść, 
a nawet nie przyjść w ogóle. Pewnie zaspokajam w ten sposób własną potrzebę dys-
kusji o książkach, ale spotkania w Karsku to coś więcej. To jest moje dziecko późnego 
wieku. To przyjemność obserwowania, jak rozwijają się czytelniczo, osobowościowo, 
intelektualnie i kulturalnie razem ze mną inni ludzie. Ludzie, których znam prywatnie. 
To wielka odpowiedzialność i wielka satysfakcja.

Policzyliśmy, że przeczytaliśmy w ramach działalności klubu około 60 lektur. To 
dużo jak na poziom czytelnictwa w naszym kraju! A była to literatura wysokich lotów, 
często bardzo trudna w odbiorze. Najdziwniejsze, że najbardziej zagorzałe dyskusje 
miały miejsce po lekturze najtrudniejszych książek, nie do końca rozumianych, których 
w zasadzie nie chcieliśmy czytać, jak na przykład Ulica ciemnych sklepików Patricka 
Modiano lub Hańba Johna Maxwella Coetzee.

W tej chwili jest nas sześć osób – pięć kobiet i jeden mężczyzna. Znów jedna zapra-
cowana kobieta nas opuściła, ale za to dwie kolejne mają dołączyć. Będą przyjeżdżać 
z Barlinka. Być może od stycznia, po przejściu na emeryturę, ze mną będzie przyjeżdżać 
moja koleżanka ze Szczecina. Zachęcamy nowe osoby i dawne klubowiczki. Może 
dołączy żona Zenka, gdy przejdzie wreszcie na emeryturę. Działamy!



4040

BIBLIOTEKARZ ZACHODNIOPOMORSKI

Anna Lewicka
Miejska Biblioteka Publiczna w Choszcznie

CHOSZCZEŃSKI DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI  
MA JUŻ 10 LAT!

Trudno uwierzyć, że tak długo jesteśmy w 11-osobowej grupie i nikt nie rezygnuje. 
Wręcz przeciwnie – przez kilka lat osoby chętne czekały na to, by móc przynależeć do 
klubu, a nie doczekawszy się utworzyły odrębny klub. Podobnie rzecz ma się z mło-
dzieżowym DKK – funkcjonuje od 2007 roku, co prawda z niewielką przerwą, ale 
wciąż aktywnie działa. Tak więc w 2017 roku mamy dwa kluby dla dorosłych i jeden 
młodzieżowy. Łączna liczba członków DKK w Choszcznie wynosi 29 osób.

DKK dla dorosłych
11 kwietnia 2007 roku odbyło się inauguracyjne spotkanie DKK. Najpierw było nas 

pięć osób, później dziewięć, a w 2011 roku dołączyły do nas jeszcze dwie koleżanki. 

Dyskusyjny Klub Książki w Choszcznie 2007–2017
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Moderatorem klubu dla dorosłych od 
początku jest Halina Kluczewska, która 
wciąż zaskakuje inwencją twórczą i po-
mysłowością. 

Każdego roku, w czasie wakacji, or-
ganizowane jest spotkanie w plenerze. 
Otrzymujemy wówczas świadectwa ukoń-
czenia kolejnego stopnia wtajemniczenia 
w sferze literatur wszelakich. Niektórzy 
nawet z czerwonym paskiem.

Wręczane są też nagrody dla najbardziej 
aktywnych klubowiczek. Z niecierpliwo-
ścią czekamy na zdjęcia ze spotkań DKK 
w całym roku, zakładki z naszymi podobi-
znami i inne niespodzianki. 

Tradycją jest, że na letnie spotkanie, 
każda z nas przygotowuje smakowite danie. 
Najczęściej grillujemy w ogrodzie Krysty-
ny Leśniańskiej. 

Halina Kluczewska, moderatorka DKK, w karykatu-
rze podarowanej przez klubowiczki

„Świadectwa” wykonane przez Halinę Kluczewską dla osób „kończących” lata 2015/2016 i 2016/2017 w klubie
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„Świadectwa” osób kończących kolejne lata w klubie
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Klubowy dyplom uznania dla Anny Poterańskiej wykonany przez Halinę Kluczewską

Letnie spotkanie w ogrodzie Krystyny Leśniańskiej
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Zbieramy się raz w miesiącu i nie zdarzyło się, żeby spotkanie zostało odwołane. 
Nawet podczas remontu książnicy, w słoneczne dni dyskutowałyśmy przed jej siedzibą 
albo w kawiarni, promując czytelnictwo, a zimą przenosiłyśmy się do filii bibliotecznej. 

Uroczyście świętujemy też rocznice działalności klubu. Halina Kluczewska testuje 
naszą pamięć – najczęściej rozwiązujemy quizy, tworzymy ranking książek, które naj-
bardziej nas poruszyły.

Szkolenia i warsztaty
Przedsięwzięciu patronuje Instytut Książki, który oprócz bezpłatnych egzemplarzy 

książek, zapewnia szkolenia dla moderatorów DKK. Ze wzruszeniem wspominamy udział 
w Zlocie Ludzi Książki w Teatrze Wielkim w Warszawie (15 września 2008), a także stre-
sujące, ale jakże przydatne szkolenia. Uczestniczyłyśmy w warsztatach organizowanych 
zarówno w Szczecinie, jak i w Warszawie czy Gdańsku. Informacje przekazane przez 
prowadzących (dr. Marka Kochana, Macieja Orłosia, Marka Jurowskiego, Mirosławę 
Gorczyńską, Martę Konarzewską, Marcina Skrabkę) są bezcenne w codziennej pracy 
z miłośnikami książek. Nie sposób nie wspomnieć o „uczcie duchowej” jakiej doświad-
czyłyśmy we Wrocławiu na Literackim Woodstocku (27–31 lipca 2016). 

Telewizja wrocławska rozmawiała nie tylko z wybitnymi pisarzami. Marta Staniewska 
z naszego klubu również udzieliła wywiadu.

Aż pięć przedstawicielek naszego klubu skorzystało z warsztatów literackich oraz 
dziesiątek spotkań autorskich z wybitnymi pisarzami, na przykład z: Jackiem Dehnelem, 
Witem Szostakiem, Sylwią Chutnik, Magdaleną Tulli, Wojciechem Jagielskim, Jackiem 

Spotkanie DKK przed choszczeńską biblioteką
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Spotkania w miejscach publicznych – w kawiarni nad jeziorem, w restauracji
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„Egzamin” na spotkaniu jubileuszowym

Reprezentantki choszczeńskiego DKK na Literackim Woodstocku we Wrocławiu
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Hugo-Baderem, Grażyną Jagielską, Anną Janko, Bartkiem Sabelą, Ziemowitem Szczer-
kiem. Największe wrażenie wywarło na nas spotkanie z literackimi gigantami – Olgą 
Tokarczuk i Ildefonso Falconesem. Dla ludzi kochających książki, a przecież każdy 
klubowicz tak o sobie może powiedzieć, była to literacka przygoda życia.

Spotkania autorskie
W comiesięcznych spotkaniach poświęconych wybranej książce biorą udział klubo-

wicze, ale dzięki działalności DKK, w naszej bibliotece dużo większa grupa czytelni-
ków mogła spotkać się ze swoimi ulubionymi pisarzami. Sponsorowane przez Instytut 
Książki nieodpłatne spotkania autorskie są otwarte dla wszystkich zainteresowanych. 
W choszczeńskiej bibliotece, w ciągu tych 10 lat, w ramach działalności DKK gościliśmy 
między innymi Pawła Beręsewicza, Zuzannę Celmer, Jacka Dehnela, Leszka Gnoińskiego, 
Andrzeja Marka Grabowskiego, Michała Jagiełłę, Małgorzatę Kalicińską, Grzegorza 
Kasdepke, Maję Komorowską, Barbarę Kosmowską, Artura Daniela Liskowackiego, 
Arkadiusza Niemirskiego, Beatę Ostrowicką, Rafała Podrazę, Jerzego Sosnowskiego. 

Zapraszałyśmy też na nasze spotkania lokalnych lub pochodzących z Choszczna 
twórców: Emilię Szydłowską (choszczniankę, pracownika Biblioteki Narodowej, która 
przygotowała prelekcję Czytać, ale jak? O literaturze popularnej, listach bestsellerów 

Marta Staniewska w czasie wywiadu dla telewizji wrocławskiej
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Jerzy Sosnowski z klubowiczkami po spotkaniu w bibliotece

Spotkanie z Mają Komorowską (14 listopada 2014)
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Po spotkaniu z Jackiem Dehnelem (17 czerwca 2016)

Klubowiczki z Małgorzatą Kalicińską (4 października 2016)
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i umiejętnościach zdobywania orientacji w wydawniczej ofercie), historyka dr. Grzegorza 
Jacka Brzustowicza, Joannę Kupniewską. 

Obchodzone jubileusze 
Przez te wszystkie lata spotkałyśmy się 120 razy i przedyskutowaliśmy tyleż samo 

książek. W tym czasie odbyły się cztery uroczyste jubileusze. W spotkaniu z okazji 
drugiej rocznicy powstania klubu udział wzięły bibliotekarki z Kalisza Pomorskiego –  
pozostające w roli obserwatorek zdobywały doświadczenie, chcąc utworzyć DKK 
w swojej bibliotece – oraz choszczeńska poetka Ewa Dybowska, która od tamtego czasu 
jest członkinią naszego klubu.

Spotkaniom tym zawsze towarzyszy jubileuszowy tort oraz próba „zbilansowania” 
literackich przeżyć. 

Na spotkaniu podsumowującym naszą 10-letnią działalność, klubowiczki odpowia-
dały na pytania moderatorki o: wrażenia emocjonalne, walory poznawcze, przeżycia 
estetyczne towarzyszące przeczytanym tekstom, a także o to, które książki najmocniej 
wryły się w pamięć i do których chciałyby wrócić. Efektem takich quizów i testów są 
rankingi najlepszych książek.

120 spotkań to co najmniej 240 wspólnie spędzonych godzin. Taki czas wystarczył, 
by się dobrze poznać i polubić. Potrafimy już nawzajem określić nasze literackie gusty 

Druga rocznica działalności DKK w Choszcznie
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Jubileuszowe spotkanie klubu w choszczeńskiej filii MBP (2014)

Jubileuszowe spotkanie z okazji drugiej rocznicy działalności DKK w Choszcznie



5252

BIBLIOTEKARZ ZACHODNIOPOMORSKI

i czytelniczą wytrwałość. Z atutów DKK jego członkinie akcentują rozwój czytelniczy, 
ponieważ konieczność czytania książek w ramach klubu sprawia, że często sięgają po 
publikacje spoza własnych upodobań. 

Przyznają też, że bardzo sobie cenią wspólne towarzystwo, a cytując jedną z nich –  
czas spędzony z dziewczętami uważam za bardzo ważny w moim życiu i czekam na 
każde kolejne spotkanie z niecierpliwością. A ponieważ „dziewczęta” są w większości 
w wieku 50+, to mają już niezły bagaż własnych doświadczeń i książka jest często 
pretekstem do dzielenia się osobistymi przeżyciami. Wyczekujemy letnich spotkań 
w plenerze, podczas których panie ujawniają swoje talenty kulinarne. Często menu 
ściśle koresponduje z omawianą w tym dniu książką. Jedna z klubowiczek – Krystyna 
Leśniańska – wspomina: 

Przeczytana gdzieś sentencja szkoda życia na pospolite jedzenie zainspirowała nas do przygotowania 
niepospolitego pikniku. Przyrządziłyśmy więc wykwintne sałatki warzywne i owocowe, a grillowana 
karkówka i boczek wyparły zwyczajne kiełbaski. Tak, tak… Do harmonijnego życia potrzebny jest 
i mężczyzna, i kobieta. I miłość. I książka też. Samotność wtedy nie ma wstępu do naszego serca. 
Ale to znów można poddać pod dyskusję. I po to – między innymi – jest Dyskusyjny Klub Książki!

Refleksje członkiń DKK w Choszcznie o czytaniu i spotkaniach klubu
Marta Staniewska
O klubie
Gdy świat pędzi do przodu, załatwia swoje sprawy i zarabia pieniądze, my spędzamy, 

bez pośpiechu, bez zadyszki, dwie godziny w DKK. Pachnie kawa lub aromatyczna her-
bata, zawsze jest coś słodkiego, oryginalne kompozycje kwiatowe, świece i stosik książek. 

To wcale nie jest analiza literacka, to nie dywagacje leksykalno-frazeologiczne, to 
nie przemądrzałe dysputy językowe, ale rozmowa o odczuciach, emocjach, wrażeniach. 
Czy dobrze się czytało, czy lektura pochłonęła bez reszty, czy wlekła się niemiłosiernie 
strona po stronie? Czy znalazłaś w tej książce słowa dla siebie, myśli, które i tobie chodzą 
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po głowie, opisy, które sprawiają, że wracają te najpiękniejsze wspomnienia sprzed lat? 
Czy zwinięta w fotelu zanurzałaś się w inny, nieznany świat, czy może po kilku stronach 
zatrzaskiwałaś książkę ze złością, bo nie o to chodziło, nie tak miało być? 

Któż cię lepiej zrozumie jak nie przyjaciółka z klubu, ona przeżywa te same rozterki. 
Przecież trzeba przeczytać kolejne książki, te z DKK, ale też wyszperane na półkach biblio-
teki, te pożyczone, te polecane i kupione w księgarni. Czasem trzeba poczekać na kolejny 
tom ulubionej sagi, którą ktoś zbyt długo czyta. Znaleźć czas i nastrój na tomik wierszy 
zaprzyjaźnionej poetki. Te „książkowe problemy” przeplatają się w naszych klubowych 
rozmowach. Bo rozmawiamy o wszystkim, o naszych codziennych sprawach, obejrzanych 
filmach, kulinarnych wyczynach, podróżach, pasjach, dzieciach… itd., jak to w kobiecym 
gronie bywa. Książki stały się pretekstem dla wspaniałej przyjaźni, dla mnóstwa ciepłych 
uczuć, dla pozytywnych emocji, dla większej porcji codziennego optymizmu.

Wszystkie jesteśmy wielbicielkami szelestu kartek i zapachu papieru, magii słów 
zawartych w książkach, jak to dobrze, że się spotkałyśmy…

O książkach
Ze wszystkich książek, które przeczytałam, najbardziej chyba lubię książki o książ-

kach. Nie znajduję drugiego tak niezwykłego obiektu w literaturze, robiącego tak 
ogromne wrażenie. Książki skrywające tajemnice, ludzkie przeżycia, intymne wyznania, 
wzbudzające emocje od miłości do nienawiści. Książki pełne dawno zapomnianej wiedzy, 
ludzkich myśli, namiętności i pasji, wyobraźni i snów. Książki, w których czas się zatrzy-
mał i takie, które czas ominął. Książki nieśmiałych debiutantów, wytrawnych mistrzów 
i rzemieślników słowa. Książki wydane przypadkiem, byle jak, bez zastanowienia i te, 
które są owocem ciężkiej pracy i kunsztu. Książki małe i wielkie, w każdym tych słów 
znaczeniu. Pragnienie posiadania i poznania treści książki staje się, dla wielu bohaterów 
powieści, celem nadrzędnym, warunkującym i uzasadniającym ich czyny i postępowa-
nie. Nie cofną się przed niczym, to warte jest każdej ceny, również ceny życia. Marzą, 
pragną i pożądają skarbu, księgi, która odmieni ich życie, zmieni losy Ziemi, odkryje 
nieznane karty historii. Poszukują jej czasem całe życie, podróżują po świecie, błąkają 
się w labiryntach bibliotecznych regałów, tracą zdrowie w zakurzonych archiwach i za-
pomnianych antykwariatach. Każdy ma nadzieję, że księga otworzy właśnie przed nim 
swoje tajemnice, da mu władzę i nieograniczoną moc. 

A ja…, wdycham wraz z nimi zapach welinowych opraw i starych pergaminów, czule 
dotykam zdobień, ornamentów, inicjałów, wytłoczonych tytułów, okładek. Wstrzymując 
oddech, przeglądam manuskrypty, podziwiam pracę mnichów, których imion nikt już 
nie pamięta. Dostrzegam misterne kształty czcionek, ekslibrisów, staranne cięcia i szy-
cia, znaki imprimatur. Czytam i, wraz z moimi bohaterami, wynoszę księgi z płonącej 
biblioteki, ratuję przed zatopieniem unikatowe kolekcje, bez mrugnięcia okiem płacę 
miliony za białe kruki. Nocami ślęczę nad tajemnymi inskrypcjami, odkrywam sekrety 
średniowiecznych rycin, wyjaśniam symbole, kody i znaki. Spieszę się, bo tyle jeszcze 
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książek do przeczytania, tyle wiedzy do poznania, tyle zagadek do rozwikłania. Zazdrosz-
czę moim bohaterom ich niezwykłych przygód i doznań związanych z książkami. Moje 
przeżycia wydają się nikłe i mizerne, ale to przecież ja wzruszam się z Jane Austen, sma-
kuję słowa z Umberto Eco, prowadzę filozoficzne rozmyślania z Josteinem Gaarderem, 
wpadam w rozpacz z Majgull Axelsson. To właśnie ja przemierzam kosmos z Izaakiem 
Asimowem, krainy Śródziemia z Johnem Ronaldem Reuelem Tolkienem, świat magii 
z J.K. Rowling i kolejne kontynenty z Alfredem Szklarskim. To ja waham się w biblio-
tece i księgarni, którą książkę wybrać, czyje słowa przeczytać, czyje myśli zrozumieć? 
Czy pochłaniać książki jedna za drugą, czy delektować się długo którymś z arcydzieł? 
Po przeczytanych książkach zostają we mnie wrażenia i emocje, zapach papieru, kształt 
liter, kolor okładki. Czasem zapominam nazwisko autora lub tytuł, ale nigdy uczucia, 
jakie wzbudziła we mnie książka. Kto czyta książki, ten żyje podwójnie powiedział mój 
ulubiony Eco. Rozumiem go doskonale. Myślę o mojej bibliotece, marzenie o niej jest 
zbyt niedościgłe i próżne. Dębowe szafy pełne najpiękniejszych opowieści, wygodny 
fotel, ciepłe światło lampy i szum deszczu za oknem…

Nie na półkach, lecz w pamięci, gromadzę swą własną bibliotekę…

Ewa Dybowska
Czytelnicze spotkania

Warto żyć
dla zaczytanej chwili.
Głosem wędrować
ścieżkami dyskusji,
otwierać okna marzeń
podglądać wzruszenia
wybierać obraz świata
bez skazy zmarszczek
i dwoistości cienia.
I cichutko istnieć
bliskością kręgu,
w których dotyk oczu
snuje opowieść przyjaźni.

Irena Kozłowska
O aktywności młodzieżowego DKK
Obecnie działający klub po raz pierwszy spotkał się 19 listopada 2014 roku w Od-

dziale dla Dzieci MBP w Choszcznie. Początkowo członkiniami klubu były uczennice ze 
Szkoły Podstawowej nr 1. Dopiero po roku działalności, do naszego klubu – trochę bez 
przekonania – dołączyli chłopcy. Jak się okazało, obawy były bezpodstawne, ponieważ 
wbrew pozorom, chłopcy też chętnie czytają. Nasze spotkania mają kameralny charak-
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ter. W luźnej bezstresowej atmosferze dyskutujemy i dzielimy się wiedzą, która płynie 
z przeczytanych lektur. Działalność klubu daje możliwość poznawania innych ludzi 
związanych z literaturą. Dzięki klubowi organizowane są spotkania autorskie, z których 
korzystają nie tylko jego członkowie, ale też uczniowie wszystkich szkół w naszym 
powiecie. W ramach realizowanego przez Instytut Książki projektu Dyskusyjne Kluby 
Książki organizowane są spotkania autorskie, na przykład 30 maja 2017 roku w MBP 
w Choszcznie gościła Agnieszka Frączek – autorka wierszy i opowiadań dla najmłodszych.

Klub młodzieżowy, podobnie jak klub dorosłych, spotyka się w choszczeńskiej książ-
nicy raz w miesiącu. Omawiamy wybraną powieść, wspólnie rozwiązujemy kalambury, 
rebusy, krzyżówki lub internetowe quizy na temat przeczytanej lektury. W „lekturnikach” 
zapisujemy swoje przemyślenia, czasem piszemy krótką recenzję lub wykonujemy ilu-
strację do książki, która szczególnie przypadła nam do gustu. 

Dyskusje klubowe uczą właściwego zachowania podczas rozmów. W trakcie naszych 
spotkań kierujemy się zasadami polegającymi na szanowaniu opinii innych i nieocenianiu 
gustów. Uważamy, że humor i śmiech mogą być lekiem na rozładowanie trudnych tema-
tów. Staramy się przychodzić na spotkania, nawet jeśli nie przeczytaliśmy całej książki, 
ponieważ wypowiedzi innych osób często zachęcają do przebrnięcia przez trudniejszy 
fragment. Również urodziny klubowiczów to jeden z miłych akcentów naszych spotkań. 

Trzecia od lewej Irena Kozłowska – moderatorka młodzieżowego DKK
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Bierzemy aktywny udział w różnych akcjach, świętach okolicznościowych i imprezach 
organizowanych przez bibliotekę, na przykład w obchodach Światowego Dnia Książki 
czy w „Nocy Bibliotek”.

Młodzieżowym klubem opiekuje się także Alicja Prawica z Oddziału dla Dzieci MBP 
w Choszcznie oraz Barbara Grzejszczyk – polonistka pracująca w bibliotece Szkoły 
Podstawowej nr 1.

Marta Staniewska
O 10-leciu klubu
Nasze jubileuszowe spotkanie było wyjątkowe, aż 10 lat rozmów o książkach i życiu 

w gronie przyjaciółek, wielbicielek literatury. Choć mamy nieco odmienne gusty, sięgamy 
po inne książki, to bardzo wiele nas łączy. Każda z nas uwielbia te chwile, gdy akcja 
powieści wciąga i oderwać się już absolutnie nie można, gdy z lękiem zbliżamy się do 
ostatnich stron, bo zaraz się skończy kolejne niezwykłe, metafizyczne przeżycie. Chyba 
każda z nas ma manię gromadzenia książek do przeczytania lub choćby do przejrzenia, 
wyszukiwania pozycji ciekawych, wynajdywania literackich perełek. Czytamy czasem 
ambitnie od deski do deski, a czasem dajemy książce 100-stronicową szansę i bez żalu 
odkładamy na wieczne nigdy, bo jest tyle wspaniałych opowieści, które na nas czekają, 

Młodzieżowy DKK po spotkaniu z Agnieszką Frączek 
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że nie warto tracić czasu na teksty słabe czy nieciekawe naszym kompletnie subiektyw-
nym zdaniem. Dużo śmiechu, rozterek i objawów „zaawansowanej sklerozy” dostarczyły 
nam jubileuszowe zagadki, polegające na połączeniu 58 tytułów z ich autorami. Udało 
się prawie w stu procentach! To niełatwe zadanie, gdyż czytając kilkadziesiąt książek 
rocznie nie sposób zapamiętać wszystkie, ale od czego jest internet, wielkie źródło in-
formacji. Jesteśmy czytelniczkami niestatystycznymi, to właśnie my podnosimy średnią 
krajową czytelnictwa i jesteśmy z tego dumne, to dzięki nam istnieje szansa, że czytanie 
książek przetrwa w powodzi ignorancji, tandety i zwykłej ludzkiej głupoty. Marzy nam 
się epidemia czytelnictwa, jakaś nieuleczalna choroba zakaźna, zmuszająca do czytania. 
Marzą nam się tanie i pięknie wydane książki, biblioteki wypchane po brzegi, festiwale 
czytelnicze w każdym mieście, spotkania z pisarzami, na które ciężko się dostać z powodu 
tłumów wielbicieli. Dzięki naszej Miejskiej Bibliotece Publicznej i jej dyrektor Annie 
Lewickiej oraz naszemu Dyskusyjnemu Klubowi Książki i jego koordynatorce Halinie 
Kluczewskiej nasze marzenia się spełniają. DZIĘKUJEMY!!!

W ramach wspomnień, z okazji tak ważnego jubileuszu, chciałabym podzielić się 
nie wspomnieniami, ale tym, co zyskałam dzięki DKK. Od razu zaznaczam, że będzie 
to tylko bilans zysków, strat albowiem nie doznałam żadnych, nie licząc pieniędzy 
wydanych na książki, ale są to pieniądze wydane w szlachetnym celu, więc się nie liczy. 

Marta Staniewska prowadząca spotkanie z Wojciechem Tochmanem
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Po pierwsze. Mam zaszczyt i przyjemność spędzać czas w gronie mądrych, oczyta-
nych, wspaniałych i ambitnych kobiet. Kobiet, które mnie inspirują, wspierają, doceniają, 
dowartościowują, komplementują, a które ja niezwykle cenię, szanuję i lubię.

Po drugie. Piszę, a raczej staram się pisać. Układać zdania, dobierać słowa, zawierać 
w nich myśli i sens. Kiełkuje we mnie marzenie o napisaniu książki, może kiedyś…

Po trzecie. Czterokrotnie Gazeta Wyborcza wydrukowała fragmenty moich reflek-
sji dotyczących książek nominowanych do Nagrody NIKE; to tak, jakbym sama taką 
nagrodę dostała.

Po czwarte. Pokochałam Myśliwskiego i formę reportażu. Stworzyłam sobie na 
własny użytek listę ulubionych polskich pisarek i pisarzy. Polska współczesna literatura 
jest mi najbliższa w warstwie treściowej, językowej i kulturowej. Niezwykle sobie cenię 
twórczość polskich pisarek, mądrych, odważnych, nieprzeciętnych (lista poniżej).

Po piąte. Miałam wielkie szczęście poprowadzić spotkania autorskie z Wojciechem 
Tochmanem i Jackiem Hugo-Baderem oraz brać udział w wielu innych ciekawych, po-
ruszających spotkaniach.

Po szóste. Byłam na absolutnie wspaniałym zlocie DKK z całej Polski we Wrocławiu, 
to co tam przeżyłam zostanie na zawsze w mej pamięci. Zwłaszcza spotkanie z Olgą 
Tokarczuk i Janem Kantym Pawluśkiewiczem oraz śpiewanie Światowego hymnu książki.

Po siódme. Założyłam swoją biblioteczkę na portalu lubimyczytac.pl. Wpisuję 
wszystkie przeczytane książki i te, które chcę przeczytać, czytam recenzje, poznaję 
dorobek pisarzy. Na 50 urodziny licznik przeczytanych książek pokazał równiutki 1000!

Po ósme. Miałam okazję wcielić się w rolę lektora w Narodowym Czytaniu Quo 
vadis Henryka Sienkiewicza i chyba poszło mi nieźle, więc może w kolejnym roku znów 
przeczytam fragment, tym razem Wesela Stanisława Wyspiańskiego.

Po dziewiąte. Poszukuję książek świadomie, wybieram te coraz trudniejsze tema-
tycznie i literacko, które zmuszają mnie do przemyśleń i na długo zostają w pamięci. 
Nie chcę tracić czasu na książki, które niczego nie wnoszą do mojego życia, które nie 
cieszą pięknym językiem, bogatym słownictwem, ciekawą treścią.

Po dziesiąte. Bardzo bym chciała zostać źródłem epidemii czytelnictwa. Na razie 
zarażam najbliższych z różnym skutkiem, na przykład moja córka jest już, podobnie jak 
ja, przypadkiem nieuleczalnym. 

To nie jest ranking, bo niezwykle trudno byłoby przydzielić określone miejsca, ale 
pierwsze miejsca są przyznane bezdyskusyjnie.

Top polskich pisarek:
1. Olga Tokarczuk
2. Hanna Krall
3. Joanna Bator
4. Magdalena Tulli
5. Zośka Papużanka
6. Inga Iwasiów
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7. Anna Janko
8. Elżbieta Cherezińska
9. Małgorzata Szejnert
10. Wioletta Grzegorzewska
11. Anna Brzezińska
12. Brygida Helbig
13. Roma Ligocka
14. Sonia Raduńska.
Top polskich pisarzy:
1. Wiesław Myśliwski
2. Marian Pilot
3. Ryszard Kapuściński
4. Paweł Huelle
5. Jacek Dehnell
6. Mariusz Szczygieł
7. Stefan Chwin
8. Paweł Potoroczyn
9. Andrzej Sapkowski
10. Wojciech Tochman
11. Andrzej Stasiuk
12. Łukasz Orbitowski
13. Jacek Hugo-Bader
14. Janusz L. Wiśniewski
15. Jakub Małecki.
Młodzieżowy DKK po raz pierwszy spotkał się 8 listopada 2007 roku. Tematem 

dyskusji była książka Oskar i pani Róża autorstwa Schmitta Érica-Emmanuela. Uczest-
niczyli w niej uczniowie Publicznego Gimnazjum w Choszcznie i ich nauczycielka 
Elżbieta Wareliś. Klubowicze chętnie brali udział w spotkaniach autorskich, aktywnie 
włączali się w działania promocyjne biblioteki, roznosili ulotki w Tygodniu Bibliotek, 
recytowali wiersze podczas spotkań poetyckich… 
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Magdalena Młynarczyk
Koszalińska Biblioteka Publiczna 

KOSZALIŃSKI DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI „ZA KRATAMI”

W 2012 roku Koszalińska Biblioteka Publiczna zaproponowała dyrekcji Za-
kładu Karnego w Koszalinie projekt DKK „Za Kratami”. Chodziło o rozszerze-
nie współpracy z tą jednostką penitencjarną o spotkania czytelnicze prowadzone 
w konwencji DKK.

Warto przypomnieć, że DKK to projekt adresowany przede wszystkim do czytelników 
korzystających z bibliotek publicznych, ale jest również z powodzeniem realizowany 
w innych miejscach, na przykład w klasztorach czy szpitalach. Bez względu na odbiorców, 
czyli grupę docelową, zawsze zakłada on, że są potrzebne miejsca, w których można roz-
mawiać o przeczytanych książkach, jak również że nie trzeba być krytykiem literackim, by 
cieszyć się z dyskutowania o literaturze oraz wymieniania wrażeń i refleksji na jej temat.

Celem działalności DKK funkcjonujących przy bibliotekach publicznych jest przede 
wszystkim wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dorosłych i młodzieży oraz promocja 
wartościowej literatury. Dyskusyjne Kluby Książki są niejednokrotnie traktowane jako 
forma biblioterapii, bowiem poprzez odpowiedni dobór literatury można kształtować 
wrażliwość i postawy czytelników. Oprócz tego omawiane lektury stanowią wyjątkową 
platformę dyskusji i wymiany poglądów. Bywa, że spotkanie staje się pretekstem do 
głębszych przemyśleń, a jego uczestnicy opowiadają nie tylko o swoich zaintereso-
waniach literackich i ulubionych autorach, ale i o ważnych dla nich kwestiach natury 
obyczajowej czy społecznej.

Spotkania DKK w koszalińskim zakładzie karnym miały formę zbliżoną do realizo-
wanych w ramach tradycyjnych klubów książki. Odbywały się zazwyczaj raz w miesiącu. 
Książki wybierane były wspólnie, przez grono dyskutantów, z listy propozycji Instytutu 
Książki, ale nie tylko. Uwzględniałyśmy propozycje czy wręcz marzenia czytelnicze 
osadzonych. Brałyśmy też pod uwagę ważność i aktualność danego tematu. Te wyjątko-
we spotkania były organizowane z uwzględnieniem zasad resocjalizacji i biblioterapii.

W dyskusjach uczestniczyli jedynie osadzeni chętni do rozmów o książkach. Były one 
prowadzone przez dwie moderatorki z KBP – Magdalenę Młynarczyk i Joannę Przybyło. 
Jaki charakter miały te spotkania? Na pewno nie były spotkaniami z przestępcami, choć 
rzeczywiście, mężczyźni, którzy brali w nich udział, dokonali zabronionych czynów, spo-
łecznie szkodliwych. Prawo karne jednakże nie wpływało na nasz stosunek do członków 
klubu. Spotykałyśmy się z nimi, w ich konkretnej i trudnej sytuacji życiowej, jednakże 
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przede wszystkim widziałyśmy w nich ludzi, czytelników i rozmówców. Sukcesem, 
według mnie, jest osiągnięta przez nas postawa charakteryzująca się brakiem uprzedzeń 
i wolna od dyskryminacji. Mino pełnej świadomości tego, że adresatami tego przedsię-
wzięcia byli więźniowie, klub funkcjonował w oparciu o szczerość, szacunek i równe 
prawo do wypowiedzi oraz posiadania własnego zdania. Obawy, że praca z osobami 
osadzonymi, więc być może niedostosowanymi społecznie, będzie przykra, okazały się 
niepotrzebne. Mimo izolacji, ograniczeń związanych z prywatnością, wysokim stopniem 
kontroli, rozmowa człowieka z człowiekiem o przeczytanej książce, o doświadczeniach, 
wartościach, sprawia, że depersonalizacja obecna w więzieniu znika na te godziny, 
w czasie których ważna staje się lektura i wrażenia po jej przeczytaniu. Trudno oprzeć 
się pokusie stwierdzenia, że spotkania DKK były swoistą terapią dla więźniów. Ośmielę 
się nawet dodać, że nie tylko dla nich…

Jaki był cel spotykania się z osadzonymi w zakładzie karnym? Na pewno nie była 
nim chęć modyfikacji zachowania czy wywołanie zmiany wadliwych postaw. Podczas 
dwugodzinnych spotkań, które odbywały się co kilkadziesiąt dni, nie było na to szansy. 
Nie miałyśmy też odpowiednich narzędzi i wiedzy w tym zakresie. Dążyłyśmy przede 
wszystkim do tego, by każdy, kto przeczytał konkretną lekturę i przyszedł porozmawiać 
z nami o tym, co dzięki niej przeżył, zastanowił się, wyraził swoją opinię i wysłuchał 
innej interpretacji, innych wrażeń i skojarzeń. Jeśli udałoby się przy okazji wpłynąć 
na przyswojony przez czytelnika system wartości, byłoby to znaczącym osiągnięciem.

Warto nadmienić, że dzięki temu, iż w Zakładzie Karnym w Koszalinie funkcjono-
wał DKK, udało się zorganizować zbiórkę książek dla funkcjonującej w nim biblioteki. 
Podczas spotkań z osadzonymi zauważyłyśmy potrzebę doposażenia jej w książki, które 
byłyby dostosowane do potrzeb przebywających tam mężczyzn. W związku z tym zwró-
ciliśmy się do naszych czytelników oraz wszystkich darczyńców, którzy zechcieliby nam 
pomóc, z prośbą o przegląd domowych biblioteczek i ofiarowanie niektórych pozycji, 
w celu wzbogacenia więziennych zbiorów. Prosiliśmy jednocześnie o rozwagę w selekcji 
i wybór książek nowych, z uwagi na to, że kolekcją klasyki literatury biblioteka zakładu 
karnego już dysponuje. Jakie publikacje ofiarowali koszalinianie? Przede wszystkim 
reportaże, biografie, podręczniki i słowniki do nauki języków obcych, opracowania do-
tyczące historii Polski i dziejów powszechnych. Nie zabrakło też literatury współczesnej. 
W sumie otrzymaliśmy około 1 tys. książek. Po dokonaniu selekcji do biblioteki Zakładu 
Karnego w Koszalinie trafiło 750 pozycji.

W każdym spotkaniu w więzieniu brało udział kilkunastu osadzonych, wychowaw-
ca oraz dwie bibliotekarki. Dyskusja trwała około dwóch godzin, bowiem jej czas był 
ograniczony harmonogramem funkcjonowania zakładu. Ewidentnie członkowie DKK 

„Za Kratami” zawsze mieli ochotę na dłuższą rozmowę i wymianę refleksji po lekturze. 
Pewien niedosyt, połączony z wyraźnym wyczekiwaniem kolejnego klubowego spotkania, 
stale towarzyszył tym wymianom myśli. Dłuższa przerwa w spotkaniach, spowodowana 
okresem urlopowym w bibliotece, sprowokowała nawet jednego z osadzonych do napisa-
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nia listu do naszego dyrektora, w którym prosił o częstsze wizyty bibliotekarek. Niestety, 
z przyczyn organizacyjnych i kadrowych w zakładzie karnym, nasz klub przestał działać 
w 2015 roku. Do tej pory wspominam go ze wzruszeniem i tęsknotą.

Na potrzeby DKK osadzeni czytali głównie reportaże – książki z pogranicza publi-
cystyki i literatury faktu cieszą się największym zainteresowaniem. Często członkowie 
klubu podkreślali, że szkoda im czasu na beletrystykę. Niektórzy zamawiali dodatkowo 
książki popularnonaukowe, które pomagały im uzupełnić wykształcenie i rozszerzyć 
horyzonty myślowe.

Warto podkreślić, że na tych kilka godzin, podczas których trwało spotkanie DKK, 
zakład karny stawał się miejscem, w którym książka była najważniejsza, pożądana 
i doceniona.
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Mirosława Malinowska-Papuga
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kamieniu Pomorskim

DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI W KAMIENIU POMORSKIM

Początki DKK w Kamieniu Pomorskim nie były łatwe. Ciężko było przekonać czytel-
ników, nawet tych dużo czytających, do wspólnych rozmów o książkach. Ogłaszaliśmy 
się w mieście, w bibliotece, namolnie namawiałyśmy. Aż pewnego listopadowego dnia 
2012 roku na spotkanie przyszła pani Marianna, a chwilkę po niej zjawił się pan Artur. 
W ten sposób powstał Klub Miłośników Książki – taką nazwę na początku przyjęliśmy. 
Dopiero podczas wakacji w 2015 roku zgłosiliśmy chęć funkcjonowania jako DKK. 
Nasze grono liczyło wówczas trzy osoby spoza książnicy i cztery osoby w niej pracujące. 
Dzisiaj możemy mówić o sukcesie, ponieważ na koniec czerwca 2017 roku klubowi-
czów spoza bibliotekarskiego kręgu jest dziewięcioro. Razem z nami bibliotekarkami 
jest nas dwanaścioro. 

Pierwszą lekturą, którą omawialiśmy w listopadzie 2015 roku, była książka Wojna 
nie ma w sobie nic z kobiety Swietłany Aleksijewicz – pisarki, która w październiku tego 
roku otrzymała literacką Nagrodę Nobla. Pożyczając tę publikację do domu, aby oddać 
się jej lekturze przed kolejnym spotkaniem, nie przypuszczaliśmy, że jest tak ważna.

Spotkanie DKK w Kamieniu Pomorskim
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Spotykamy się raz w miesiącu i omawiamy konkretną publikację. Wymieniamy się 
spostrzeżeniami, dzielimy refleksjami. Mówimy co nas zachwyciło, bawiło, a co nam 
się nie podobało. Dyskutujemy też szerzej o literaturze. Ponadto rekomendujemy sobie 
książki, które zdążyliśmy w międzyczasie przeczytać, a które są godne polecenia. 

Spotkania kamieńskiego DKK są okazją do nawiązania nowych znajomości. Stwo-
rzyliśmy przez ten czas grupę zaprzyjaźnionych ludzi. Lubimy rozmawiać nie tylko 
o książkach, ale także o życiu, codzienności czy marzeniach. 

Członkowie klubu biorą czynny udział w życiu kamieńskiej książnicy. Starają się 
uczestniczyć w organizowanych przez nią wydarzeniach kulturalnych, takich jak na 
przykład spotkania autorskie, przedstawienia teatralne czy „Noc Bibliotek”.
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Alina Cygal Sobhi
Miejska Biblioteka Publiczna w Dziwnowie

HISTORIA DYSKUSYJNEGO KLUBU KSIĄŻKI HORUS 
W DZIWNOWIE

17 stycznia 2013 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Dziwnowie spotkali się laure-
aci konkursu Czytelnik 2012 Roku. Po rozdaniu nagród i dyplomów rozpoczęła się dyskusja 
przy pysznym torcie i kawie. W jej wyniku czytelnicy postanowili spotykać się częściej, 
aby rozmawiać i wymieniać swoje opinie na temat przeczytanych książek. Tak rozpoczął 
swoją działalność DKK w naszej bibliotece. Na spotkaniu organizacyjnym wybrano nazwę 
Horus, ponieważ jest to jeden z najpopularniejszych hieroglifów. Nazywany Okiem Horusa 
symbolizuje uzdrowienie, odrodzenie, pełnię zdrowia oraz chroni przed złem i niebezpie-
czeństwem. Jest też uważany za symbol nieskończonej mądrości. Aby być członkiem klubu 
należało wypełnić deklarację. Zorganizowano grupę dla dorosłych oraz dla dzieci – Skrzaty. 
Udział w spotkaniach zadeklarowało czternastu dorosłych oraz sześcioro dzieci.

Do dziwnowskiego DKK należą osoby namiętnie uwielbiające czytać książki, dla których 
jest to „strawa duchowa” . Większość klubu dla dorosłych stanowią panie, które z jak wielką 
pasją czytają, tak i o przeczytanych książkach równie chętnie dyskutują. Praca i przebywanie 
z tak pozytywnie usposobionymi osobami to wielka przyjemność. Opieka nad klubem daje 
też możliwość wspaniałych spotkań z książką przy kawie i domowych wypiekach. Co roku 
grono klubowiczów powiększa się. Jest to dla nas powód do radości i dumy. 

