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Szanowni Państwo,
przedstawiamy Państwu pierwszy numer pisma „Bibliotekarz Gorzowski”. Mam nadzieję, że sięgną Państwo
po nie z zainteresowaniem.
Ten rok był dla nas bardzo intensywny, zarówno w działalności bibliotekarskiej, jak i wydawniczej.
Ukazało się aż sześć książek, których Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta
jest wydawcą. Jesteśmy również beneficjentami projektów dofinasowanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Fundacji Santander. Ten rok był dla nas wyzwaniem również z innego powodu
– większość swoich działań musieliśmy przenieść do przestrzeni internetowej. Wielu bibliotekarzy stało się
na chwilę youtuberami, media społecznościowe również nie mają już przed nami tajemnic.
Zakupiliśmy do naszych zbiorów czternaście tysięcy nowych książek! Wszystko to, z myślą o naszych
czytelnikach. Ten rok zdecydowanie był dla nas katalizatorem wielu przedsięwzięć i inicjatyw. Jednym
z nich było również powstanie naszego pisma.
Patrząc na wiele fantastycznych inicjatyw bibliotekarzy w Gorzowie i okolicach postanowiliśmy, że Bibliotekarz Gorzowski stanie się czasopismem, w którym głos zabiorą nie tylko przedstawiciele gorzowskich
bibliotek, ale też bibliotekarze z małych miejscowości z północnej części województwa lubuskiego. Nasze
pismo ma służyć wymianie doświadczeń z innymi bibliotekarzami, ale chcemy by stało się także przestrzenią,
w której wymienimy się ciekawymi inicjatywami i pokażemy, czym zajmują się pracownicy bibliotek.
Codziennie otwieramy się na nowe inicjatywy i projekty, które czasem mogą wydawać się nie do zrealizowania. Jednym słowem – stawiamy na nieustanny rozwój i otwartość. Chcielibyśmy poruszać w czasopiśmie
zagadnienia związane z bieżącymi problemami bibliotek, ciekawymi akcjami czytelniczymi, warsztatem
bibliotecznym, inicjatywami, projektami, wydarzeniami i spotkaniami na bibliotekarskim szlaku. Zgodnie
z powyższymi założeniami zapraszamy do współpracy nad kolejnymi numerami „Bibliotekarza Gorzowskiego”
autorów, którzy chcieliby się podzielić swoimi artykułami z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej.
Zależy nam, by w naszym czasopiśmie pojawiały się artykuły naukowe- zapraszamy do nadsyłania swoich
prac, badań, które poruszają tematy związane z warsztatem bibliotekarza.
Mamy nadzieje, że nasze pismo zyska Państwa uznanie, a także stanie się platformą wymiany doświadczeń,
z której będą mogli korzystać wszyscy bibliotekarze.

Miłej lektury!

Sławomir Szenwald
Dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Z. Herberta w Gorzowie Wielkopolskim

dr Krystyna Kamińska
Nieznane powieści Zdzisława Morawskiego
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Archiwum pisarza

Z

dzisław Morawski urodził się
6 września 1926 r. w Aleksandrowie Kujawskim, a zmarł
28 października 1992 r. Przez wszystkie lata literackiej pracy związany
był z Gorzowem.
W pamięci czytelników trwa
przede wszystkim jako poeta. Pierwszy tom jego wierszy wydało Wydawnictwo Poznańskie w 1959 r. Za życia
ukazało się 10 tomów, po śmierci wydano jeszcze siedem, w tym wiersze
zebrane. Ponad 300 wierszy drukowanych było na łamach czasopism
literackich i w antologiach.
Pisarz wydał dwie powieści,
kilkanaście opowiadań ukazało się
w prasie literackiej i w antologiach,
kilka sztuk wystawionych było na
scenie, kilka słuchowisk w radiu.
W czerwcu 2018 r. Maria Morawska, żona Zdzisława Morawskiego, zdecydowała o przekazaniu
Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece
Publicznej im. Zbigniewa Herberta
w Gorzowie Wielkopolskim całego
archiwum męża. Wtedy okazało się,
że tylko niewielka część jego dorobku przekazana została czytelnikom.
Biblioteka przejęła to archiwum
w sierpniu i we wrześniu 2018 r.,
a w dniu 30 października tego roku
podpisała umowę ze spadkobiercą
praw autorskich – p. Wojciechem
Morawskim o zasadach dysponowania utworami.
Wszystkie archiwalia, starannie
pogrupowane i ułożone w tekach,
znajdują się w Dziale Zbiorów Specjalnych WiMBP. Archiwum jest bardzo obszerne. Składają się nań maszynopisy tekstów prozatorskich:
powieści, utworów dramatycznych,
słuchowisk, opowiadań, felietonów
oraz konspekty innych, np. scenariuszy filmów. Oddzielny zestaw
stanowią wiersze, część ułożona
w wydane tomiki, inne pochodzące
z różnych etapów pracy nad nimi.
Stosunkowo skromne są teki związane z korespondencją dotyczącą