W każdym miesiącu odbywa się jedno spotkanie dla dorosłych i cztery dla Skrzatów. 
Omawiane są na nich wcześniej zaproponowane książki. W ramach działalności DKK 
zapraszamy mniej i bardziej znanych pisarzy. Gościliśmy już Tanyę Valko, Jarosława 
Kreta, Romana Czejarka oraz przyjaciela naszej biblioteki – Tomasza Raczka, a także 
wielu innych wspaniałych autorów. Tradycją stało się, że po wakacjach omawiamy 
przeczytane w czasie ich trwania książki. Spotkania dla dzieci urozmaicane są dodat-
kowymi zajęciami związanymi z poznanymi publikacjami. Na przykład po lekturze 
książki Wandy Chotomskiej Pięciopsiaczki Skrzaty stworzyły ilustracje do niej, a po 
przeczytaniu historii o Jasiu i Małgosi – kukiełki z drewnianych łyżek. Zostały one 
wykorzystane podczas przedstawienia dla szerszej publiczności, które zyskało wielki 
aplauz. Klubowicze uczestniczyli również w uroczystościach nadania naszej bibliotece 
imienia Elżbiety Zakrzewskiej, które odbyło się 26 listopada 2013 roku. 

Dziwnowski DKK rozwija się dynamicznie. Spotkania cieszą się coraz większą 
popularnością. Motywuje nas to do dalszej pracy.
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Grażyna Janowiak
Miejska Biblioteka Publiczna w Gryficach

DZIESIĘĆ LAT DYSKUSYJNEGO KLUBU KSIĄŻKI 
W GRYFICACH

Pierwsze spotkanie DKK przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gryficach miało 
miejsce 16 maja 2007 roku. Od tego dnia zbieramy się regularnie raz w miesiącu 
(pomijając wakacje), właściwie w tym samym składzie. Bywają takie okresy, kiedy 
od czasu do czasu pojawia się na naszym spotkaniu nowa osoba. Przyjdzie raz, drugi, 
potem zapomina na chwilę, żeby za jakiś czas znów pojawić się wśród nas. Oprócz 
stałej siódemki klubowiczek można naliczyć drugie tyle osób uczestniczących w na-
szych rozmowach o książkach sporadycznie. Przez dwa lata od początku istnienia klubu 
przychodziły cztery licealistki, które po zdanej maturze rozjechały się na wybrane 
przez siebie uczelnie. Trzy lata towarzyszyła nam w dyskusjach pisarka Joanna Maria 
Chmielewska, autorka książek dla dzieci i dorosłych. Omówione zostały wszystkie 
jej powieści. Parę wieczorów poświęconych było poezji Moniki Maliszewskiej-Grucy 

– gryfickiej autorki, która także przez jakiś czas była członkiem klubu. Przez krótki 

Dyskusyjny Klub Książki w Gryficach w roku szkolnym 2016/2017
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okres w naszych dyskusjach brał udział przedstawiciel czytających mężczyzn, który 
wnosił do rozmów zupełnie inny punkt widzenia, co bardzo podobało się stałym 
uczestniczkom spotkań. 

Tak się złożyło, że nie wszystkie klubowe rozmowy odbywały się w murach biblioteki. 
Książki były omawiane w domu jednej i w ogródku przydomowym innej członkini klubu, 
a także w kilku gryfickich kawiarniach oraz w lodziarni. W ciągu 10 lat funkcjonowania 
DKK w Gryficach odbyło się 100 spotkań, podczas których omówiono 95 książek, oraz 
8 spotkań autorskich finansowanych bądź współfinansowanych przez Instytut Książki. 
I tak, dzięki tej współpracy, gryficką bibliotekę odwiedzili: Hanna Kowalewska (2009), 
Barbara Kosmowska (2009), Jerzy Sosnowski (2010), Joanna Maria Chmielewska (2011 
i 2013), Maria Czubaszek (2012), Monika Sawicka (2013), Aldona Antczak (2014), 
Tanya Valko (2016).

Trudno w tym krótkim rysie opisać emocje towarzyszące rozmowom, ale najbardziej 
burzliwe wywołane były Małą zagładą Anny Janko, Rozdrożami Williama Paula Younga 
i ostatnio Zanim się pojawiłeś Jojo Moyes.

W czasie roku szkolnego 2016/2017 istniał również młodzieżowy DKK, który 
w trakcie swojej działalności, oprócz tradycyjnych spotkań, zorganizował z okazji 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (15 stycznia 2017), we współpracy z Uni-

Tort z okazji 10-lecia gryfickiego DKK
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wersytetem Trzeciego Wieku, kiermasz książek, na którym zebrano kwotę 958,77 zł. 
Współuczestniczył również w feriach zimowych organizowanych w bibliotece, pro-
wadząc zajęcia z dziećmi.

12 maja 2017 roku, na uroczystościach z okazji Tygodnia Bibliotek i Dnia Biblio-
tekarza, wśród zaproszonych gości znalazły się członkinie klubu. Z okazji 10-lecia 
istnienia DKK działającego przy MBP w Gryficach, dyrektor książnicy Przemysław 
Kubalica, w podziękowaniu za trud włożony w promocję i rozwój czytelnictwa, wręczył 
im pamiątkowe dyplomy oraz płyty zawierające zdjęcia ze spotkań, które miały miejsce 
na przestrzeni tych lat.
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Halina Jacewicz-Kramarz
Dyskusyjny Klub Książki przy Filii nr 12 Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Szczecinie
Anna Żurkowska
Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie

DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI PRZY FILII NR 12  
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SZCZECINIE

Dyskusyjny Klub Książki towarzyszy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Szczecinie 
od lutego 2014 roku. Od tego czasu powstało dziewięć doskonale prosperujących grup, 
wśród nich klub w Filii nr 12 MBP. Decyzja o jego zorganizowaniu była jedną z najlep-
szych, które w swojej pracy podjęłam. 

Przez pierwsze dwa lata, do lipca 2016 roku, jego organizatorem i moderatorem była 
Maria Kukuła. Obecnie ta zaszczytna przyjemność przypada w udziale niżej podpisanej.

Spotkania klubu odbywają się raz w miesiącu w stałym gronie. Czytamy każdy rodzaj 
literatury – od beletrystyki, przez publikacje popularnonaukowe, po baśnie. Nasze debaty 
to nie tylko dyskusje o książkach, ale także spotkania interesujących ludzi o wyrazistych 
charakterach, obfitujące w liczne dygresje, bardziej lub mniej związane z tematem, ale 
zawsze inspirujące i budujące więzi. Nasi klubowicze to w większości osoby w wieku 
emerytalnym, dynamiczne i oczytane. 

Chętnie uczestniczą w innych wydarzeniach kulturalnych, a także pomagają 
współtworzyć nowe projekty. To, co nas scala – oprócz zamiłowania do słowa pi-
sanego – to po prostu przyjaźń. Razem świętujemy chwile szczęśliwe, wzajemnie 
wspieramy się w momentach trudnych, potrafimy się konstruktywnie spierać i ra-
dośnie dochodzić do zaskakujących wniosków. A relacje z tych potyczek i innych 
wspólnych projektów znaleźć można na naszym bibliotecznym blogu (dwunastkam-
bpszczecin.blogspot.com).

Anna Żurkowska

Spotkania dyskusyjne czytelników literatury pięknej odbywają się w Filii nr 12 MBP 
od 6 marca 2014 roku. W comiesięcznych spotkaniach bierze udział grupa 8- lub 10-oso-
bowa: Alina, Emilia, Halina, Krysia, Maryla, Mira, Renia, Andrzej, Stanisław. 

Dotychczas omówiliśmy 39 powieści różnych cenionych pisarzy, w tym 4 noblistów, 
2 laureatów Nagrody Pulitzera oraz innych autorów – zdobywców ważnych wyróżnień 
literackich.
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Spotkania DKK przy Filii nr 12 MBP w Szczecinie
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Dyskusje, moderowane przez panie – Marysię (Marię Kukułę), a potem Anię (Annę 
Żurkowską), były interesujące, daleko wykraczające poza tematy związane z omawianą 
literaturą. Sprzyjały wymianie doświadczeń życiowych, pasji, poglądów, poszerzając 
w ten sposób nasze horyzonty myślowe i wzbogacając słownictwo.

Czasami książki, które omawialiśmy, pochodziły z odmiennych kręgów kulturowych, 
ale mimo naszych obaw okazywały się zaskakująco zrozumiałe, zarówno w warstwie 
intelektualnej jak i emocjonalnej.

Niekiedy z początkową rezerwą, ale potem z zaciekawieniem czytaliśmy reportaże 
młodych pisarzy polskich. Okazywały się nietuzinkowe w formie i trafne w ocenie 
faktów. Rozmowa o przeczytanej lekturze to także spojrzenie na istotę powieści z innej 
strony, z inną wrażliwością, z położeniem innego akcentu na problemy jej bohaterów. 
Czytanie książek pozwala na zwielokrotnienie naszego życia poprzez patrzenie na świat 
oczami ich bohaterów, dostrzeganie niuansów rozmaitych wydarzeń, poznanie kolorytu 
odległych krajów, stylów, epok.

Myślę, że literatura wpływa na kulturę, funkcjonowanie społeczeństw, umiejętność 
wyrażania uczuć, wymianę myśli, sens człowieczeństwa. Literatura piękna dla wielu 
z nas stanowi od lat opokę, na której budujemy nasz spokój wewnętrzny, poczucie ładu 
i porządku świata.

Halina Jacewicz-Kramarz
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Urszula Wenta
Książnica Pomorska w Szczecinie

CZASOPISMO ZAKŁADOWE „NOWE TORY”  
ZE ZBIORÓW KSIĄŻNICY POMORSKIEJ 

Prasa zakładowa – pojęcie, historia, funkcje
Pojęciem prasy zakładowej określa się czasopisma wydawane i finansowane przez 

przedsiębiorstwo, kolportowane po obniżonej cenie lub bezpłatnie, głównie wśród 
zamkniętego kręgu odbiorców (członków załogi)1. Według innej definicji, za prasę za-
kładową uważane są wydawnictwa periodyczne, ukazujące się staraniem kolektywów 
związanych z placówką pracy lub nauki bądź też z zespołem placówek pokrewnych pod 
względem wykonywanych czynności, z intencją poruszania przede wszystkim proble-
mów aktualnych dla macierzystej placówki lub placówek2. Czasopismo zakładowe ma 
zazwyczaj niski nakład, ograniczony zasięg rozpowszechniania i rzadką częstotliwość 
wydawania. Nazywane jest również „małą prasą”, „gazetką” lub „zakładówką”3 . Po-
przedniczką gazety zakładowej była ulotka, którą umieszczano w dobrze widocznym 
dla załogi miejscu, na przykład w gablotce lub na tablicy ściennej. 

Początków polskiej prasy zakładowej na ziemiach polskich należy szukać w okresie 
zaborów, kiedy to powstały pierwsze – często nielegalne – pisma związane z ruchem ro-
botniczym oraz pisma adresowane do przedstawicieli poszczególnych zawodów, między 
innymi kolejarzy i drukarzy. Tego typu druki ukazywały się we wszystkich zaborach: 
w austriackim 40 tytułów, w rosyjskim – 20, w pruskim – 44. Za pierwszą polską gazetę 
zakładową uważane jest powstałe w 1934 roku „Echo Chełmka”5. W okresie międzywo-
jennym wychodziło w Polsce 126 pism tego rodzaju6. Były to periodyki wydawane między 
innymi przez związki zawodowe, cechy rzemieślnicze, korporacje handlowe, spółdziel-
ców oraz właścicieli firm handlowych, komunikacyjnych, przemysłowych, żeglugowych 
i usługowych. Wychodziły również konspiracyjne pisma fabryczne, zawierające treści 
krytykujące pracodawców. Rozwój polskiej prasy zakładowej nastąpił po drugiej wojnie 
światowej, szczególnie w okresie realizacji planu sześcioletniego (1950–1955), określa-

1 Encyklopedia wiedzy o prasie, red. J. Maślanka, Wrocław 1976, s. 191.
2 P. Dubiel, Gazeta zakładowa: po co i jaka?, „Prasa Współczesna i Dawna” 1958, nr 4, s. 10.
3 M. Banaszek, Polska prasa zakładowa (funkcje, charakterystyka, klasyfikacja, periodyzacja), 

„Kwartalnik Historii Prasy Polskiej” 1993, nr 2, s. 53.
4 Ibid., s. 62. 
5 Encyklopedia wiedzy…, op. cit., s. 192.
6 M. Banaszek, op. cit., s. 62. 
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nego też planem rozwoju gospodarczego i budowy podstaw socjalizmu na lata 1950–55. 
Gazety te, będące najczęściej organami rad zakładowych i komitetów zakładowych partii, 
oparte były na wzorach radzieckich. Nazywano je „wielonakładówkami” lub „gazetami 
fabrycznymi”. Ich „wysyp” nastąpił w latach 1953–1954. Ukazywało się wtedy 216 tego 
rodzaju czasopism7, najwięcej w ówczesnych województwach: warszawskim, katowic-
kim, krakowskim, łódzkim. W okresie tym prasa zakładowa miała wyraźnie agitacyjny 
charakter i była narzędziem propagandy mobilizującym robotników do wykonywania 
zadań produkcyjnych, przekraczania planów, podnoszenia jakości i obniżania kosztów. 
Tym samym była narzędziem oddziaływania na świadomość i postawy członków załogi. 
Od połowy lat 60. praca redakcji gazet zakładowych opierała się na przygotowanej przez 
Prezydium Klubu Redaktorów Prasy Zakładowej i zatwierdzonej przez Prezydium Cen-
tralnej Rady Związków Zawodowych Uchwale o zasadach organizacji i działalności gazet 
zakładowych oraz prawach i obowiązkach dziennikarza prasy zakładowej (z 2 maja 1966). 
Gazety zakładowe były uzależnione od zakładowych organizacji partyjnych i sterowane 
przez nie. Najważniejsza była ich funkcja polityczna. W skład kolegiów redakcyjnych, 
oprócz redaktorów (często amatorów), wchodzili przedstawiciele zakładowej organizacji 
partyjnej, organizacji społecznych, związków zawodowych oraz dyrekcji. W 1972 roku 
ukazywało się w Polsce około 400 tytułów prasy zakładowej, a już cztery lata później 
ich liczba spadła do 1508. Spowodowane to było przede wszystkim niskim poziomem 
redagowania wielu pism, a tym samym nikłym stopniem społecznego oddziaływania. 
Pewną poprawę przyniosła znowelizowana uchwała Prezydium CRZZ z 28 stycznia 1974 
roku. Redakcjom gazet wydawanych w cyklu tygodniowym przyznano wówczas status 
periodyków stażowych, co umożliwiło zatrudnianie przez nie studentów dziennikarstwa. 
W 1981 roku, przed ogłoszeniem stanu wojennego, wychodziło 221 gazet zakładowych. 
Po 13 grudnia 77 tytułów zostało zlikwidowanych9. Po zniesieniu stanu wojennego, aż do 
1989 roku, próbowano odbudować prasę zakładową, ale ani Ogólnopolskie Porozumienie 
Związków Zawodowych, ani powstałe Zakładowe Ośrodki Kształcenia i Informacji nie 
udźwignęły roli jej sponsora i mecenasa. Wprowadzenie w Polsce gospodarki wolno-
rynkowej spowodowało likwidację wielu kluczowych przedsiębiorstw. Zapoczątkowało 
to upadek prasy zakładowej w dawnej formie.

W Encyklopedii wiedzy o prasie wymienione są trzy podstawowe jej funkcje: 
informacyjna, wychowawcza (inaczej agitacyjno-propagandowa, publicystyczna, 
instruktywna, oddziaływania), rozrywkowa10. Marian Banaszek zaś do najważniej-
szych funkcji prasy zalicza: informacyjną, agitacyjno-propagandową i reklamową, 

7 W. Koński, „Petro-Echo” – pismo załogi kombinatu i mieszkańców miasta w latach 1963–1972, 
„Notatki Płockie” 1990, nr 1–2, s. 25.

8 J. Kępa-Mętrak; Gazeta zakładowa – narodziny, rozwój… i co dalej? Studium przypadku, „Studia 
Medioznawcze” 2012, nr 4, s. 53.

9 M. Banaszek, op. cit., s. 66.
10 Encyklopedia wiedzy…, op. cit., s. 86.
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edukacyjno-wychowawczą, popularyzatorsko-instruktażową, opiniotwórczą, inspi-
ratorsko-organizacyjną, kontrolną, kulturotwórczą, kronikarsko-dokumentacyjną, 
rozrywkową11. Ze względu na oczekiwania czytelnika Lechosław Dąbrowski wyróżnił 
funkcje: informacyjną, integracyjną, interwencyjną, organizatorską i rozrywkową12. 
Były one w różnym stopniu obecne w prasie zakładowej. Było to spowodowane 
między innymi niejednolitą częstotliwością ukazywania się pism (miały status od 
tygodników do roczników), ich charakterem, zasięgiem, odbiorcami, formą edytorską 
i sposobem redagowania. Istotną rolę należy przypisać funkcji informacyjnej, gdyż 
pisma zakładowe stanowiły główne źródło rozpowszechniania wśród pracowników 
komunikatów kierownictwa, informacji o organizacji procesu produkcji, warunkach 
pracy oraz socjalno-bytowych, możliwościach kształcenia i dokształcania zawodowego, 
formach wypoczynku i rozrywki w czasie wolnym. Ważna była też funkcja integracyjna. 
Paweł Dubiel w latach 50. pisał: 

Gazeta wydawana przez zakład może i powinna wiązać go ze środowiskiem ludności zamieszkują-
cej rejon lokalizacji zakładu. Ma to kapitalne znaczenie dla tworzenia się przywiązanej do zakładu 
i jego spraw rzeszy pracowników. Czytelnicy oczekują przede wszystkim, że właściwie redagowane 
pismo będzie służyło im radą przy rozwiązywaniu codziennych kłopotów zawodowych i domowych13.

Początki prasy zakładowej w Szczecinie 
Gazety zakładowe zaczęły pojawiać się w Szczecinie na początku lat 50., a ich po-

wstanie i rozwój były ściśle związane z uprzemysłowieniem miasta i regionu. Tadeusz 
Białecki wyróżnił dwie grupy tego rodzaju prasy. Pierwsza, wychodząca zazwyczaj 
w formie biuletynów, poświęcona była zagadnieniom racjonalizatorstwa, postępowi tech-
nicznemu, wynalazczości oraz wydajności w sferze produkcji materialnej. Drugą grupę 
stanowiły czasopisma, których głównym celem było integrowanie załogi, ukazywanie 
jej roli jako współgospodarza przedsiębiorstwa, informowanie o problemach produkcji 
i organizacji oraz o warunkach pracy14. W latach 1950–1955 na Pomorzu Szczecińskim 
ukazywało się blisko 40 tytułów gazet zakładowych15. Spośród nich wymienić należy 
inicjatywy wydawnicze największych przedsiębiorstw przemysłowych, pisma: Stoczni 
Szczecińskiej – „Trybuna Stoczniowca”, Zarządu Portu Szczecin – „Port Pokoju”, Pol-
skiej Żeglugi Morskiej – „Nasza Bandera”, Szczecińskich Zakładów Graficznych – „Nasz 
Obiektyw”, Huty Szczecin – „Trybuna Hutnika”, Fabryki Sztucznego Jedwabiu – „Nasze 
Włókno”, miesięcznik Papierni Skolwin – „Skolwin”. W drugiej połowie lat 50. poja-
wiły się między innymi: „Rybołówstwo”– dwutygodnik wydawany przez Rybołówstwo 

11 M. Banaszek, op. cit., s. 54
12 W. Koński, op. cit., s. 29.
13 P. Dubiel, op. cit., s. 13
14 T. Białecki, Prasa Pomorza Szczecińskiego w latach 1945–1975, Szczecin 1978, s. 21.
15 Ibid., s. 20.
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Spółdzielcze, „Echo Spółdzielcy”– miesięcznik Wojewódzkiego Zarządu Spółdzielni 
Pracy, „Samopomocowiec” – wydawany przez Wojewódzki Związek Samopomocy 
Chłopskiej. Wspólną cechą wszystkich pism było zamieszczanie aktualnych informacji 
o ważnych problemach zakładu pracy, a więc sprawach produkcji, planowania, oszczę-
dzania, socjalnych, związanych z życiem kulturalnym16. Żywotność wielu z nich była 
krótka. Powodował to między innymi brak możliwości zapewnienia im odpowiedniego 
poziomu redakcyjnego. 

Czasopismo „Nowe Tory” – charakterystyka zawartości
Pismo zakładowe „Nowe Tory” wychodziło w Szczecinie w latach 1954–1957. 

Od numeru 2 z 1954 roku nosiło podtytuł „Pismo Pracowników Kolejowych Okręgu 
Szczecińskiego”. Wydawane było przez Dyrekcję Okręgową Kolei Państwowych 
w Szczecinie, a drukowane w Szczecińskich Zakładach Graficznych. Poświęcone było 
głównie problemom pracy szczecińskiego węzła kolejowego. Początkowo ukazywało 
się raz w miesiącu. Od 1956 roku wychodziło jako dwutygodnik. Nakład wynosił od 
3 do 4 tys. egzemplarzy, objętość – od 4 do 8 stron, cena za 1 egzemplarz w prenume-
racie – 20 gr. Ogółem ukazało się 50 numerów: 10 w 1954 roku, 12 w 1955, 26 w 1956, 
4 w 195717. Z powodu braku odpowiedniego zaplecza redakcyjno-dziennikarskiego 
w marcu 1957 roku zaprzestano wydawania „Nowych Torów”.

Ich poprzednikiem był wychodzący w 1948 roku „Biuletyn Współzawodnictwa Pracy 
DOKP w Szczecinie”. Na jego łamach publikowano przepisy i regulaminy dotyczące 
współzawodnictwa pracy na kolei, a także informacje o podejmowanych akcjach, czy-
nach i zobowiązaniach oraz o ich wynikach. Ukazały się tylko cztery numery biuletynu 
(pierwszy 15 lipca, ostatni 25 października). Szczególną uwagę poświęcono w nich 
wypełnianiu norm i wydajności pracy. 

Podstawę źródłową niniejszego opracowania stanową archiwalne wydania pisma 
„Nowe Tory”, przechowywane i udostępniane w Czytelni Pomorzoznawczej Książnicy 
Pomorskiej (dostępne również w Zachodniopomorskiej Bibliotece Cyfrowej Pomerania). 
Oprócz pierwszego, instytucja dysponuje wszystkimi numerami gazety. Analizowany 
materiał można więc uznać za reprezentatywny. Został przekazany bibliotece jako egzem-
plarz obowiązkowy okręgowy (EOR 05). Winieta pisma składa się z czerwonego napisu 
Nowe Tory, pod którym umieszczony został czarno-biały rysunek przedstawiający dwie 
nadjeżdżające lokomotywy. Po prawej stronie zamieszczono szkic płynącego statku, po 
lewej zaś widnieją budynki fabryczne i dymiące kominy. 

Do numeru 3 pod grafiką zamieszczano podtytuł „Pismo pracowników DOKP 
w Szczecinie”, a od 4 – „Pismo pracowników kolejowych okręgu szczecińskiego”. 

16 T. Białecki, Początki czasopiśmiennictwa polskiego na Pomorzu Zachodnim (1945–1956), w: Cią-
głość i zmiana. 70 lat mediów masowych na Pomorzu Zachodnim, red. J. Kania i P. Olechowska, 
Szczecin 2016, s. 17. 

17 T. Białecki: Prasa Pomorza Szczecińskiego…, op. cit., s. 115.
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W 1956 roku, od numeru 7, zmieniono winietę. Grafikę z lokomotywami zastąpiono 
logotypem Polskich Kolei Państwowych. 

Pierwszy numer gazety ukazał się w lutym 1954 roku i liczył cztery strony. W pierw-
szym roku wydawania czasopisma, artykuły i komunikaty podpisane zostały nazwiskami 
ponad 40 autorów. Kilku posłużyło się inicjałami od imienia i nazwiska, a niektórzy tylko 
pierwszą literą imienia lub nazwiska. Jeden tekst opatrzono podpisem Obserwator. Teksty 
tworzyły osoby piastujące stanowiska dyrektorskie i kierownicze lub sprawujące inne 
ważniejsze funkcje w różnych jednostkach szczecińskiego Okręgu Kolei Państwowych: 
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inż. K. Pietkiewicz – dyrektor OKP, T. Biernacki – kierownik biblioteki okręgowej, Ire-
na Lewandowska – inspektor szkolenia, A. Gertner – naczelnik Biura Planowania, W. 
Surówka – wicedyrektor eksploatacji OKP, W. Góra – starszy inspektor BHP, Czesława 
Karolakowa – przewodnicząca Rady Kobiet przy DOKP, J. Gomol – kierownik w 1 Od-
dziale Eksploatacyjnym, J. Trzyna – starszy kontroler handlowy, J. Godawski – kierownik 
Samodzielnego Działu Techniki, A. Kulawik – kierownik Działu Przewozów Wydziału 
Handlowego, J. Osiecki – kierownik Działu Organizacji Ruchu Towarowego, A. Bia-
łas – inspektor Kadr, A. Tyboń – starszy dyspozytor ruchu, Reinke  – główny inspektor 
bezpieczeństwa ruchu, J. Pastuła – instruktor Wydziału Polityczno-Wychowawczego. 
Jedna osoba podpisała tekst swego autorstwa – korespondent „Nowych Torów”. 

Przodownictwo pracy, współzawodnictwo, racjonalizatorstwo
Polityka kulturalna państwa w latach 1949–1956 stawiała przed prasą zadanie aktyw-

nego angażowania się w „walkę” o nowe cele społeczno-polityczne. Prasa zakładowa 
zobowiązana była między innymi do propagowania przodownictwa i współzawodnictwa 
pracy oraz racjonalizatorstwa. Na łamach „Nowych Torów” agitację i propagandę prowa-
dzono głównie na pierwszych stronach pisma. Tematami artykułów były między innymi: 
realizacja uchwał partyjnych, przodownictwo i współzawodnictwo pracy, racjonaliza-
torstwo, nowe metody pracy, usprawnienia, reorganizacja oraz bezpieczeństwo pracy. 
Szczególnie piętnowano brak dyscypliny, marnotrawstwo i niegospodarność. Przykładem 
może być zamieszczony w numerze 2 z 1954 roku artykuł autorstwa dyrektora OKP 
inż. K. Pietkiewicza. Zostały w nim omówione zadania kolejarzy mające na celu uczcze-
nie II Zjazdu PZPR, podkreślono ich rolę w „zacieśnianiu więzi między miastem a wsią” 
oraz na „odcinku lepszego ugruntowania sojuszu robotniczo-chłopskiego”. W dalszej 
części tekstu autor uwypuklił zaniedbania w pracy (awaryjność, chaotyczność, lekcewa-
żenie przepisów) i zaznaczył, że walka z nimi jest zasadniczym obowiązkiem kolejarzy. 
Autor podkreślił również, że wspólna troska o wykonanie zadań wyznaczonych przez 
II Zjazd PZPR powinna mobilizować wszystkich kolejarzy do dalszych wysiłków, a nowe 
wyzwania powinny być pomocne w spełnianiu zaszczytnych obowiązków wobec partii 
i społeczeństwa. Jednocześnie wymienił działania, jakie zostały podjęte przez DOKP 
w celu poprawy warunków bytowych i zdrowotnych oraz wypoczynku pracowników 
i ich rodzin. Autor, jako dyrektor OKP, w imieniu „braci kolejarskiej” zadeklarował 
honorowe wypełnianie podjętych zobowiązań, aby

kolejarz szczeciński znalazł swoje zaszczytne miejsce wśród społeczeństwa, rozumiejącego znacze-
nie II-go Zjazdu naszej Partii, w przeobrażeniu polskiej wsi, scementowaniu sojuszu robotniczo-chłop-
skiego i podniesieniu stopy życiowej polskiej klasy robotniczej18. 

18 K. Pietkiewicz: Witamy II-gi Zjazd Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, „Nowe Tory” 1954, nr 
2, s. 2.
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Na łamach pisma regularnie prezentowano sylwetki przodowników pracy. Na drugiej 
stronie przytoczonego powyżej numeru zamieszczono obszerny tekst o codziennej pra-
cy białogardzkiej drużyny manewrowej oraz jej przodującego pracownika Eugeniusza 
Raźniaka jako wzór do naśladowania. Strona trzecia poświęcona była między innymi 
współzawodnictwu pracy. Nawiązując do hasła zamieszczonego na pierwszej stronie, 
M. Kotela podkreślił, że współzawodnictwo pracy jest szczególnie ważnym elementem 
walki o podniesienie stopy życiowej mieszkańców miast i wsi. Poniżej zamieszczono osią-
gnięcia poszczególnych służb kolejowych okręgu szczecińskiego oraz sylwetki ich przo-
dujących pracowników w czwartym kwartale 1953 roku. Na tej samej stronie S. Skotnicki 
napisał o inicjatywach kolejarzy na rzecz niesienia pomocy robotnikom i pracownikom 
rolnym – głównie pomocy technicznej z zakresu naprawy sprzętu i maszyn rolniczych. 

W większości numerów, zazwyczaj na dole pierwszej strony, czasem nad winietą, 
ale też na kolejnych stronach, zamieszczano wydrukowane na czerwono (lub czarno ale 
w czerwonej ramce) hasła propagandowe, takie jak na przykład: 

Szybsze podniesienie stopy życiowej trzeba wywalczyć i wypracować. 
Wzmożonym wysiłkiem pracy i nowymi osiągnięciami witamy Dzień Kolejarza! 
Podejmując zobowiązania produkcyjne – przedterminowo zrealizujemy pierwszy rok planu pięcioletniego. 
Wszyscy do walki o obniżkę kosztów własnych. 
Kolejarze! Zespalajcie się w czynie produkcyjnym dla uczczenia I-go w Polsce Ludowej „Dnia Kolejarza”. 
Kolejarze! Przed nami stoi zadanie sprawnego wykonania przewozów jesiennych. Wykonamy to 
zadanie, jeżeli wzorując się na bogatych doświadczeniach kolejarzy radzieckich i przodujących ko-
lejarzy polskich – podniesiemy wydajność i jakość pracy. 
Drogowskazem w naszej pracy i walce będą nieśmiertelne idee Rewolucji Socjalistycznej. 
Zacieśniajmy łączność z użytkownikami kolei, zwiększajmy statyczny załadunek wagonów, zabez-
pieczajmy przesyłki przed zniszczeniem, wypowiedzmy zdecydowaną walkę brakoróbstwu.

Do lektury pisma nakłaniano, zamieszczając na różnych stronach hasła:

Każdy kolejarz naszego Okręgu czyta „Nowe Tory”. 
Każdy kolejarz naszego Okręgu prenumeruje „Nowe Tory”.
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Redakcja zachęcała również do się-
gnięcia po inne czasopismo kolejarskie, 
umiejscawiając w ramce u dołu strony 
apel: Czytajcie i prenumerujcie tygodnik 
Kolejarza „Sygnały”. W kolejnych nume-
rach pisma na czoło wysuwają się teksty 
nawołujące do podnoszenia wydajności 
i jakości pracy, systematycznej obniżki 
kosztów własnych, bezpieczeństwa i hi-
gieny oraz współzawodnictwa pracy.

Upowszechnianie książki i czytelnictwa
Zatwierdzony w lipcu 1950 roku plan sześcioletni zakładał likwidację analfabetyzmu, 

do czego przyczynić miał się między innymi wzrost liczby wydawanych książek, a także 
powstanie nowych bibliotek oraz intensywna popularyzacja czytelnictwa.

O potrzebie upowszechniania książki i czytelnictwa wśród kolejarzy, „Nowe Tory” 
pisały przy okazji obchodzonych w całym kraju „Dni Oświaty, Książki i Prasy”. Pierw-
szy tekst zatytułowany Z książką do rzesz kolejarskich, napisany przez T. Biernackiego, 
ukazał się w maju 1954 roku. Autor podkreślił w nim ogromny wysiłek państwa na rzecz 
dźwignięcia bibliotek do poziomu pozwalającego na służenie wszystkim obywatelom. 
Napisał także, że książka i czasopismo są niezbędną bronią w realizacji uchwał II Zjaz-
du PZPR oraz w walce o podniesienie stopy życiowej, dobrobyt i szczęście ludzi pracy. 
Według niego, dzięki łatwemu dostępowi do bogato zaopatrzonej w społeczno-polityczną 
i fachową literaturę biblioteki okręgowej przy DOKP oraz licznych punktów bibliotecz-
nych w terenie, stale rosną rzesze czytelników-kolejarzy. Książka pomaga im w szerzeniu 
współzawodnictwa i racjonalizatorstwa, podnoszeniu wydajności pracy i stosowaniu 
przodujących metod pracy wzorem radzieckich kolejarzy. Dalej pisał, że „Dni Oświaty, 
Książki i Prasy” są dla bibliotekarzy okazją do wyjścia z książką do szerszego kręgu 
kolejarzy, między innymi poprzez organizowanie wystaw, stoisk oraz spotkań z czytel-
nikami. Przewidywał, że z pewnością zaowocuje to częstymi odwiedzinami kolejarzy 
w bibliotekach oraz zaszczepi w nich miłość do książek.

W kolejnym numerze gazety, z czerwca 1954 roku, ten sam autor przedstawił liczne 
formy popularyzacji książki, zwłaszcza fachowej, które odbyły się w ramach zakończo-
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nych „Dni Oświaty, Książki i Prasy”. Dużym zainteresowaniem pracowników kolejowych 
cieszyły się wystawy, zorganizowane przez punkty biblioteczne na terenie całego okręgu. 
Były one okazją nie tylko do prezentacji książek i czasopism z zakresu kolejnictwa 
i dziedzin pokrewnych, ale także do zapoznania odwiedzających z rozwojem Biblioteki 
Okręgowej oraz punktów bibliotecznych w latach 1945–1954. Ważnym elementem 
popularyzacji książki były narady czytelnicze, na których domagano się wydawania fa-
chowych podręczników, które ułatwiałyby pracę na poszczególnych stanowiskach. Dalej 
można przeczytać, że majowe święto książki przyczyniło się do powstania kolejnych 
punktów bibliotecznych, zwerbowania nowych czytelników i sprzedaży setki książek 
przez zakładowych kolporterów. W konkluzji T. Biernacki napisał:

Tegoroczne „Dni Oświaty, Książki i Prasy” w poważnym stopniu przyczyniły się do propagandy czy-
telnictwa książki fachowej wśród kolejarzy Okręgu Szczecińskiego, a przez to do podniesienia ich 
wiedzy fachowej przy wykonywaniu zadań wskazanych przez II Zjazd PZPR19.

Do tematu popularyzacji książki i czytelnictwa powrócono na łamach „Nowych 
Torów” dopiero po roku, z okazji kolejnego święta książki. Tym razem T. Biernacki – 
wówczas kierownik Biblioteki Okręgowej – w tekście zatytułowanym „Dni Oświaty 
Książki i Prasy” u Szczecińskich Kolejarzy (pisownia oryginalna), podsumowując 
majowe święto książki, napisał, że w popularyzowaniu fachowej literatury wśród 
kolejarzy istotną rolę powinni pełnić również kierownicy poszczególnych jednostek 
organizacyjnych, służąc bibliotekarzom pomocą w szlachetnej walce o zacieśnienie 
więzi z czytelnikami. Według autora, nie powinna to być jednorazowa kampania, ale stałe 
działania, mające na celu podniesienie kwalifikacji wszystkich pracowników kolei oraz 
usprawnienie ich pracy. Proponował, aby motorem do ich realizacji stał się ogłoszony 
przez Ministerstwo Komunikacji długofalowy konkurs o tytuł najlepszej biblioteki 
fachowej resortu kolejowego. Jego temat rozwinięto w listopadowym numerze gazety. 
Autor zamieszczonego w nim artykułu przypomniał, że jednym z założeń konkursu było 
zachęcenie kierowników punktów bibliotecznych do właściwej popularyzacji czytel-
nictwa fachowego, aby jak najwięcej książek specjalistycznych dotarło do kolejarzy. 
Zaznaczył, że oprócz bibliotekarzy, współodpowiedzialnymi za popularyzację literatury 
są zwierzchnicy jednostek służbowych, aktyw społeczno-polityczny oraz członkowie 
zakładowych kół Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników 
Komunikacji. Poinformował, że podczas październikowej kontroli przedstawiciele 
komisji konkursowej stwierdzili brak zainteresowania konkursem ze strony wyżej 
wymienionych jednostek. Po przeprowadzonej w punktach bibliotecznych inspekcji, 
na wniosek komisji, nagrodami pieniężnymi oraz książkowymi wyróżniono kierowni-
ków przodujących punktów, którzy aktywnie popularyzowali książki (między innymi 

19 T. Biernacki: Po „Dniach Oświaty, Książki i Prasy”. „Nowe Tory” 1954, nr 5, s. 1–2.
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przez stałe wystawianie nowości w specjalnie do tego przeznaczonej gablotce) oraz 
w szerokim zakresie stosowali wypożyczanie książek fachowych swoim czytelnikom. 
Na zakończenie autor wystosował apel:

Mając na uwadze dobro służby, apelujemy do wszystkich jednostek służbowych, pracowników in-
żynieryjno-technicznych, organizacji partyjnych, rad zakładowych ZZK i członków kół zakładowych 
SNTI i T. Kom., aby nie zabrakło nikogo w popularyzacji książki fachowej. Wyjaśniajcie jej znaczenie, 
uczcie czytać i poznawać naszą nową technikę pracowników, dzięki czemu zwiększy się wydajność 
pracy, przyspieszy wykonanie naszych codziennych zadań produkcyjnych20.

W 1956 roku majowe „Dni Oświaty, Książki i Prasy” obchodzono pod hasłem reali-
zacji wytycznych XX Zjazdu Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego i rozwoju 
techniki. Do tego hasła nawiązuje artykuł Bolesława Bęczkowskiego zatytułowany 
Książka –przewodnikiem w wykonaniu zadań gospodarczych i politycznych, zamieszczony 
na pierwszej i drugiej stronie 10 numeru „Nowych Torów”. Autor podkreślił w nim, że 
resort kolei jako pierwszy utworzył sieć bibliotek fachowych na terenie całego kraju. Po-
informował, że w okręgu szczecińskim funkcjonuje biblioteka okręgowa oraz 24 punkty 
biblioteczne. Według niego udostępniana literatura fachowa oraz społeczno-polityczna 
umożliwia podnoszenie kwalifikacji rzeszom pracowników. W dalszej części tekstu autor 
nawiązał do trwającego konkursu o tytuł najlepszej placówki w sieci bibliotek facho-
wych, który przyczynił się do znacznego wzrostu czytelnictwa oraz rozwoju form pracy 
z czytelnikiem. Zauważył jednak, że obok wyróżniających się placówek, funkcjonują 
słabsze, zaniedbane punkty biblioteczne, które zdaniem niektórych naczelników jedno-
stek są niepotrzebne i powinny być zlikwidowane. Natomiast B. Bęczkowski uważał, że 
to właśnie naczelnikom i ich zastępcom potrzebna jest lektura fachowej literatury i że 
powinni oni zalecać ją swoim pracownikom, a nie negować potrzebę istnienia bibliotek. 
Pisał też, że czytelnictwo, zwłaszcza książek fachowych, ma istotny wpływ na zwiększe-
nie wydajności i współzawodnictwa pracy oraz rozwój racjonalizacji. Autor zakończył 
artykuł stwierdzeniem, że nadszedł czas aby rozpocząć

wielką ofensywę na odcinku książki, a zbliżające się „Dni Oświaty, Książki i Prasy” winny być tym po-
czątkiem mającym zapełnić biblioteki czytelnikami, którzy w pełni przygotowani chcą budować lepszą 
przyszłość – socjalizm na drodze do komunizmu21.

Do tematu czytelnictwa książki technicznej powrócił B. Bęczkowski w artykule 
zatytułowanym Zakończono rok pracy nad zdobyciem czytelnika dla książki technicz-

20 W sprawie konkursu o tytuł najlepszej biblioteki, „Nowe Tory” 1955, nr 11, s. 3.
21 B. Bęczkowski, Książka – przewodnikiem w wykonaniu zadań gospodarczych i politycznych, 

„Nowe Tory” 1956, nr 10, s. 2.
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nej22. W podsumowaniu zakończonego wcześniej konkursu o tytuł najlepszej biblioteki 
i najlepszego punktu bibliotecznego w sieci PKP znalazły się między innymi: informacje 
o brakach w pracy punktów, wnioski wynikające z dotychczasowych osiągnięć i nie-
dociągnięć, wyniki konkursu (nazwy zwycięskich punktów, nazwiska ich kierowników, 
wysokość nagród pieniężnych). Autor zauważył, że chociaż książka fachowa to nie 
powieść i nie może być tak poczytna jak beletrystyka, wyróżniający się kierownicy 
i pracownicy punktów bibliotecznych potrafili propagować czytelnictwo tego rodzaju 
publikacji, czego efekty znalazły odzwierciedlenie w wynikach konkursu. W pokonkur-
sowych wnioskach napisał, że przede wszystkim należy zwrócić uwagę na rozpowszech-
nianie książki technicznej wśród personelu wykonawczego i inżynieryjno-technicznego, 
a w dalszej kolejności organizować dyskusje nad wybraną książką, będące jednocześnie 
swego rodzaju formą szkolenia.