wydawnictw. Wszystkie te materiały
zachowane są w formie maszynopisów, często w kolejnej, wyblakłej
odbitce, na pożółkłym papierze
albo na cienkich tzw. przebitkach,
co utrudnia lekturę. Na wielu autor
nanosił nie tylko korektę, ale nawet
znaczące zmiany. Niektóre utwory
mają po kilka wersji.
Odrębny zestaw obejmuje rękopisy. Są to przede wszystkim bruliony w formacie A-4. Największy
zbiór to „Zapiski codzienne”, czyli 31
tomów, w których autor ręcznie zapisywał swoje zdarzenia i refleksje
od 31 grudnia 1971 do 30 czerwca
1985 r., czyli przez 14 i pół roku. Zaledwie kilka wybranych fragmentów
ukazało się drukiem. Obecnie „Zapiski” jeszcze nie są udostępnione.
Otrzymałam możliwość zapoznania się z archiwum Zdzisława Morawskiego. Przeczytałam ok. 4500
stron maszynopisów. Po lekturze
każdego utworu robiłam notatki
dotyczące jego treści, czasami z własnymi uwagami, tylko po to, by lepiej
zapamiętać. Przedstawiam poniżej
notatki dotyczące nieznanych powieści, by pokazać ich tematy, czas
akcji, głównych bohaterów. Może
staną się one dla przyszłego badacza
inspiracją, by wgłębić się w temat.

Powieści portret wspólny
Zdzisław Morawski wydał dwie
powieści: „Kwartał bohaterów” (Łódź
1965) i „Nie słuchajcie Alojzego Kotwy” (Warszawa 1979). W latach
1988 i 1989 na łamach „Ziemi Gorzowskiej” w 27 odcinkach publikowano jego powieść „Klątwa na stacji Krzyż”. Ukazała się około połowa
całości, a redakcja nie podała przyczyn zaprzestania druku.
W archiwum Zdzisława Mora
wskiego znajduje się 13 powieści,
z tym że niektóre są wersjami wcześniejszych. Autor tylko w jednej
na końcu postawił datę, czasami
rok napisania można wyprowadzić z recenzji lub korespondencji,

ale ustalenie dokładnego czasu
powstawania powieści to zadanie
dla przyszłego badacza.
Rozpoczynał od powieści z akcją rozgrywającą się bezpośrednio
po wojnie.
W powieściach z lat 60. i 70.
interesowały go problemy moralne. W ostatniej – w „Pałacu ślubów”
– pisanej w latach 80. rozterki głównego bohatera sytuuje w krajobrazie politycznym, na tle rodzącej się
„Solidarności”.
W kilku powieściach przewodnikiem po swoim literackim świecie uczynił autor dziennikarza, najlepiej z Warszawy, który przyjeżdża

„W powieściach łatwo
można odczytać odpryski
prywatnego życia autora
(choć o nim wiemy iewiele),
a przede wszystkim
zdarzenia i ludzi z kręgu
bliskich znajomych, z życia
Gorzowa lub miejsc
wypoczynku – Lubniewic
i jeziora Lipie koło wsi Długie”.
do mało znanego sobie miasta na
zaproszenie kogoś pokrzywdzonego i odkrywa powiązania między
ludźmi miejscowej władzy, piętnuje złe zachowania itd. W jego
ocenie dziennikarz łączył w sobie
umiejętność obserwacji i właściwą
analizę zjawisk społecznych. Może
to być także dziennikarz z miejscowej gazety, ale on zawsze będzie
obciążony jakimiś uzależnieniami.
W powieściach łatwo można
odczytać odpryski prywatnego życia
autora (choć o nim wiemy niewiele), a przede wszystkim zdarzenia
i ludzi z kręgu bliskich znajomych,
z życia Gorzowa lub miejsc wypoczynku – Lubniewic i jeziora Lipie
koło wsi Długie.
We wszystkich powieściach
akcja jest zagmatwana, mało uzasadniona, niespójna. Więcej uwagi
zdawał się autor przywiązywać do
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swoich bohaterów, których wyposażał w skomplikowane rozterki
moralne. Szczególnie obecnego
w kilku powieściach dziennikarza pokazuje jako jednocześnie dla współbohaterów zimnego i z pozoru obojętnego, a wewnątrz szukającego
właściwej postawy moralnej.