Do popularyzacji książki powrócono niebawem w artykule Szczecin i Słupsk przodują 
w upowszechnianiu książki wśród kolejarzy, zamieszczonym w rubryce Biblioteki pod se-
maforem23. Autor M.T. nawiązał do konkursu o tytuł najlepszej biblioteki fachowej resortu 
kolejowego, przedstawiając zwycięzcę rywalizacji – kierowaną przez T. Biernackiego 
Bibliotekę Okręgową DOKP w Szczecinie. Napisał ponadto, że wśród punktów biblio-
tecznych najlepszym okazał się funkcjonujący przy DO Słupsk, prowadzony przez Marię 
Siwak. Poinformował, że komisja oceniająca pracę bibliotek brała pod uwagę zarówno 
liczbę czytelników i wypożyczonych książek, jak i ich tematykę. Oceniając kierownika 
placówki, punktowano między innymi znajomość czytelników i ich zainteresowań oraz 
stopień orientacji w literaturze fachowej. Szczególną uwagę zwracano na różnorodność 
form propagowania czytelnictwa: odczyty, wystawy książek fachowych, sprzedaż losów 
w loterii książkowej, narady czytelnicze i dyskusje o przeczytanych książkach. Autor 
artykułu zwrócił również uwagę na pomoc okazaną bibliotekom, między innymi przez 
Klub Racjonalizatorki oraz Koło Dyrekcyjne Związku Młodzieży Polskiej. Niemałą rolę 
odegrała też redakcja „Nowych Torów”, mobilizując biblioteki do aktywnego uczestnic-
twa w konkursie oraz wytykając niektórym zwierzchnikom komórek organizacyjnych 
brak zrozumienia idei popularyzacji książki i czytelnictwa wśród członków swoich załóg. 

Edukacja, szkolenie ideologiczne, agitacja
„Nowe Tory” poświęcały wiele miejsca edukacji pracowników kolei. Podejmowa-

no takie tematy jak: uzupełnianie wykształcenia podstawowego, kształcenie średnie 
w technikach kolejowych, podnoszenie kwalifikacji zawodowych na kursach. Palącym 
problemem były braki w wykształceniu podstawowym. W tekście zatytułowanym Uzu-

22 B. Bęczkowski, Zakończono rok pracy nad zdobyciem czytelnika dla książki technicznej, „Nowe 
Tory” 1956, nr 16, s. 2.

23 M.T., Szczecin i Słupsk przodują w upowszechnianiu książki wśród kolejarzy, „Nowe Tory” 1956, 
nr 24, s. 1–2.
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pełniamy swoje wykształcenie24 instruktor Hawryłkiewicz nawoływał do zapisania się do 
działającej od niedawna szkoły siedmioklasowej dla pracujących, którą wkrótce miało 
opuścić 35 absolwentów. Apelując do pracowników PKP, aby zapisywali się do szkoły 
w nowym roku szkolnym, autor podkreślił, że

ukończenie szkoły i otrzymanie świadectwa nie tylko podniesie kwalifikacje pracowników, ale da moż-
ność dalszego awansowania, a co za tym idzie podniesie zarobki indywidualne25.

Innym przykładem może być cykl Wykształcenie drogą do awansu i artykuł Aby każdy 
kolejarz posiadał świadectwo ukończenia szkoły podstawowej26. Inspektor szkolenia Irena 
Lewandowska podkreśliła, że w trosce o wykonanie narodowych planów gospodarczych 
i stale wzrastających zadań resortu kolejowego należy dbać o dobre przygotowanie kadr. 
Tymczasem ponad połowa pracowników w szczecińskiej DOKP nie posiada wykształ-
cenia podstawowego – nie ukończyło siedmiu klas. Według niej uzupełnienie braków 
w wykształceniu było niezbędne zarówno dla sprawnego i ekonomicznego wykonywania 
zadań, jak i właściwej organizacji procesów technologicznych i pracy. Zauważyła też, 
że otwierało ono drogę do dalszego kształcenia i doskonalenia zawodowego. W dalszej 
części tekstu można przeczytać, że w celu zlikwidowania zaistniałej sytuacji dyrektor OKP 
wydał stosowne zarządzenie, w myśl którego pracownicy nie posiadający podstawowego 
wykształcenia będą mogli je zdobyć w zorganizowanych od początku nowego roku szkol-
nego szkołach przyzakładowych. Obowiązek dołożenia wszelkich starań i zobowiązania 
pracowników do uzupełnienia wykształcenia spoczywał na zwierzchnikach jednostek 
i komórek organizacyjnych DOKP. Pracę na danym stanowisku oraz dalszy awans uza-
leżniano od przedłożenia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej. Ta sama autorka 
zachęcała do dalszego kształcenia w artykule Podnoszenie kwalifikacji zawodowych 
pracowników na wydziałach zaocznych w technikach kolejowych27. Podkreślała w nim, że 
dla sprawnego i ekonomicznego wykonywania zadań wynikających z potrzeb gospodarki 
narodowej oraz w celu realizacji uchwał II Zjazdu PZPR potrzebne jest pracownikom nie 
tylko doświadczenie zawodowe, ale i średnie wykształcenie techniczne. Dalej autorka 
wymieniła kierunki na jakich słuchacze mogli zdobywać wiedzę, podała warunki i zasady 
rekrutacji oraz ulgi przysługujące słuchaczom. O tym, że kwalifikacje są drogą do awansu, 
pisał również Marian Riedel28, podkreślając, że podniesienie wiedzy ogólnej i fachowej 
pomaga lepiej realizować planowe zadania PKP, predysponuje pracowników do pracy 
na stanowiskach wyższych niż dotychczas, a co za tym idzie umożliwia zapewnienie 

24 Hawryłkiewicz, Uzupełniamy swoje wykształcenie, „Nowe Tory” 1955, nr 5, s. 3. 
25 Ibid.
26 I. Lewandowska, Aby każdy kolejarz posiadał świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, 

„Nowe Tory” 1956, nr 14–15, s. 1.
27 I. Lewandowska, Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników na wydziałach zaocznych 

w technikach kolejowych, „Nowe Tory” 1956, nr 16, s. 1–2. 
28 M. Riedel, Kwalifikacje. Awans w służbie PKP. „Nowe Tory” 1956, nr 3, s. 2.
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lepszych warunków bytowych sobie i rodzinie. Tłustym drukiem wyróżniono rodzaje 
kursów zawodowych, o uczestnictwo w których można było ubiegać się na podstawie 
podania-ankiety. Dokument należało złożyć w swojej jednostce służbowej. Ten sam autor 
w artykule Uzupełniamy wykształcenie29 napisał, że Ministerstwo Oświaty rozpoczęło 
szeroko zakrojoną akcję, mającą zachęcić pracowników do uzupełniania wykształcenia 
oraz dalszego kształcenia i szkolenia zawodowego. Zwrócił uwagę, że uświadamianiem 
korzyści płynących z nauki powinna zajmować się administracja (działy kadr) oraz czyn-
niki polityczno-społeczne. Ponadto redakcja „Nowych Torów” zachęcała pracowników 
PKP posiadających świadectwo dojrzałości do podjęcia zaocznych studiów w Wyższej 
Szkole Ekonomicznej w Poznaniu (nr 5 z 1956 roku). 

Na łamach „Nowych Torów” podejmowano również temat szkolenia ideologiczne-
go. Nieznany autor w tekście Uczyć się to znaczy zwyciężać30 pisał, że przeprowadza-
ne szkolenia polityczne przyczyniały się do wzrostu świadomości ideologicznej ich 
uczestników, a co za tym idzie, miały wpływ na wzrost dyscypliny i socjalistycznego 
współzawodnictwa pracy oraz osiągnięcia w dziedzinie gospodarczej. Stwierdził też, że 
dzięki tego rodzaju szkoleniom zasilane są szeregi PZPR. Rozmaite formy szkolenia 
ideologicznego oraz zadania na nowy rok przedstawił w kolejnym numerze gazety31 A. 
Cichosz – sekretarz Komitetu Zakładowego PZPR przy DOKP Szczecin. Podkreślił on 
rolę wykładowców w kształtowaniu postaw słuchaczy, którzy, jak twierdził, w oparciu 
o zdobytą wiedzę mogli stać się aktywnymi działaczami walczącymi o pełną realizację 
zadań gospodarczych. Według niego mogliby oni również wyjaśniać masom pracującym 
zachodzące zjawiska społeczne i gospodarcze. W tym samym numerze pisma znajduje się 
informacja o inauguracyjnym wykładzie w szkole agitacji. Został on wygłoszony przez 

„towarzysza” Pietrasa, a jego temat brzmiał Rola propagandy i agitacji32. W rezultacie 
zainicjowanej po nim dyskusji, słuchacze doszli do wniosku, że zakłady pracy nie wy-
kazują wystarczającej troski o agitatorów. Podsumowania pierwszego roku działalności 
szkoły agitatorów dokonał jeden z jej wykładowców – Jan Dziedzic. Stwierdził on, że 
jego metody aktywizacji okazały się skuteczne, a poziom słuchaczy, ich wypowiedzi 
i dyskusje pod koniec okresu szkolenia dowodzą, że szkoła agitatorów spełniła swoje 
zadanie. 

Obchody świąt i rocznic
Wiele miejsca w „Nowych Torach” przeznaczano na informacje o obchodach świąt 

państwowych oraz branżowego Dnia Kolejarza. 1 maja 1954 roku, z okazji Święta 
Pracy, wyszła dwustronicowa jednodniówka. Na jej pierwszej stronie, pod winietą, za-
mieszczono rysunek symbolizujący „sojusz robotniczo-chłopski”. Poniżej, w czerwonej 

29 M. Riedel, Uzupełniamy wykształcenie, „Nowe Tory” 1955, nr 6, s. 2.
30 Uczyć się to znaczy zwyciężać, „Nowe Tory” 1955, nr 7, s. 3.
31 A. Cichosz, Rozpoczęliśmy nowy rok szkolenia ideologicznego, „Nowe Tory” 1955, nr 11, s. 2. 
32 Wykłady w szkole agitatorów, „Nowe Tory” 1955, nr 11, s. 2.
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ramce, znalazła się fotografia Bolesława Bieruta oraz jego słowa o tym, że obchodzone 
święto to nie tylko dzień braterstwa w walce mas pracujących, ale równocześnie przegląd 
osiągnięć i dzień triumfu twórczej pracy całego narodu. W myśl tego, na drugiej stronie 
jednodniówki przedstawiono sylwetki pięciu przodowników pracy – kolejarzy – którzy 
swym twórczym wysiłkiem przyczynili się między innymi do przyspieszenia obrotu 
towarami, regularności ruchu pociągów i systematycznej obniżki kosztów własnych. 
Z zamieszczonych informacji można dowiedzieć się, że zaprezentowane postacie wy-
kazały się ponadto umiejętnością łączenia pracy zawodowej z działalnością społeczną, 
a swym zawodowym doświadczeniem chętnie dzieliły się z kolegami. O przebiegu 
realizacji zobowiązań pierwszomajowych pisał również M. Kotela: 

[…] Podjęte zobowiązania dla uczczenia 1-go Maja Święta Klasy Pracującej szły w kierunku dalszej 
oszczędności w zużyciu węgla przez drużyny parowozowe, zwiększenia przebiegu między naprawami, 
podniesienia regularności ruchu pociągów, poprawy średniego postoju wagonów towarowych na sta-
cjach, podniesienia wydajności pracy oraz poprawy warunków bytowych pracowników33.

Autor zamieścił również spis nazwisk pracowników odznaczonych Srebrnymi i Brą-
zowymi Krzyżami Zasługi oraz Odznaką Przodownik Pracy.

W maju 1955 roku obchodom Święta Pracy poświęcono znacznie mniej miejsca. 
W pełnym nowomowy tekście, nieznany autor przedstawił niezbite dowody nad wyż-
szością ustroju socjalistycznego nad kapitalistycznym, wyższości sił pokoju nad siłami 
wojny34. Rok później na sprawy związane z tym świętem przeznaczono całą pierwszą 
stronę. Autor artykułu Pierwszomajowe zobowiązania35 przedstawił różne formy 
współzawodnictwa pracy, zobowiązania podejmowane przez załogi zakładów w celu 
uczczenia Święta Pracy, a także zapewnienia pełnej realizacji zadań pierwszego roku 
planu pięcioletniego. Czytelnikom zaprezentowano również sylwetki trzech przodow-
ników: kowala z parowozowni w Stargardzie, robotnika węzła stargardzkiego, kasjera 
biletowego stacji Stargard. Po prawej stronie, w ramce, znalazł się wiersz Wiesława 
Tańskiego Rozmowa z ojcem, któremu towarzyszył rysunek przedstawiający ukwiecony 
napis 1 Maja. Na dole zamieszczono hasło Niech żyje 1 Maja – dzień międzynarodowej 
solidarności mas pracujących.

Na łamach „Nowych Torów” obchodzono również kolejne rocznice powstania Polski 
Ludowej. Na przykład w tekście Dziesięciolecie Polski Ludowej36 podkreślono zasługi 
kolejarzy Pomorza Zachodniego w odbudowie zniszczonych torów, mostów i taboru oraz 
wielki patriotyzm i umiłowanie do władzy ludowej mas kolejarskich, które doprowadziły 
do szybkiego przywrócenia działania transportu kolejowego po zniszczeniach wojennych.

33 M. Kotela, Z przebiegu realizacji zobowiązań 1-Majowych, „Nowe Tory” 1954, nr 4, s. 3.
34 Wielkie święto 1 Maja, „Nowe Tory” 1955, nr 5, s. 5.
35 Pierwszomajowe zobowiązania, „Nowe Tory” 1956, nr 9, s. 1–2.
36 Dziesięciolecie Polski Ludowej, „Nowe Tory” 1954, nr 6, s. 1.
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„Ofiarnymi żołnierzami transportu” nazwał 
kolejarzy Jan Dziedzic w artykule 11 lat Polski 
Ludowej37, opublikowanym na pierwszej stronie 
lipcowego numeru „Nowych Torów”. Autor pod-
kreślił, że kolejarze stanowią ogromną siłę spo-
łeczną i produkcyjną, a ich aktywność przejawia 
się w stale rosnącym współzawodnictwie pracy. 
Poza tym napisał, że swym patriotyzmem i pracą 
przyczyniają się do pomnożenia dóbr i sił ojczyzny 
oraz budowy podstaw socjalizmu dla dobra mas 
pracujących, w interesie trwałego pokoju.  

12 września 1954 roku, po raz pierwszy w hi-
storii polskiego kolejnictwa, obchodzono Dzień 
Kolejarza Polski Ludowej, ustanowiony uchwałą 
KC PZPR z dnia 21 kwietnia tego roku, w uznaniu 
wkładu pracy kolejarzy, trudu i wysiłków w odbu-
dowę zniszczonego kraju oraz w celu podkreślenia 
doniosłości pracy kolejarza dla dobra „ludowej 
ojczyzny”. 

Z tej okazji Adolf Gertner – przewodniczący 
okręgowej komisji współzawodnictwa pracy – na 
drugiej stronie sierpniowego wydania „Nowych 
Torów” zamieścił tekst nawiązujący do obchodów 
kolejarskiego święta. Autor uważał, że zasadni-
czym celem podejmowanych przez kolejarzy zobo-
wiązań jest podniesienie sprawności kolei, walka 
o obniżkę kosztów własnych oraz przygotowanie 

do trudnego okresu zimowego. Tymczasem zauważył, że w pracy kolejarzy szczeciń-
skiego okręgu jest wiele niedociągnięć: zbyt długi jest postój wagonów na poszczegól-
nych stacjach, parowozy niepotrzebnie spalają za wiele węgla, pogarsza się regularność 
biegu pociągów, nie zmniejsza się wypadkowość, wydłuża się bezproduktywny czas 
pracy parowozów manewrowych. W dalszej części tekstu autor wymienił przyczyny 
wzrostu kosztów: brakoróbstwo, brak należytej socjalistycznej troski o mienie społeczne, 
łamanie socjalistycznej dyscypliny pracy, złą i nieprzemyślaną organizację, a przede 
wszystkim niewykonywanie planów przewozowych i wskaźników jakościowych38. Na 
koniec Gertner zaapelował o poprawę liczby i jakości podejmowanych zobowiązań. 
Dla upamiętnienia Dnia Kolejarza, 12 września tegoż roku, wyszła czterostronicowa, 

37 J. Dziedzic, 11 lat Polski Ludowej, „Nowe Tory” 1955, nr 7, s. 1.
38 A. Gertner, Uczcijmy godnie I-szy Dzień Kolejarza Polski Ludowej, „Nowe Tory” 1954, nr 7, s. 2.
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kolorowa jednodniówka, w której na pierwszej stronie zamieszczono swego rodzaju 
laurkę na cześć „kolejarskiej braci”, zaś na następnych stronach przedstawiono sylwetki 
przodujących kolejarzy okręgu szczecińskiego, którzy w uznaniu za swój trud i ofiarną 
pracę zostali uhonorowani odznaczeniami państwowymi i resortowymi. W jednodniówce 
znalazły się również hasła:

Kolejarze – naprzód do walki o rozkwit naszej Ojczyzny, o Socjalizm 
Kolejarze! Podnoście wydajność i jakość pracy, wzmacniajcie socjalistyczną dyscyplinę pracy!

Ponadto zamieszczono w niej wiersz Fryderyka Kapłońskiego zatytułowany Cześć 
Kolejarzom!. W 1955 roku przypadające na 11 września święto kolejarzy upamiętniono 
tekstem Dzień Kolejarza Polski Ludowej39. Jan Pastuła przedstawił w nim wkład „braci 
kolejarskiej” w budowę podstaw socjalizmu oraz jej zasługi: stosowanie, wzorem kole-
jarzy radzieckich, nowych metod pracy; podejmowanie indywidualnych i zespołowych 
zadań w ramach współzawodnictwa pracy; czynny udział w kolejarskich ekipach łącz-
ności miasta ze wsią; zwiększenie bezpieczeństwa pracy; znaczne oszczędności węgla. 
Autor przedstawił sylwetki kolejarzy odznaczonych Brązowym Krzyżem Zasługi oraz 
Odznaką Przodownik Pracy za wyróżniające się pełnienie obowiązków, racjonalizator-
stwo, przekraczanie norm i wysoką jakość pracy. Na koniec zaapelował do pracowników 
kolei o czujność i wzajemną kontrolę w celu przeciwdziałania wciąż obecnym przeja-
wom niedbałości, bumelanctwa i brakoróbstwa. W święto kolejarzy wyszła również 
jednodniówka, w której, na kolejnych stronach, przedstawiono sylwetki wzorowych 
kolejarzy pod wspólnym tytułem Cichym bohaterom – słowa uznania i pochwały. Fryde-
ryk Kapłoński specjalnie na tę okoliczność napisał wiersz zatytułowany Naprzód polscy 
kolejarze!. Jednodniówkę wieńczy apel: 

Kolejarze walczcie – o utrzymanie regularności biegu pociągów – o przyspieszenie obrotów paro-
wozów i wagonów.

Rok później Karol Pogorzelski w artykule Kolejarze na cześć swego święta40 
przedstawił udział poszczególnych służb w zobowiązaniach produkcyjnych, co 
według niego miało niewątpliwie przyczynić się do poprawy bytu ludzi pracy przez 
oszczędności i zwiększenie wydajności pracy. Dyrektor DOKP w Szczecinie Jan 
Szafrański w artykule Dumni z naszych osiągnięć uroczyście obchodzimy Dzień 
Kolejarza41 podkreślił zasługi i osiągnięcia pracowników okręgu szczecińskiego, 
między innymi: masowy udział we współzawodnictwie czego rezultatem miał być 

39 J. Pastuła, Dzień Kolejarza Polski Ludowej, „Nowe Tory” 1955, nr 9, s. 1, 4.
40 K. Pogorzelski, Kolejarze na cześć swego święta, „Nowe Tory” 1956, nr 17, s. 1.
41 J. Szafrański, Dumni z naszych osiągnięć uroczyście obchodzimy Dzień Kolejarza, „Nowe Tory” 

1956, nr 18, s. 1. 
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wzrost wydajności pracy o 50%, przedterminowe wykonanie planów przewozowych, 
poprawę podstawowych mierników jakościowych pracy. W dalszej części artykułu 
ustosunkował się do wydarzeń związanych z Czerwcem ’56:

Mam na uwadze tragiczne wypadki poznańskie, w czasie których znajdowały się w służbie drużyny 
pociągowe naszej DOKP Szczecin. Pracownicy ci zachowali patriotyczną postawę, nie dali się spro-
wokować i otumanić chuliganerii, lecz wykonywali obowiązki, jak przystało na prawdziwych kolejarzy 
Polski Ludowej. Korzystając z tej sposobności, pragnę złożyć dowód swego uznania i serdeczne 
podziękowanie pracownikom drużyn parowozowych i konduktorskich węzła szczecińskiego i star-
gardzkiego za ich obywatelską postawę42. 

W tym samym numerze Józef Makarewicz, w artykule Pełna mobilizacja do prze-
wozów jesiennych – to najlepszy meldunek na „Święto Kolejarza”, wypunktował na co 
należy zwrócić szczególną uwagę, aby należycie przygotować się do transportu reali-
zowanego jesienią i zagwarantować jego sprawny przebieg43.

Obowiązkiem redakcji pisma było coroczne uczczenie kolejnej rocznicy wybuchu 
rewolucji październikowej. W 1955 roku, na pierwszej stronie listopadowego numeru, 
nad winietą zamieszczono hasło Drogowskazem w naszej pracy i walce będą nieśmier-
telne idee Rewolucji Socjalistycznej. Ponadto z prawej strony znalazł się tekst Na cześć 
XXXVIII rocznicy Rewolucji Październikowej, w którym zameldowano o zobowiązaniach 
poszczególnych jednostek okręgu szczecińskiego ku czci wspomnianego wydarzenia 
historycznego oraz podkreślono pomoc Kraju Rad w budowie podstaw socjalizmu 
w Polsce. W artykule znalazły się leninowskie hasła propagandowe, takie jak: 

Cała władza w ręce Rad! 
Cała władza w ręce Rad Delegatów Robotniczych, Chłopskich i Żołnierskich! 
Cała władza ustawodawcza i wykonawcza, wszystkie środki produkcji, fabryki, kopalnie i ziemia – 
w ręce tych co wytwarzają wszystkie dobra.

Towarzyszy mu ilustracja przedstawiająca pomnik robotnika i kołchoźników. W listo-
padzie roku następnego, również na pierwszej stronie gazety, wydrukowano tekst Płomień 
Wielkiego Października nie gaśnie!44. Nieznany autor podkreślił, że „zwycięska” rewolucja 
październikowa zapewniła każdemu człowiekowi pracę i chleb, możliwość nauki i korzy-
stania ze wszystkich bogactw kultury, była też początkiem zwycięstwa rewolucji w Polsce 
i Chinach. Wyraził też dumę, że udało się przywrócić demokratyczną jedność między linią 
generalną partii, a żądaniami, uczuciami i myślami narodu oraz solidarność z „ojczyzną 
rewolucji”, jednocześnie przekreślając smutny, często tragiczny okres praktyk stalinizmu.

42 Ibid., s. 2. 
43 Ibid., s. 4.
44 Płomień Wielkiego Października nie gaśnie!, „Nowe Tory” 1956, nr 23, s. 1. 
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Stałe rubryki
Wśród stałych rubryk, które znalazły swe miejsce na łamach „Nowych Torów”, były 

między innymi: Sport, Odgłosy z terenu, Bijemy na alarm (później Na ślepym torze), 
Porady prawne, Humor kolejarza, Ze wspomnień minionych lat, Czy wiecie, że… (póź-
niej Pomorze. Szczecin). 

Redakcja „Nowych Torów” poświęcała wiele uwagi tematyce szczecińskiego sportu 
i kultury fizycznej. Omawiano osiągnięcia kół Zrzeszenia Sportowego Kolejarz, prezen-
towano mistrzów Ogólnopolskich Spartakiad Sportowych, relacjonowano zawody lekko-
atletyczne o Puchar Ziem Nadbałtyckich i Nadodrzańskich oraz Sztafetę Zwycięstwa (znad 
Bałtyku, przez Koszalin, do Szczecina). Przedstawiano osiągnięcia kolejarzy na zawodach 
o puchar „Kuriera Szczecińskiego” oraz sukcesy i porażki piłkarzy Kolejowego Klubu 
Sportowego Pionier i Morskiego Klubu Sportowego Pogoń. Szczególną uwagę poświęcono 
reaktywowaniu KKS Pionier. Redaktor o pseudonimie Kalinka wyraził nadzieję, że pod 
kierunkiem składającego się z entuzjastów i pasjonatów zarządu klub dobrze zaprezentuje 
sportowy dorobek Szczecina. Jednocześnie redakcja wystosowała apel do czytelników, aby 
okazywać swoje poparcie dla wysiłków zarządu, poprzez wstępowanie do klubu: 

[…] Sprawą naszego honoru powinno być stworzenie z klubu Pionier takiej potęgi, jaką już kiedyś 
reprezentował. Wyraźmy swoje poparcie dla wysiłków zarządu, wstępujmy wszyscy do tego jedynie 
prawdziwie kolejarskiego klubu. Opłata skromna, 2 złote miesięcznie nie jest dużo, ale gdy przemnożyć 
to na liczbę kolejarzy i sympatyków kolejarzy na terenie Szczecina, będzie z tego poważny fundusz 
dla klubu KKS Pionier, mimo że jako członek Federacji Sportu Kolejarskiego będzie otrzymywał do-
tacje centralne, to jednak część kosztów musi pokrywać ze składek członków klubu45.

Rubryka Odgłosy z terenu – prowadzona 
przez korespondentów terenowych – do-
starczała czytelnikom informacji między 
innymi o przejawach niegospodarności 
i braku zainteresowania współzawodnic-
twem pracy, brudnych stacjach towarowych, 
braku odzieży ochronnej, elektryczności 
czy możliwości umycia się po skończonej 
pracy. Zamieszczano w niej przykłady 
brakoróbstwa, nieprawidłowej organizacji 
pracy drużyn konduktorskich, spożywania 
alkoholu podczas pełnienia obowiązków, 
słabo zaopatrzonych bufetów zakładowych, 
braku oszczędności i materiałów biurowych. 

45 Kalinka, Oby „Pionier” był pionierem sportu kolejowego w Szczecinie, „Nowe Tory” 1957, nr 2, s. 4.
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Ostatnią stronę pisma zajmowała ilu-
strowana rubryka zatytułowana Bijemy 
na alarm (od 1956 roku Na ślepym torze), 
w której piętnowano nieróbstwo i zaniedba-
nia na różnych „odcinkach pracy” szczeciń-
skiego węzła PKP oraz bezmyślność i brak 
wyobraźni. Napisano na przykład o uroczy-
stym otwarciu świetlicy, którą zapomniano 
wyposażyć w stoły i krzesła oraz zaopatrzyć 
w prasę i czasopisma46.

Na ostatniej stronie wygospodarowano 
także miejsce na „kolejarski humor”. Cy-
klicznie ukazywała się ilustrowana historia 
Ksawerego Pociążka (na przykład Ksawery 
Pociążek kompletuje bibliotekę Domu Kul-

tury Kolejarza w Szczecinie, Ksawery Pociążek pomaga w przestrzeganiu przepisów 
o umundurowaniu, Ksawery Pociążek walczy z brudem). W dziale tym publikowano 
również wiersze satyryczne i fraszki, między innymi autorstwa R. Możdżeńskiej (Gdzie 
kumoterstwo?, Ku lepszej przyszłości, Mucha nie siada), Alicji Sochackiej (Strachy), 
Wiesława Tańskiego (Głos w sprawie młodzieży, Na świnie), Bogdana Trzopka (Małpa 
i lustro, O wilku).

W rubryce Czy wiecie, że… regularnie zamieszczano krótkie teksty dotyczące historii 
Szczecina i Pomorza Zachodniego. Bolesław Czwójdziński – autor wszystkich artykułów –  
pisał między innymi o historii szczecińskich bram miejskich, morskiej fladze Szczecina 
w średniowieczu, uruchomieniu pierwszych linii kolejowych na Pomorzu Zachodnim, piwnej 
rewolcie kobiet Szczecina i szczecińskich korzeniach cesarzowej Rosji Katarzyny II. Przed-
stawił również ważniejsze fakty z historii pomorskich miejscowości: Maszewa, Stargardu, 
Trzebieży, Trzcianki, Polic, Ińska, Międzyzdrojów, Trzebiatowa, Barnimia, Kołobrzegu, 
Szadzka. Autora zainteresowało również pochodzenie nazw Świdwin, Świdwa i Goleniów. 

W gazetce drukowano również utwory literackie. Należy do nich nowela Tajemnice 
maszynisty Orzechowskiego47 Jerzego Stawińskiego oraz Opowieść o Adamie Suliszu 
Mirosława Truchana, a także wiersz Nasza przyjaźń Fryderyka Kapłońskiego.

Podsumowanie
Na podstawie przeprowadzonej analizy zawartości gazety zakładowej „Nowe Tory” 

można stwierdzić, że wpisując się w obowiązujący wówczas nurt, miała ona głównie 
charakter informacyjny oraz agitacyjno-propagandowy. Wchodzący w skład redakcji 

46 „Nowe Tory” 1954, nr 5, s. 4.
47 Kolejne części ukazały się w 1956 roku w numerach: 2, 3, 4, 5, 6, 7. 
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przedstawiciele dyrekcji i zakładowych aktywów partyjnych, za pomocą odpowiednio 
przygotowanych informacji, komentarzy i krytyki, starali się skutecznie aktywizować 
swych czytelników do „walki o nowele cele społeczno-polityczne”, mobilizować do 
wykonywania zadań produkcyjnych oraz integrować. Starano się to osiągnąć przez 
podkreślanie ich roli jako współgospodarzy zakładów pracy, w których pracowali, akcen-
towanie wkładu w odbudowę transportu kolejowego, a także agitowanie do masowego 
uczestnictwa w zawodach sportowych. Dominowała tematyka związana ze współza-
wodnictwem i przodownictwem pracy, racjonalizatorstwem i usprawnieniami, realizacją 
uchwał partyjnych, walką z niegospodarnością i brakoróbstwem. Jako wzory godne do 
naśladowania prezentowano sylwetki wyróżniających się kolejarzy – przodowników 
pracy. Dużo uwagi poświęcano kształceniu oraz podnoszeniu kwalifikacji zawodowych, 
podkreślając, że są one właściwą drogą do awansu zawodowego i społecznego. Realizując 
funkcję politycznego i ideologicznego oddziaływania na czytelników, na łamach pisma 
dokonywano przeglądu osiągnięć 10-lecia PRL i sukcesów „jedynie słusznej polityki 
socjalistycznego uprzemysłowienia kraju”. Podkreślano, że ich źródłem jest „zwycięstwo 
socjalizmu” w Związku Radzieckim. Stale informowano o osiągnięciach sportowych 
kolejarzy, sprawach socjalno-bytowych, dotyczących zdrowia, edukacji, popularyzacji 
książki – zwłaszcza fachowej. Nieodłącznymi elementami pisma były również humor 
oraz satyra. Publikowanym tekstom często towarzyszyły fotografie – głównie przedsta-
wiające kolejarzy przodowników pracy oraz pracowników kolei na różnych stanowiskach 
służbowych. Były też zdjęcia z zawodów sportowych oraz zajęć w czasie wolnym.
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Janusz Żywicki
Książnica Pomorska w Szczecinie

WYPOŻYCZALNIA MIĘDZYBIBLIOTECZNA KSIĄŻNICY 
POMORSKIEJ – STAN OBECNY I REKOMENDACJE1

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna Książnicy Pomorskiej powstała w 1978 roku. 
Oddział, obok Wypożyczalni Głównej, Czytelni Naukowej i Czytelni Czasopism oraz 
Magazynu Głównego, wchodzi w skład Działu Udostępniania Zbiorów. Prowadzi 
kompleksową obsługę użytkownika zarówno indywidualnego, jak i instytucjonalnego. 
Do jej głównych zadań należy wypożyczanie publikacji własnych do innych bibliotek 
krajowych i zagranicznych oraz wyszukiwanie i sprowadzanie materiałów bibliotecz-
nych, niedostępnych w Szczecinie, z innych bibliotek dla czytelników indywidualnych.

Bardziej szczegółowo, do zadań Wypożyczalni Międzybibliotecznej Książnicy 
Pomorskiej należy:

• ustalanie lokalizacji pożądanych materiałów własnych (katalog internetowy 
i kartkowy);

• realizacja zamówień dla innych bibliotek (do pięciu egzemplarzy jednorazowo) 
i techniczne przygotowanie materiałów do wysyłki (listy polecone, wartościowe);

• wykonywanie materiałów wtórnych na zamówienie (kserokopie, skany);
• wysyłanie indywidualnych zamówień do bibliotek krajowych i zagranicznych 

(do pięciu tytułów jednorazowo);
• lokalizacja sprowadzanych materiałów we współpracy z Biblioteką Narodową 

oraz za pomocą internetu;
• realizacja rozliczeń finansowych z czytelnikami (pobieranie opłat za usługi 

określone w cenniku);
• udzielanie informacji na temat zbiorów i zasad wypożyczeń międzybibliotecznych;
• prowadzenie statystyki (rejestracja czytelników, zamówień, wypożyczeń ze zbio-

rów własnych, wysyłanych przesyłek, udzielanych informacji);
• prowadzenie archiwalnej kartoteki zamówień;
• prowadzenie dokumentacji oddziału (przechowywanie pism urzędowych).
Wszystkie wymienione zadania wykonuje jedna osoba. Prowadzenie wypożyczeń 

międzybibliotecznych jest jej głównym obowiązkiem służbowym. W dużym stopniu 

1 Artykuł jest zmodyfikowaną wersją referatu wygłoszonego na seminarium Wypożyczalnie mię-
dzybiblioteczne – jaka przyszłość? (Biblioteka Główna Zachodniopomorskiego Uniwersytetu 
Technologicznego, 25 września 2017 roku).
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efektywność, skuteczność i czas realizacji zamówień uwarunkowane są wieloletnimi 
dobrymi kontaktami z innymi książnicami oraz doświadczeniem zdobytym na zajmo-
wanym stanowisku.

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna prowadzi współpracę z krajowymi bibliotekami: 
wyższych uczelni uniwersyteckich, technicznych, pedagogicznych; publicznymi (woje-
wódzkimi, miejskimi, gminnymi); muzealnymi; instytutów naukowych; ośrodków kultury. 
Współpracuje również z licznymi bibliotekami zagranicznymi. Zbiory do Książnicy Po-
morskiej udostępniają głównie biblioteki z terenu Niemiec (najczęściej Staatsbibliothek 
zu Berlin, Universitätsbibliothek Greifswald, Bayerische Staatsbibliothek München). 
Opłatę dla bibliotek zagranicznych za wypożyczenia stanowią IFLA Vouchery (prze-
ważnie jeden voucher za wypożyczenie jednego woluminu). Wypożyczenia zagraniczne 
stanowią około 10–20 procent całości zamówień wysyłanych przez Książnicę Pomorską. 

Wszelkie opłaty za sprowadzone materiały są regulowane na bieżąco przez czytel-
ników składających zamówienie, według aktualnego cennika.

Pozyskiwanie niezbędnych danych na temat poszukiwanych publikacji umożliwia 
sieć komputerowa. Użytkownicy, poprzez stronę internetową Książnicy Pomorskiej, mają 
dostęp do katalogu elektronicznego, a także do różnorodnych baz danych, e-zasobów 
oraz Zachodniopomorskiej Biblioteki Cyfrowej. Znacznie ułatwia to wyszukiwanie 
potrzebnych informacji, danych bibliograficznych czy lokalizowanie materiałów, a na-
stępnie składanie zamówień w Wypożyczalni Międzybibliotecznej.

Gwarancją szybkiej lokalizacji publikacji i niezbędnym warunkiem właściwej obsługi 
użytkowników, zarówno własnej biblioteki, jak i innych placówek, jest dostęp do kom-
puterowych baz danych. W szczególności należą do nich: katalogi centralne Biblioteki 
Narodowej, Narodowy Uniwersalny Katalog (NUKAT), Rozproszony Katalog Bibliotek 
Polskich (KaRo), bibliografie, katalogi międzynarodowe (między innymi KVK czyli 
Karlsruher Viertueller Katalog, The European Library, WorldCat), katalogi centralne 
krajów europejskich i światowych.

Wykorzystywanie nowoczesnych technik wyszukiwawczych ma duży wpływ na 
uzyskiwanie potrzebnych czytelnikowi informacji, ponieważ nie zawsze potrafi on sa-
modzielnie przeglądać bazy danych (lokalne i sieciowe). Zapewniony przez bibliotekę 
dostęp do informacji umożliwia wybór właściwych źródeł informacyjnych i precyzyjne 
wyszukiwanie potrzebnej literatury. 

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna Książnicy Pomorskiej realizując zamówienia od 
czytelników indywidualnych na materiały biblioteczne, wysyła je do bibliotek krajowych 
i zagranicznych, posługując się pocztą elektroniczną bądź formularzami dostępnymi na 
ich stronach.

Po sprawdzeniu dostępności danej pozycji w wybranej instytucji, kierowane jest do 
niej zamówienie wraz z podaniem sygnatury pozycji, której dotyczy. Proces kompute-
ryzacji bibliotek spowodował, że wypożyczenia międzybiblioteczne zostały zdomino-
wane przez zamówienia elektroniczne. Wypożyczalnia Międzybiblioteczna Książnicy 
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Pomorskiej nie wykorzystuje już rewersów tradycyjnych – sporadycznie akceptuje je 
jedynie podczas przyjmowania zamówienia.

Narzędziem dającym możliwość łatwego i sprawnego ich przekazywania jest poczta 
elektroniczna, która ponadto umożliwia wysyłanie pytań dotyczących danych biblio-
graficznych czy warunków udostępnienia publikacji, prolongowania terminu zwrotu 
wypożyczonych materiałów. Przyczynia się to nie tylko do szybkiej wymiany informacji, 
ale także do nawiązania ściślejszej i bardziej otwartej współpracy.

Ponadto poczta elektroniczna pozwala na załączanie i przesyłanie plików w formie 
skanów oraz plików tekstowych, ograniczając w ten sposób czas realizacji zamówienia do 
niezbędnego minimum. Stąd najczęściej występującym rodzajem materiałów wtórnych 
wykonywanym w Książnicy Pomorskiej są skany, natomiast kserokopie (przesyłane 
następnie tradycyjną pocztą) sporządzane są znacznie rzadziej, głównie w przypadku 
materiałów wielkoformatowych lub obszernych tekstowo.

Materiały sprowadzane do Książnicy Pomorskiej z innych bibliotek zamawiane są 
najczęściej przez czytelników związanych z wyższymi uczelniami, również niepublicz-
nymi, w których niejednokrotnie nie funkcjonują wypożyczalnie międzybiblioteczne. 
Przeważnie jest to literatura pomocna w pisaniu prac licencjackich, magisterskich 
i doktorskich, a także przewodów habilitacyjnych. Są to kopie publikacji naukowych – 
książek i artykułów – przesyłane do Książnicy drogą elektroniczną bądź pocztą tradycyjną 
w formie kserokopii, a także mikrofilmy czasopism.

Zbiory Książnicy Pomorskiej wypożyczane są bibliotekom i instytucjom szczecińskim, 
a także placówkom z terenu województwa zachodniopomorskiego, z całego kraju oraz 
w pojedynczych przypadkach bibliotekom zagranicznym.

Tematyka sprowadzanych oraz wypożyczanych materiałów jest bardzo różnorodna. 
Obejmuje nauki humanistyczne, ekonomiczne, techniczne, przyrodnicze, prawne, mu-
zykalia, beletrystykę, literaturę popularnonaukową. 

Analizując dane z ostatnich lat, można zauważyć, że do zachodniopomorskich bi-
bliotek najczęściej korzystających ze zbiorów Książnicy Pomorskiej należały placówki 
z Barlinka, Choszczna, Dębna, Gryfina, Gryfic, Kamienia Pomorskiego, Koszalina, 
Lipian, Nowogardu, Płot, Polic, Szczecinka, Trzebiatowa, Ustronia Morskiego, Wałcza. 
Spoza regionu najczęściej zamawiającymi materiały w były biblioteki z Krakowa, Lę-
borka, Nakła nad Notecią, Nowego Dworu Gdańskiego, Olsztyna, Oświęcimia, Słupska, 
Suwałk, Tarnowa, Warszawy, Wrocławia, Zielonej Góry.

Spośród instytucji szczecińskich najwięcej wypożyczały biblioteki uczelniane, Od-
dział Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie, Biblioteka Klubu Garnizonowego, 
Archiwum Straży Granicznej, Archiwum Państwowe, Biblioteka Muzeum Narodowego, 
IV i IX Liceum Ogólnokształcące, Biuro Doradztwa Technicznego.

Funkcjonowanie wypożyczalni międzybibliotecznych utrudniają, niestety, nietermi-
nowe zwroty wypożyczonych pozycji. W praktyce bywa tak, że trudno wyegzekwować 
przetrzymywane oryginalne materiały, a brak określonych sankcji za ich niezwrócenie 
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w terminie jeszcze pogłębia tę sytuację. Jedyne co można zrobić w takiej sytuacji to 
zamknięcie konta instytucji przetrzymującej do momentu rozliczenia się z zaległości.

Struktura wypożyczeń międzybibliotecznych w Książnicy Pomorskiej w ostatnich 
latach przedstawia się w sposób następujący: 

Wypożyczenia międzybiblioteczne z Książnicy Pomorskiej w latach 2010–2016 (w jednostkach bibliotecznych)
rok liczba

2010 1189
2011 1297
2012 1400
2013 1545
2014 1639
2015 1483
2016 1367

Wypożyczenia międzybiblioteczne do Książnicy Pomorskiej w latach 2010–2016 (w jednostkach bibliotecznych)
rok liczba

2010 241
2011 193
2012 175
2013 223
2014 177
2015 112
2016 137

Interpretacja danych i rekomendacje na przyszłość
W latach 2010–2016 liczba zrealizowanych zamówień oraz wypożyczeń z księ-

gozbioru Książnicy Pomorskiej ulegała wahaniom. Trudno jednoznacznie ustalić ich 
przyczynę. Z pewnością obserwowana w ostatnich dwóch latach tendencja spadkowa 
w sprowadzaniu materiałów ma swoje odzwierciedlenie w coraz powszechniejszym 
dostępie do licznych pozycji za pośrednictwem internetu (biblioteki cyfrowe, Google 
Books, Academica). Ponadto wpływ na to może mieć urozmaicenie i rozszerzenie oferty 
przez wydawnictwa i księgarnie internetowe. Nieraz zdarza się, że koszty zakupu książki 
są mniejsze niż opłaty za jej sprowadzenie. Istnieje natomiast duże zapotrzebowanie na 
materiały wtórne, zwłaszcza skany, które wypierają tradycyjne kserokopie, głównie ze 
względu na to, że szybciej docierają do czytelnika.

Jednak w praktyce nie jest możliwe przekazywanie wszystkich publikacji w formie 
kopii czy to elektronicznych, czy fizycznych. Wynika to z ograniczeń związanych z pra-
wami autorskimi oraz obszerności niektórych materiałów. Nie wszystko więc może być 
udostępnione drogą internetową. To sprawia, że wypożyczenia międzybiblioteczne są 
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w dalszym ciągu potrzebne, pożądane i z pewnością będzie w przyszłości zapotrzebo-
wanie na tego typu usługi. Wynika to także z uwarunkowań pracy książnic. Jest mało 
prawdopodobne, aby kiedykolwiek były one w stanie na miejscu zgromadzić zbiory za-
spokajające zapotrzebowanie wszystkich użytkowników. Poza tym obecnie użytkownicy 
domagają się szybkiego dostępu do informacji na temat potrzebnych publikacji. Dużą 
pomocą jest w tym działalność właśnie wypożyczalni międzybibliotecznych. 

W Książnicy Pomorskiej, w celu usprawnienia obsługi użytkowników Wypożyczalni 
Międzybibliotecznej, dobrze byłoby:

• wprowadzić moduł wypożyczeń międzybibliotecznych zawierający formularz 
kontaktowy umożliwiający zamawianie materiałów z księgozbioru; 

• usprawnić system zamawiania poprzez powiązanie go z logowaniem się do 
katalogu;

• udostępnić czytelnikom możliwość składania zamówień drogą elektroniczną 
poprzez formularz (powinien on być umieszczony na stronie internetowej);

• promować ofertę wypożyczeń międzybibliotecznych za pomocą ulotek, plaka-
tów, informacji w serwisie internetowym (rekomendacja wewnętrzna) – wielu 
czytelników, szczególnie niezwiązanych z wyższymi uczelniami, nie posiada 
wiedzy na temat istnienia i funkcjonowania wypożyczalni międzybibliotecznej 
i w związku z tym możliwości sprowadzania materiałów niedostępnych w szcze-
cińskich bibliotekach; 

• przeszkolić pracowników Działu Udostępniania w zakresie wypożyczeń mię-
dzybibliotecznych, aby potrafili obsłużyć czytelników w razie nieobecności 
pracownika etatowego;

• zainwestować w wysokiej klasy urządzenie wielofunkcyjne o wysokiej wydajności 
do wykonywania kopii – skanów, kserokopii, wydruków z internetu.

Oprócz przedstawionych powyżej propozycji, warto także rozważyć wdrożenie 
systemu SUBITO pomocnego w sprowadzaniu materiałów bibliotecznych z zagranicy.

To tylko niektóre z propozycji usprawnienia pracy Wypożyczalni Międzybiblio-
tecznej Książnicy Pomorskiej w kontekście stanu obecnego. Z czasem mogą pojawić 
się inne, nowe pomysły w tym zakresie. Zwłaszcza zastosowanie nowych technologii 
może wpłynąć na rozszerzenie oferty tego oddziału oraz sprawić, że będzie on spełniał 
rolę ważnego ośrodka wyspecjalizowanego w obsłudze czytelników potrzebujących 
materiałów niedostępnych na miejscu.
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Tomasz Wacław Jabłecki
Towarzystwo Miłośników Ziemi Choszczeńskiej

WYCZAROWANE W SŁOWIE  
JUBILEUSZ 50-LECIA TWÓRCZOŚCI LITERACKIEJ 

WŁADYSŁAWA ŁAZUKI

Władysław Łazuka urodził się 15 września 1946 roku we wsi Tyrawa Solna koło 
Sanoka. Rok później, cała jego rodzina zamieszkała w Zatomiu koło Drawna. Tam, nad 
rzeką Drawą, spędził dzieciństwo i lata szkolne. Zamierzał być nauczycielem, dlatego 
podjął naukę w Liceum Pedagogicznym w Stargardzie1. Jego pierwszymi próbami po-
etyckimi interesowała się i życzliwie na nie spoglądała wychowawczyni klasy, polonistka 
i romanistka Stanisława Barg.

Władysław Łazuka już w czasach szkolnych uczestniczył w konkurach lite-
rackich. W 1966 roku uzyskał wyróżnienie w konkursie O zielony kwadrat w Ka-
towicach – tym bardziej znaczące, że nie przyznano wówczas ani pierwszej, ani 
drugiej nagrody. W następnych latach odnosił szereg kolejnych sukcesów. Choć 
był laureatem wielu ogólnopolskich konkursów poetyckich, szczególnie wysoko 
ceni sobie trzecią nagrodę za opowiadanie z 1968 roku poświęcone ziemi chosz-
czeńskiej, zatytułowane Za rzeką wschodzi słońce. Rok później zadebiutował na 
antenie Polskiego Radia w Szczecinie opowiadaniem Dzień starego oraz wierszami 
w „Tygodniku Kulturalnym” i kwartalniku „Vineta” (Szczecińskie Towarzystwo 
Kulturalne). W okresie tym nawiązał znajomości z innymi młodymi literatami Po-
morza Zachodniego. Współpracował z klubami studenckimi oraz Polskim Radiem 
Szczecin (liczne publikacje na antenie).

Pełne liryzmu oraz ciekawych metafor wiersze Władysława Łazuki publikowało 
wiele czasopism regionalnych i ogólnopolskich, między innymi: „Tygodnik Kulturalny”, 

„Kamena”, „Nadodrze”, „Regiony”, „Zarzewie”, „Głos Młodzieży”, „Spojrzenia”, „Zie-
mia i Morze”, „Nowa Wieś”, „Głos Szczeciński”, „Wiadomości Zachodnie”, „Jantar”, 

„Gazeta Lubuska”, „Ziemia Gorzowska”, „Arsenał Gorzowski”, „Kurier Szczeciński”, 
„Lamus”, „Pegaz Lubuski”, „Poezja dzisiaj”, „Latarnia Morska”, „Łabuź”, „Autograf”, 
„Akant”, „Protokół Kulturalny”, „Ziemia Drawieńska”, „Biuletyn Informacyjny Pomor-

1 Władysław Łazuka jest absolwentem Akademii Rolniczej w Szczecinie. Pracował w Centrali 
Nasiennej w Choszcznie, Państwowych Gospodarstwach Rolnych, a później w Oddziale Re-
jonowym w Choszcznie Wojewódzkiej Stacji Kwarantanny i Ochrony Roślin. Pracę zawodową 
zakończył w 1988 roku.
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skiej Akademii Medycznej w Szczecinie”, „Nasza Gazeta Regionalna”, „Korytowska 
Noc Poetów”, „Pro Libris”, „Topos”.

W 1977 roku uzyskał w Gdańsku wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Poetyc-
kim o Morzu. Rok później zajął pierwsze miejsce w Turnieju Poetyckim V Młodzieżowej 
Wiosny Poetyckiej w Warszawie. W 1983 roku w Gorzowie Wlkp. zdobył drugą nagrodę 
w Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim Moje miejsce na Ziemi.

W 1968 roku został przyjęty do Koła Młodych przy Związku Literatów Polskich. Od 
1984 roku jest członkiem ZLP oraz Stowarzyszenia Autorów ZAiKS. 

Za swoją działalność artystyczną, w 1985 roku, wyróżniony został odznaką Zasłużony 
Działacz Kultury. W kwietniu 1988 roku otrzymał Nagrodę Wojewody Szczecińskiego za do-
robek w zakresie twórczości poetyckiej, a w 2002 roku Srebrny Krzyż Zasługi. W 2016 roku 
decyzją ministra kultury i dziedzictwa narodowego został uhonorowany, jako pierwszy literat 
ziemi choszczeńskiej, prestiżowym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis.

W Choszcznie zamieszkał w 1970 roku. Swoich zainteresowań nie ograniczał tylko 
do twórczości literackiej. Przez wiele lat aktywnie uczestniczył w działalności zespołów 
muzycznych Klubu Związku Zawodowego Kolejarzy i Powiatowego Domu Kultury 
jako wokalista i gitarzysta, między innymi w zespole muzycznym Sygnał II. Jest au-
torem tekstów kilkunastu piosenek (między innymi Podróż wymarzona, Pozdrowienia 
dla kolejarzy, Walc dla kolejarzy), które znalazły się w repertuarze solistów i zespołów 
Domu Kultury Kolejarza w Choszcznie. Piosenki z tekstami Władysława Łazuki w wy-
konaniu szczecińskiego zespołu Sklep z Ptasimi Piórami były prezentowane na antenie 
TVP 1, TVP 3, TV Polonia oraz rozgłośni radiowych w Szczecinie, Warszawie i Gdańsku, 
a także na koncertach w kraju (między innymi w Warszawie, Sandomierzu, Krakowie, 
Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, także w Choszcznie) i za granicą (w Danii, Szwecji, 
Austrii, Niemczech, Francji).

Wiersze choszczeńskiego poety coraz częściej zamieszczane są w znanych ogólnopol-
skich wydawnictwach literackich, wydawanych między innymi w Bydgoszczy, Gdańsku, 
Gorzowie, Zielonej Górze, Szczecinie i Warszawie. Jego poezja ukazała się w przekładach 
na 10 języków obcych: niemiecki, węgierski, bułgarski, macedoński, słoweński, litewski, 
serbski, indonezyjski, chorwacki, angielski. Twórczość artysty publikowana była także 
na łamach lokalnej prasy, między innymi w „Bliżej” (1991), „Kurierze Choszczeńskim” 
(2001) oraz choszczeńskim roczniku kulturalnym „Przekaz”. Sylwetkę poety przesta-
wiono w szkicu Życie kulturalne Choszczna w latach 1975–89 (Niezależna Inicjatywa 
Poza Kontrolą, Choszczno 1998). Pisarz jest również współautorem szeregu almanachów 
i antologii poetyckich – w tym polsko-niemieckich.

Władysław Łazuka opublikował 18 tomików z wierszami: 
• Przejdę sad (Warszawa 1976),
• Tamto wszystko za tobą (Gorzów Wlkp. 1980),
• Wołanie źródeł (Poznań 1983),
• Czytanie z natury (Gorzów Wlkp. 1983),
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• Bliżej o jeden dzień (Warszawa 1984),
• Idę (Szczecin 1990),
• Od przebiśniegów do płatków śniegu (Choszczno 1996),
• W zwierciadle rzeki (Choszczno 2002),
• Jeszcze wiersz (Gorzów Wlkp. 2005),
• Gdzie szybki Drawy bieg (Zielona Góra 2008),
• Kilka słów (Warszawa 2008),
• Igraszki w pobliżu fraszki (Warszawa 2009),
• Noc – podróż i inne wiersze (Warszawa 2009),
• Zaledwie ślad (Warszawa 2010),
• Którego spotkałem (Warszawa 2010),
• Słowa wśród wydm (Deszczno – Choszczno 2011),
• Chwila z kosem i inne wiersze (Gorzów 2016),
• Z zapomnianego ogrodu (Gorzów 2017).
O jego poezji pisało wielu wybitnych polskich krytyków literackich. Liczne re-

cenzje tomików Władysława Łazuki można znaleźć w pismach kulturalno-literackich 
ogólnopolskich i regionalnych. Pochlebnie napisali między innymi: Tadeusz Zwilnian 
Grabowski, Józef Krzyżanowski, Artur Daniel Liskowacki, Czesław Sobkowiak. Na 
osobne podkreślenie zasługują liczne recenzje autorstwa Krystyny Kamińskiej z Go-
rzowa Wlkp.

21 marca 2017 roku, podczas mającej miejsce w Choszcznie inauguracji II Za-
chodniopomorskiej Wiosny poezji, Władysław Łazuka obchodził 50-lecie twórczości 
literackiej2 oraz 70 urodziny. W trakcie uroczystości poecie wręczono brązowy Medal 
Zasłużony Kulturze Gloria Artis oraz nagrodę im. Niny Rydzewskiej Różę Poetów (za 
całokształt twórczości literackiej). 

W obchodach uczestniczyło około 120 osób. Wśród zaproszonych gości byli 
działacze kultury z Choszczna, Drawna, Gorzowa Wlkp., Szczecina i Zielonej Góry. 
Obecny był wicewojewoda zachodniopomorski Marek Subocz, a także wicemarsza-
łek województwa zachodniopomorskiego Anna Mieczkowska oraz prezes oddziału 
ZLP w Szczecinie Leszek Dembek. Ponadto w imprezie uczestniczyli nauczyciele 
i uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (między innymi Gimnazjum 
Publicznego im. Władysława II Jagiełły i Zespołu Szkół nr 2 im. Noblistów Polskich), 
dyrektorzy wojewódzkich placówek upowszechniania kultury (w tym Książnicy Po-
morskiej, Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorzowie oraz Książnicy 
Stargardzkiej).

Wydarzenie uświetnił popularny szczeciński artysta Ryszard Leoszewski, który 
wykonał kilka piosenek z tekstami Władysława Łazuki. Julia Budynek, absolwentka 

2 Uroczystość z okazji 40-lecia działalności literackiej Władysława Łazuki została zorganizowana 
29 maja 2009 roku przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Choszczeńskiej, MBP w Choszcznie 
i ChDK. Laudację wygłosił Czesław Sobkowiak, krytyk literacki z Zielonej Góry.
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Wicewojewoda zachodniopomorski Marek Subocz wręcza Władysławowi Łazuce Medal Zasłużony Kulturze 
Gloria Artis

Prezes oddziału ZLP w Szczecinie Leszek Dembek wręcza Władysławowi Łazuce Różę Poetów
Źródło: choszczno.pl, aut. T. Krawiec.
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Władysław Łazuka i Marek Subocz Źródło: choszczno.pl, aut. T. Krawiec.

Władysław Łazuka
Źródło: choszczno.pl, aut. T. Krawiec.

Ksiądz Sławomir Kokorzycki
Źródło: choszczno.pl, aut. T. Krawiec.
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Ryszard Leoszewski Źródło: choszczno.pl, aut. T. Krawiec.

Dyrektor MBP w Choszcznie Anna Lewicka
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choszczeńskiej szkoły muzycznej i Gimnazjum Publicznego w Choszcznie, zaprezen-
towała natomiast wiersze Jubilata.

Pomysłodawcą uroczystości był ks. Sławomir Kokorzycki3, a koordynatorami Mał-
gorzata Kochanowska-Kozłowska – dyrektor ChDK i Anna Lewicka – dyrektor MBP.

W tym samym dniu, o godzinie 21.30, TVP 3 w Szczecinie wyemitowała felieton 
o uroczystości. Ponadto Bogdan Twardochleb (urodzony w Choszcznie) opublikował 
w „Kurierze Szczecińskim” artykuł o imprezie zatytułowany Wiersze – kruche ślady. 
Okolicznościowy artykuł z wieloma fotografiami ukazał się również na łamach chosz-
czeńskiego pisma społeczno-kulturalnego „Nasza Gazeta Regionalna“ – w numerze 3 
(160) z 2017 roku.

Wybrane opinie o twórczości Władysława Łazuki
Jerzy Grupiński w recenzji tomu Gdzie szybki Drawy bieg:

Władysław Łazuka kroczy własną, zieloną drogą. Mamy też świadomość, 
że ta ścieżka wiąże go z tradycją realistyczną i naturalistyczną obecną 
w polskiej literaturze, najwyraźniej sformułowaną w doktrynie naszych 
autentystów – Stanisława Czernika i Bolesława Ożoga. Doktrynie rdzen-
nie naszej, bo niebędącej kalką estetyki przejętej „z Zachodu” (jak to 
bywało i bywa), a dalej obszar doświadczeń niby zakreślony cyrklem 
jak w okupacyjnym utworze Czesława Miłosza Świat – poema naiwne, 
tak ciasny a rozległy, płaski a zarazem głęboki. Stąd język tych wierszy 

– nie szuka, nie przełamuje przyjętych wyobrażeń o poetyckości. Wła-
dysław Łazuka nie eksperymentuje, nie łamie słów. Tak jest i w tekście, 
zamieszczonym na okładce książki, noszące znamiona autorskiego 
credo… Matka, dom, dalej pole okolone lasem, rzeka, pierwsza podróż 

pociągiem, światła miasteczka, później rytm dużego miasta. Pierwsze obrazy, pierwsze wrażenia za-
pisane najtrwalej w pamięci dźwiga się ze sobą jak bagaż i wtedy ze zgiełku ulic wraca się… do tam-
tych miejsc… dni mijają… czas zmienia wszystko i chciałoby się minione ocalić, zatrzymać – wyjazdy, 
powroty… zamyślenia… tęsknota… powstaje wiersz – próba zapisu zdarzeń, lat.

Julia Budynek, absolwentka Państwowej Szkoły Muzycznej im. Ignacego Jana Pa-
derewskiego w Choszcznie, uczennica Gimnazjum Publicznego w Choszcznie:

3 Proboszcz Parafii Rzymsko-Katolickiej Wardyń – Korytowo (1995–2014), pomysłodawca i dłu-
goletni opiekun Ośrodka Wspierania Rodziny Caritas im. św. Jana Jerozolimskiego w Korytowie, 
pierwszej tego typu placówki w Polsce, dziennikarz, członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Pol-
skich, redaktor parafialnego czasopisma „WAI”, autor zbiorów wierszy, działacz społeczny, orga-
nizator kilkuset interesujących imprez dla różnych grup wiekowych. W 2008 roku został określony 
przez dziennikarzy zaszczytnym mianem Współczesny ks. Piotr Wawrzyniak. 



104

BIBLIOTEKARZ ZACHODNIOPOMORSKI

Po skończeniu tomiku Idę autorstwa Władysława Łazuki postanowiłam 
sięgnąć po więcej wierszy poety. Poruszają one swoją prostotą, pięknem 
przekazu. Chce się wracać, nie tyle po to, by spojrzeć w przeszłość, 
ale raczej na nowo spojrzeć na to, co wokół nas i to, co przed nami.

Bernarda Ewa Szanderska-Dybowska, w latach 2002–
2016 dyrektor Zespołu Szkół nr 3 w Choszcznie, polonistka, 
autorka zbiorów poetyckich, działaczka samorządowa, 
meloman:

Przystojny i wysoki z włosami przyprószonymi popiołem czasu od lat przemierza ulice naszego miasta. 
Często spotykam Go wzrokiem i zastanawiam się czy wybrał się na zakupy, czy raczej ,,w zgiełku świata” 
poszukuje figur stylistycznych, którymi przyozdobi swoje liryczne myśli. Nie, bez wątpienia bliższa Mu 
jest polna stokrotka, głos wiatru czy też melodia lasu oraz szept Drawy, do których powraca obrazami 
zapamiętanymi z dzieciństwa. Poeta uwikłany w tu i teraz zdaje sobie sprawę z przemijania: słodkie dni 
przeminęły, nie powrócą, a przeszłość dogonić można tylko w snach. Pozostają wartości uniwersalne, 
takie jak dobroć, mądrość i wiara w Boga oraz drugi człowiek, przed którym nie należy zamykać drzwi: 
bo może przekroczy próg / zmęczony, spragniony, zmarznięty / by ogrzać się w cieple twych słów.

Piotr Figas, polonista i slawista, nauczyciel w Zespole Szkół nr 2 w Choszcznie, 
redaktor naczelny gazety szkolnej „Feniks”, autor zbiorów poetyckich: 

Władysław Łazuka debiutował rok po tym, kiedy Czesław Mi-
łosz w roku 1968 napisał wiersz Moja wierna mowo. Nie cho-
dzi bynajmniej o magiczną zbieżność dat, chodzi raczej o to, że 
Miłoszowa miseczka z kolorami trafiła również w ręce Pana Wła-
dysława. Pozwalam sobie użyć jego imienia, gdyż spotykam  
go często na ulicach Choszczna i zawsze są to jasne i czyste... spo-
tkania. Zastanawiam się, jakim metamorfozom musi podlegać język 
poety współczesnego, by w naszym zagmatwanym świecie stać się 
jasny i czysty, o ile to możliwe. Władysław Łazuka jest bowiem poetą 
współczesnym, a przy tym poetą uważnym, on obmywa rzeczywistość 
jak czysta woda jego ukochanej Drawy obmywa kamienie. Gdy czytam 

wiersze Poety, natrafiam, jak na fresku, na obrazy będące katalizatorami przemian: pierwszy śnieg, 
morski piasek, wielowymiarowe obrazy wiatru i drzew. Na tym tle dopiero może zrodzić się dobry 
człowiek. I tak też się dzieje. Łazuka nie zapomina o pięknie świata, o którym przecież można zapo-
mnieć w dowolnej porze życia, temu pięknu służy czułym językiem, a pokornie służąc światu – służy 
pomimo wszystko człowiekowi, bo w nieszczęściu potrzebny jakiś ład czy piękno. I kiedy Poeta pisze: 
Pokorność moja / I niezgoda moja / Do późnej nocy / O mnie w kości grają – to rozumiem, że nawet 
będąc igraszką losu, mamy powinności, i poezji Władysława Łazuki wierzę.
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Z okazji 50 rocznicy działalności literackiej, w imieniu czytelników i Towarzystwa 
Miłośników Ziemi Choszczeńskiej, życzymy artyście, piewcy piękna ziemi choszczeń-
skiej, wszystkiego co najlepsze oraz niegasnącej weny twórczej.

Z wyrazami szacunku i uznania, życząc dalszych sukcesów artystycznych, Tomasz 
Wacław Jabłecki.
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Władysław Michnal
Emerytowany pracownik Książnicy Pomorskiej (pracował w l. 1962–2003)

URSZULA KAŹMIERSKA – BIBLIOTEKARKA,  
STARSZY KUSTOSZ I DZIAŁACZKA KULTURY

Urszula Kaźmierska urodziła się 9 lutego 1945 roku w Glinnie Wielkim, leżącym 
w powiecie inowrocławskim. Jej ojciec Izydor Kaźmierski prowadził małe gospodarstwo 
rolne, a matka Maria była nauczycielką i kierowała miejscową szkołą podstawową. Tuż 
po wojnie, szkoła ta była ośrodkiem życia kulturalnego mieszkańców wsi i okolicznych 
miejscowości. Maria Kaźmierska prowadziła chór oraz zespoły muzyczne i teatralne. 
Urszula lata dziecięce spędziła na wsi. Ma starsze rodzeństwo – siostrę i brata.

Jej rodzice przez całą okupację ukrywali dorosłego rosyjskiego Żyda o nazwisku 
Grojnowski (pamięć o jego imieniu już się nie zachowała). Uciekł on z konwoju pro-
wadzonego do obozu pod Inowrocławiem i skrył się w zbożu. Tam znalazł go Izydor 
Kaźmierski i nie zważając na śmiertelne niebezpieczeństwo grożące całej rodzinie, ukrył 
go w stodole, w słomie. Oczywiście poza rodzicami nikt o tym nie wiedział. Grojnowski 
odwdzięczył się później swoim wybawicielom. Kiedy w styczniu 1945 roku zbliżył się 
rosyjski front i rodzinie Kaźmierskich groziła śmierć, ocalony Żyd wstawił się za nimi 
u znajomego rosyjskiego dowódcy i w ten sposób ich uratował. Grojnowski po wojnie 
wyjechał do Ameryki. 

Urszula Kaźmierska szkołę podstawową ukończyła w 1958 roku w Glinnie Wielkim. 
Kiedy zmarła jej matka, wyjechała do ciotki mieszkającej w Gryficach. W mieście tym 
uczęszczała do liceum ogólnokształcącego. Zainteresowania artystyczne, które wyniosła 
z domu, uwidoczniły się w szkole średniej. Należała do zespołu teatralnego oraz muzycz-
nego. Świadectwo maturalne otrzymała w 1962 roku. Wtedy też podjęła naukę w studium 
bibliotekarskim w Państwowym Ośrodku Kształcenia Bibliotekarzy w Jarocinie, którą 
ukończyła w 1963 roku, zdobywając kwalifikacje bibliotekarskie. 

Pracę zawodową rozpoczęła w bibliotece jednostki wojskowej w Trzebiatowie. Była 
w niej zatrudniona od sierpnia 1963 do końca 1967 roku. Od stycznia 1968 do końca 
lutego 1971 roku pracowała w Powiatowym Domu Kultury w Gryficach – początkowo 
jako instruktorka, a od października 1969 roku kierowała już jego pracą. Równocześnie 
podnosiła swoje kwalifikacje. W latach 1967–1970 kształciła się w Zaocznym Studium 
Oświaty i Kultury Dorosłych w Poznaniu oraz na kursach specjalistycznych. Następnie 
wróciła do pierwotnego zawodu. Przeniosła się do Szczecina i od 1971 do 1975 roku 
pracowała – najpierw jako kierowniczka biblioteki Wojewódzkiego Domu Kultury, a póź-



107

S SYLWETKI

niej jako instruktorka i kierowniczka Działu Instrukcyjno-Metodycznego. W okresie tym 
rozpoczęła współpracę z komitetem organizacyjnym Festiwalu Artystycznego Młodzieży 
Akademickiej w Świnoujściu, która trwała przez wiele lat. W latach 1973–1977 studio-
wała zaocznie w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Szczecinie na Wydziale Pedagogiki 
Pracy Kulturalno-Oświatowej, gdzie uzyskała tytuł magistra. 

Urszula już w tym czasie dała się poznać jako osoba o dużych umiejętnościach or-
ganizacyjnych, toteż w 1975 roku władze poprosiły ją, aby objęła funkcję kierowniczki, 
będącego w stadium organizacji, Domu Pracy Twórczej w Międzyzdrojach. Wówczas 
do miasta tego przyjeżdżało wiele chórów, które uczestniczyły w Międzynarodowym 
Festiwalu Pieśni Chóralnej. Za owocną działalność i wielokrotne uczestniczenie w pra-
cach komitetu organizacyjnego festiwalu otrzymała z rąk prof. Jana Szyrockiego – jako 
specjalne wyróżnienie ufundowane przez naczelnika Miasta i Gminy w Międzyzdrojach –  
Bursztynową Amforę. 

Można stwierdzić, że tam gdzie powstawały nowe instytucje kultury, sięgano po umie-
jętności Urszuli Kaźmierskiej, mając na uwadze jej wiedzę i kompetencje organizacyjne. 
Z tego też względu znalazła się w 1977 roku w Łomży na stanowisku wicedyrektorki 
Wojewódzkiego Domu Kultury, który po reformie administracyjnej kraju był w trakcie 
organizacji. W mieście tym prowadziła też filię Studium Oświaty i Kultury Dorosłych. 
W Łomży pozostała przez dziewięć lat, pracując na różnych stanowiskach. Była kie-
rowniczką Filii Zbirów Specjalnych Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, a następnie 
starszym inspektorem w Wydziale Kultury Urzędu Wojewódzkiego. Uczestniczyła 
aktywnie w życiu kulturalnym województwa. Szczególną uwagę przywiązywała do kul-
tywowania tradycji obrzędów ludowych oraz corocznych przeglądów kapel i śpiewaków 
folklorystycznych. Za swoją pracę otrzymała: dwukrotnie dyplom i nagrodę pieniężną 
ministra kultury i sztuki, Odznakę za Zasługi dla Województwa Łomżyńskiego, Srebrny 
Krzyż Zasługi. 

Urszula Kaźmierska do Szczecina wróciła w 1986 roku, aby przez ponad trzy lata 
pełnić funkcję dyrektora Domu Kultury Środowisk Twórczych Klub 13 Muz (1 listopada 
1986 – 15 lutego 1990). Zajmowała się organizowaniem Ogólnopolskiego Przeglądu 
Teatrów Małych Form, licznych wernisaży malarskich, fotograficznych, koncertów 
muzycznych i spektakli teatralnych. Tam wypatrzył ją Stanisław Krzywicki, dyrektor 
biblioteki wojewódzkiej w Szczecinie, i zatrudnił w prowadzonej przez siebie instytucji. 
Było to już ostatnie jej pełnoetatowe miejsce pracy. Na emeryturę przeszła z końcem 
grudnia 2004 roku. Początkowo w książnicy pełniła funkcję instruktorki w Dziale In-
strukcyjno-Metodycznym, a od 2003 roku kierowała pracą tej agendy. 

Pełniąc swoje obowiązki, współuczestniczyła w organizacji konferencji i seminariów 
metodycznych oraz wyjazdach instruktażowych. Specjalizowała się też w organizacji 
wystaw z różnych dziedzin sztuki, zarówno w Książnicy Pomorskiej, jak i objazdowych 
w bibliotekach publicznych na terenie całego województwa. Przygotowywała do nich 
drukowane informacje i katalogi. Spośród zorganizowanych w Książnicy Pomorskiej 
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Urszula Kaźmierska (pierwsza od prawej) podczas wyjazdu służbowego do Biblioteki Narodowej w Rydze. 
Wizyta w domu prywatnym (1995)

Absolwenci i wykładowcy Studium Bibliotekarskiego w 2005 roku. Urszula Kazimierska na pierwszym planie, 
pierwsza od prawej
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najbardziej znaczące były: wystawa rzeźb Xawerego Dunikowskiego (z okazji otwarcia 
nowego gmachu biblioteki); dwie wystawy fotografii Tomasza Gudzowatego – zwierząt 
egzotycznych oraz Być najlepszym (prezentująca sportowców niepełnosprawnych, towa-
rzyszyły jej trofea zdobyte przez szczecinian). Tematyka innych ekspozycji dotyczyła 
między innymi malarstwa Bronisławy Kaczor czy masek karnawałowych Kornelii 
Jurkowieckiej. Współpracując z Teatrem Lalek Pleciuga, pozyskiwała rekwizyty wy-
korzystywane w spektaklach, by prezentować je na wystawach w bibliotekach położo-
nych na terenie województwa. Popularyzowała także twórczość artystów zawodowych 
i amatorów w placówkach regionu.

Urszula Kaźmierska dodatkowo (w niepełnym wymiarze czasu pracy) była zatrud-
niona w filii Centrum Ustawicznego Kształcenia Bibliotekarzy (od 2000 roku Centrum 
Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej) jako sekretarka i wykła-
dowca (1991–2003), a później jako kierowniczka (do 2005). Społecznie przez jedną 
kadencję pełniła także funkcję ławnika Sądu Okręgowego w Szczecinie (1994–1998). 

Za swoją wybitną działalność zawodową i społeczną została uhonorowana: 
• odznaką Zasłużony Działacz Kultury (1974),
• Srebrną Odznaką Honorową Polskiego Związku Chórów i Orkiestr – za zasługi 

dla społecznego ruchu muzycznego (1983),
• Odznaką za Zasługi dla Województwa Łomżyńskiego (1984),

Urszula Kaźmierska podczas dekoracji Odznaką Honorową Gryfa Zachodniopomorskiego (2005)
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• Medalem 40-lecia Polski Ludowej (1984),
• Srebrnym Krzyżem Zasługi (1985),
• Honorową Odznaką Szczecińskiego Towarzystwa Kultury (1987),
• Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2002),
• Złotą Odznaką Honorową Gryfa Zachodniopomorskiego (2005).

Będąc już na emeryturze, Urszula aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym miasta, 
współorganizuje spotkania Sekcji Bibliotekarzy Seniorów. 

Jej życie zawodowe było pełne wyzwań i sukcesów. Teraz przyszedł czas na od-
poczynek i korzystanie z uroków życia. Interesuje ją między innymi turystyka, czemu 
daje wyraz, biorąc udział w wycieczkach krajowych i zagranicznych, przywożąc z nich 
foldery promocyjne i zdjęcia oraz prezentując je koleżankom i kolegom na comiesięcz-
nych towarzyskich spotkaniach bibliotekarzy emerytów. 

Pomyślności i wielu lat w dobrym zdrowiu.

Urszula Kaźmierska (z czerwonymi koralami) wśród seniorów Książnicy Pomorskiej (2005)
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Władysław Michnal
Emerytowany pracownik Książnicy Pomorskiej (pracował w l. 1962–2003)

WŁADYSŁAW RYBARSKI (1931–2017) –  
NESTOR BIBLIOTEKARZY GOLENIOWSKICH

Z ŻAŁOBNEJ KARTY

Władysław Rybarski urodził się 28 maja 1931 roku w Chudobczycach, w powiecie 
nowotomyskim. Do liceum ogólnokształcącego uczęszczał w Rogoźnie Wielkopolskim 
(powiat obornicki). Był dobrym uczniem. Nie pamiętał, kto zasugerował mu wybór 
kierunku studiów, ale przypuszczał, że byli to jego, jeszcze przedwojenni, nauczyciele 
licealni. Po zdaniu matury w 1951 roku rozpoczął naukę na Katolickim Uniwersytecie 
Lubelskim, na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej, który później zmienił nazwę na 
Wydział Filozofii. Po dwóch latach przerwał studia i wziął urlop dziekański. Zamierzał 
zmienić przyszły zawód. Dowiedział się bowiem, że absolwenci niektórych kierunków 
KUL-u – między innymi historycy, poloniści i pedagodzy – nie są przyjmowani do 
pracy. Takie były wówczas wytyczne Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.

W 1953 roku przyjechał do Goleniowa, gdzie przez rok był zatrudniony w Wy-
dziale Rolnictwa Urzędu Powiatowego. Ze względu na tę pracę złożył dokumenty 
o przyjęcie na studia rolnicze na Wydziale Rolnictwa w Poznaniu. Jednak za namową 
kolegi wrócił na studia na KUL. Ukończył je w czerwcu 1957 roku, uzyskując dyplom 
magistra filozofii.

Po „odwilży politycznej” w 1956 roku, na uczelni powołano akademicki Związek 
Młodzieży Wiejskiej, którego Władysław był współorganizatorem. Jak wspominał, na 
pierwsze zebranie przyszło około 45 studentów. Do końca nauki pełnił funkcję sekre-
tarza Zarządu Uczelnianego. Był bardzo aktywny. Wspólnie z kolegami założył koła 
ZMW na wszystkich lubelskich uczelniach. Aktywiści organizowali komórki ZMW 
także w miastach powiatowych. Na KUL-u przygotowali też wielkie święto ludowe. 
Celem ich działalności było niesienie pomocy młodym studentom pochodzenia wiej-
skiego oraz przywracanie pamięci o chlubnych tradycjach ruchu ludowego.

W tym czasie Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie, kierowana 
przez Stanisława Badonia, wysyłała do uczelni wyższych informacje zachęcające ich 
absolwentów do podjęcia pracy w bibliotekach publicznych województwa szczecińskiego. 
Z takiej oferty skorzystał Władysław Rybarski i 15 sierpnia 1957 roku przyjechał do 
WiMBP w Szczecinie. Stąd wicedyrektor instytucji dr Stanisław Telega skierował go do 
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Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Goleniowie w charakterze instruktora 
powiatowego. Kierownikiem tej placówki był wówczas, mający wykształcenie średnie, 
Włodzimierz Fedeczko (pracował od 1948). Po jego przejściu na rentę w 1959 roku, 
obowiązki po nim przejął instruktor powiatowy. 

Po przyjeździe do Goleniowa Władysław Rybarski wstąpił do Zjednoczonego 
Stronnictwa Ludowego (1958), ale w dalszym ciągu współorganizował koła ZMW. Na 
pierwszym powiatowym zjeździe tej organizacji, w 1958 roku, został wybrany przewod-
niczącym Zarządu Powiatowego. Funkcję tę pełnił do 1963 roku.

Władysław Rybarski od razu po rozpoczęciu pracy bibliotekarskiej, chcąc zdobyć 
wykształcenie zgodne z wykonywanym zawodowem, podjął naukę w Państwowym 
Ośrodku Kształcenia Korespondencyjnego Bibliotekarzy w Warszawie, którego punkt 
konsultacyjny mieścił się w WiMBP w Szczecinie. Wyższe kwalifikacje bibliotekarskie 
uzyskał w 1958 roku.

W okresie tym funkcjonowanie bibliotek publicznych było utrudnione. Lokale były 
ciasne i bez odpowiedniego wyposażenia. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna 
w Goleniowie kilkakrotnie zmieniała lokal, a mimo to nie uzyskała widocznej poprawy 
warunków. Wreszcie władze podjęły decyzję o budowie nowego gmachu dla placówki. 
W pamiątkowym dokumencie można przeczytać: 

Władysław Rybarski
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W dniu 7 marca 1969 roku, w 24 rocznicę wyzwolenia Goleniowa wkopano akt erekcyjny pod Powia-
tową i Miejską Bibliotekę Publiczną, budowaną ze środków społecznych jako pomnik dla uczczenia 
700-lecia praw miejskich. 

W 1972 roku oddano do użytkowania piękny piętrowy budynek, umożliwiający wła-
ściwe rozlokowanie poszczególnych agend bibliotecznych. Okazało się jednak, że nie 
ma dużej sali pozwalającej na organizację większych imprez i wystaw. Z tego względu, 
jeszcze w tym samym roku, dobudowano parterowy pawilon spełniający te funkcje.

Mając tak dobre warunki lokalowe, biblioteka rozwinęła wszechstronną działalność 
kulturalną. Niektóre eksponaty na wystawy były sprowadzane nawet z Muzeum Narodo-
wego w Warszawie. Na szczególne podkreślenie zasługuje zainicjowany i organizowany 
przez dyrektora cykl „Goleniowskie Dni Książki” (1970–1990), obchodzone najpierw 
jako „Dni Książki Pisarzy Szczecińskich”. Na spotkania z czytelnikami przyjeżdżali 
do Goleniowa: Wiesław Andrzejewski, Zbigniew Brzozowski, Czesław Czerniawski, 
Bogdan Czubasiewicz, Ryszard Dżaman, Ireneusz Gwidon Kamiński, Zbigniew Ko-
siorowski, Marian Kowalski, Zdzisław Krupa, Joanna Kulmowa, Ryszard Liskowacki, 
Władysław Łazuka, Adolf Momot, Jerzy Pachlowski, Wiesław Rogowski, Ireneusz K. 
Schmidt, Stanisław Wit-Wiliński, Stanisław Zajączek, a także inni pisarze spoza regionu.

Władysław Rybarski (pierwszy od lewej) przed siedzibą biblioteki podczas 8 Goleniowskich Dni Książki, 
w środku Jerzy Jan Pachlowski



114

BIBLIOTEKARZ ZACHODNIOPOMORSKI

Już na początku lat 70. Władysław Rybarski dał się poznać jako dobry organizator 
i inicjator wielu imprez w powiecie, które przyczyniały się do rozwoju czytelnictwa. 
Stanisław Badoń, wśród osób, które wniosły duży wkład pracy w rozwój bibliotekarstwa, 
wymienił w swojej publikacji między innymi bohatera niniejszego artykułu.