„Dzień zaczyna się rano”
W mojej opinii to pierwsza
powieść ambitnie napisana przez
młodego autora. Egzemplarz maszynopisu jest bardzo mocno pokreślony, autor wprowadzał dużo
zmian, ostatnie strony są całkowicie w wersji rękopiśmiennej. Wyraźny brak zakończenia.

Nawet w życiu prywatnym bohatera wygrywa ideologia. Bocian zakochuje się w Basi, która była w AK
i walczyła w powstaniu warszawskim. Po wojnie schroniła się na wsi,
ale tutaj ciągle jest obiektem inwigilacji. Komendant każe Bocianowi
zerwać z Basią, ale on tego nie robi.
W końcu Basia zostaje aresztowana,
a nasz bohater uznaje, że tak trzeba
było, bo dla nowego państwa mogła
stanowić zagrożenie.
Dla funkcjonariuszy SB formą odpoczynku było polowanie.
W powieści jest dobrze napisany,
choć bardzo krwawy opis takiego polowania.
Wszystkie wydarzenia mają
pełną akceptacją autora dla przebiegu i ideologii. Refleksji odautorskiej ani krytycyzmu trudno
się dopatrzeć.
Na pewno do tej powieści autor wprowadził dużo obserwacji
i wrażeń, jakie wyniósł ze swojej
pracy w Służbie Bezpieczeństwa.
Nie ma tu nawet cienia krytycznego
spojrzenia na rzeczywistość.

Akcja rozpoczyna się w ostatnich dniach wojny w Niemczech
w środowisku polskich robotników przymusowych, którzy po zakończeniu wojny wracają do kraju.
Głównym bohaterem jest młody
człowiek o nazwisku Bocian. Po powrocie w rodzinne strony (Kujawy?)
wstępuje do milicji, a konkretnie
do Służby Bezpieczeństwa. W pełni wierzy, że służy dobrej sprawie.
„Bezimienni”
Bardzo ostre sceny likwidowania
podziemia prawdziwego albo fikNa stronie pierwszej maszynocyjnego, bo każdemu można było pisu widnieje stempel „Wydawnicprzypisać przynależność do tajnych two Poznańskie, 28 kwietnia 1961,
organizacji, z czego władza korzysta. L. dz. 645/RL” sugerujący przyjęcie.

Fot. archiwum WiMBP im. Zb. Herberta w Gorzowie Wilekopolskim

W górnym prawym rogu dopisek
„Etiuda”. Dowód, że autor zgłosił
swoją powieść na konkurs organizowany przez Wydawnictwo Poznańskie. Na dole ręcznym pismem
autora dopisek: „Gorzów Wlkp.,
Dzieci Wrzesińskich”.
Problem wrastania w nową polską rzeczywistość po 1945 r. mocno
zajmował Zdzisława Morawskiego,
a podejmował go w kilku wersjach.
Jak się wydaje, jako pierwsza powstała powieść pod tytułem „Bezimienni”, planowana jako początek
cyklu powieściowego „Oni wracają”.
Następnych części nie ma. Ci sami
bohaterowie i podobne wątki weszły do nowej wersji powieści, której
autor nie dał tytułu, a zachowały się
strony od 34 do 144. Pomysł z powieści przeniósł także do form dramatycznych. Powstały sztuki: „Dom
wśród sadów” (trzy akty), „Mariaż”
(poetycka komedia w czterech aktach) i „Sezam” (utwór sceniczny
w jednym akcie).
W egzemplarzu kilka początkowych stron wyciętych. Maszynopis rozpoczyna się od strony 25.
Kończy na 110. W środku numeracja stron niekonsekwentna.
Początek: „Z miasta wyjechali
we dwóch. Trzeciego spotkali w pociągu i dowiedzieli się, że jedzie na
zachód. Czwarty przyłączył się do
nich, gdy nocowali na stacji”.
Punktem wyjścia jest swobodne łazikowanie po świecie tuż po
zakończeniu wojny przez bohaterów na początku nazywanych
pseudonimami: Gwizdacz, Spryciarz,
Filozof oraz Trzeci lub Mały, którzy w miarę stabilizacji otrzymują
imiona własne.
W „Bezimiennych” bohaterowie cieszą się wolnością, czyli włóczą się bez celu, żyją tym, co spotkają po drodze. Po prostu łazikują.
Następnie losy bohaterów układają się w kilka wątków. Niemal
w pierwszej scenie z rąk Niemców
ginie Gwizdacz i tak szybko kończy
się jego wątek. Ta przypadkowa
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śmierć nie jest wykorzystana ani
fabularnie, ani ideowo. Po prostu
jeszcze jedna przygoda łazików.
Filozof decyduje się na pójście
własną drogą i rozpoczęcie stabilnego życia. Jedzie do PUR-u w mieście. Tam spotyka podobnych do
siebie. Jeszcze nie wie, co będzie
robił, a już dwaj ludzie mają na
niego wpływ. Pierwszy to polityczny agitator rozwijający świetlaną
przyszłość. Obiecuje, że zawsze
pomoże, tylko Filozof – a teraz już
Zbigniew – powinien się z nim
skontaktować. Zbyszkowi podoba się to, co on mówi. Wierzy mu.
Ale zanim do niego dotrze, spotyka innego tułacza, który chętnie
z nim rozmawia, tyle że z pozycji
sceptyka. Nie jest to sceptycyzm
polityczny, a uniwersalny, egzystencjalny. Zbyszkowi podoba się
ta filozofia. Prosi o jej zapisanie.
Autor się wzbrania, ale chyłkiem
zapełnia kilka brulionów. Zbyszkowi tak imponują te zapiski, że
kradnie jeden zeszyt i ucieka.