W 1975 roku, po zniesieniu powiatów, decyzją wojewody szczecińskiego, byłym 
bibliotekom powiatowym powierzono funkcję oddziałów WiMBP w Szczecinie, aby 
w dalszym ciągu mogły wspierać placówki będące w ich zasięgu. Biblioteka w Gole-
niowie wywiązywała się dobrze z tej funkcji. Między innymi dzięki temu jej dyrektor 
otrzymał stanowisko starszego kustosza służby bibliotecznej. Z jego inicjatywy bibliotece 
nadano imię Cypriana Kamila Norwida, a obok budynku stanął pomnik tego pisarza.

Jedną z najstarszych imprez cyklicznych obchodzonych w całym województwie 
były „Dni Kultury, Oświaty, Książki i Prasy”. Odbywały się one corocznie w latach 
1959–1990 przez dwie lub trzy dekady maja. Ich inaugurację stanowiło „Święto Książki” 
(trwające zazwyczaj od dwóch do trzech dni), na które zapraszani byli również litera-
ci z innych województw, a nawet z zagranicy. Koordynatorem przedsięwzięcia była 
WiMBP w Szczecinie, a współorganizowały je biblioteki publiczne, Przedsiębiorstwo 
Państwowe Dom Książki, Szczeciński Oddział Związku Literatów Polskich, Robotni-
cza Spółdzielnia Wydawnicza Prasa-Książka-Ruch, domy kultury, szkoły i redakcje 
szczecińskich dzienników. „Święto Książki” kończyło się zawsze wielkim ulicznym 
kiermaszem urządzanym przez księgarnie P.P. Dom Książki. Na spotkaniach z czytel-
nikami gościli w naszym regionie między innymi: Halina Auderska, Lech Bądkowski, 
Alina i Czesław Centkiewiczowie, Nikos Chadzinikolau, Zbigniew Domino, Zbigniew 

Władysław Rybarski (trzeci od prawej) wśród zaproszonych pisarzy (między innymi Ireneusz Gwidon Kamiński, 
Ryszard Dżaman, Wiesław Andrzejewski, Marian Kowalski)
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Flisowski, Feliks Fornalczyk, Jan Gerhard, Eugeniusz Kabatc, Julian Kawalec, Janusz 
Koniusz, Jan Koprowski, Edmund Kosiarz, Władysław Machejek, Wiesław Myśliwski, 
Janusz Odrowąż-Pieniążek, Marian Orłoń, Andrzej Przypkowski, Wacław Sadkowski, 
Włodzimierz Sokorski, Janina Zającówna.

W dniu 20 listopada 1985 roku WiMBP w Szczecinie wraz z bibliotekami publicznymi 
w województwie obchodziła jubileusz 40-lecia. Podczas uroczystości (na wniosek bi-
blioteki wojewódzkiej) Władysław Rybarski został udekorowany Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia Polski. Ze względu na to, że był on także aktywnym działaczem 
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, w 1985 roku otrzymał Honorową Odznakę SBP. 
Inne jego odznaczenia to: Złoty Krzyż Zasługi, odznaka Zasłużony Działacz Kultury, 
Odznaka Zasłużony dla Miasta Goleniowa, Odznaka 1000-lecia Państwa Polskiego. 
W 1992 roku, z okazji 35-lecia pracy, WiMBP uhonorowała go Złotym Exlibrisem.

Od początku lat 80. XX wieku biblioteki zaczęły poszerzać zakres gromadzenia 
zbiorów o jednostki fonograficzne i ikonograficzne. Powstały działy zbiorów specjalnych. 
Rozpoczęto nową formę pracy – naukę języków obcych. W tych przedsięwzięciach 
przodowała biblioteka goleniowska.

Reforma ustrojowa kraju w 1989 roku zadecydowała między innymi o tym, że bi-
blioteki publiczne przestały być finansowane z Funduszu Rozwoju Kultury i przeszły na 
utrzymanie samorządów. Otrzymywały odtąd znacznie mniejsze środki na funkcjono-
wanie i działalność, co odbiło się przede wszystkim na doborze zbiorów. Ograniczono 
znacznie zakupy nowych książek i czasopism.

Przekształcenia w sferze ekonomicznej zwiększyły zapotrzebowanie na informacje 
gospodarcze i prawne, po które coraz więcej osób przychodziło do bibliotek. Tak więc 

Władysław Rybarski wśród koleżanek z pracy
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Władysław Michnal wręcza Władysławowi Rybarskiemu pamiątkowy obraz podczas obchodów 50-lecia MiPBP 
w Goleniowie. W głębi Janina Arciszewska (5 czerwca 1998)

Delegacja Książnicy Pomorskiej podczas obchodów 50-lecia MiPBP w Goleniowie. Od lewej stoją: Atomira 
Kubisa, Stanisław Krzywicki, NN, Janina Arciszewska, Władysław Michnal
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od początku lat 90. rozpoczął się proces zmiany funkcji bibliotek publicznych. Musia-
ły one przeprofilować swoje zbiory, uzupełnić nowymi mediami, wprowadzić sprzęt 
elektroniczny i lepiej wspierać procesy edukacyjne młodzieży i dorosłych. Zwiększone 
natężenie prac oświatowych miało miejsce w 1995 roku. Wiązało się z obchodami 50-lecia 
państwowości polskiej na Pomorzu Zachodnim. W Goleniowie powstało Towarzystwo 
Przyjaciół Biblioteki, które wspierało ją w organizacji dużych imprez.

W dniu 5 czerwca 1998 roku biblioteka goleniowska obchodziła jubileusz 50-lecia 
istnienia. Na uroczystość z tej okazji przyjechała delegacja z Książnicy Pomorskiej na 
czele z dyrektorem Stanisławem Krzywickim, która przekazała w prezencie pamiątkowy 
obraz.

Kolejna reforma administracyjna kraju, wprowadzona w 1999 roku, przywróciła 
powiaty, w tym goleniowski w nowych granicach. Zgodnie z ustawą należało powołać 
biblioteki powiatowe. Ponieważ w Goleniowie samorząd miasta ponosił główne koszty 
utrzymania książnicy, postanowiono (po zasięgnięciu opinii biblioteki wojewódzkiej), 
że będzie ona nosić nazwę Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna.

Goleniowska placówka swoją szeroką działalnością oświatową i kulturalną wpisywała 
się na listę przodujących bibliotek stopnia powiatowego w województwie. Tę działalność 
dostrzegały władze miejskie i powiatowe. W 2001 roku Władysław Rybarski został 
uhonorowany Nagrodą Specjalną Burmistrza Gminy Goleniów Barnimem. Ponadto 
w pamiątkowym dokumencie znajduje się zapis: Rada Miejska w Goleniowie uchwałą 
z dnia 30 czerwca 2001 roku nadaje Panu Władysławowi Rybarskiemu tytuł Zasłużonego 
Mieszkańca Gminy Goleniów.

W 2003 roku podczas sesji Rady Miejskiej w Goleniowie, z udziałem Stanisława 
Krzywickiego, dyrektora Książnicy Pomorskiej, Władysław Rybarski otrzymał podzię-
kowania za wieloletnią pracę zawodową na stanowisku dyrektora biblioteki. Po jego 
odejściu na emeryturę, funkcję tę objęła Jolanta Bronowska, uprzednio kierowniczka 
miejscowej filii wojewódzkiej biblioteki pedagogicznej.

Władysław Rybarski był osobą bardzo skromną, mimo że cieszył się powszechnym 
szacunkiem. Przez 44 lata kierował pracą książnicy i wywarł znaczny wpływ na życie 
kulturalne miasta. Będąc na emeryturze, często, podpierając się już laską, odwiedzał 

„swoją” bibliotekę. W miłej pamięci miał współpracowników i kolegów zarówno z Go-
leniowa, jak i ze Szczecina. 

Poza pracą
W 1959 roku Władysław poślubił Aldonę, posiadającą wykształcenie rolnicze. Całe 

swoje życie zawodowe przepracowała jako agronom w Wydziale Rolnictwa, w samo-
rządzie goleniowskim. Owocem ich małżeństwa są dwie córki – Iwona i Dorota. Obie 
zdobyły wykształcenie wyższe.

Władysław Rybarski wyróżniał się również w pracy społecznej. Był członkiem 
Polskiego Stronnictwa Ludowego. W 2017 roku otrzymał Medal za Zasługi dla Ruchu 
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Ludowego im. Wincentego Witosa. Od 1979 roku, przez 32 lata, był przewodniczącym 
Rady Parafialnej przy Parafii św. Katarzyny w Goleniowie. W 2015 roku otrzymał od arcy-
biskupa Andrzeja Dzięgi pisemne podziękowanie za aktywny udział w Akcji Katolickiej.

Proszony o podsumowanie swojego życia odpowiadał:

Nie zmarnowałem go. Starałem się w pracy i w życiu codziennym pomagać innym i pielęgnować 
uznawane wartości. Starałem się swoim życiem i swoją postawą dawać przykład innym.

Zmarł 17 października 2017 roku. Spoczął na Cmentarzu Komunalnym w Goleniowie. 
W ceremonii pogrzebowej (23 października) wzięło udział bardzo wielu mieszkańców 
miasta, co było wyrazem wielkiego uznania za Jego działalność i postawę. Jako członek 
delegacji Książnicy Pomorskiej, Zarządu Okręgu Zachodniopomorskiego SBP, Koleżanek 
i Kolegów pożegnałem naszego Kolegę i Przyjaciela, przypominając Jego drogę życiową 
i najważniejsze osiągnięcia zawodowe. Jego imię i nazwisko weszły na stałe do historii 
Goleniowa i bibliotekarstwa publicznego w naszym regionie1. Cześć Jego pamięci.

1 Zob. też M. Palica, Odszedł nestor goleniowskich bibliotekarzy, „Gazeta Goleniowska” 2017, nr 
42, s. 11.

Władysław Rybarski przed goleniowską biblioteką (czerwiec 2016)
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Krystyna Poszumska
Pracownik Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie  
w l. 1964–1967

WSPOMNIENIA STYPENDYSTKI

Ucząc się w 1959 roku w klasie 
maturalnej, zastanawiałam się bardzo 
poważnie nad wyborem kierunku studiów. 
Byłam zdecydowana na nauki humani-
styczne. Bibliofilem byłam „od zawsze”, 
dlatego kiedy dowiedziałam się, że na 
Uniwersytecie Wrocławskim od roku 
istnieje Katedra Bibliotekoznawstwa, 
która podlega Wydziałowi Filologii, wie-
działam dokąd pojadę po zdaniu matury. 
Do 1958 roku pięcioletnie magisterskie 
studia bibliotekoznawcze były tylko na 
Uniwersytecie Warszawskim. Wrocław 
znajdował się w odległości około 100 km 
od mojego ówczesnego miejsca zamiesz-
kania, miasteczka powiatowego, w któ-
rym się urodziłam i przeszłam edukację 

„od przedszkola do matury”.
Będąc studentką drugiego roku 

wybranego wydziału, otrzymałam moż-
liwość podpisania umowy na tzw. „stypendium zakładowe”, zwane też „fundowa-
nym”, wówczas bardzo popularne. Zobowiązywało ono stypendystę do podjęcia 
pracy po studiach w urzędzie wskazanym przez patrona. Moim fundatorem był 
Wydział Kultury Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie. Jego dyrektorem był 
wtedy Władysław Daniszewski, znany redaktor i bardzo zasłużony człowiek dla 
szczecińskiej kultury.

Po ukończeniu studiów otrzymałam skierowanie do pracy w WiMBP w Szczeci-
nie (od 1 września 1964). Do miasta tego, wraz ze mną, z Wrocławia, przyjechały 
dwie inne stypendystki, absolwentki filologii polskiej – Hania Okurowska i Kry-
styna Samusionek. Dyrektorem WiMBP był w latach 60. dr Stanisław Badoń, który 

Autorka artykułu pod koniec lat 60.



120120

BIBLIOTEKARZ ZACHODNIOPOMORSKI

przyjął nas bardzo życzliwie, wskazując jednocześnie miejsca naszej przyszłej 
pracy w instytucji. 

Po odbyciu stażu we wszystkich działach biblioteki, każda z nas trafiła na sta-
nowiska wyznaczone przez dyrektora. Hania Okurowska rozpoczęła pracę w Dziale 
Instrukcyjno-Metodycznym, którego kierownikiem był Władysław Michnal, Krystyna 
Samusionek w Wypożyczalni Głównej, którą zarządzała Bonifacja Jaworska, a ja 
trafiłam do Działu Gromadzenia, a konkretnie Klasyfikacji i Ewidencji Zbiorów, 
któremu przewodziła Ewa Gos. Byłam bardzo zadowolona z tego przydziału, gdyż 
uważałam, że praca polegająca na klasyfikacji zbiorów bibliotecznych jest niezwykle 
interesująca i pozwala dobrze poznać ich profil. 

Trzy stypendystki, które przyjechały do zupełnie nieznanego im miasta, musiały 
gdzieś mieszkać. Z umowy podpisanej z wydziałem kultury wynikało, że urząd 
wojewódzki jest zobowiązany do przydzielenia mieszkania swoim nowym pra-
cownikom. Wiadomo, że sytuacja mieszkaniowa wówczas nie była łatwa i dlatego 
zaproponowano nam dwa pokoje na drugim piętrze budynku przy ulicy Podgórnej, 
który też należał do WiMBP. O ile pamiętam, na niższych piętrach znajdował się 
dział dla młodzieży oraz z literaturą dziecięcą. Pokojami podzieliłyśmy się zgodnie 
i sprawiedliwie, tzn. dwie polonistki zamieszkały w większym, a ja sama w mniej-
szym – przechodnim. Toalety znajdowały się w pobliżu, na naszym piętrze, jednak aby 
skorzystać z prysznica musiałyśmy zbiegać do piwnicy, co było bardzo niedogodne.

Po dwóch latach o nasze pokoje upomniał się Polski Związek Filatelistów. Hanka 
w tym czasie wzięła ślub i wyjechała do Pragi, gdzie mieszkał jej mąż. Dla mnie 
i Krystyny znaleziono mieszkanie na Niebuszewie, na ulicy Mikołaja Reja, na trzecim 
piętrze. Było to lokum dla stypendystów. W każdym z trzech pokoi mieszkała jedna 
osoba, a kuchnia, łazienka i przedpokój były wspólne. Dołączył do nas absolwent 
Wyższej Szkoły Rolniczej w Szczecinie. Muszę przyznać, że nasze wspólne życie 
w tych trudnych warunkach było zgodne i spokojne. Po pięciu latach opuściliśmy 
ulicę Mikołaja Reja. Każdy z nas trafił do bardziej wygodnego, bo samodzielnego 
mieszkania.

W WiMBP pracowałam trzy lata (1964–1967), ostatni rok na stanowisku kierowni-
ka Działu Klasyfikacji i Ewidencji Zbiorów. Koleżanka moja, Krystyna Samusionek, 
również stypendystka, została kierownikiem wypożyczalni.

Obie odeszłyśmy z WiMBP w tym samym czasie. Krystyna rozpoczęła pracę na 
stanowisku kierownika biblioteki w Centrali Handlowej Zbytu Ryb (od 1975 roku 
Transocean, szczeciński armator, właściciel dużych baz rybackich), a ja zatrudniłam 
się w Morskim Ośrodku Kultury przy Polskiej Żegludze Morskiej na stanowisku 
instruktora ds. książki, prasy i czytelnictwa na statkach handlowych i rybackich 
szczecińskich armatorów.

Mimo zmiany pracy nie zerwałam kontaktu z tym co najbardziej mnie w życiu 
interesowało, czyli z książką. W PŻM byłam zatrudniona do 1980 roku – ostatnie 



121121

WWSPOMNIENIA

trzy lata w Dziale Patronackim. Organizowałam kontakty między instytucjami patro-
nackimi statków i ich matkami chrzestnymi, a załogami poszczególnych jednostek, 
których wówczas pod banderą PŻM pływało około 130. 

Jako nastolatka postanowiłam postępować zgodnie z dewizą kochać, podróżować 
i uczyć się!. Teraz, patrząc na życie z perspektywy kilkudziesięciu lat, stwierdzam, 
że w dużej mierze udało mi się osiągnąć obrane kiedyś cele.

Poza studiami filologicznymi, w latach 80. ukończyłam czteroletnie studia 
teologiczne na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, zakończone zdaniem 
egzaminu ex uniwersa theologia. Podczas pracy w WiMBP, w 1965 roku, podjęłam 
podyplomowe studia dziennikarskie na Uniwersytecie Warszawskim, w ramach 
których odbyłam trzymiesięczną praktykę w redakcji „Głosu Szczecińskiego”. Na 
Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, jeszcze w latach 70., zaliczy-
łam kilka semestrów studiów z zakresu turystyki i andragogiki oraz nieustająco, 
aczkolwiek mało efektywnie, uczestniczyłam w kursach językowych (angielski, 
niemiecki, hiszpański, francuski i esperanto). Również w latach 70., kiedy już nie 
pracowałam w WiMBP, ale przyjaźniłam się z Ewą Gos, byłam przez nią mobilizo-
wana do napisania doktoratu z bibliotekoznawstwa. Prawdopodobnie poświęcałam 
się zbyt wielu sprawom i doktorat pozostał w sferze marzeń. Mimo podejmowania 
różnorodnych studiów, spełnienie moich ambicji naukowych ograniczyło się do jed-
nego magisterium z bibliotekoznawstwa, a tematem pracy dyplomowej był Stosunek 
polskiej produkcji drukarsko-wydawniczej do aktualnych zagadnień politycznych 
w szesnastowiecznej Polsce. 

Podobnie spełniona czuję się w przypadku realizacji części mojego życiowego 
hasła dotyczącej podróży. Poza Antarktydą, byłam na wszystkich pozostałych kon-
tynentach. Podróżowałam drogą morską, lądową i lotniczą. Obejrzałam wiele intere-
sujących miejsc i poznałam mnóstwo ciekawych ludzi. Do jednych z największych 
przeżyć zaliczam pielgrzymkę po ziemi włoskiej i spotkanie z Ojcem Świętym Janem 
Pawłem II nad jeziorem Albano w Castel Gandolfo, a także kilkunastodniowy pobyt 
w Japonii, na początku lat 70. ubiegłego wieku, gdzie wszystko było wówczas dla 
mnie kumulacją egzotyki i arcyciekawej historii.

Pod koniec lat 60. założyłam rodzinę, którą zawsze stawiałam na piedestale, 
szczególnie dlatego, że przez większość życia musiałam być dla moich dzieci oboj-
giem rodziców, gdyż mąż mój wybrał piękny i szlachetny, aczkolwiek niesprzyjający 
życiu rodzinnemu, zawód marynarza.

Wychowałam czworo dzieci, które szczęśliwie się usamodzielniły1 i prowadzą 
ciekawe, zajmujące życie. Często odwiedzają nas z wnukami – Gabrysią, Niną , Polą, 
Stasiem, Antosiem i Amelią.

1 Marta – historyk sztuki, Wojciech – nawigator i ekonomista w transporcie morskim, Melchior – za-
rządzanie w budownictwie, tzw. inżynier europejski, Filip – biotechnolog i hodowca koni.
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Swoje wykształcenie humanistyczne w dużym stopniu zawdzięczam mojemu 
gostyńskiemu liceum i jego profesorom. Umiłowanie książek, bibliofilstwo, tak 
bardzo rozwinięte w późniejszym okresie życia, również zostało zapoczątkowane 
na ławach szkolnych mojej szkoły średniej.

Inspirację do posiadania ogromnej, jak na prywatne zbiory, biblioteki liczącej 
kilka tysięcy tomów także zawdzięczam jej nauczycielom. Kupno książki zawsze 
było dla mnie priorytetem. Najpiękniejszym prezentem jaki mogłam dostać – była, 
jest i będzie KSIĄŻKA.

Po przejściu na emeryturę większość czasu spędzam w Uroczysku, oddalonym 
od zgiełku wielkomiejskiego Szczecina trochę ponad 80 km, wśród licznych czwo-
ronożnych przyjaciół, którzy od zawsze towarzyszyli naszemu życiu.

Jeszcze kilka słów o współpracownikach, moich koleżankach i kolegach z okresu, 
kiedy pracowałam w WiMBP. 

W Dziale Gromadzenia, jak już wspomniałam, moją kierowniczką była pani Ewa 
Gos, od której się bardzo dużo nauczyłam, szczególnie w zakresie skrupulatności, 
dokładności, pedantyczności i staranności przy klasyfikowaniu zbiorów. Była bardzo 
wymagająca nie tylko dla swoich podopiecznych, ale i w stosunku do samej siebie. 
Inne koleżanki z tego działu to Marysia Czapkiewiczowa, Jadzia Pietrzykowska, 
Krysia Wunschowa, Wanda Szyndzielorz oraz przemili panowie – Józef Hebal 
i Henryk Konopka. 

Doskonale też pamiętam osoby z innych działów: Ryszarda Dżamana, małżeń-
stwo Gałczyńskich, Lucynę Niewiadomską, Wiktorię Lisewską, z której córką Gosią 
przyjaźniłam się przez długie lata aż do jej śmierci w 1998 roku.

Atmosfera w naszym dziale była bardzo serdeczna, rodzinna, pełna zrozumienia 
dla młodych pracowników, którzy, mimo że byli absolwentami studiów bibliote-
koznawczych, to jeszcze dużo musieli się nauczyć od swoich starszych kolegów. 
Zawsze mogłam liczyć na pomoc nie tylko w sprawach zawodowych, ale także 
w życiu osobistym. 

Wiążą się z tymi wspomnieniami bliższe i dalsze przyjaźnie, które wywarły pozy-
tywny wpływ na moje życie. Mimo minionych wielu lat z sentymentem wspominam 
wspólny wyjazd z Ewą Gos i Wiesią Dziechciowską, w 1966 roku, na Uniwersytet 
Letni do Miszkolca na Węgrzech. Poza udziałem w obowiązkowych wykładach, 
w których uczestniczyła młodzież z wielu państw europejskich (głównie z „krajów 
demokracji ludowej”), zwiedziłyśmy Budapeszt oraz kurorty nad Balatonem. Nie 
można zapominać, że wówczas, w czasach istnienia tzw. „żelaznej kurtyny”, każdy 
wyjazd poza granice Polski był wielką atrakcją. 

W latach 60. często korzystałam z autostopu. Podróżowałam w ten sposób już 
w okresie studiów, ale nie zaprzestałam korzystać z tej formy przemieszczania się 
w czasach późniejszych. W pewien letni weekend, po powrocie z Węgier, wybrały-
śmy się z Wiesią Dziechciowską właśnie autostopem na Kaszuby, do malowniczej 
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miejscowości w pobliżu Kartuz, 
aby odwiedzić jej ojca – uroczego, 
pełnego dystynkcji starszego pana 
(prawdopodobnie był dużo młodszy 
niż ja w chwili obecnej, ale dwudzie-
stokilkulatkowie posługują się w tym 
względzie innymi kryteriami) – który 
przyjął nas bardzo serdecznie, z iście 
staropolską gościnnością. 

Podobnie ciepło wspominam 
pobyt z Ewą Gos w pięknej leśni-
czówce na ziemi wielkopolskiej, 
gdzie mieszkała jej siostra ze swoją 
rodziną. 

W okresie  t rzyletniej  pracy 
w WiMBP podejmowałam również 
zajęcia dodatkowe, na które zawsze 
miałam zezwolenie dyrekcji. Przez 
ponad rok pracowałam, w godzi-
nach popołudniowych, w bibliotece 
Technikum Ekonomicznego znaj-
dującego się w al. Niepodległości 
(mieszczącego się w Pałacu Ziem-
stwa Pomorskiego, który był później 
w posiadaniu banku, a obecnie jego 
właścicielem jest Akademia Sztuki). W następnych latach byłam także zatrudniona 
jako nauczyciel języka polskiego w szkole jednostki wojskowej, w której uzupełniali 
wykształcenie żołnierze poborowi. 

W tym miejscu pozwolę sobie nadmienić, że osoby studiujące w latach 60. biblio-
tekoznawstwo miały obowiązek zaliczenia trzech dodatkowych lat (bez magisterium) 
studiów z zakresu – do wyboru – filologii polskiej, historii sztuki lub historii i filo-
zofii. Ja wybrałam filologię polską i stąd miałam możliwość pracy we wspomnianej 
jednostce. Oba zajęcia były dodatkowe, na pół etatu, i nie przeszkadzały w mojej 
zasadniczej pracy na pełnym etacie w WiMBP.

Dużym przeoczeniem w tych wspomnieniach byłoby pominięcie roli sportu 
w moim życiu. Kochałam go od zawsze. Mimo braku posiadania wyjątkowego 
talentu, regularnie uprawiałam jakąś dyscyplinę. W liceum były to gry zespołowe, 
na studiach już bardziej wyczynowo trenowałam wioślarstwo (zdobyłam srebrny 
medal Akademickich Mistrzostw Polski w czwórce kobiet w 1964 roku), a ponadto 
amatorsko pływanie, narty, siatkówkę, gimnastykę. Grałam także w brydża. W latach 

Grób Wiktorii Lisewskiej, pracownicy WiMBP, matki 
Małgorzaty – przyjaciółki  autorki
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90. uczestniczyłam w Mistrzostwach Świata Weteranów w Budapeszcie. Reprezen-
towałam swój klub na skiffie i w dwójce podwójnej kobiet. W okresie późniejszym 
swoją miłość do sportu przelałam na dzieci i starałam się je wychowywać w jego 
duchu, co dało bardzo korzystne efekty.

Z perspektywy ponad 50 lat z ogromną sympatią i wielkim wzruszeniem wspo-
minam owe trzy lata, kiedy „odpracowując” stypendium, uczyłam się nowego życia, 
wchodziłam w prawdziwą dorosłość i poznawałam wspaniałych, mądrych ludzi. Dziś 
jestem dumna, kiedy odwiedzam nowoczesną, zachwycającą Książnicę Pomorską, 
w którą rozwinęła się WiMBP.



125125

K KRONIKA

Kronikę opracowano na podstawie materiałów 
przekazanych przez biblioteki z terenu woje-
wództwa zachodniopomorskiego, skróconych 
i przeredagowanych przez redakcję. 

Lipiec – sierpień
W Dziale dla Dzieci oraz filiach Pyrzyckiej Bi-
blioteki Publicznej przez całe wakacje prowa-
dzono zajęcia dla najmłodszych użytkowników 
książnicy. Zadbano o różnorodność zabaw. Dzie-
ci głośno czytały swoim rówieśnikom i uczestni-
czyły w zajęciach plastycznych. Ponadto uczest-
nicy zajęć poznawali historię miasta, próbowali 
odtworzyć tradycyjny strój pyrzycki, bawili się 
w poszukiwaczy skarbów oraz archeologów (mię-
dzy innymi klejąc papierowe wersje starożytnych 
naczyń ceramicznych). Na dzieci czekała też cała 
gama zabaw ruchowych w parku.

W filiach Koszalińskiej Biblioteki Publicznej 
odbyły się różnorodne zajęcia w ramach ogólno-
miejskiej akcji Bezpieczne wakacje w bibliotece 
2017. Największą popularnością cieszyły się zaję-
cia plastyczne, konkursy literackie, gry i zabawy 
sportowe, spotkania autorskie, warsztaty literac-
kie i ilustratorskie, wycieczki w ciekawe miejsca. 

1–31 lipca
W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Szczecinie 
trwał konkurs fotograficzny. Zdjęcie ilustrujące 
wakacje z książką należało umieścić w mediach 
społecznościowych i odpowiednio otagować. Fo-
tografie, które w każdym z wakacyjnych tygodni 
wzbudzały najwięcej pozytywnych reakcji, co 
poniedziałek nagradzano książkami. Patronat nad 
wydarzeniem został objęty przez SzczecinCzyta.

pl, kluboksięgarnię FiKa, kino Helios, Stowarzy-
szenie POP-ART.

3 lipca – 31 sierpnia
W Galerii Jednego Obrazu w Książnicy Pomor-
skiej prezentowano Ogród Macieja Wierzbickie-
go.

W Galerii REGION Koszalińskiej Biblioteki Pu-
blicznej można było obejrzeć wystawę pokon-
kursową Tomek w Krainie Sztuki, zorganizowaną 
w ramach projektu dofinansowanego przez mi-
nistra kultury i dziedzictwa narodowego Tomek 
i tajemnica zaginionego pomnika (cykl imprez 
promujących twórczość A. Szklarskiego w 105. 
rocznicę jego urodzin). Realizacja przedsięwzię-
cia objęła także warsztaty literackie dla dzieci 
i młodzieży, przeprowadzone w dniach 4–7 lipca 
przez Małgorzatę Karolinę Piekarską, oraz warsz-
taty graficzne z Arturem Wabikiem (18–20 lipca).

3 lipca – 9 września
W Książnicy Pomorskiej zaprezentowano kartki 
pocztowe ze scenami z filmów dla dzieci: Miś Co-
largol, Miś Uszatek, Pomysłowy Dobromir, Dzie-
ci wodne, Masz szczęście Jo.

4 lipca
W Książnicy Pomorskiej zorganizowano spotka-
nie z autorami i bohaterami książki Szczecinian 
życiorysy spełnione. Wspomnienia animatorów 
szczecińskiego przemysłu (1946–2016): Barbarą 
Teresą Dominiczak, emerytowanymi pracownika-
mi Stoczni Szczecińskiej, Stoczni Parnica i FMS 
POLMO.

KRONIKA

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

Małgorzata Zychowicz
Koszalińska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela
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W Filii nr 54 ProMedia Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Szczecinie członkowie DKK rozma-
wiali o książce Sweetland Michaela Crummeya.

4–13 lipca
Ruszaj z nami w nieznane – pod tym hasłem 
w Filii nr 3 Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Szczecinie przygotowano zajęcia wakacyjne 
dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. 
W trakcie ich trwania prezentowano różne epoki 
historyczne, odległe kultury, cywilizacje, a tak-
że próbowano wyobrazić sobie świat w przy-
szłości.

4–25 lipca
W Filii nr 9 Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Szczecinie w każdy wtorek lipca dzieci mogły 
wziąć udział w Wakacyjnych ekoodkryciach, pod-
czas których mogły się bawić i uczyć z kolejną 
EkoPaką. Tym razem udowodniono, że również 
z takiego surowca jak aluminium można stworzyć 
coś nowego i niepowtarzalnego.

4–31 lipca
Przez niemal cały lipiec można było w Filii nr 
54 ProMedia Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Szczecinie oglądać fotografie Beaty Bogu-
sławskiej. Wystawa zatytułowana Portrety RZE-
CZYwiste prezentowała prace, które są podróżą 
w poszukiwaniu istoty i tożsamości portretowa-
nej osoby przez pryzmat otaczającego ją świata. 
W każdą kolejną lipcową środę spotykano się 
z wybranymi bohaterami zdjęć: Wiesławą Pieć-
ko, Elżbietą Chojnowską-Mettanandą, Jackiem 
Rudnickim, Tomaszem Wieczorkiem, Andrzejem 
Krupińskim. Wydarzenie współorganizowało 
Stowarzyszenie Fotograficzna Grupa Twórcza 
KONTUR, a współfinansowała Gmina Miasto 
Szczecin.

5 lipca
W Filii nr 54 ProMedia Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Szczecinie odbyło się spotkanie au-
torskie z Wiesławą Piećko, połączone z projekcją 
filmu Wandzia też…, towarzyszące wystawie Por-
trety RZECZYwiste.

6 lipca
Filia nr 54 ProMedia Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Szczecinie gościła Marka Stelara 
z jego najnowszą powieścią kryminalną, zatytu-
łowaną Niepamięć.

6–28 lipca
Filia nr 4 Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Szczecinie w każdy lipcowy czwartek i piątek 
organizowała spotkania czytelnicze. Ich uczestni-
cy brali udział w eskapadzie do świata wartości, 
których znajomość i umiejętne stosowanie czynią 
życie dobrym i szczęśliwym. Rozmowy, zabawy 
oraz zajęcia plastyczne dotyczyły między innymi 
takich zagadnień, jak: szacunek, uczciwość, przy-
jaźń, odwaga, odpowiedzialność. Zajęciom towa-
rzyszył szeroki wybór literatury.

6 lipca – 17 sierpnia 
Biblioteka Publiczna w Trzebiatowie prowadziła 
akcję Czytające podwórka, w ramach której bi-
bliotekarze wyruszyli do miejscowości wiejskich, 
promując czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży. 
Towarzyszyli im pedagodzy i animatorzy ze sto-
warzyszenia KLANZA, którzy uświetniali spo-
tkania licznymi zajęciami plastycznymi, kulinar-
nymi, muzycznymi, tanecznymi itp.

10 lipca
W Książnicy Pomorskiej, w ramach działal-
ności Centrum Aktywności Kulturalnej Osób 
Niesprawnych Wzrokowo, Jarosław Ryplewski 
wygłosił prelekcję Burza – niezwykłe zjawisko 
atmosferyczne. 

10–19 lipca
Filia nr 54 ProMedia Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej w Szczecinie wraz ze szczecińskim oddziałem 
Instytutu Pamięci Narodowej zorganizowała 
dla dzieci w wieku 9–11 lat warsztaty Wakacje 
z Antkiem. Ich uczestnicy poznali przygody Antka 
Srebrnego i serię książek Wojny dorosłych – hi-
storie dzieci. Najmłodszym w przystępny sposób 
opowiedziano historię drugiej wojny światowej 
widzianą oczami dzieci.
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12 lipca
W Filii nr 4 Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Szczecinie DKK omawiał publikację Bóg rze-
czy małych Roya Arundhati.

Filia nr 54 ProMedia Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Szczecinie gościła Elżbietę Chojnow-
ską-Mettanandę specjalizującą się w medycynie 
chińskiej. 

13 lipca
W Filii nr 54 ProMedia Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Szczecinie o książeczce Pomorskie 
bajdurki z przepisami kulinarnymi, zilustrowanej 
przez Hanię Uczciwek (lat osiem), opowiadała jej 
autorka – Grażyna Zaremba-Szuba. Po prezenta-
cji na temat kuchni Pomorza Zachodniego dzieci 
wraz z opiekunami wspólnie rysowały, a także 
czytały publikację. Oryginalność tej niezwykle 
kolorowej książki polega na tym, że złożyły się 
na nią bajki kulinarne.

14 lipca
W Filii nr 54 ProMedia Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Szczecinie, z okazji Święta Narodowe-
go Francji, z inicjatywy szczecińskiego architekta 
Tadeusza Szklarskiego ze stowarzyszenia Am-
basada Kultury, przygotowano Wieczór paryski. 
Jego gospodarzem był pomysłodawca wydarze-
nia, który zebranym przyjaciołom i czytelnikom 
opowiedział o swoich tygodniowych peregryna-
cjach po Paryżu. 

19 lipca 
Filia nr 54 ProMedia Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Szczecinie zaprosiła czytelników na 
wieczór autorski Jacka Rudnickiego – autora 
tekstów i muzyki dla takich zespołów jak Sklep 
z Ptasimi Piórami, Mauritius, After Blues, a także 
słów do muzyki Krzesimira Dębskiego skompo-
nowanej do filmu V.I.P. Twórca jest także laure-
atem Festiwalu Muzyki Studenckiej w Krakowie, 
kompozytorem Hymnu neonatologów oraz auto-
rem rysunków satyrycznych i edukacyjnych. Wy-
darzenie towarzyszyło wystawie Portrety RZE-
CZYwiste.

20 lipca
W Filii nr 54 ProMedia Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Szczecinie z czytelnikami spotkała się 
Małgorzata Gwiazda-Elmerych. W trakcie wyda-
rzenia rozmawiano na temat książki Instrukcja 
obsługi matki. Toczyła się też dyskusja o „matko-
waniu”, „ojcowaniu” i relacjach matka – dziecko, 
rodzice – dziecko.

22 lipca 
W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łobzie roz-
poczęło się bezpłatne szkolenie komputerowe dla 
osób 50+, finansowane ze środków Unii Europej-
skiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecz-
nego. 

24 lipca – 22 września   
W Książnicy Pomorskiej prezentowano wysta-
wę Gdziekolwiek jesteś... Edward Stachura (18 
sierpnia 1937 – 24 lipca 1979). Złożyły się na 
nią informacje o życiu tego poety, prozaika 
i pieśniarza, fotografie, książki jego autorstwa 
i publikacje o nim, a także płyty, kasety i nuty 
napisanych przez niego piosenek. Ciekawostką 
były listy poety do dziennikarki Haliny Liziń-
czyk, które znajdują się w zbiorach biblioteki 
wojewódzkiej.

26 lipca 
Pracownicy Filii 54 ProMedia Miejskiej Biblio-
teki Publicznej w Szczecinie zaplanowali na ten 
dzień spacer po Szczecinie z Tomaszem Wieczor-
kiem. Jego uczestnicy wyruszyli spod Zamku 
Książąt Pomorskich do siedziby placówki, gdzie 
obejrzeli diaporamy członków Stowarzyszenia 
Fotograficzna Grupa Twórcza KONTUR: Beaty 
Bogusławskiej, Cezarego Dubiela, Andrzeja Kru-
pińskiego, Mariana Fidosa.

28 lipca
W Bibliotece Publicznej w Trzebiatowie rozstrzy-
gnięto czternastą edycję konkursu na najciekaw-
szy limeryk o tej miejscowości. Prace na niego 
spłynęły między innymi z Niemiec, Ukrainy i Au-
stralii.
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1–17 sierpnia 
Filia nr 54 ProMedia Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Szczecinie, realizując projekt Wakacje 
w bibliotece, zorganizowała Pirackie wakacje 
przeznaczone dla dzieci w wieku od 5 do 10 lat. 
Prowadzący przebrani byli za piratów, a główną 
atrakcję stanowiła makieta statku korsarskiego 
wykonana z kartonów. Dzięki niej dzieci mogły 
nie tylko dowiedzieć się, ale i zobaczyć, jak wy-
gląda maszt, żagiel, ster kotwica czy furta dzia-
łowa. Uczestnicy musieli wykonać wszystkie 
zadania zlecone im przez kapitana – w nagrodę, 
na samym końcu, mogli wejść na pokład statku 
i zabrać część pirackiego złota.

1–27 sierpnia
Przez cały niemal sierpień do Miejskiej Biblio-
teki Publicznej w Szczecinie napływały prace 
na internetowy konkurs fotograficzny #zaczyta-
niwszczecinie. Aby wziąć w nim udział należało 
na fotografii, umieszczonej w mediach społecz-
nościowych i odpowiednio otagowanej, zapre-

zentować siebie z książką podczas wakacyjnego 
wypoczynku. Autorów zdjęć, które w każdym 
z wakacyjnych tygodni wzbudziły najwięcej po-
zytywnych reakcji nagrodzono książkami. Patro-
nat nad wydarzeniem został objęty przez: Szcze-
cinCzyta.pl, kluboksięgarnię FiKa, kino Helios, 
Stowarzyszenie POP-ART.

1–30 sierpnia 
W Filii nr 54 ProMedia Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Szczecinie prezentowano wystawę 
obrazów Roberta Nawe – ucznia drugiej klasy 
Liceum Plastycznego im. Constantina Brancusi 
w Szczecinie (kierunek projektowanie graficzne).

4 sierpnia
W Galerii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świ-
noujściu otwarto wystawę malarstwa urodzonego 
w Argentynie Martina Alejandro Fontenova. Au-
tor ukończył studia graficzno-projektowe, jest 
uznanym i cenionym twórcą oraz nauczycielem 
młodzieży. Obecnie mieszka w Neubrandenburgu, 

Bezpłatne szkolenie komputerowe dla osób 50+ w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łobzie (22.07)



129129

K KRONIKA

gdzie współpracuje z centrum kultury jako in-
struktor plastyki i muzyki. Piątkowemu wernisa-
żowi towarzyszyły gorące rytmy argentyńskiego 
tanga, w wykonaniu artysty, który wybrał tancer-
kę z grona gości.

10 sierpnia
W Filii nr 54 ProMedia Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Szczecinie z czytelnikami spotkał 
się Adrian Zawadzki, autor takich publikacji 
jak: Chłopczyk z fotografii, Kochaj, Rozmowy 
z krwawym umysłem, Papusza. Granice przyna-
leżności.

18 sierpnia
W Książnicy Pomorskiej miał miejsce wernisaż 
wystawy Szukając światła, na której swoje ma-
larstwo zaprezentowały Sabina Musiał i Bożena 
Galant. Obie malarki, matka i córka, poruszają 
w swojej twórczości podobne tematy, ale każda 
na swój sposób. Łączy je miłość do płótna i ko-
lorów oraz światła i cieni. Wystawę można było 
oglądać do 15 września. 

W Filii nr 54 ProMedia Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Szczecinie z czytelnikami spotkał się 
Bruno Salcewicz – szczeciński żeglarz. Po latach 
spędzonych na morzu i w różnych zakątkach 
świata opisał swoje dzieje w książce Pod żaglami 
i na gazie. Jest on również autorem monografii 
Gdzie są chłopcy z tamtych lat..., poświęconej ko-
legom z PSM. 

21 sierpnia 
W Filii nr 54 ProMedia Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Szczecinie miało miejsce spotkanie 
z Iwoną Żytkowiak, autorką powieści takich jak 
Tonia, Spotkania przy lustrze, Kobiety z sąsiedz-
twa, Matka swojej córki oraz Wszystkie moje 
zmartwychwstania. Pisarka tworzy również 
wiersze. W 2016 roku ukazał się jej tom poetycki 
Żywot jętki.

25 sierpnia
W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Międzyzdro-
jach gościła Patrycja Hurlak – aktorka, reżyserka, 

autorka książek Nawrócona wiedźma i Zakochani 
są wśród nas.

25 sierpnia – 20 września   
W Książnicy Pomorskiej na wystawie fotografii 
The Tall Ships Races Szczecin zaprezentowano 
wybór prac zgłoszonych na konkurs zorganizo-
wany przez Regionalny Ośrodek Debaty Między-
narodowej w Szczecinie. Podczas wernisażu uro-
czyście ogłoszono werdykt jury oraz wręczono 
nagrody laureatom.

29 sierpnia
W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Międzyzdro-
jach z czytelnikami spotkała się Hanna Samson – 
psychoterapeutka, dziennikarka, autorka książek 
Zimno mi, mamo, Pułapka na motyla, Wojna żeń-
sko-męska i przeciwko światu. Moderatorem wy-
darzenia była Anita Kucharska-Dziedzic – prezes 
Lubuskiego Stowarzyszenia BABA, które poma-
ga kobietom w najtrudniejszych życiowych sytu-
acjach. Wizyta odbyła się w ramach Nawigracji –  
Rejsu Kobiet 2017. 

Wrzesień
W Galerii ExLibrisu Książnicy Stargardzkiej 
Ukrainka Anastasia Melnikowa przedstawiła 
swoje akwaforty i akwatinty, których głównym 
motywem są kobiety.

Natomiast w Galerii Jednego Obrazu stargardz-
kiej biblioteki, w tym samym miesiącu można 
było podziwiać dzieło Małgorzaty Pastuszek, za-
tytułowane Poza sezonem. Artystka specjalizuje 
się w malarstwie sztalugowym. Należy między 
innymi do Stowarzyszenia Artystycznego Inte-
gracji Europejskiej w Szczecinie oraz do Star-
gardzkiego Stowarzyszenia Miłośników Sztuk 
Plastycznych Brama.

1 września 
W sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego 
w Pyrzycach miała miejsce kolejna odsłona 

„Narodowego Czytania” – tym razem Wesela 
Stanisława Wyspiańskiego. W akcji czynny 
udział wzięli seniorzy z Uniwersytetu Trzecie-
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go Wieku oraz młodzież z Gimnazjum Mistrzo-
stwa Sportowego.

Z okazji 78 rocznicy wybuchu drugiej wojny 
światowej w Filii nr 54 ProMedia Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Szczecinie Krzysztof 
Lichtblau wygłosił wykład poświęcony kate-
gorii komiksów zajmującej się tą tematyką. Po 
prelekcji miało miejsce spotkanie Dyskusyjne-
go Klubu Komiksowego Taktownie o Komiksie, 
którego tematem były komiksy o drugiej wojnie 
światowej.

1–5 września
W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sławnie 
rozpoczęła się tegoroczna edycja „Narodowego 
Czytania”, która miała kilka odsłon. Już dzień 
wcześniej w urzędzie miejskim, po sesji rady 
miejskiej, Wesele Stanisława Wyspiańskiego 
czytali jej członkowie. 1 września utwór ten 
czytano razem z podopiecznymi Środowiskowe-
go Domu Samopomocy w Sławnie. 2 września 
zaproszono do wspólnego czytania wędkarzy –  
uczestników XV Ogólnopolskich Zawodów 
Spinningowych im. Krzysztofa Zawadzkiego. 
4 września lekturze towarzyszyły śpiewy i gra 
na skrzypcach Elżbiety Babkiewicz. Solistka 
oprócz weselnych przyśpiewek wykonała pio-
senki ludowe, między innymi Gęsi za wodą, 
kaczki za wodą, Pognała wołki, Płynie Wisła, 
płynie. W ostatnim spotkaniu, 5 września, we 
wspólnym czytaniu udział wzięli uczestnicy 
i terapeuci Warsztatów Terapii Zajęciowej Ak-
son w Sławnie.

2 września 
W Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Dęb-
no mieszkańcy tej miejscowości wzięli udział 
w czwartej edycji „Narodowego Czytania”. Wy-
darzenie zakończył występ Renaty i Kacpra Raź-
nych z Myśliborza, którzy wykonali utwór Marka 
Grechuty zatytułowany… Wesele. 

Także Miejska Biblioteka Publiczna w Kołobrze-
gu włączyła się w ogólnopolską akcję „Narodo-
wego Czytania”. Wesele Stanisława Wyspiańskie-
go czytali przedstawiciele władz miasta, poeci, 
znani kołobrzeżanie oraz bibliotekarze. 

W tym dniu dzieło Stanisława Wyspiańskiego 
czytano również na dziedzińcu Zagrody Jamneń-
skiej Muzeum w Koszalinie. Imprezę zorganizo-
wała Koszalińska Biblioteka Publiczna. W role 
lektorów wcielili się aktorzy ze Studia Arty-
stycznego im. Ziembińskich przy Centrum Kul-
tury 105, prezydent miasta oraz przewodnicząca 
rady miejskiej. Do wspólnego czytania dołączyli 
mieszkańcy miasta, przechodnie i osoby space-
rujące po Rynku Staromiejskim. W autobusach 
MZK odtwarzany był audiobook Wesele, a wszy-
scy, którzy przynieśli papierowe egzemplarze tej 
książki, mogli liczyć na odbicie w niej pamiątko-
wej pieczęci.

Akcja „Narodowe Czytanie” zorganizowana zo-
stała też w Książnicy Pomorskiej. Czytającymi 
byli: marszałek województwa zachodniopo-
morskiego, zachodniopomorski kurator oświaty, 
przedstawiciele instytucji kultury, dyrektorzy 
szkół, nauczyciele, księża, członkowie klubu 
Esperanto, przedstawiciele Szczecińskiego Hu-
manistycznego Uniwersytetu Seniora. Gościem 
specjalnym była Krystyna Czubówna.

W Szczecinie „Narodowe Czytanie” w tym dniu 
odbywało się także w Miejskiej Bibliotece Pu-
blicznej. W Filii nr 54 ProMedia lekturze dzieła 
Stanisława Wyspiańskiego oddali się przedsta-
wiciele świata kultury, popularyzatorzy nauki, 
artyści, czytelnicy i przyjaciele biblioteki.

Natomiast podczas czytania Wesela w Bibliotece 
Publicznej w Trzebiatowie mieszkańcy tego mia-
sta śpiewali i tańczyli, wczuwając się w klimat 
staropolskiego przyjęcia ślubnego.

4 września   
Podczas obchodów Zachodniopomorskich Dni 
Dziedzictwa Izabela Strzelecka z Książnicy Po-
morskiej wygłosiła wykład Co Heinrich Berghaus 
robił na emeryturze? Krótka biografia autora 
wielotomowego dzieła Landbuch des Herzog-
thums Pommern und des Fürstenthums Rügen. 
Żyjący w latach 1797–1884 geograf i kartograf, 
autor publikacji z zakresu geografii fizycznej, 
społeczno-ekonomicznej i regionalnej, związany 
był zawodowo głównie z Berlinem i Poczdamem. 
Jednak w jego biografii można odnaleźć także 
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wątki pomorskie. Jednym z nich jest praca nad 
dziełem wspomnianym w tytule wykładu, stano-
wiącym bogate źródło do historii regionu zachod-
niopomorskiego.

4 września – 31 października
W Książnicy Pomorskiej, w Galerii Jednego Ob-
razu, prezentowany był tryptyk Wspomnienie Ali-
ny Polak-Kalwaryjskiej.

5 września 
W Dziale Tradycji Pyrzyckiej Biblioteki Publicz-
nej miało miejsce spotkanie autorskie z Hanną 
Cygler. Zorganizowano je w ramach działalności 
DKK. Pisarka interesująco i z humorem opowia-
dała o swojej pracy nad książką, perypetiach wy-
dawniczych, spotkaniach z koleżankami, próbach 
stworzenia scenariusza serialu. Znalazła również 
czas na rozmowy z czytelnikami, podpisywanie 
książek oraz wspólne fotografie.

W Filii nr 54 ProMedia Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Szczecinie DKK omawiał Korektę, Jo-
nathana Franzena.

5–9 września 
W Koszalińskiej Bibliotece Publicznej trwał 
14 Europejski Festiwal Filmowy Integracja Ty 
i Ja, pod hasłem Życie można zacząć wiele razy. 
W konkursie znalazło się kilkadziesiąt filmów 
fabularnych i dokumentalnych z całego świa-
ta podejmujących temat niepełnosprawności. 
Poza tym w program obejmował happeningi, 
spektakle, koncerty, spotkania z filmowcami, 
sportowcami, projekcje specjalne, konferencję 
naukową, wykłady.

6 września 
W Filii nr 8 Koszalińskiej Biblioteki Pu-
blicznej DKK analizował powieść Michała 
Wójcika i Emila Marata Ostatni. Historia 

„Narodowe Czytanie” Wesela zorganizowane przez Koszalińską Bibliotekę Publiczną (02.09)
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cichociemnego… oraz Tajny dziennik Mirona 
Białoszewskiego.

Przed Miejską Biblioteką Publiczną w Łobzie 
zorganizowano wystawę malarstwa Krzysztofa 
Parcianego.

6 września Łobez IMG_9906.JPG | Wystawa ma-
larstwa Krzysztofa Parcianego przed Miejską Bi-
blioteką Publiczną w Łobzie (06.09)

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Polanów 
zorganizowała „Narodowe Czytanie” Wesela Sta-
nisława Wyspiańskiego. Do wspólnej lektury za-
proszono przedstawicieli władz samorządowych 
oraz Teatr przy Stoliku Verbum.

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Koło-
brzegu zainicjowano cykl zajęć edukacyjnych 
organizowanych z Narodowym Bankiem Polskim 
w ramach projektu Ekonomiczny sposób myślenia 
55+. W jego ramach we wrześniu i październi-
ku 7 razy odbyły się zajęcia z wykorzystaniem 
portalu NBPortal.pl, 10 razy warsztaty z zakresu 
bankowości internetowej, 2 razy prelekcje na te-
mat zarządzania budżetem domowym oraz bez-
piecznego korzystania z usług bankowych (karty 
płatnicze, rachunki internetowe), 1 raz prelekcja 
Bezpieczne korzystanie z usług bankowości elek-
tronicznej. Ponadto zorganizowano wycieczkę do 
Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira Skrzypka 
w Warszawie oraz minikonkurs na najciekawsze 
zdjęcia tej placówki. Projekt zakończyło uroczy-
ste podsumowanie oraz wystawa wybranych foto-
grafii z pobytu w Centrum Pieniądza.

7 września 
W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kołobrzegu, 
w ramach Bibliotecznej Akademii Cyfrowej 50+, 
przeprowadzono szkolenia tematyczne dotyczą-
ce obsługi poczty elektronicznej. Powtórzono je 
w dniu następnym.

8–30 września   
W Sali pod Piramidą Książnicy Pomorskiej pre-
zentowano wystawę prac graficznych Leszka Że-
browskiego. Na ekspozycję złożyły się głównie 
plakaty, związane nie tylko z kulturą, ale też po-

ruszające aktualne problemy społeczno-politycz-
ne. Ciekawostkę stanowiły prace nawiązujące do 

„poetyki” Facebooka.

8 września 
W Galerii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świ-
noujściu otwarto wystawę zbiorową malarstwa słu-
chaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Zorganizo-
wano ją z okazji obchodów 10-lecia działalności 
Koła Plastycznego tego stowarzyszenia. Autorzy 
zaimponowali ogromnym dorobkiem artystycz-
nym, udziałem w wielu plenerach malarskich, wy-
stawach zbiorowych i indywidualnych oraz prze-
glądach twórczości malarzy nieprofesjonalnych.

Filię nr 54 ProMedia Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Szczecinie odwiedziła grupa pod-
opiecznych Zespołu Wsparcia Środowiskowego 
przy Środowiskowym Domu Samopomocy.

Tego samego dnia w placówce tej Agata Maziarz 
z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego wy-
głosiła wykład, przygotowany we współpracy 
z Fundacją Humanum (B)est, zatytułowany Pira-
mida zdrowego żywienia seniora.

9–10 września
W Sławnie, podczas Zachodniopomorskich Dni 
Dziedzictwa 2017, na placu ks. Kardynała Ste-
fana Wyszyńskiego otwarto wystawę książek 
Od Ćwierczakiewiczowej przez Magdę Gessler 
do MasterChefa. Złożyło się na nią 160 starych 
i nowych książek (między innymi 365 obiadów 
Lucyny Ćwierczakiewiczowej, Bukiet z warzyw 
Henryka Dębskiego, Kuchnia pod chmurką Ire-
ny Gumowskiej, Smaki dzieciństwa i Schronisko 
smaków Marty Gessler, Moje pyszne inspiracje 
Damiana Kordasa). Dekoracje wykonano z daw-
nych oraz współczesnych naczyń stołowych i ku-
chennych. Ponadto promowano publikację W kra-
inie bajek ziemi sławieńskiej, będącą pokłosiem 
konkursu ogłoszonego przez Miejską Bibliotekę 
Publiczną w Sławnie. 

11 września
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna 
w Goleniowie wraz z Teatrem Gwitajcie zaini-
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cjowała cykl spotkań literacko-muzycznych dla 
dzieci zatytułowany „Bajkogranie, czyli wier-
szyki ze szczyptą muzyki”. Tematem jego pierw-
szej odsłony był wiersz Juliana Tuwima Słowik 
i skrzypce. Mali muzykanci zostali wprowadzeni 
w tajniki teatru i muzyki poprzez wiersze klasy-
ków oraz zapoznając się z budową i brzmieniem 
skrzypiec.

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kołobrzegu, 
miało miejsce pierwsze spotkanie z cyklu „Bajko-
we poranki”, przeznaczonego dla dzieci w wieku 
od dwóch do pięciu lat, organizowanego w ra-
mach Bibliotecznej Akademii Dziecięcej (BAD). 
Maluchom przeczytano Podwieczorek Marianne 
Dubuc. Podczas kolejnych odsłon cyklu (18 i 25 
września ) dzieci wysłuchały takich lektur jak 
Wróbel co oćwierkał sąsiadów Pana Poety i Pory 
roku. Jesień Izabeli Jędraszek.

12 września 
Miejska Biblioteka Publiczna w Świnoujściu 
obchodziła święto swojego patrona. W progra-
mie znalazło się seminarium W kręgu Stefana 
Flukowskiego. W jego pierwszej części prof. 
Jerzy Madejski z Uniwersytetu Szczecińskiego 
poprowadził warsztaty interpretacyjne na pod-
stawie wybranego wiersza poety. Następnie se-
kretarz naukowy Książnicy Pomorskiej Cecylia 
Judek wygłosiła referat o życiu Stefana Flukow-
skiego i jego bliskich, zatytułowany Wszystko 
jest elipsą. W zajęciach uczestniczyła młodzież 
licealna.

Miejska Biblioteka Publiczna w Dziwnowie 
gościła jedną ze swoich ulubionych autorek – 
Dorotę Schrammek. Na spotkanie przybyło kil-
kanaście wielbicielek jej twórczości. Pisarka 
promowała swoją najnowszą książkę W słońcu 
i we mgle. Niektóre uczestniczki były już po jej 
lekturze i swoją dyskusją oraz refleksjami zachę-
ciły pozostałe osoby do zainteresowania się tą 
powieścią.

W Koszalińskiej Bibliotece Publicznej z czy-
telnikami spotkał się Marceli Woźniak. Autor 
promował swoją twórczość, w tym biografię 
Leopolda Tyrmanda i kryminał zatytułowany 
Powtórka.

12 września
W Filii nr 10 Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Szczecinie uroczyście obchodzono pięciolecie 
Klubu Seniora w Wielgowie, z którym placówka 
współpracuje.

13 września 
W Filii nr 12 Koszalińskiej Biblioteki Publicznej 
DKK omawiał powieść Wilki Adama Wajraka.

Natomiast w Filii nr 4 Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Szczecinie miłośnicy książek dyskuto-
wali o Widnokręgu Wiesława Myśliwskiego.

Z kolei w Filii nr 54 ProMedia szczecińskiej 
biblioteki Małgorzata Duda przedstawiła swoją 
książkę Zielenica. Jest to druga publikacja z serii 
Legendy Pomorza Zachodniego, która prezentuje 
najpiękniejsze historie regionu.

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kołobrzegu 
miało miejsce jubileuszowe spotkanie DKK. Ko-
łobrzeska książnica już od 10 lat jest jego przy-
stanią. Dzielenie się wrażeniami po przeczytaniu 
Książki Mikołaja Łozińskiego uświetnił wykwint-
ny tort z motywem opasłego tomu tajemniczej 
księgi.

14 września 
W Bibliotece Publicznej w Gryfinie miał miejsce 
wernisaż wystawy Sambor na starej pocztówce. 
Pojawili się na nim przedstawiciele wszystkich 
gryfińskich stowarzyszeń sybirackich i komba-
tanckich. W trakcie otwarcia ekspozycji przemó-
wił Antoni Rak, prezes Zachodniopomorskiego 
Związku Sybiraków, a Henryk Tabaka, kolek-
cjoner i pasjonat historii, przekazał dyrektor pla-
cówki Sylwii Mencel wygrawerowane przez sie-
bie na szkle godło Polski. Wystawę można było 
podziwiać do końca października.

W Filii nr 3 Koszalińskiej Biblioteki Publicznej 
członkowie młodzieżowego DKK rozmawiali 
o Historii pszczół Mai Lunde.

Natomiast pasjonaci książek spotykający się w Fi-
lii nr 48 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szcze-
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cinie dyskutowali o publikacji zatytułowanej Żar, 
której autorem jest Sándor Márai.

Filia nr 54 ProMedia Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Szczecinie, w ramach projektu Cztery 
strony świata, gościła Daniela Odiję, mieszkają-
cego w Słupsku autora zbioru opowiadań Szklana 
huta oraz powieści Ulica, Tartak i Kronika umar-
łych.

W Bibliotece Publicznej w Trzebiatowie Cecy-
lia Judek wygłosiła wykład o życiu i twórczości 
Josepha Konrada Korzeniowskiego – patrona 
2017 roku.

15 września
W Książnicy Pomorskiej w cyklu „Academia 
Buddhica” prof. John Reynolds Vajranatha wy-
głosił wykład Strażnicy i duchy natury w buddy-
zmie tybetańskim.

W tym samym dniu w Filii nr 54 ProMedia Miej-
skiej Biblioteki Publicznej w 

Szczecinie można było wysłuchać wykładu Ewy 
Drozd-Pokorskiej Barok w ogrodach w stylu fran-
cuskim. Współorganizatorem wydarzenia była 
Fundacja Humanum (B)est.

15 września–20 grudnia   
Na wystawie w Książnicy Pomorskiej prezento-
wano atlasy geograficzne z XIX i początku XX 
wieku, będące częścią zbiorów odziedziczonych 
po funkcjonującej przed wojną szczecińskiej 
bibliotece publicznej. Wśród nich znalazły się 
prace: Friedricha W. Putzgersa Historischer 
Schul-Atlas zur alten, mittleren und neuen Ges-
chichte […] (Lipsk 1908); Meyers Grosser Haus-
atlas, Atlas antiqvvs opracowany przez Heinricha 
Kieperta (Berlin 1867); Vollständiger Hand-Atlas 
der neueren Erdbeschreibung: über alle Theile 
der Erde […] autorstwa Heinricha Berghausa 
(Głogów 1853).

16 września 
Filia w Krępsku Miejskiej i Powiatowej Biblio-
teki Publicznej w Goleniowie zorganizowała na 

wiejskim placu zabaw obchody Dnia Pieczone-
go Ziemniaka. W czasie gdy kartofle piekły się 
w ognisku, dzieci z twarzami pełnymi uśmiechów 
brały udział w konkursach i konkurencjach sporto-
wych, których głównym bohaterem był ziemniak. 

Filia nr 14 Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Szczecinie uczestniczyła w Festynie Osiedlo-
wym Podjuszańskie harce, organizując akcję bo-
okcrossingową. Przygotowano 200 książek, które 
cieszyły się dużym zainteresowaniem. Wszyst-
kie rozdysponowano. Stoisko placówki pełniło 
również funkcję informacyjną. Zainteresowanym 
przedstawiano ofertę instytucji. Kolejny raz bi-
bliotekarze przygotowali wyjątkową atrakcję dla 
dzieci uczestniczących w festynie. Przy specjal-
nie wyznaczonych stanowiskach mogły one wła-
snoręcznie wykonać zakładkę do książki.

18 września
W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Świnoujściu 
przedstawiono spektakl dla młodszych dzieci za-
tytułowany Dary jesieni. Wystąpili w nim aktorzy 
z Teatru Polskiego w Szczecinie, którzy przypo-
mnieli widzom zasady bezpiecznego poruszania 
się po mieście, w drodze do przedszkola i szkoły. 

W ramach projektu Okno na świat: Tatarzy w Filii 
nr 54 ProMedia Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Szczecinie promowano książkę Baju, baju z ta-
tarskiego kraju. Ponadto zorganizowano zajęcia 
dla dzieci oraz spotkanie dla dorosłych poświęco-
ne kulturze i obyczajom polskich Tatarów.

W Filii w Lubczynie Miejskiej i Powiatowej Bi-
blioteki Publicznej w Goleniowie odbyło się inte-
raktywne przedstawienie dla dzieci, z elementami 
języka angielskiego, zatytułowane Koziołek Ma-
tołek wyrusza w świat. Wystąpili w nim aktorzy 
z Teatru TAK. Spektakl inspirowany był tekstem 
Kornela Makuszyńskiego.

18–19 września 
W Koszalińskiej Bibliotece Publicznej, w ramach 
cyklicznej akcji „Nastolatki w Bibliotece”, gim-
nazjaliści wzięli udział w spotkaniu autorskim 
z Anną Zgierun-Łaciną – pisarką książek o pro-
blemach młodzieży.
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19 września   
W Książnicy Pomorskiej z czytelnikami spotkał 
się Przemysław Pawlak, autor książki Powier-
nik Witkacego, poświęconej księdzu Henrykowi 
Kazimierowiczowi (1896–1942), przyjacielowi 
Stanisława Witkiewicza. Niektóre materiały wy-
korzystane do napisania biografii stanowią część 
zbiorów biblioteki wojewódzkiej, między innymi 
pastelowy portret duchownego autorstwa Witka-
cego, a także listy, dokumenty i przedmioty oso-
biste księdza.

W Filii nr 54 ProMedia Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Szczecinie promowano czasopismo 

„Goniec Kresowy” oraz książkę Tatarzy wierni 
Polsce. W wydarzeniu uczestniczył jej autor dr 
Aleksander Miśkiewicz.

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kołobrze-
gu promowano Trylogię Pomorską Henryka Cy-
priana Konkola. Jej pierwszy tom, zatytułowany 
Włócznia, zawiera wątki związane z Kołobrze-
giem i jego okolicami.

19–30 września
W Książnicy Pomorskiej szczeciński Teatr Ple-
ciuga prezentował prace dzieci uczestniczących 
w warsztatach Słowo i obraz. Wystawie towa-
rzyszyło fotograficzne podsumowanie projektu 
Teatralny Ty-Dzień Dziecka.

20 września 
W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Dziwno-
wie odbyło się spotkanie autorskie z Markiem 
Koprowskim – tropicielem śladów polskości na 
dawnych kresach. 

W Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Dębno 
piracka impreza Ahoj! Książka na horyzoncie 
zapoczątkowała nowy sezon DKK. Najmłodsi 
czytelnicy wyruszyli w rejs z Kapitanem Tłustą 
Langustą w poszukiwaniu wyspy skarbów oraz 
wzięli udział w przygotowanych grach i zaba-
wach. Na koniec każdego pasowano na pirata. 
W trakcie zajęć uczestnicy poznali także księgo-
zbiór Oddziału Dziecięcego o tematyce pirackiej. 

Inauguracja nowego sezonu spotkań DKK dla dzieci w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Dębno (20.09)
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W Filii nr 9 Koszalińskiej Biblioteki Publicznej 
DKK rozprawiał o powieści Jakuba Małeckiego 
Dygot.

W tym samym dniu miłośnicy interesujących 
książek zebrali się również w Filii nr 36 Miej-
skiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie. Dysku-
towano o publikacji Mariny Stepnovej Kobiety 
Łazarza.

Podczas spotkania w Książnicy Pomorskiej za-
stępca prezydenta Szczecina Michał Przepiera 
przedstawił strategię rozwoju miasta, między 
innymi planowane inwestycje i projekt Floating 
Garden 2050.

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kołobrze-
gu, w ramach projektu Książnicy Pomorskiej 
Podążać za marzeniem, którego celem jest po-
pularyzacja twórczości Josepha Conrada, zorga-
nizowano zajęcia dla kołobrzeskiej młodzieży 
szkolnej. Cecylia Judek wygłosiła prelekcję, na-
tomiast Stanisław Heropolitański przeprowadził 
warsztaty I ty możesz być Conradem. Ponadto 
sekretarz naukowy biblioteki wojewódzkiej po-
prowadziła lekcję Krzysztof Kamil Baczyński 
i inni poeci wojny.

21 września
Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie zor-
ganizowała spacer tatarskimi śladami po Szczeci-
nie, będący jednym z punktów programu Okna na 
świat. W rolę przewodnika wcielił się dr Aleksan-
der Miśkiewicz.

W Filii nr 54 ProMedia Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Szczecinie można było wziąć udział 
w rozmowie z Anną Gibasiewicz, autorką Baśni 
o perle. Poprowadził ją Tomasz Połoński.

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kołobrzegu 
odbyło się spotkanie autorskie z prof. Kazimie-
rzem Nowosielskim – poetą, historykiem literatu-
ry, krytykiem literackim i eseistą.

22 września 
W Czytelni Głównej i Informatorium Książnicy 
Stargardzkiej otwarto wystawę fotografii Sokół na 
urzędzie autorstwa Stanisława Bąbolewskiego –  
pracownika Urzędu Miasta Szczecin.

W Książnicy Pomorskiej, w ramach działalno-
ści Centrum Aktywności Kulturalnej Osób Nie-

„Psia lekcja” w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Goleniowie (25.09)
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sprawnych Wzrokowo, Ryszarda Kotla wygłosił 
prelekcję Rekreacja mieszkańców Szczecina 
wczoraj i dziś.

23 września
W Filii Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek 
w Mierzynie Anna Harłukowicz-Niemczynow za-
prezentowała swoją debiutancką powieść W ma-
ratonie życia. 

25 września 
W Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej 
w Goleniowie przeprowadzono kolejną „Psią 
lekcję” z udziałem dzieci z Przedszkola Pu-
blicznego nr 4. W trakcie jej trwania behawio-
rystka pokazywała, korzystając z pomocy swo-
jego czworonożnego przyjaciela, jak dbać o psa 
i w jaki sposób go pielęgnować. Zademonstro-
wała też sposoby obrony przed atakiem agresyw-
nego zwierzęcia. 

W Bibliotece Głównej Zachodniopomorskiego 
Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 
odbyło się ogólnopolskie seminarium Wypoży-
czalnie międzybiblioteczne – jaka przyszłość?. 
Zaproszenie do udziału w nim skierowane było 
zarówno do bibliotek naukowych, jak i publicz-
nych. Wzięli w nim udział przedstawiciele 30 
książnic z całego kraju. Dzielili się swoimi do-

świadczeniami w zakresie świadczenia usługi wy-
pożyczeń międzybibliotecznych.

25–29 września 
Z okazji Tygodnia Zakazanych Książek w wy-
branych filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Szczecinie przygotowano ekspozycje publika-
cji w przeszłości podlegających cenzurze z powo-
dów między innymi religijnych, obyczajowych, 
politycznych czy społecznych.

26 września   
W Książnicy Pomorskiej kpt. ż.w. Eugeniusz 
Andrzej Daszkowski, długoletni kapitan statków 
pływających pod polską banderą, zaprezentował 
swoją kolejną książkę Morski kalejdoskop.

W Bibliotece Publicznej w Złocieńcu uczniowie 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych oraz Szkoły 
Podstawowej nr 1 wzięli udział w zajęciach doty-
czących profilaktyki uzależnień. 

W Koszalińskiej Bibliotece Publicznej zorganizo-
wano konferencję prasową na temat przygotowa-
nego i prowadzonego przez nią Koszalińskiego 
Grafiku Kultury. Jest on internetowym kalenda-
rium wydarzeń kulturalnych miasta – jedynym 
portalem z całodobową, najpełniejszą informacją 
o nich.

Autorzy Koszalińskiego Grafiku Kultury w czasie konferencji prasowej w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej (26.09)
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Z okazji Międzynarodowego Dnia Głuchych 
w Filii nr 54 ProMedia Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Szczecinie przeprowadzono warsz-
taty Zamigaj książkę. W trakcie ich trwania, 
przedstawiciele Zachodniopomorskiej Jednostki 
Wojewódzkiej Towarzystwa Pomocy Głucho-
niewidomym, Monika Skotnicka i Piotr Pawlak, 
omówili zasady kontaktu z osobą głuchą, różne 
metody porozumiewania się z nią oraz pokazali 
kilka podstawowych znaków w języku migo-
wym.

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Między-
zdrojach przeprowadzono rodzinne warsztaty 
plastyczne Zabawa w jubilera. Ich współorgani-
zatorem było Międzyzdrojskie Stowarzyszenie 
Rodzina. Dzieci wspólnie z rodzicami i biblio-
tekarzami tworzyły bransoletki, wisiorki i brosz-
ki z samoutwardzalnej gliny oraz korale z filcu. 
Udział w zajęciach wzięły także mali turyści 
z Bojszowa i Rudzińca –miejscowości leżących 
na Górnym Śląsku – przebywający w Domu 
Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach. Warsz-
taty powtórzono 28 września.

Przedstawicielka Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Kołobrzegu odwiedziła podopiecznych Ośrod-
ka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawcze-
go. W czasie wizyty zapoznała dzieci z wybrany-
mi książkami dźwiękowymi i dotykowymi.

27 września 
W Bibliotece Publicznej w Złocieńcu, w ramach 
akcji „Cały Złocieniec czyta dzieciom”, gościły 
przedszkolaki, którym opowieść Jak Wojtek zo-
stał strażakiem Czesława Janczarskiego przeczy-
tał Paweł Szymański – druh Ochotniczej Straży 
Pożarnej.

W Książnicy Pomorskiej mała miejsce kolejna 
odsłona cyklu „Pomorskie Dziedzictwo Przy-
rodnicze”, tym razem poświęcona Cedyńskiemu 
Parkowi Krajobrazowemu. O funkcjonowaniu, 
historii i walorach tego kompleksu przyrodni-
czego opowiedzieli jego pracownicy. Ponadto 
Paweł Migdalski z Uniwersytetu Szczecińskiego 
omówił wybrane zagadnienia dotyczące dzie-
dzictwa historycznego i kulturowego ziemi ce-
dyńskiej.

W Filii nr 6 Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Szczecinie DKK omawiał Światło, którego nie 
widać Anthonego Doerra.

W Filii nr 54 ProMedia Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Szczecinie Patrycja Megger wygłosiła 
wykład prezentujący sylwetkę i twórczość Niny 
Rydzewskiej, urodzonej w 1902 roku w Warsza-
wie, a zmarłej w 1958 w Szczecinie poetki i po-
wieściopisarki. Prelekcja była częścią projektu 
Cztery strony świata.

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kołobrzegu 
odbyło się pierwsze w tym miesiącu „Spotkanie 
z literaturą” (głośne czytanie, zabawy okołoksiąż-
kowe). Dzieciom przeczytano Krótkowzroczną 
żyrafę A.H. Benjamina i Gill McLean. Podczas 
kolejnej wizyty (28 września) maluchy wysłu-
chały książki Czarownica i kot Mai Strzebońskiej 
oraz opowiadania Mama Mu na drzewie Jujji 
Wieslander.

28 września 
W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Świnoujściu 
pochodząca z tego miasta pisarka Anna Party-
ka-Judge przedstawiła swoją najnowszą książkę 
Monopol – gra o wszystko. Jest ona kontynuacją 
historii z pierwszej publikacji autorki, zatytuło-
wanej Puzzle.

W Filii nr 14 Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Szczecinie DKK dywagował na temat Opowie-
ści o miłości i mroku Amosa Oza.

W Filii nr 54 ProMedia Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Szczecinie, z okazji Tygodnia Za-
kazanych Książek, Mateusz Lipka z Oddziału 
Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie po-
prowadził warsztaty Papierowa rewolucja. Z fe-
nomenem drugiego obiegu wydawniczego lat 70. 
i 80. w Polsce mieli okazję obcować uczniowie 
z Gimnazjum nr 6.

29 września
Biblioteka Publiczna w Złocieńcu oraz Zespół 
Szkół Ponadgimnazjalnych zaprosiły do wspól-
nego celebrowania Ogólnopolskiego Dnia Gło-
śnego Czytania wychowanków Przedszkola im. 
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Zajączka Złocieniaszka oraz Przedszkola Pry-
watnego.

W Filii nr 13 Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Szczecinie DKK analizował Dzieci Norwegii 
Macieja Czarneckiego.

W Filii nr 54 ProMedia Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Szczecinie Eliza i Wojciech Łopaciń-
scy oraz ich dzieci, Wojtek i Łucja, spotkali się 
z czytelnikami, by opowiedzieć o swoich pasjach 
i podróżach, a także zaprezentować książkę Za-
brałam brata dookoła świata...

W Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej 
w Goleniowie dni 29 i 30 września upłynęły w kli-
matach kinowych. Dzieciom wyświetlano film 
animowany W głowie się nie mieści, natomiast 
dorosłym Sztukę kochania. Jak zwykle na kino-
maniaków czekał poczęstunek w postaci gofrów, 
popcornu i ciast upieczonych przez bibliotekarki.

30 września   
Na spotkanie z autorami publikacji Leksykon 
żeglarstwa i sportów wodnych Pomorza Zachod-

niego oraz zachodniopomorskimi żeglarzami, 
wioślarzami i kajakarzami zaprosił do Książni-
cy Pomorskiej redaktor książki – żeglarz Piotr 
Owczarski. Wydarzenie poprowadziła dzienni-
karka Radia Szczecin Katarzyna Wolnik-Sayna, 
a głos zabrał między innymi prezydent miasta 
Szczecin Piotr Krzystek.

W Filii nr 54 ProMedia Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Szczecinie pierwszy raz po wakacyjnej 
przerwie spotkał się Klub Zaczytanego Malucha.

1–13 października 
W Galerii REGION Koszalińskiej Biblioteki Pu-
blicznej, w ramach jubileuszu 70-lecia placówki, 
prezentowana była wystawa Sztuka bibliotecz-
nego plakatu w służbie promocji. Złożyły się na 
nią afisze promujące spotkania autorskie oraz 
książki z autografami pisarzy goszczących w in-
stytucji.

2 października 
W Filii nr 38 Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Szczecinie DKK rozmawiał o publikacji Pta-

Warsztaty decoupage w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Goleniowie (03.10)
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ki Wierchowiny. Wariacje na temat dni ostatnich 
Ádáma Bodora.

2 października – 31 grudnia
W Książnicy Pomorskiej, na wystawie Deut-
schland Kennenlernen, można było podziwiać 
plakaty promujące ośrodki, w których prowadzo-
ne są kursy językowe Goethe-Institut.

W tym samym czasie, w Bibliotece Niemieckiej 
Książnicy Pomorskiej prezentowano fotografie 
pochodzącego z Drezna, zamieszkałego od ponad 
30 lat w Polsce, fotografa i pisarza Timma Stütza.

3 października 
W Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej 
w Goleniowie Beata Reginia poprowadziła warsz-
taty decoupage, na których zdobiono chusteczniki. 

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kołobrzegu, 
w ramach projektu edukacyjnego Ekonomiczny 

sposób myślenia 55+ realizowanego przez Biblio-
teczną Akademię Cyfrową 50+, dyrektor placów-
ki i koordynator przedsięwzięcia Halina Filip wy-
stąpiła z prelekcją Bezpieczne korzystanie z usług 
bankowości elektronicznej.

W Filii nr 4 Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Szczecinie zebrali się członkowie DKK, aby 
dzielić się wrażeniami po lekturze Balladyn i ro-
mansów Ignacego Karpowicza.

W Koszalińskiej Bibliotece Publicznej, podczas 
obchodów jubileuszu 70-lecia instytucji, z czytel-
nikami spotkał się Cezary Łazarewicz – reporta-
żysta, laureat Nagrody Literackiej Nike. W trakcie 
wydarzenia promowano jego twórczość, a szcze-
gólnie ostatnią książkę Żeby nie było śladów.

4 października
W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Między-
zdrojach, z okazji Dnia Kresowego Żołnierza 
Armii Krajowej, zaprezentowano audiobook Nie 

Spotkanie autorskie z Cezarym Łazarewiczem w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej (03.10)
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było czasu na strach…, powstały na podstawie 
życiorysu Janiny Wasiłojć-Smoleńskiej (pseu-
donim Jachna), żołnierza pierwszego oddziału 
partyzanckiego na Wileńszczyźnie, a następnie V 
Brygady Wileńskiej Armii Krajowej. Wydarzenie 
poprowadził Paweł Knap z Oddziału Instytutu Pa-
mięci Narodowej w Szczecinie. Dzięki jego ini-
cjatywie, w 2016 roku, opublikowano rozmowy 
Marzeny Kruk i Edyty Wnuk z bohaterką promo-
wanej książki. 

W Książnicy Pomorskiej, w ramach Zachodniopo-
morskich Dni Dziedzictwa, Ludmiła Kopycińska 
wygłosiła wykład Legendarny kapitan ż.w. Anto-
ni Halka Ledóchowski – jedna z najświetniejszych 
postaci w dziejach polskiej bandery. Słuchaczami 
byli kapitanowie żeglugi wielkiej, uczniowie, 
współpracownicy i przyjaciele „Dziadka”.

W Filii nr 54 ProMedia Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Szczecinie DKK omawiał Dostatek 
Michaela Crummeya.

W tym samym dniu, w placówce tej, miała miej-
sce kolejna odsłona cyklu „Cztery strony świata”. 
Bohaterką wykładu Patrycji Megger była Nina 
Rydzewska – poetka i prozatorka. 

W Filii nr 8 Koszalińskiej Biblioteki Publicznej 
DKK omawiał Ukryte życie lasu Davida Haskella.

W Koszalińskiej Bibliotece Publicznej miał miej-
sce finał 16 edycji powiatowego konkursu „Wy-
bieramy Mistrza Pięknego Czytania”. W tym 
roku czytano kryminały Joanny Chmielewskiej –  
z okazji 85 rocznicy jej urodzin. 

4–26 października   
W Książnicy Pomorskiej prezentowano wystawę 
zdjęć Joanny Zbróg zatytułowaną Tu i Tam, czyli 
w poszukiwaniu dzikiej przyrody i pięknych krajo-
brazów. Autorka, z zawodu i zamiłowania leśnik, 
od 20 lat mieszka i pracuje na Pojezierzu Draw-
skim. Jej prace przedstawiają walory przyrodni-

Konkurs „Wybieramy Mistrza Pięknego Czytania” w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej (04.10)
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cze Pomorza Zachodniego, ale też piękno dzikiej 
natury Kamczatki, Ameryki Południowej i Azji.

5 października
W Filii nr 12 Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Szczecinie zakończyła się wystawa obrazów 
Krystyny Okieńczuk, czytelniczki placówki 
i członkini DKK. Ekspozycja cieszyła się bardzo 
dużym zainteresowaniem – z tego też względu 
kilkakrotnie odraczany był termin jej zamknięcia. 
Obrazy eksponowane były od 1 czerwca. Wysta-
wa zainspirowała innych użytkowników filii do 
zgłaszania chęci zaprezentowania w niej swoich 
prac.

W Filii nr 12 Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Szczecinie książka Nielegalne związki Grażyny 
Plebanek była tematem rozmowy DKK. 

W Filii nr 46 Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Szczecinie bohaterką kolejnej odsłony cy-
klu „Kolory” była herbata. Badano jej obecność 
w literaturze pięknej, zapoznawano się z opisa-
mi jej serwowania, okolicznościami spożywania, 

Spotkanie autorskie z Markiem Krajewskim w Kosza-
lińskiej Bibliotece Publicznej (05.10)

Dzień Papieski w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Dębno (08.10)
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a także… wpływem na życie bohaterów książek. 
Przedstawiono jej historię, właściwości oraz spo-
soby profesjonalnego parzenia. Uczestniczący 
w wydarzeniu seniorzy wysłuchali także wykładu 
o herbatach wygłoszonego przez internet.

Filia nr 54 ProMedia Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Szczecinie zaprosiła czytelników na 
spotkanie z Olgą Drendą – etnolożką, autorką 
książki Duchologia polska.

W Koszalińskiej Bibliotece Publicznej, w ramach 
obchodów jubileuszu 70-lecia placówki, z czy-
telnikami spotkał się „król polskiego kryminału” 
Marek Krajewski. 

5–31 października
W Książnicy Pomorskiej malarka Anna Waligór-
ska zaprezentowała swoje obrazy z cykli tema-
tycznych Małe prozy oraz Resztki.

6 października
W Książnicy Pomorskiej, w ramach Centrum 
Aktywności Kulturalnej Osób Niesprawnych 
Wzrokowo, można było wziąć udział w pogadan-
ce z Iwoną Karpaczewską-Piskorz na temat Jak 
rozmawiać z dziećmi o wszystkim.

W Filii nr 54 ProMedia Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Szczecinie, we współpracy z Fundacją 
Humanum (B)est, podczas pierwszego z zaplano-
wanych trzech spotkań dla seniorów, zorganizo-
wano projekcję filmu Marty Touber Moje podróże. 
Iran. 

W tym samym dniu, w placówce tej promowano 
książkę Przetrwałam. Doświadczenia kobiet wię-
zionych w czasach nazizmu i stalinizmu. W roz-
mowie o niej uczestniczyły jej redaktorki – Maria 
Buko i Katarzyna Madoń-Mitzner (zabrakło Mag-
dy Szymańskiej), a także dr Radosław Ptaszyński 
z Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodo-
wych Uniwersytetu Szczecińskiego.

8 października
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Dębno, 
we współpracy z Katolickim Stowarzyszeniem 

Civitas Christiana z Dębna, pod hasłem Idźmy 
w przyszłość z nadzieją, obchodziła Dzień Pa-
pieski. Mieszkańcy miasta i okolic mieli okazję 
wysłuchać wierszy, apeli, modlitw i poematu Jana 
Pawła II. Można było także obejrzeć wystawę po-
święconą pochodzącemu z Polski papieżowi.

9 października 
W Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej 
w Goleniowie miała miejsce kolejna odsłona cyklu 
literacko-muzycznego „Bajkogranie”. Tym razem 
jej tematyka dotyczyła wiersza Juliana Tuwima 
Słoń Trąbalski oraz puzonu. Aktorzy Teatru Roz-
maitości Gwitajcie, podczas wspólnej zabawy przy 
akompaniamencie tego instrumentu, zaprezento-
wali młodym czytelnikom jego dźwięki i budowę. 
Na koniec każdy mógł spróbować zagrać na nim.

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Między-
zdrojach gościła Elżbieta Romanowska – aktorka 
telewizyjna i teatralna.

„Bajkogranie” w  Miejskiej i Powiatowej Bibliotece 
Publicznej w Goleniowie (09.10) 
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W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łobzie moż-
na było spędzić wieczór z wierszami Zbigniewa 
Kędry, Marcina Ościłowskiego i Tomasza Chmiela.

Do Filii nr 30 Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Szczecinie zaproszono dzieci z Przedszkola 
Publicznego nr 44. Przedstawiono im zasady 
bezpiecznego postępowania z ogniem oraz zapre-
zentowano różne aspekty pracy współczesnych 
strażaków. Na koniec odczytano utwór Czesława 
Janczarskiego Jak Wojtek został strażakiem. 

W Filii nr 54 ProMedia Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Szczecinie Michał Rembas promował 
swoją najnowszą książkę Cmentarz w szczególe. 
Pomniki, symbole, detale Cmentarza Centralnego 
w Szczecinie. 

9–31 października
Przez niemal miesiąc w Filii nr 11 Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej w Szczecinie prezentowano 
wystawę malarstwa Ireny Szafrańskiej-Kwie-
cień, Waldemara Kwietnia oraz ich syna Łukasza 
Kwietnia. 

10 października
W Książnicy Pomorskiej, na zakończenie konfe-
rencji naukowej Przewodnik, bedeker, poradnik 
w literaturach regionalnych, dyskutowano o zbio-
rach prof. Henryka Markiewicza znajdujących się 
w bibliotece wojewódzkiej.  

„Szczecińskie wtorki” to cykl debat i rozmów 
o ważnych, nierzadko kontrowersyjnych proble-
mach regionalnej i lokalnej współczesności, orga-
nizowanych przez Instytut Historii i Stosunków 
Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskie-
go, redakcję „Kuriera Szczecińskiego”, Miejską 
Bibliotekę Publiczną w Szczecinie, a od tego 
roku także przez Książnicę Pomorską. Tym ra-
zem spotkanie w Filii nr 54 ProMedia Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Szczecinie poświęcono 
aktualnemu problemowi – dekomunizacji nazw 
budowli, obiektów i urządzeń użyteczności pu-
blicznej, w tym pomników. W dyskusji udział 
wzięli: dziennikarka z Niemiec Nancy Waldmann, 
Paweł Knap z Instytutu Pamięci Narodowej, poli-
tolog Radosław Paszyński. Moderował ją Bogdan 
Twardochleb z redakcji „Kuriera Szczecińskiego”.

Rafał A. Ziemkiewicz promujący swoją książkę Złowrogi cień Marszałka w Pyrzyckiej Bibliotece Publicznej (11.10)
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10–31 października
W Filii nr 12 Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Szczecinie trwała jesienna edycja Kursu kom-
puterowego dla seniorów. Podczas siedmiu spo-
tkań, dwie grupy uczestników zgłębiały podstawy 
obsługi maszyn cyfrowych, uczyły się konfigu-
racji i personalizacji przeglądarki internetowej, 
wyszukiwania informacji w sieci, korzystania 
z poczty elektronicznej. 

11 października
W Dziale Tradycji Pyrzyckiej Biblioteki Publicz-
nej Rafał A. Ziemkiewicz – dziennikarz, publi-
cysta, pisarz science fiction – promował swoją 
książkę Złowrogi cień Marszałka.

W Książnicy Pomorskiej, w cyklu „Literacki de-
biut”, szczecinianka Joanna Baran opowiedziała 
o swojej pierwszej opublikowanej książce, zaty-
tułowanej Mara. 

W Filii nr 54 ProMedia Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Szczecinie miał miejsce wernisaż wy-
stawy fotografii Mirosława Siemieniuka.

W Filii nr 9 Koszalińskiej Biblioteki Publicznej 
DKK analizował Hardą Elżbiety Cherezińskiej.

W Zespole Szkół nr 1 w Koszalinie, w ramach 
bibliotecznego DKK, rozprawiano o Grimm City 
Jakuba Ćwieka.

11 października – 29 grudnia   
W Książnicy Pomorskiej prezentowano dwujęzycz-
ną wystawę Mistrzowskie jak rzadko które… Ogro-
dy Petera Josepha Lenné w Polsce / Meisterhaft 
wie selten einer... Gärten Peter Joseph Lennés 
zwischen Pommern und Schlesien. Ekspozycja 
została przygotowana przez Instytut Architektury 
Krajobrazu Uniwersytetu Technicznego w Dreź-
nie, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu oraz 
Fundację Pruskich Pałaców i Ogrodów w Berlinie 
i Brandenburgii we współpracy z Niemieckim 
Forum Kultury Europy Środkowej i Wschodniej. 
Podczas otwarcia ekspozycji Anna Walkiewicz 
wygłosiła wykład Założenia ogrodowo-parkowe 
Petera Josepha Lenné na terenie Szczecina.

W Szkole w Wapnicy Miejska Biblioteka Publicz-
na w Międzyzdrojach, wraz z Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej oraz Stowarzyszeniem Rodzina, prze-
prowadziła warsztaty plastyczne Jesień w moim 
domu. Zaproszono na nie dzieci, rodziców, babcie 
i dziadków. Dobrze się bawiąc, ze słoików tworzono 
lampiony, a z włóczki, szyszek i filcu sowy i inne 
ptaki. Zajęcia powtórzono 25 i 26 października, ale 
już w siedzibie międzyzdrojskiej książnicy.

12 października 
W Filii nr 19 Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Szczecinie Maria Bartniczak – emisjonistka, 
dyrygent, nauczycielka muzyki, absolwentka 
Akademii Muzycznej w Poznaniu i w Bydgosz-
czy – przeprowadziła warsztaty ładnego mówie-
nia. Uczestniczyli w nich uczniowie ze Szkoły 
Podstawowej nr 53.

W Filii nr 54 ProMedia Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Szczecinie, z okazji odbywających się 
Dni Współpracy Polsko-Niemieckiej, z czytelni-
kami spotkał się reżyser Michał Majerski. 

W Szkole Podstawowej w Tucznie, w ramach 
działalności DKK funkcjonującego przy biblio-
tece publicznej, odbyło się spotkanie autorskie 
z Arkadiuszem Niemirskim.

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łobzie Ka-
mila Rogaczewska-Żukowska, psycholog z Po-
radni Psychologiczno-Pedagogicznej, przepro-
wadziła dla chętnych osób zajęcia Metodą Ruchu 
Rozwijającego.

W Filii nr 3 Koszalińskiej Biblioteki Publicznej 
członkowie młodzieżowego DKK dzielili się wra-
żeniami po przeczytaniu Fobosa Victora Dixena.

13 października
w Książnicy Pomorskiej, w ramach działalności 
Centrum Aktywności Kulturalnej Osób Niespraw-
nych Wzrokowo, pod hasłem Podróże szalupą po 
Bałtyku, miało miejsce spotkanie z Michałem Ju-
sewiczem. 

W Filii nr 54 ProMedia Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Szczecinie Jolanta Adamczyk przed-



146146

BIBLIOTEKARZ ZACHODNIOPOMORSKI

stawiła prezentację Parki narodowe Stanów Zjed-
noczonych i nie tylko. Wrażenia z podróży. Było 
to drugie z zaplanowanych trzech spotkań dla 
seniorów, przygotowanych we współpracy z Fun-
dacją Humanum (B)est. 

Tego samego dnia w placówce tej goszczono 
Konrada Wojtyłę podczas kolejnej odsłony cyklu 

„Seryjni poeci”. 

13–15 października   
Po raz czwarty w Książnicy Pomorskiej trwał Fe-
stiwal Czytania „Odkrywcy Wyobraźni”. Na jego 
program złożyły się aktorskie interpretacje utwo-
rów literackich, spotkania z autorami, słuchowi-
ska radiowe i warsztaty dla dzieci. 

13–26 października   
W Książnicy Pomorskiej prezentowano wysta-
wę zdjęć Krzysztof Millera, zmarłego tragicz-
nie fotoreportera, klasyka fotografii wojennej, 
dokumentującego najbardziej dramatyczne wy-
darzenia najnowszej historii świata, świadka 
niemal wszystkich wojen ostatniego 25-lecia. 
W sierpniu 2017 roku ukazał się jego album 
Fotografie, które nie zmieniły świata, z którego 

pochodzą zdjęcia pokazane w bibliotece woje-
wódzkiej.

15 października
Od projekcji filmu Ja i mój tata w reżyserii 
Aleksandra Pietrzaka rozpoczęło się w Miejskiej 
i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Goleniowie 
spotkanie z aktorem Krzysztofem Kowalewskim. 
W trakcie jego drugiej części, podczas rozmowy 
z dziennikarką Małgorzatą Frymus, uczestnicy 
wydarzenia mogli dowiedzieć się między innymi 
o okolicznościach powstania książki Taka zabaw-
na historia oraz o przebiegu kariery filmowej 
i teatralnej artysty. Wydarzenie zorganizowano 
w ramach Festiwalu Czytania „Odkrywcy Wy-
obraźni”.

16–26 października 
W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kołobrzegu, 
z okazji Międzynarodowego Dnia Białej Laski, 
przeprowadzono cykl lekcji bibliotecznych, któ-
rych tematem był alfabet Braille’a. Uczniowie 
szkół podstawowych zapoznali się ze stosowa-
nymi podczas jego używania zasadami pisowni. 
Ponadto mogli obejrzeć pisane tym alfabetem 
książki zgromadzone w czytelni, audiobooki oraz 

Krzysztof Kowalewski w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Goleniowie (15.10)
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publikacje z powiększonymi literami, które pla-
cówka udostępnia osobom niewidomym i słabo-
widzącym.

16–31 października 
W Galerii REGION Koszalińskiej Biblioteki Pu-
blicznej prezentowano prace uczniów Zespołu 
Szkół Plastycznych w Koszalinie.

17 października 
W Filii nr 14 Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Szczecinie odbyło się jesienne spotkanie in-
tegracyjne. Udział w nim wzięli wychowanko-
wie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowaw-
czego dla Dzieci Niesłyszących oraz uczniowie 
ze Szkoły Podstawowej nr 12. W jesienny na-
strój wprowadziło uczestników wydarzenia 
opowiadanie Arnolda Lobela ze zbioru Żabek 
i Ropuch przez cały rok. Niesłyszący pokazali 
młodszym dzieciom gesty języka migowego 
określające przyniesione do placówki owoce 
i warzywa. 

W Koszalińskiej Bibliotece Publicznej koszali-
nianka Joanna Jankowska promowała swój tomik 
Szesnaście tygodni. 

18 października 
W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Między-
zdrojach Grażyna Zielińska opowiedziała o tym 
jak została aktorką oraz przeprowadziła mini-
warsztaty.

Lekcja na temat alfabetu Braille’a w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kołobrzegu (16.10)

Miniwarsztaty aktorskie z Grażyną Zielińską w Miej-
skiej Bibliotece Publicznej w Międzyzdrojach (18.10)
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Spotkanie DKK w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kołobrzegu (18.10)

Turniej wiedzy „Najlepszy z 10” zorganizowany przez Bibliotekę Publiczną w Złocieńcu (19.10)
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W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kołobrzegu 
DKK omawiał publikację Inna od siebie Brygidy 
Helbig.

W Książnicy Pomorskiej, tematem piątej „Śro-
dy bibliotekarskiej” (cykl dla byłych i obecnych 
pracowników biblioteki wojewódzkiej) była 
Działalność instrukcyjno-metodyczna w biblio-
tekach publicznych ziemi szczecińskiej. Swoimi 
wspomnieniami podzielił się między innymi Wła-
dysław Michnal – wieloletni kierownik Działu 
Instrukcyjno-Metodycznego, a także Stanisław 
Krzywicki, były dyrektor Książnicy Pomorskiej, 
oraz pracujący w niej jako instruktor, w latach 
1959–1965, historyk prof. Tadeusz Białecki.

Jeszcze tego samego dnia w bibliotece woje-
wódzkiej prof. Stanisław Flejterski, wykładow-
ca Uniwersytetu Szczecińskiego, ekonomista, 
autor i redaktor ponad 50 książek, 500 artyku-
łów i referatów w kilku językach, wielu esejów 
i felietonów z dziedziny bankowości i finansów 
międzynarodowych, zaprezentował swoją książkę 
publicystyczno-wspomnieniową SF Alfabet. Na 
pograniczu sacrum i profanum.

W Filii nr 12 Koszalińskiej Biblioteki Publicznej 
DKK omawiał Żeby nie było śladów… Cezarego 
Łazarewicza.

19 października 
W sali widowiskowo-kinowej Złocienieckiego 
Ośrodka Kultury zmagano się podczas szóstego 
turnieju wiedzy „Najlepszy z 10”, zorganizowa-
nego przez Bibliotekę Publiczną.

W Filii nr 48 Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Szczecinie DKK analizował Faktotum Charle-
sa Bukowskiego.

W Filii nr 10 Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Szczecinie Klub Dobrej Książki dyskutował 
o Trudnej miłości Gabrieli Gargaś oraz o laure-
acie Nagrody Nobla w dziedzinie literatury – Ka-
zuo Ishiguro.

W Filii nr 54 ProMedia Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Szczecinie z czytelnikami spotkał się 
Leszek Walkiewicz, autor książki Tropicielem 
wokół globu. Wydarzenie zostało zorganizowane 
wraz z Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Darłow-
skiej oraz Fundacją Ścieżkami Pomorza. 

19–27 października 
Podczas czwartej edycji „Kołobrzeskiego Fe-
stiwalu Książki” Miejska Biblioteka Publiczna 
przygotowała dla mieszkańców miasta szereg 

Spotkanie autorskie z Anną Harłukowicz-Niemczynow w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kołobrzegu (20.10)
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atrakcji i imprez. W programie znalazła się mię-
dzy innymi promocja książki W maratonie życia 
Anny Harłukowicz-Niemczynow oraz spotkanie 
z młodym podróżnikiem Emilem Wittem, któ-
ry zaprezentował relację z samotnej wyprawy 
do amazońskiej dżungli. Rozstrzygnięto także 
konkurs fotograficzny dla młodzieży Humor 
w obiektywie. Nagrodzone prace złożyły się na 
towarzyszącą festiwalowi wystawę. Nie zabra-
kło też atrakcji dla najmłodszych czytelników, 
którzy mieli możliwość uczestniczenia w spo-
tkaniu z pisarkami – Barbarą Szczepańską „Ju-
dytą” i Anną Czerwińską-Rydel, a także obej-
rzenia spektaklu Czas Czarodziej, w wykonaniu 
Teatru Rozmaitości Gwitajcie ze Szczecina, 
oraz udziału w zajęciach przygotowanych przez 
Bibliotekę Dziecięcą. Główną atrakcją festiwa-
lu okazało się spotkanie autorskie z Karolem 
i Olą Lewandowskimi, którzy w swojej relacji 
Australia za 8 dolarów przedstawili swoją ideę 
podróżowania.

20 października
W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Świnoujściu 
znany muzyk i aktor Jakub Molęda spotkał się 
z młodzieżą gimnazjalną. Artysta między innymi 
zaprezentował kilka piosenek.

Książnica Pomorska gościła Regionalne Forum 
Dyskusyjne Parlamentu Europejskiego, którego 
głównym punktem programu była otwarta debata 
z udziałem posłów do PE oraz gości specjalnych 
pod hasłem Przyszłość Europy a przyszłość Polski.

Filia nr 5 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szcze-
cinie po raz piąty przeprowadziła akcję promocyj-
ną. Przez dwie godziny zapraszano przechodniów 
do zwiedzania placówki, a także rozdawano wizy-
tówki i upominki w postaci książek. 

W Filii nr 54 ProMedia Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Szczecinie po raz trzeci spotkali się 

Uhonorowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kołobrzegu Medalem PTTK Za Pomoc i Współpracę (21.10)
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seniorzy. Zebrani wysłuchali prelekcji Ogrody 
krajobrazowe. Style ogrodów, którą wygłosiła 
Ewa Drozd-Pokorska. Współorganizatorem wy-
darzenia była Fundacja Humanum (B)est. 

Tego samego dnia w placówce tej miało miejsce 
spotkanie z Tomaszem Żaglewskim, autorem 
książki Kinowe uniwersum superbohaterów. Ana-
liza współczesnego filmu komiksowego. 

21 października 
Podczas jubileuszu kołobrzeskiego Polskiego To-
warzystwa Turystyczno-Krajoznawczego i Koła 
Przewodników, Miejska Biblioteka Publiczna 
w Kołobrzegu została uhonorowana przez jego 
Zarząd Główny Medalem PTTK Za Pomoc 
i Współpracę.

23 października 
W Koszalińskiej Bibliotece Publicznej uroczyście 
obchodzono jubileusz 70-lecia placówki. Wyda-
rzenie swoją obecnością uświetnili przedstawicie-

le władz wojewódzkich, powiatowych i miejskich, 
a także dyrektorzy bibliotek ze Szczecina i byłego 
województwa koszalińskiego. Wyróżniający się 
pracownicy zostali uhonorowani odznaczeniami. 
Ponadto promowano Zeszyt jubileuszowy KBP 
w całości przygotowany przez pracowników in-
stytucji. Wysłuchano także wykładu dr. Grzego-
rza Leszczyńskiego Bunt czytelników. Proza ini-
cjacyjna pokolenia netgeneracji.

24 października   
W Książnicy Pomorskiej szczeciński oddział 
Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów 
podsumował projekt Polscy Sprawiedliwi wśród 
Narodów Świata – bohaterowie czasów zagłady. 

W Filii nr 54 ProMedia Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Szczecinie Katarzyna Zwierzewicz 
wygłosiła wykład Niezwykłe szczecinianki, pod-
czas którego przedstawiła sylwetki między inny-
mi Danuty Kobylińskiej-Walas i Heleny Kurcyus. 
Współorganizatorem wydarzenia była Fundacja 
Ścieżkami Pomorza oraz Książnica Pomorska.

Siedemdziesięciolecie Koszalińskiej Biblioteki Publicznej (23.10)
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25 października
W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Świnoujściu 
dr Jan Choroszy z Instytutu Filologii Polskiej 
Uniwersytetu Wrocławskiego wygłosił wykład na 
temat pisarstwa Stanisława Vincenza. Prelegent 
jest też autorem wystawy biograficznej Dialog 
o losie i duszy, którą zaprezentowano przybyłym 
gościom. Wydarzenie wzbogaciła projekcja filmu 
dokumentalnego Śladami Vincenza.

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kołobrzegu 
uroczyście podsumowano projekt Ekonomiczny 
sposób myślenia 55+ realizowany wspólnie z Na-
rodowym Bankiem Polskim. Uczestnicy mieli 
okazję wysłuchać prelekcji Katarzyny Zwarzany 
ze szczecińskiego oddziału NBP, poświęconej 
zarządzaniu budżetem domowym oraz bezpiecz-
nemu korzystaniu z usług bankowych.

W Filiach nr 6 oraz 36 Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Szczecinie zebrali się członkowie dzia-
łających przy nich DKK. Rozmawiano o Małych 
wielkich rzeczach Jodi Picoult i Pieczeni dla Amfy 
Salci Hałas.

W Filii nr 54 ProMedia Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Szczecinie, w cyklu „Cztery stro-
ny świata”, Anna Godzińska wygłosiła wykład 
o Ireneuszu Gwidonie Kamińskim – związanym 
od 1954 roku ze Szczecinem pisarzu, publicyście, 
dziennikarzu, tłumaczu.

W Koszalińskiej Bibliotece Publicznej trenerka 
Stowarzyszenia KLANZA Małgorzata Swędrow-
ska przeprowadziła warsztaty Biblioteka wrażeń, 
czytanie wrażeniowe – czytanie wrażeniowe i moc 
słowa mówionego w grupie dzieci i młodzieży, 
przeznaczone dla bibliotekarzy z bibliotek pu-
blicznych powiatu koszalińskiego.

26 października 
Kolejne spotkanie Klubu Czytelnika działające-
go przy Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej 
w Golczewie było wypełnione poezją. Swoją 
twórczość zaprezentowała Irena Wiśniowska.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Pola-
nowie, kontynuując cykl spotkań z ciekawymi 
osobami, zaprosiła osoby starsze na spotkanie 

Wykład dr. Jana Choroszego w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Świnoujściu (25.10)  
 Aut. A. Wróblewska.
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Aktywnie po zdrowie – dieta Seniora. Prelekcję 
wygłosiła Małgorzata Kamińska – dietetyk z Ko-
szalina.

W Filii nr 14 Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Szczecinie DKK omawiał Hen. Na północy 
Norwegii Ilony Wiśniewskiej.

W Filii nr 46 Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Szczecinie zainicjowano cykl „Bookarium, 
czyli subiektywnie o książkach”. Ideą projektu 
jest organizacja spotkań poświęconych litera-
turze, w formie klubu dyskusyjnego, dla zain-
teresowanych literaturą i chcących dzielić się 
swoimi wrażeniami na temat przeczytanych 
publikacji seniorów. W trakcie wydarzenia jego 
uczestnicy prezentowali swoje ulubione (bądź 
wprost przeciwnie) książki, o których następnie 
rozmawiano.

W Filii nr 54 ProMedia Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Szczecinie, w ramach „Spotkań 
z umysłem”, odbyło się spotkanie z Grzegorzem 
Skoblem – pisarzem i lekarzem psychiatrą posia-
dającym długoletnie doświadczenie w leczeniu 
uzależnień. Jego książka Oceany uzależnień do-
tyczy zasad postępowania pomocnych uzależnio-
nym i ich partnerom.

27 października 
W Książnicy Pomorskiej, w ramach działalności 
Centrum Aktywności Kulturalnej Osób Niespraw-
nych Wzrokowo, Agata Giza-Zwierzchowska wy-
głosiła wykład Co karmi naszą duszę i pozwala 
nam wzrastać oraz cieszyć się życiem.

W Filii nr 13 Miejskiej Biblioteki Publicznej oma-
wiano Ku Klux Klan Katarzyny Surmiak-Domań-
skiej.

29 października
W kościele Narodzenia Najświętszej Marii Panny 
w Gryfinie można było wysłuchać XV Gryfińskie-
go Koncertu Organowego. Utwory dawnej muzy-
ki sakralnej wykonał Bogdan Narloch, któremu 
towarzyszył Roman Gryń (trąbka). Wydarzenie 
zostało zorganizowane przez gminę Gryfino, Bi-
bliotekę Publiczną i Towarzystwo Miłośników 
Historii Ziemi Gryfińskiej.

30 października – 30 listopada   
W Książnicy Pomorskiej prezentowano wystawę 
Królowa kolorów – zbiór blisko 40 prac malar-
skich Eweliny Marteniak. 

Warsztaty Biblioteka wrażeń, czytanie wrażeniowe – czytanie wrażeniowe i moc słowa mówionego w grupie 
dzieci i młodzieży w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej (25.10)
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31 października – 30 listopada
Jak co roku przed Dniem Zmarłych Książnica 
Pomorska przypomniała sylwetki nieżyjących 
przedstawicieli szczecińskiego środowiska lite-
rackiego. Tym razem okolicznościową wystawę 
z cyklu „Tym, którzy odeszli...” poświęcono 
Józefowi Bursewiczowi, Zbigniewowi Brzozow-
skiemu oraz Stanisławowi Witowi Wilińskiemu.

2–30 listopada 
W Galerii REGION Koszalińskiej Biblioteki 
Publicznej można było oglądać wystawę Joseph 
Conrad postać niezwykła – patron roku.

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kołobrzegu 
czynna była ekspozycja Kołobrzeg na starych wi-
dokówkach.

2 listopada – 31 grudnia
W Galerii Jednego Obrazu w Książnicy Pomor-
skiej prezentowano pracę z cyklu Widokna Mag-
daleny Tyczki (akryl, ołówek, 2013).

3 listopada
Zaduszki literackie poświęcone tym, którzy ode-
szli… odbyły się w Książnicy Pomorskiej, w ra-
mach działalności Centrum Aktywności Kultural-
nej Osób Niesprawnych Wzrokowo.

W gryfińskim kinie Gryf przedstawiono spektakl 
Teatru Oratorium Zsyłki, łagry, Katyń. Wydarze-
nie zostało przygotowane przez Bibliotekę Pu-
bliczną, gminę i Gryfiński Dom Kultury.

3–26 listopada 
W Filii nr 54 ProMedia Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Szczecinie, można było obej-
rzeć wystawę Konkurs i nagrody w konkur-
sie „Książka roku 2016” Polskiej Sekcji IBBY. 
Złożyło się na nią 12 plansz prezentujących 
nominowane, wyróżnione i nagrodzone pu-
blikacje. Konkurs realizowany jest co roku 
i ma na celu promocję wartościowej literacko 
i artystycznie książki dla młodych odbiorców. 
Współorganizatorem wydarzenia była księgar-
nia FiKa.

Spotkanie Klubu Czytelnika w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Golczewie (26.10)  
 Aut. E. Gryta.
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6 listopada 
W ramach kampanii „Cała Polska czyta dzie-
ciom” przedstawicielki Miejskiej i Powiatowej 
Biblioteki Publicznej w Goleniowie, przebrane 
za Królewnę Śnieżkę oraz Annę z Krainy Lodu, 
promowały czytelnictwo i zachęcały wychowan-
ków Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Pod-
stawowej nr 1 do odwiedzenia książnicy. Dzieci 
inscenizowały Rzepkę Juliana Tuwima, a także 
układały puzzle, wsłuchując się w teksty Loko-
motywy i Okularów.

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kołobrzegu 
miał miejsce pierwszy z listopadowych „Bajko-
wych poranków”. Dzieci obejrzały przedsta-
wienie teatrzyku kamishibai Królewna Śnieżka. 
Kolejne odsłony cyklu miały miejsce 13, 20 i 27 
listopada. Czytano podczas nich Mądrą sowę 
Urszuli Kozłowskiej, Edwarda i jego wielkie od-
krycie Rebeki McRitchie i Celesty Hulme oraz 
Uśmiechnij się Misiu Katji Reider.

Filia nr 46 Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Szczecinie zaprosiła uczniów Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 na za-

jęcia Na Tropie EkoPaki. Warsztaty powtórzono 
13 listopada. Zajmowano się papierem, drewnem, 
tworzywami sztucznymi i aluminium.

6 listopada – 31 grudnia 
W Sali pod Piramidą Książnicy Pomorskiej, 
z okazji 15-lecia Stowarzyszenia Artystycznego 
Integracji Europejskiej, na jubileuszowej wysta-
wie Horyzonty czasu prezentowano prace jego 
członków, z takich dziedzin jak malarstwo, gra-
fika, rzeźba, plakat, fotografia i muzyka. Na eks-
pozycji znalazły się także plakaty zaprojektowane 
przez Mariana Dębskiego, informujące o wysta-
wach indywidualnych i zbiorowych członków 
stowarzyszenia.

7 listopada 
W Książnicy Pomorskiej kolejną odsłonę cyklu 

„Cudze chwalimy, a i swoje znamy, czyli Spotkania 
Pomorzoznawcze” poprowadził Ryszard Kotla –  
publicysta krajoznawczy, działacz i przewodnik 
turystyczny, dziennikarz, znawca historii oraz wa-
lorów turystycznych Szczecina i Pomorza Zachod-
niego. Tematem wydarzenia było Niebuszewo.

Dorota Sumińska w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Goleniowie (08.11)
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W Filii nr 54 ProMedia Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej DKK analizował Królestwo Emmanuela 
Carrère.

Tego samego dnia w placówce tej dr Tomasz 
Ślepowroński z Instytutu Historii i Stosunków 
Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskie-
go poprowadził spotkanie z Pawłem Behrendtem, 
autorem książki Korzenie niemieckich sukcesów 
w Azji.

8 listopada 
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Go-
leniowie, wraz z Piratami z Przedszkola Publicz-
nego nr 2, obchodziła Europejski Dzień Zdrowe-
go Jedzenia i Gotowania.

Tego samego dnia w placówce tej gościła Doro-
ta Sumińska – pisarka, dziennikarka, miłośnicz-
ka zwierząt. W trakcie rozmowy podzieliła się 
z czytelnikami swoimi przemyśleniami na temat 
szkodliwego wpływu ludzi na środowisko natu-
ralne, w tym na zwierzęta, zachęcała do adopcji 
skrzywdzonych przez los czworonogów, opowia-
dała o swoich zwierzęcych domownikach. 

Książnica Pomorska, wraz z Zakładem Literatu-
ry i Kultury XIX wieku w Instytucie Polonistyki, 

Kulturoznawstwa i Dziennikarstwa Uniwersytetu 
Szczecińskiego oraz Wydziałem Filologicznym 
tej uczelni, zorganizowała sympozjum nauko-
we Odmiany władzy w dyskursie kulturowym. 
Prelegenci podejmowali takie zagadnienia, jak 
między innymi: kobiety a władza, mity, stereo-
typy, wyobrażenia społeczne a problem władzy, 
relacje władza – poddani, „rząd dusz” i władza 
nad ciałem, współczesna władza mediów, władza 
a „ucieczka od wolności”.

W dniu tym biblioteka wojewódzka zainicjowała 
także cykl szkoleń dla seniorów, podczas których 
mogli nauczyć się obsługiwać komputer oraz ko-
rzystać z internetu.

W Filii nr 9 Koszalińskiej Biblioteki Publicznej 
DKK analizował Historię pszczół Mai Lunde.

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kołobrze-
gu zainicjowano listopadowe zajęcia w ramach 
Bibliotecznej Akademii Cyfrowej 50+. W całym 
okresie przeprowadzono 10 razy szkolenia tema-
tyczne (8, 15, 22 i 29 dnia miesiąca), oraz 9 razy 
warsztaty z podstaw obsługi komputera i korzy-
stania z internetu (14, 21, 28 dnia miesiąca).

W Filii nr 12 Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Szczecinie członkowie DKK rozprawiali 

Warsztaty czytelnicze I Ty możesz być Conradem w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Goleniowie (09.11)
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o Szwedzkich kaloszach Henninga Mankella, 
a w Filii nr 38 o Lalce Bolesława Prusa.

9 listopada 
W Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej 
w Goleniowie warsztaty czytelnicze I Ty możesz 
być Conradem przeprowadził Stanisław Heropo-
litański. W ramach projektu Conrad 2017 czytano 
fragmenty powieści Tajfun. Po wprowadzeniu, 
zaproszeni uczniowie z Zespołu Szkól nr 1 pró-
bowali swoich sił w głośnym czytaniu. Wybrane 
fragmenty były nagrywane i odtwarzane. Oma-
wiając je, szczególną uwagę zwracano na błędy 
popełniane podczas czytania, tempo wypowiada-
nych zdań, wyraźne wymawianie głosek czy sta-
ranność artykulacyjną.

W Koszalińskiej Bibliotece Publicznej, z okazji 
160 rocznicy urodzin autora Lorda Jima, odbył się 
Międzyszkolny Turniej Wiedzy o Josephie Con-
radzie, przeznaczony dla gimnazjalistów. Wśród 
nagród znalazły się czeki na zakup książek do bi-
bliotek szkolnych.

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kołobrzegu 
zainaugurowano listopadowe „Spotkania z lite-
raturą”. Dzieci miały okazję wysłuchać książki 
Gdybym był dorosły Évy Janikovszky. Podczas 

kolejnych wizyt (8, 10, 15, 16, 17, 23 i 29 dnia 
miesiąca) maluchom przeczytano Rikusia Guido 
van Genechtena, Edwarda i jego wielkie odkrycie 
Rebeki McRitchie i Celesty Hulme, Dziwolągi 
Cristóbala Leóna i Cristiny Sitji Rubio, Magiczne 
hula hop! Chloë Inkpen i Micka Inkpena, Łapy do 
góry Cathariny Valckx, Savoir-vivre Ewy Sawic-
kiej, W krainie smoków Bruno Ferrero.

W Filii nr 12 Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Szczecinie zapoczątkowano cykl zajęć „Wia-
rygodność informacji”, w których uczestniczyli 
uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 11. Po-
ruszano zagadnienia dotyczące między innymi 
prawdziwości informacji, jej źródeł oraz weryfi-
kacji. Kolejne warsztaty miały miejsce 16, 17, 23, 
29 i 30 dnia tego miesiąca.

9–13 listopada
W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Świnoujściu, 
z okazji Święta Niepodległości, trwał cykl W bi-
bliotece – patriotycznie. W pierwszym dniu jubi-
leuszowe spotkanie mieli członkowie Klubu Lite-
rackiego Na Wyspie. Poeci zaprezentowali swoją 
twórczość patriotyczną, a zespół Artes Ensemble 
wystąpił z okolicznościowym koncertem. W kolej-
nych dniach do placówki przybywały dzieci, aby 
wziąć udział w tematycznych grach i zabawach.

W bibliotece – patriotycznie, Miejska Biblioteka Publiczna w Świnoujściu (9–13.11)
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9–30 listopada
W Książnicy Pomorskiej, z okazji Święta Nie-
podległości, przygotowano ekspozycję Droga do 
wolności na pocztówkach z początku XX wieku, 
na której znalazły się, wydane przez Naczelny 
Komitet Narodowy i „Wiadomości Polskie”, sta-
nowiące część zbiorów biblioteki wojewódzkiej, 
kartki pocztowe o tematyce związanej z Legiona-
mi Polskimi. Dochód ze sprzedaży tych pocztó-
wek przeznaczony był na dofinansowanie wspo-
mnianych jednostek wojskowych.

10 listopada 
W Filii nr 3 Koszalińskiej Biblioteki Publicznej 
DKK rozprawiał o Niewidzialnym życiu Iwana 
Scotta Stambacha.

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kołobrzegu, 
znana z telewizyjnych seriali, aktorka Elżbieta 
Romanowska promowała swoją książkę Kobieta 
nieperfekcyjna. 

W Filii nr 11 Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Szczecinie odbył się Koncert niepodległościo-
wy, podczas którego artyści Wiesław Łągiewka 
oraz Krzysztof Baranowski uświetnili kolejną 
rocznicę odzyskania wolności przez Polskę.

13 listopada 
W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Między-
zdrojach gościła wrocławska pisarka Agnieszka 
Lingas-Łoniewska.

W Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej 
w Goleniowie aktorzy Teatru Rozmaitości Gwitaj-
cie, podczas imprezy z cyklu „Bajkogranie, czyli 
wierszyki ze szczyptą muzyki”, zainscenizowali 
wiersz Juliana Tuwima Rzepka. Instrumentem, 
który dopełniał przedstawienie, był klarnet.

W Książnicy Pomorskiej, w trzeciej odsłonie 
cyklu „Przekroje i zbliżenia. Wykłady Mar-
kiewiczowskie”, o życiu i twórczości Julii 
Hartwig opowiedziała prof. Anna Legeżyńska 

Agnieszka Lingas-Łoniewska w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Międzyzdrojach (13.11)
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z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Po-
znaniu.

W tym samym dniu w Książnicy Pomorskiej, 
ramach Centrum Aktywności Kulturalnej Osób 
Niesprawnych Wzrokowo, Paweł Kluczko zapre-
zentował recital Kocham cię, życie. 

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Między-
zdrojach, w ramach DKK, odbyło się spotkanie 
autorskie z Agnieszką Lingas-Łoniewską.

Do Filii nr 30 Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Szczecinie, z okazji Święta Niepodległości, na 
spotkanie Orzeł biały zaproszono dzieci z Przed-
szkola Publicznego nr 48. Odczytano legendę o Le-
chu oraz przedstawiono prezentację multimedialną 
dotyczącą patriotyzmu we współczesnym życiu.

13–17 listopada
Książnica Pomorska, z okazji Światowego Tygo-
dnia Przedsiębiorczości, zaprosiła zorganizowane 
grupy młodzieży do udziału w warsztatach z za-
kresu edukacji ekonomicznej z wykorzystaniem 
symulacyjnej gry planszowej Chłopska Szkoła 
Biznesu.

14 listopada
Światowy Dzień Seniora świętowała 50-osobowa 
grupa starszych osób z gminy Polanów, biorąc 
udział w wyjeździe, zorganizowanym przez bi-
bliotekę, do Multikina w Koszalinie na film Listy 
do M. 3.

W Książnicy Pomorskiej spotkanie autorskie 
miał Jakub Żulczyk – niezwykle popularny, ale 
i uznany przez krytykę pisarz, publicysta i sce-
narzysta. Za powieś Ślepnąc od świateł otrzymał 
nominację do Paszportu Polityki. Jego ostatnia 
powieść Wzgórze psów została dobrze przyjęta 
zarówno przez czytelników, jak i krytyków, a se-
rial Belfer, do którego napisał scenariusz, bije 
rekordy popularności. Autor opowiadał licznie 
zgromadzonej publiczności o swojej pracy pisa-
rza i scenarzysty.

W Centrum Kultury i Miejskiej Bibliotece Pu-
blicznej w Chojnie spotkanie DKK uświetniła 
Agnieszka Lingas-Łoniewska. 

W Koszalińskiej Bibliotece Publicznej, z okazji 
70-lecia tej instytucji, z czytelnikami spotkał się 
pisarz i publicysta Andrzej Pilipiuk. 

Teatr Rozmaitości Gwitajcie w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Goleniowie (13.11)
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W ramach cyklu „Szczecińskie wtorki”, w Filii 
nr 54 ProMedia Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Szczecinie, dyskutowano o postrzeganiu śmierci 
w kulturze dawnej i obecnej, etyce badań nad zmar-
łymi w dawnych czasach, ekshumacjach, rabowaniu 
i niszczeniu grobów, rozumieniu śmierci. W roz-
mowie udział wzięli: Krzysztof Kowalski (dyrektor 
Działu Archeologicznego Muzeum Narodowego 
w Szczecinie), dr hab. Iwona Teul (Zakład Anatomii 
Prawidłowej i Klinicznej Pomorskiego Uniwersyte-
tu Medycznego), dr n.med. Andrzej Ossowski (kie-
rownik Katedry Genetyki Sądowej PUM, pionier 
w badaniach miejsc spoczynku z czasów drugiej 
wojny światowej), dr Marta Chmiel-Chrzanowska 
(Katedra Archeologii Instytutu Historii i Stosunków 
Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego).

15 listopada
W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łobzie miał 
miejsce wernisaż wystawy Z kaszubsko-słowiań-
skich i polskich losów Pomorza Zachodniego, przy-

gotowanej przez Oddział w Szczecinie Zrzeszenia 
Kaszubsko-Pomorskiego. Na ekspozycję złożyło 
się kilkanaście plansz przedstawiających archiwal-
ne dokumenty i obrazujących historię regionu. 

W Filii nr 8 Koszalińskiej Biblioteki Publicznej 
członkowie DKK dzielili się wrażeniami po prze-
czytaniu Kasacji Remigiusza Mroza.

Natomiast w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Kołobrzegu, w dniu tym, miłośnicy interesują-
cych książek dyskutowali o publikacji Agnieszki 
Rezler zatytułowanej Lawa, owce i lodowce. Nie-
samowita Islandia.

W Pyrzyckiej Bibliotece Publicznej, w ramach 
DKK, odbyło się spotkanie autorskie z Agnieszką 
Lingas-Łoniewską. 

W Filii nr 4 Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Szczecinie członkowie DKK omawiali Rzeczy, 
których nie wyrzuciłem Marcina Wicha.

Wernisaż wystawy Magia Moraw w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Świnoujściu (17.11)
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W Filii nr 54 ProMedia Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Szczecinie spotkał się TechKlub. Poru-
szano kwestie wykorzystania nowych technologii 
w trzecim sektorze.

16 listopada 
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Pola-
nowie zorganizowała zajęcia czytelnicze dla 
przedszkolaków. Wzięły w nich udział pięciolat-
ki i sześciolatki. Dzieci zapoznały się z historią 
pluszowego misia oraz obejrzały przygotowaną 
przez bibliotekarki inscenizację opowiadania 
Operacja spacerek. Przedszkolaki z zaintereso-
waniem śledziły przygody Kubusia Puchatka 
i jego przyjaciół. 

W Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Trze-
biatowie na spotkaniu DKK gościła Agnieszka 
Lingas-Łoniewska. 

W bibliotece publicznej w Koszalinie, dzienni-
karz specjalizujący się w historii tego miasta Piotr 
Polechoński, promował swoją najnowszą książkę 
Sekrety Koszalina.

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kołobrzegu 
przeprowadzono pierwsze z listopadowych „Arty-

stycznych czwartków” – zajęć plastyczno-manual-
nych dla dzieci. Temat miesiąca brzmiał Listopadowe 
cuda, czyli coś z niczego. Maluchy indywidualnie wy-
konywały ozdoby z pomponów i patyków, a wspólnie 
stworzyły plakat i papierową rozetę. 

17 listopada
W Galerii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świ-
noujściu otwarto wystawę fotograficzną zatytuło-
waną Magia Moraw. Była ona owocem wyjazdów 
plenerowych świnoujskich artystów fotografi-
ków: Cezarego Dubiela, Andrzeja Krupińskiego, 
Waldemara Żaka, Alfreda Żurawskiego.

W Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej 
w Goleniowie odbył się nadzwyczajny, pierw-
szy w historii, „Turniej Trójmagiczny” – gratka 
dla fanów Harry’ego Pottera. Uczestników zma-
gań podzielono na cztery domy Hogwartu, które 
zmierzyły się w magicznych konkurencjach, ta-
kich jak: czarodziejskie rozsypanki, Quidditch 
Pong, mapa Huncwotów. Zawodnicy mogli uzy-
skać dodatkowe punkty dla swojego domu, odpo-
wiadając na zadawane im pytania.

Agnieszka Lingas-Łoniewska, pod auspicjami 
DKK, miała spotkania autorskie w Gminnej Bi-

„Turniej Trójmagiczny” w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Goleniowie (17.11)



162162

BIBLIOTEKARZ ZACHODNIOPOMORSKI

bliotece Publicznej w Stanominie i w Białogardz-
kiej Bibliotece Publicznej.

W Filii nr 54 ProMedia Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Szczecinie z czytelnikami spotkał 
się Michał Cholewa, pisarz specjalizującym się 
w militarnej science fiction.

18 listopada 
W Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej 
w Goleniowie koncertował Marek Dyjak. Wy-
słuchali go fani muzyka z całego województwa. 
Publiczność usłyszała piosenki z jego najnowszej 
płyty Pierwszy śnieg, ale nie zabrakło również 
największych hitów, dzięki którym artysta zaist-
niał na muzycznej mapie Polski.

Dyskusyjny Klub Książki przy Miejskiej Biblio-
tece Publicznej w Darłowie przygotował spotka-
nie autorskie z Agnieszką Lingas-Łoniewską. 

19 listopada
W Pyrzyckiej Bibliotece Publicznej Stanisław 
Heropolitański przeprowadził warsztaty czytel-

nicze Podążać za marzeniem. Ich celem było 
ukształtowanie umiejętności głośnego czytania 
tekstu ze zrozumieniem, właściwą interpreta-
cją i dykcją. W zajęciach uczestniczyła klasa 
pierwsza, o profilu dziennikarskim, z Zespołu 
Szkół nr 1.

W Filii nr 54 ProMedia Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Szczecinie z czytelnikami spotkała się 
Katarzyna Marciszewska, autorka powieści kry-
minalnej Wiedźmy Himmlera.

20 listopada
W Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej 
w Goleniowie behawiorystka Ewelina Pietrzak-
Giec poprowadziła „Psią lekcję”. Towarzyszyła 
jej suczka Korba i pies Pago. Uczestniczące w za-
jęciach dzieci z Przedszkola Publicznego nr 2 za-
poznały się z najważniejszymi zasadami opieki 
nad psem i zachowania w przypadku zagrożenia 
ze strony agresywnych zwierząt. 

W tym samym dniu placówka ta podjęła współ-
pracę w zakresie działań kulturalnych i edukacyj-
nych ze Środowiskowym Domem Samopomocy 

Koncert Marka Dyjaka w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Goleniowie (18.11)
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w Goleniowie. Przedstawiciele książnicy złożyli 
w nim wizytę, podczas której wspólnie czytano 
i bawiono się w teatr.

20–22 listopada
Pisarz Jakub Skworz miał spotkania autor-
skie w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej 
oraz w książnicach w Będzinie, Biesiekierzu, 
Bobolicach, Manowie, Mielnie, Polanowie, 
Sianowie i Świeszynie.

21 listopada
W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Moryniu 
Anna Uszyńska, reprezentantka Wydawnictwa 
MODO, zapoznała pierwszoklasistów z miejsco-
wej szkoły podstawowej z serią książeczek Cie-
kawski Georg Hansa Augusto Reya. 

Przedstawicielka Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej w Kołobrzegu, z okazji Dnia Pluszowego 
Misia, złożyła wizytę w Przedszkolu Miejskim 
nr 10. Dzieci rozwiązywały zagadki o misiach 
i poznały historię powstania pluszowej zabaw-
ki. Bibliotekarka przedstawiła także prezentację 
multimedialną o książce Uśmiechnij się Misiu 
Katji Reider.

Tego samego dnia w kołobrzeskiej książnicy Te-
atr EDU-ARTIS z Krakowa wystawił spektakl 
profilaktyczny Cyberpułapka. 

22 listopada 
Książnica Pomorska zapoczątkowała cykl „No-
wości regionalne – spotkania autorskie”, reali-
zowany we współpracy z Fundacją Ścieżkami 
Pomorza. Podczas inauguracji Piotr Piętkowski 
zaprezentował swoją książkę Rzeki pomorskie 
w świetle źródeł historycznych i archeologicznych 
do końca XII wieku.

W czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej Wa-
łeckiego Centrum Kultury przeprowadzono Dyk-
tando dla VIP-ów. Rozesłano ponad 70 zaproszeń, 
ale tylko nieliczni z nich skorzystali. Najlepiej 
z ortografią poradziła sobie sekretarz miasta.

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kołobrzegu 
Sebastian Hennig i Mateusz Matuszewski opo-
wiedzieli o pierwszej części swojej podróży na 
trasie Polska – Chiny (Aventura – Azja 2017).

W Filii nr 36 Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Szczecinie DKK omawiał Gorące mleko De-
borah Levy.

Podsumowanie XIX Regionalnego Przeglądu Twórczości Literackiej „Bajkowe spotkanie” w Bibliotece Publicz-
nej w Złocieńcu (23.11)
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W Filii nr 54 ProMedia Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Szczecinie można było spotkać się 
z Alicją Makowską, autorką książki Aremil ilu-
zjonistów.

23 listopada 
W Bibliotece Publicznej w Złocieńcu uroczy-
ście podsumowano XIX Regionalny Przegląd 
Twórczości Literackiej „Bajkowe spotkanie”, 
zorganizowany wspólnie ze Stowarzyszeniem 
Przyjaciół Kultury Inspiracja. W zmaganiach 
wzięło udział 24 uczniów szkół podstawowych 
i gimnazjów ze Złocieńca, Czaplinka, Drawska 
Pomorskiego, Mielenka Drawskiego i Nowego 
Worowa. Zadaniem do wykonania było napisa-
nie bajki, która poruszy serce każdego dziecka 
oraz wykonanie do niej ilustracji. Zaplanowano 
wydanie zbioru nadesłanych tekstów w formie 
książki (dzięki dofinasowaniu starosty draw-
skiego). 

Miejska Biblioteka Publiczna w Międzyzdro-
jach zorganizowała jesienny wieczór poezji, po-
święcony twórczości Bolesława Leśmiana. Naj-
pierw Anna Piecyk i Szymon Głod przedstawili 
krótką biografię poety, a następnie uczniowie ze 

Szkoły Podstawowej nr 1 recytowali jego wier-
sze. Wydarzenie zakończyło się zwiedzaniem 
wystawy zdjęć i aparatów fotograficznych Ra-
fała Naumuka.

Książnica Pomorska, wspólnie z Regionalnym 
Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej w Szczeci-
nie, zorganizowała konferencję Józef Piłsudski –  
myśl polityczna, polityka zagraniczna i relacje 
z sąsiadami. Rozpoczęła ją szczecińska premiera 
filmu dla dzieci o Marszałku. Następnie wykłady 
wygłosili: dr Przemysław Benken, dr Wojciech 
Lizak, dr Maciej Maciejowski, dr Magdalena 
Semczyszyn, dr Michał Siedziako, dr hab. To-
masz Sikorski. 

W Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicz-
nej w Goleniowie przeprowadzono warsztaty 
literacko-plastyczne dla dzieci zatytułowane 
Ciekawski George. Po krótkim wprowadzeniu 
dzieci wysłuchały opowiadania o przygodach 
małpki oraz spróbowały sił w składaniu papie-
rowych statków. 

W Koszalińskiej Bibliotece Publicznej miejscowa 
poetka Stanisława Schreuder promowała swój 
nowy tomik Między nami grzesznikami

Jesienny wieczór poezji poświęcony twórczości Bolesława Leśmiana w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mię-
dzyzdrojach (23.11)
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Stanisława Schreuder w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej (23.11)

Roman Czejarek w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Dziwnowie (24.11)
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24 listopada
W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Dziwnowie 
Roman Czejarek promował swoją najnowszą 
książkę Sekrety Pomorza Zachodniego.

W Książnicy Pomorskiej, trzecią odsłonę cyklu 
„Dziedzictwo przyrodnicze Pomorza Zachodniego” 
poświęcono Szczecińskiemu Parkowi Krajobrazo-
wemu Puszcza Bukowa. Piękno krajobrazu, faunę 
i florę, rezerwaty przyrody zaprezentował Tomasz 
Cerebież-Tarabicki z Zespołu Parków Krajobra-
zowych Województwa Zachodniopomorskiego, 
natomiast dziedzictwo historyczne i kulturowe, 
zabytki znajdujące się na terenie Puszczy Buko-
wej i w jej otulinie omówił dr hab. Paweł Gut z Ar-
chiwum Państwowego w Szczecinie.

W tym samym dniu biblioteka wojewódzka, wraz 
ze Stowarzyszeniem Dziennikarzy Rzeczypo-
spolitej Polskiej Pomorze Zachodnie, zaprosiła 
szczecinian na spotkanie z mistrzami kamery –  
operatorami filmowymi i studyjnymi, długolet-
nimi pracownikami TVP Szczecin: Gerardem 
Aniołkowskim, Leszkiem Foltynem, Janem 
Kuczerą. Wydarzenie poprowadziły dziennikarki 
Anna Kolmer i Helena Kwiatkowska.

W Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej 
w Goleniowie świętowano Dzień Pluszowego 
Misia. Uwielbiani przez dzieci bohaterowie bajki 
Masza i Niedźwiedź, w towarzystwie przedstawi-
cieli lokalnego samorządu, zapewnili przedszko-
lakom pełen zabawy poranek.

W Filii nr 13 Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Szczecinie DKK analizował Czasy secondhand. 
Koniec czerwonego człowieka Swietłany Aleksi-
jewicz.

W Filii nr 54 ProMedia Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Szczecinie z czytelnikami spotkał się 
Jacek L. Komuda – pisarz, historyk, autor powieści 
historycznych, marynistycznych oraz zbiorów opo-
wiadań, których akcja rozgrywa się w XVII wieku.

27 listopada 
Oddział Dziecięcy Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Wałczu odwiedzili wychowankowie 

z Przedszkola Publicznego Stokrotka. Dzieci po 
raz pierwszy spotkały się z działającą przy Wa-
łeckim Centrum Kultury orkiestrą perkusyjną. 
Po wprowadzeniu teoretycznym nastąpiła część 
praktyczna, w trakcie której można było spróbo-
wać zagrać na wybranym instrumencie. Na za-
kończenie przedszkolaki wysłuchały kilku utwo-
rów wykonanych przez orkiestrę.

W Książnicy Pomorskiej, w ramach Centrum Ak-
tywności Kulturalnej Osób Niesprawnych Wzro-
kowo, z czytelnikami spotkał się z prof. Juliusz 
Engelhardtem, autor książki Moje prywatne opo-
wiadania kołymskie.

W Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicz-
nej w Goleniowie przeprowadzono cukierkowe 
warsztaty dla podopiecznych Środowiskowego 
Domu Samopomocy.

W Filii nr 54 ProMedia Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Szczecinie z czytelnikami spotkał się 
Filip Springer – reportażysta, fotoreporter, autor 
przewodnika Księga zachwytów oraz zbioru re-
portaży Miasto Archipelag. Polska mniejszych 
miast.

28 listopada 
Książnica Pomorska, wspólnie z Kuratorium 
Oświaty w Szczecinie, przeprowadziła akcję 
Młodzieży czytanie, skierowaną do uczniów, na-
uczycieli i dyrektorów zachodniopomorskich 
szkół ponadgimnazjalnych oraz przedstawicie-
li środowiska oświaty i kultury. Jej celem było 
rozbudzenie zainteresowania klasyką literatury 
polskiej i propagowanie czytelnictwa. Uczestnicy 
przedsięwzięcia czytali utwory Stanisława Wy-
spiańskiego, w związku z przypadającą 110 rocz-
nicą śmierci pisarza. W wydarzeniu udział wzięło 
20 szkół ponadgimnazjalnych z województwa 
zachodniopomorskiego. Gościem specjalnym był 
popularny raper i tekściarz Łona.

W tym samym dniu biblioteka wojewódzka 
wspólnie z Kołem Repatriantów przy Stowarzy-
szeniu Wspólnota Polska w Szczecinie zaprosiła 
na kolejne spotkanie, podczas którego wspomina-
no przeżycia swoje i bliskich na zesłaniu w głąb 
Rosji, dzielono się nimi z młodszym pokoleniem.
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W Filii w Dołujach Gminnego Centrum Kultury i Bi-
blioteki w Dobrej z członkami DKK i zainteresowani 
czytelnikami spotkał się Filip Springer.

Przedstawicielka Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Kołobrzegu odwiedziła podopiecznych Ośrodka 
Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego.  
Dzieci oglądały książeczki dźwiękowe, pluszowe, 
dotykowe o różnej strukturze oraz wysłuchały 
wesołych opowiadań o misiach, księżniczkach 
i ulubionych zwierzątkach.

29 listopada
W Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Po-
lanowie otwarto wystawę Wyczarowane z nitki. 
Przygotowano ją, pragnąc ocalić od zapomnienia 
dawne techniki rękodzielnicze oraz aby pokazać 
szerszej publiczności działania miejscowych 
twórców. Znalazły się na niej prace szydełkowe 
wykonane przez Helenę Szymczyk – serwety, ser-
wetki, bieżniki oraz robótki o tematyce bożonaro-
dzeniowej. W trakcie wernisażu odbyła się także 
pogadanka z autorką prac. Ekspozycję zorganizo-
wano w ramach cyklu „Polanowscy artyści”.

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łobzie 
z całodniową wizytą gościła Dorota Schram-
mek. Pisarka pięć razy przeprowadziła warszta-
ty, w których uczestniczyli uczniowie ze Szkoły 
Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 2, Ze-
społu Szkół w Łobzie oraz stali czytelnicy i sym-
patycy biblioteki.

W Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Bierzw-
niku Filip Springer spotkał się z członkami DKK 
i zainteresowanymi czytelnikami.

W Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej 
w Goleniowie przeprowadzono warsztaty deco-
upage.

W Zespole Szkół nr 1 w Koszalinie, w ramach bi-
bliotecznego DKK, analizowano Króla węży Jeffa 
Zentnera.

W Filii nr 6 Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Szczecinie DKK analizował publikację Marci-
na Mamonia zatytułowaną Wojna braci. Bojowni-
cy, dżihadyści, kidnaperzy.

Filia nr 8 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szcze-
cinie obchodziła 60-lecie swojego istnienia. Z tej 
okazji każdemu czytelnikowi odwiedzającemu 
w tym dniu placówkę proponowano słodki po-
częstunek. Można było także obejrzeć wystawę 
starych zdjęć, książek i dokumentów związanych 
z działalnością filii.

30 listopada
W Książnicy Pomorskiej Rafał Grzenia opowie-
dział o rewolucyjnym pokoleniu arabskiej wiosny 
i jego klęsce, o narodzinach ekstremizmu islam-
skiego, początkach wielkiej wędrówki uchodź-
ców do Europy oraz o pracy reportera w pogrą-
żonej w wojnie Syrii. Za tło opowieści posłużyły 
zdjęcia Macieja Moskwy oraz fragmenty książki 
Sura. 

Tego samego dnia biblioteka wojewódzka, 
wspólnie ze szczecińskim oddziałem Związku 
Literatów Polskich, w Galerii Jednego Wiersza 
przedstawiła utwór Ryszarda Grabowskiego. Ar-
tysta był założycielem grupy poetyckiej Metafora. 
W Szczecinie mieszkał od 1946 roku do śmierci 
w 1987. Oprócz poezji pisał utwory satyryczne 
i opowiadania, a także teksty piosenek. Prezen-
tacji towarzyszył wykład o członkach Metafory, 
który wygłosił dr hab. Jerzy Madejski, prof. US.

W Koszalińskiej Bibliotece Publicznej, w ramach 
obchodów 70-lecia instytucji, odbyło się spotka-
nie autorskie z „królową powieści historycznej” 
Elżbietą Cherezińską.

W Bibliotece Publicznej w Trzebiatowie prof. 
Aniela Książek-Szczepanikowa z Uniwersyte-
tu Szczecińskiego wygłosiła prelekcję Wczoraj 
i dziś – Wesele Stanisława Wyspiańskiego z pozy-
cji ery multimediów.

W Filii nr 14 Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Szczecinie członkowie DKK rozprawiali o po-
zycji Przeznaczenie, traf, przypadek Jacka Cygana.

1 grudnia   
W Książnicy Pomorskiej głównym punktem 
programu kolejnego spotkania poświęconego 
Ludwikowi Zamenhofowi był wykonany przez 
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Wernisaż wystawy Wyczarowane z nitki w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Polanowie (29.11)

Dorota Schrammek w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łobzie (29.11)
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Helenę Biskup monodram Mario Migliuciego 
Doktoro Esperanto. Wydarzenie zorganizowano 
wspólnie ze szczecińskim oddziałem Polskiego 
Związku Esperantystów oraz Zachodniopomor-
skim Stowarzyszeniem Esperantystów.

Tego samego dnia w bibliotece wojewódzkiej 
odbyła się druga ogólnopolska konferencja Od 
Pedagogium Książęcego do Gimnazjum Mariac-
kiego w Szczecinie (1543–1945), poświęcona 
najważniejszym placówkom oświatowym daw-
nego Szczecina. Zbiory Gimnazjum Mariackiego 
częściowo przetrwały do dzisiaj i stanowią jedną 
z najcenniejszych kolekcji Książnicy Pomorskiej 
oraz innych bibliotek naukowych w Polsce. Re-
feraty wygłosili przedstawiciele uniwersytetów 
z Gdańska, Szczecina, Poznania i Torunia, Po-
morskiej Akademii Medycznej, Akademii Po-
morskiej, Archiwum Państwowego w Szczecinie 
i Książnicy Pomorskiej. Zaplanowano wydanie 
monografii pokonferencyjnej.

Ukazał się ranking bibliotek „Rzeczpospolitej”, 
w którym drugie miejsce w Polsce zdobyła Bi-
blioteka Publiczna Gminy i Miasta Sianów. Bi-
bliotekę Publiczną Gminy Biesiekierz sklasyfiko-
wano na 34 miejscu, Bibliotekę Publiczną Miasta 
i Gminy Polanów na 93.

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kołobrze-
gu zainicjowano grudniowe „Spotkania z lite-
raturą”. Dzieci wysłuchały książki Ruthie i jej 
kłamstewka Laury Rankin. Kolejne odsłony 
przedsięwzięcia miały miejsce 7, 8, 14, 15, 19, 
20 i 21 dnia miesiąca. Czytano takie książki jak: 
Franklin i prezent świąteczny Paulette Bougeo-
is, Dzielna Kajsa Astrid Lindgren, Cudowne 
święta, Pan Brumm obchodzi Boże Narodzenie 
Daniela Nappa, Boże Narodzenie krowy Zosi 
Geoffroya de Pennarta, Moja pierwsza książ-
ka na święta Marii Rity Gentili, Magia świąt. 
Polskie zwyczaje, kolędy, opowieści Agnieszki 
Skórzewskiej.

Spotkanie autorskie z Elżbietą Cherezińską w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej (30.11)
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W Filii nr 14 Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Szczecinie uroczyście otwarto wystawę histo-
ryczno-przyrodniczą Podjuchy i Regalica. Złoży-
ły się na nią materiały zebrane przez Lilianę Gier-
czak i Jakuba Olszewskiego, prezentujące dzieje 
osadnictwa i pracy nad Regalicą, jak również fau-
nę i florę tej części Odry Wschodniej. Wystawę 
można było oglądać do 21 grudnia.

 
W Filii nr 54 ProMedia Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Szczecinie Roman Ciepliński promo-
wał swoją książkę Śnieg i mgła.

4 grudnia
W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kołobrzegu 
zainaugurowano grudniowe „Bajkowe poranki”. 

W Filii nr 54 ProMedia Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Szczecinie po raz kolejny zorganizo-
wano wydarzenie Taktownie O Komiksie – dys-
kusyjny klub komiksowy spotkanie 15. Jego hasło 

brzmiało Komiks erotyczny: estetyka, fabuła, edu-
kacja.

4–7 grudnia 
W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Świnoujściu 
odbywały się świąteczne spotkania dla dzieci. 
W ich programie znalazł się spektakl Świąteczni 
goście Mikołaja w wykonaniu aktorów Teatru 
Polskiego ze Szczecina, a także warsztaty pla-
styczne i zabawy mikołajkowe. Maluchy między 
innymi tworzyły kartki z życzeniami świątecz-
nymi dla Mikołaja, które następnie wysłano do 
niego do Finlandii. Poza tym czytano wierszyki 
i opowiadania związane z nadchodzącymi świę-
tami.

5 grudnia
W Szkole Podstawowej nr 2 w Wapnicy przepro-
wadzono rodzinne warsztaty plastyczne Fabry-
ka ozdób świątecznych. W rodzinnej atmosferze 
dzieci, młodzież i dorośli wykonywali choinko-

Spotkanie autorskie z Pawłem Arkadym Fiedlerem w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej (06.12)
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we ozdoby. Zajęcia kontynuowano 13 i 14 grud-
nia w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Międzyzdrojach.

W Filii nr 6 Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Szczecinie odbyło się spotkanie Dąbie (nie)ist-
niejące – spotkanie o miejscach, których już nie 
ma. Wydarzenie zostało zaaranżowane przez Kin-
gę Rabińską w ramach Stypendium Twórczego 
Miasta Szczecina. Jako prelegent wystąpił prze-
wodnik miejski Przemysław Głowa oraz prezes 
stowarzyszenia STOMIDO Czesław Dziembaj. 
Głównym celem spotkania było wytyczenie szla-
ku pamięci miejsc, które nie przetrwały drugiej 
wojny światowej.

6 grudnia
Bohaterem, mającego miejsce w Książnicy Po-
morskiej, piątego spotkania z cyklu „Ludzie nauki 
Pomorza Zachodniego” był prof. Henryk Michał 
Lesiński (1923–1994) – historyk, archiwista, po-
morzoznawca, mediewista, współtwórca Szcze-
cińskiego Towarzystwa Naukowego. Naukowca 
wspominano w przededniu 95 rocznicy jego 
urodzin. O jego pracy i osiągnięciach opowiadali 
prof. dr hab. Radosław Gaziński oraz prof. dr hab. 
Kazimierz Kozłowski. Wspomnieniami o ojcu 

podzieliła się Hanna Lech. Wydarzeniu towarzy-
szyła uroczystość wręczenia Medalu Szczeciń-
skiego Towarzystwa Naukowego Amicus Scien-
tiae et Veritatis, przyznawanego naukowcom za 
ich szczególny wkład w rozwój nauki.

W tym samym dniu w bibliotece wojewódzkiej 
miała miejsce siódma odsłona cyklu „Mruczę 
więc jestem”, którego celem jest budowanie 
postaw otwartości, tolerancji i szacunku wśród 
dzieci i młodzieży do książek i świata zwie-
rząt. Program wokalno-muzyczny przygotowali 
uczniowie ze Szkół Podstawowych nr 35 i 63 
w Szczecinie oraz Państwowej Szkoły Podsta-
wowej w Mierzynie. Wiersze o kotach krakow-
skiego poety Franciszka Klimka czytał Stanisław 
Heropolitański. Rozstrzygnięto również konkurs 
fotograficzny Świat zwierząt naszym światem. 
Laureatom wręczono nagrody, a wyróżnione pra-
ce były eksponowane w Książnicy Pomorskiej 
do 31 grudnia. Współorganizatorem wydarzenia 
było Stowarzyszenie Społeczno-Ekologiczne 
Zwierzęcy Telefon Zaufania, a sponsorem nagród 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej.

W Koszalińskiej Bibliotece Publicznej, w ramach 
realizacji projektu Tomek i tajemnica zaginionego 

Spotkanie z okazji 100-lecia stosunków polsko-amerykańskich w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej (06.12)
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pomnika, dwa razy zorganizowano spotkanie au-
torskie z Pawłem Arkadym Fiedlerem.

Tego samego dnia w placówce tej, z inicjatywy 
Ambasady Amerykańskiej w Warszawie, święto-
wano 100-lecie ustanowienia stosunków polsko-

-amerykańskich. Uroczystość poprowadziła Chri-
sty Brown z przedstawicielstwa USA w Polsce. 
Korzystając z łączy internetowych, wysłuchano 
okolicznościowego przemówienia ambasadora 
Paula W. Jonesa. Przybyła na uroczystość mło-
dzież z koszalińskich liceów pozdrowiła dyplo-
matę, a także uczestników wydarzenia z innych 
miast. Był też okolicznościowy tort.

W Filii nr 8 Koszalińskiej Biblioteki Publicznej 
DKK rozprawiał o Portrecie młodej wenecjanki 
Jerzego Pilcha.

Spotkanie mikołajkowe dla dzieci przygotowano 
w Filii nr 54 ProMedia Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Szczecinie. Gościem specjalnym była 

Anna Sakowicz, z którą rozmawiano o jej najnow-
szej książce Leniusiołki.

6–30 grudnia
W Galerii REGION Koszalińskiej Biblioteki Pu-
blicznej można było podziwiać wystawę Tomek 
i tajemnica zaginionego pomnika złożoną z kart 
komiksu stworzonego przez dzieci podczas re-
alizacji projektu o tej samej nazwie. Uroczyste 
otwarcie ekspozycji odbyło się 6 grudnia podczas 
finału przedsięwzięcia.

7 grudnia 
W Koszalińskiej Bibliotece Publicznej, z okazji 
jej 70-lecia, z czytelnikami spotkał się pisarz 
Łukasz Orbitowski, laureat Paszportu Polityki.

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kołobrze-
gu zorganizowano spotkanie autorskie z Magdą 
Omilianowicz.

Spotkanie autorskie z Łukaszem Orbitowskim w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej (07.12)
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7–14 grudnia 
W Książnicy Pomorskiej zaprezentowano pod-
dane renowacji w 2017 roku inkunabuły ze zbio-
rów instytucji – wydaną w 1486 roku w Wenecji 
Pantheologię Raineriusa de Pisis oraz wydruko-
wane w Strasburgu w 1489 roku dzieło Sermones 
Johannesa de Werdeny. Ich konserwacja możliwa 
była dzięki wsparciu finansowemu ministra kultu-
ry i dziedzictwa narodowego w ramach programu 
Wspieranie działań muzealnych oraz środkom z bu-
dżetu województwa zachodniopomorskiego. Re-
nowacja objęła pełną konserwację kart w blokach 
oraz rekonstrukcję opraw z zachowaniem wszyst-
kich oryginalnych elementów XV-wiecznych wraz 
z odtworzeniem brakujących zapinek i klamer spi-
nających blok. O szczegółach prac opowiedziały 
konserwatorki zajmujące się odnowieniem ksiąg.

8 grudnia 
W Bibliotece Publicznej w Złocieńcu Agnieszka 
Stefaniak-Śmietanka przeczytała zaproszonym 
przedszkolakom fragment swojej książki Rubin 
i święta. 

W Książnicy Pomorskiej debatę bohaterów książ-
ki Police – historia nieznana, o konsekwencjach 
wynikających z wprowadzenia stanu wojenne-
go w tym mieście, poprowadził autor publikacji 
Adam Wosik – dziennikarz Radia Szczecin. Dys-
kusji towarzyszyła prezentacja książki.

W Filii nr 54 ProMedia Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej spotkanie autorskie miał, uznawany za 
jednego z najlepszych autorów horrorów w Pol-
sce, Łukasz Orbitowski.

9 grudnia
W Książnicy Pomorskiej, w ramach działalno-
ści Centrum Aktywności Kulturalnej Osób Nie-
sprawnych Wzrokowo, miało miejsce spotkanie 
pastorałkowe Bóg się rodzi, moc truchleje…

W Filii nr 54 ProMedia Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Szczecinie pierwsze „Szczecińskie 
spotkanie z Azją” przebiegło pod hasłem Boże 
Narodzenie w Japonii. Zostało zorganizowane 
przez Umi-No Koe oraz stowarzyszenie Today.
Szczecin.

Agnieszka Stefaniak-Śmietanka w Bibliotece Publicznej w Złocieńcu (08.12)
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11 grudnia 
Polanowską bibliotekę odwiedziła grupa pensjo-
nariuszy ze Środowiskowego Domu Samopomo-
cy Oaza w Krągu. Goście obejrzeli przygotowaną 
przez bibliotekarki inscenizację opowiadania Ope-
racja Spacerek i wysłuchali bajki Mikołajowy strój. 
Nie zabrakło również wspólnego przeglądania 
książek i rozmów o świętach Bożego Narodzenia.

W Filii nr 54 ProMedia Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Szczecinie można było wziąć udział 
w rozmowie z Piotrem Lipińskim, który opowia-
dał między innymi o swojej najnowszej książce 
Bierut. Kiedy partia była bogiem.

12 grudnia   
W Książnicy Pomorskiej Małgorzata Duda zapre-
zentowała swoje książki, zatytułowane Sydonia 
von Borcke i Zielenica z Trzęsacza.

W Bibliotece Publicznej w Trzebiatowie odbył 
się Międzyszkolny Turniej Czytelniczy Wszystkie 
stworzenia duże i małe doktora Dolittle.

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sławnie, 
pracownicy publicznych książnic powiatu sła-
wieńskiego uczestniczyli w szkoleniu Ochrona 
danych osobowych w bibliotekach – jak bezpiecz-
nie korzystać z Internetu. Poprowadził je członek 
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy 
Polskich i przewodniczący jego oddziału w Ko-
szalinie – Dariusz Florek. Omawiano zagadnienia 
związane ze zmianami w przepisach prawa doty-
czącymi ochrony danych osobowych oraz przed-
stawiono przykłady konkretnych zagrożeń w sie-
ci. Podczas szkolenia pożegnano odchodzącą na 
emeryturę panią Izabelę Wachowską. 

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kołobrzegu 
Teatr Rozmaitości Gwitajcie przedstawił spektakl 
Tuż za pasem święta.

Inscenizacja opowiadania Operacja Spacerek w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Polanowie (11.12)
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W Filii nr 54 ProMedia Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Szczecinie miała miejsce kolejna od-
słona cyklu „Tożsamość i Historia – szczecińskie 
wtorki”, zatytułowana Pierwsza gwiazdka – o tym 
jak tradycje świąteczne czynią nas lepszymi. Roz-
mawiano o świątecznych obyczajach, zwłaszcza 
tych związanych z miastem.

12–29 grudnia 
W Filii nr 5 Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Szczecinie czytelnicy wymieniali się między 
sobą książkami. 

13 grudnia   
W Książnicy Pomorskiej Kamil Biały, redaktor 
i tłumacz wydanej w 2017 roku nakładem Wy-
dawnictwa Naukowego Wydziału Humanistycz-
nego Uniwersytetu Szczecińskiego Minerwa 
książki Historia rzymska. Księgi Seweriańskie 
(LXXIII–LXXX) Kasjusza Diona (163/164 – około 
235), wprowadził słuchaczy w epokę starożytnego 
historyka, opowiedział o jego dziele, a także o pra-
cach nad swoim przekładem, na potrzeby którego 
samodzielnie nauczył się języka greckiego.

W tym samym dniu w bibliotece wojewódzkiej 
swoją książkę zaprezentowali Zbigniew Jagniąt-
kowski (przedsiębiorca, żeglarz i działacz spo-
łeczny) oraz Sławomir Doburzyński (pracownik 
samorządowy). W publikacji Stocznia 3.0. Prze-
mysł pomiędzy państwem a rynkiem odnieśli się 
do rozpowszechnianych nieporozumień, przekła-
mań i półprawd dotyczących produkcji i remon-
tów statków w Szczecinie.

W Filii nr 12 Koszalińskiej Biblioteki Publicznej 
członkowie DKK dzielili się wrażeniami po prze-
czytaniu Hardej Elżbiety Cherezińskiej.

Z kolei w Filii nr 9 książnicy w Koszalinie, 
w dniu tym, miłośnicy dobrych książek dyskuto-
wali o pozycji Danke Dominiki Dymińskiej.

Natomiast w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ko-
łobrzegu DKK tego dnia omawiał Ćmę Katji Kettu.

W Filii nr 54 ProMedia Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Szczecinie dyskutowano na temat 

Regionalizm a badania historyczne na Pomorzu 
Zachodnim. Głos zabrali: dr Eryk Krasucki, dr 
Paweł Migdalski, dr Radosław Ptaszyński, dr hab. 
Radosław Skrycki, prof. US. O nowym regiona-
lizmie rozmawiano w kontekście najnowszych 
publikacji historycznych poświęconych Cedyni, 
Drawsku Pomorskiemu, Kołobrzegowi i Miesz-
kowicom.

13–14 grudnia
W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Międzyzdrojach 
przeprowadzono rodzinne warsztaty plastyczne Fa-
bryka ozdób świątecznych. 

14 grudnia 
W Filii nr 54 ProMedia Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Szczecinie odbyło się spotkanie po-
etyckie z Katarzyną Michalską, autorką tomiku 
Poziomki i winogrona. Rozmowę z gościem po-
prowadził Jarosław Błahy.

15 grudnia
W sali widowiskowej Ośrodka Kultury w Miro-
sławcu odbyła się premiera trzeciego tomu książ-
ki Mirosławiec w Peerelu. Autorem wszystkich 
części jest Jarosław Leszczełowski – pasjonat 
i znawca dziejów ziemi drawskiej, złocienieckiej 
i wałeckiej. Publikacja powstała przy współpra-
cy Biblioteki Publicznej w Mirosławcu, która 
między innymi zaangażowała się w zbieranie 
funduszy. Do wydania książki przyczyniły się też 
wszystkie osoby, które udostępniły swoje zdjęcia, 
pamiątki rodzinne oraz zechciały podzielić się 
wspomnieniami.

W trakcie wydarzenia autor przedstawił, w przy-
gotowanej prezentacji multimedialnej, treści za-
warte w publikacji. Dodatkową oprawę stworzyły 
plansze ze starymi fotografiami mieszkańców 
i miasta. 

W Filii nr 3 Koszalińskiej Biblioteki Publicznej 
młodzieżowy DKK omawiał Złodziejkę książek 
Markusa Zusaka.

W Filii nr 54 Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Szczecinie, w 100 rocznicę śmierci Ludwika 
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Spotkanie świąteczne w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej (18.12)

Rodzinne warsztaty plastyczne Fabryka ozdób świątecznych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Międzyzdro-
jach (14.12)
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Zamenhofa i w 130 rocznicę istnienia Esperan-
to, odbyło się spotkanie poświęcone jego twórcy. 
Można było wysłuchać prelekcji na temat życia 
i dokonań bohatera wydarzenia, zobaczyć poka-
zową lekcję języka, obejrzeć filmy ze spotkań 
i kongresów esperanckich, a także wystawę ksią-
żek, czasopism i plakatów o tej tematyce.

16 grudnia
W Książnicy Pomorskiej Oskar Chmioła przed-
stawił dziewiąty, zamykający cykl, performance 
pod tytułem Prawda. Artysta wizualny i perfor-
mer realizował w 2017 roku w różnych miejscach 
województwa projekt Realność. Za pomocą środ-
ków plastycznych, wykorzystując sztukę koncep-
tualną, nowoczesne media i właśnie performance, 
odniósł się w nim do podstawowych pytań filozo-
fii. Był to eksperyment społeczny w formie gry, 

którego istotnymi elementami były cytaty wiel-
kich pisarzy i filozofów na temat prawdy. 

18 grudnia 
W Książnicy Pomorskiej zaprezentowano książkę 
Petera S. Cullmana Historia Żydów w Pile. Wy-
dano ją w 2016 roku w Waszyngtonie. Opisuje 
wydarzenia od 1641 roku do czasu Holocaustu. 
Autor pracował nad nią 15 lat, zbierając wspo-
mnienia ocalonych byłych pilan oraz analizując 
zbiory judaistyczne archiwów i instytucji badaw-
czych polskich, niemieckich, izraelskich i ame-
rykańskich. Wydarzeniu towarzyszyła wystawa 
fotografii i ilustracji zawartych w publikacji. 

Z inicjatywy Koła nr 1 Oddziału Koszalińskiego 
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Ko-
szalińskiej Bibliotece Publicznej odbyło się spo-

Finał konkursu na najciekawszą ozdobę bożonarodzeniową w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Polano-
wie (19.12)
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tkanie świąteczne jego członków i pracowników 
książnicy.

W Filii nr 54 ProMedia Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Szczecinie, w ramach ogólnopolskiego 
projektu Pociąg do tolerancji, pod honorowym 
patronatem marszałka województwa lubuskie-
go, odbyła się projekcja filmu Aleppo. Notatki 
z ciemności wyreżyserowanego przez Wojciecha 
Szumowskiego i Michała Przedlackiego. Obraz 
skomentowali i podsumowali przedstawiciele 
Refugees Szczecin. Współorganizatorem wyda-
rzenia było Koło nr 3 przy MBP Stowarzyszenia 
Bibliotekarzy Polskich – koordynator projektu 
Okno na Świat.

19 grudnia
W Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Po-
lanowie miał miejsce finał konkursu na najcie-
kawszą ozdobę bożonarodzeniową, ogłoszony dla 
seniorów w okresie przedświątecznym. Komi-
sja oceniająca prace zdecydowała się nagrodzić 
wszystkich jego uczestników, wręczając im po 
pamiątkowym egzemplarzu książki Naturalne 
dekoracje.

W Koszalińskiej Bibliotece Publicznej podsu-
mowano roczną współpracę bibliotek publicz-
nych powiatu. Uczestniczyli w nim bibliotekarze 
z jego terenu. W programie znalazło się między 
innymi szkolenie Gamifikowanie literatury na 
smartfonach jako sposób zaangażowania poko-
lenia Y i Z w czytanie książek przeprowadzone 
przez Piotra Milewskiego z Gdańska.

W Filii nr 54 ProMedia Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Szczecinie dr Paweł Szulc z Oddziału 
Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie wy-
głosił wykład Polscy uchodźcy w Iranie w czasie 
II wojny światowej.

20 grudnia   
W Książnicy Pomorskiej, jak co roku od kilku lat, 
z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodze-
nia, koncertowali młodzi muzycy – uczniowie 
klasy fortepianu i gitary z Pomorskiego Towa-
rzystwa Oświatowo-Kulturalnego w Szczecinie. 
Można było posłuchać kolęd, pastorałek oraz po-
pularnych piosenek bożonarodzeniowych.
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