Fabuła poprowadzona jest bez
konsekwencji, nawet akcja trudna
w prześledzeniu. Ale są dobre epizody. Na przykład wyrzucenie Niemców z domów, długa piesza droga
do miejsc załadowania na pociąg
z coraz cięższym bagażem w ręku,
obawa, kto ich przyjmie w nieznanym dawniej niemieckim mieście.
Oskarżenie Hitlera za nieszczęście, jakim była wojna. Współczucie z Niemcami, ton wtedy jeszcze
chyba nowy. Albo historia drukarza, który na ziemiach zachodnich
chciał poprawiać język odezwy do
mieszkańców, bo czuł się odpowiedzialny za poprawność językową.
Posądzono go o dywersję i wyrzucono z pracy.

*

W tece „Recenzje” znajdują
się dwie opinie na temat „Bezimiennych”. Jedną wystawił Wacław Sadkowski, a drugą Zdzisław
Hierowski. Obie bez dat. Obydwaj
Drugi wątek dotyczy Sprycia- recenzenci są zgodni, że powieść
rza i Małego, którzy funkcjonują nie jest dopracowana, ale znajjuż z imionami Kazik i Roman. Ich dują plusy i zachęcają autora do
wątek to literatura sowizdrzalska, wprowadzenia zmian, proponują
przygodowa. Ciągle im się coś przy- pewne rozwiązania.
trafia: są zatrzymani przez wojsko
radzieckie, w celi sami z sobą się Inna wersja „Bezimiennych”
pobili, uciekli, wskoczyli do pociągu
w biegu, potem w biegu wyskoczyli
W materiałach po Zdzisławie
(ładnie opisane przeży
cia groźniej- Morawskim znajduje się maszynosze od prześladowań Niemców), pis bez tytułu od strony 34 do 144,
ale także z dobrego serca poma- który jest wersją „Bezimiennych”
gają starszym ludziom w gospo- napisaną może po uwagach redarstwie. Wreszcie dostają pracę cenzentów. Rozbieżności jednak
w milicji. Jednemu się ta robota są duże.
podoba, drugiemu nie, więc ucieka
Na stronie 34 maszynopisu
do rodzinnej Łodzi, choć tam nie do domu na wsi zbliżają się dwaj
ma nikogo z rodziny.
Polacy, mają nadzieję, że to bęPo roku Filozof, czyli Zbyszek, dzie dla nich dobry dom, ale od
postanowił wrócić do miejsca, razu zostają zastrzeleni. Potem
w którym zdecydował się na za- przychodzą tam bohaterowie znani
kończenie powojennej tułaczki. Wi- z „Bezimiennych”. Gwizdacz natychdzi porządek i zagospodarowanie. miast zostaje zabity, Filozof oddaW tym świecie on, włóczęga, już la się z miejsca zdarzeń, a Spryjest zdecydowanie zbędny. Nie ciarz i Mały zostają przez Rosjan
ma tu miejsca dla niego.
osadzeni w więzieniu.

W powieści wyraźnie wyodrębniono trzy wątki, ale żaden nie
ma zakończenia.
Dwaj zatrzymani przez Rosjan
najpierw ostro się pobili w celi
po ciemku, a potem idą do roboty
i uciekają – czyli tak samo jak w poprzedniej wersji.
Filozof, teraz jako Zbyszek,
prowadzi dysputy ze spotkanymi
ludźmi, którzy są za lub przeciw demokracji i socjalizmowi. Zdarzenia
z tego wątku mało ważne, istotne
rozważania o wyższości socjalizmu
nad innymi ideologiami.
Najciekawszy jest obraz życia na wsi, która przed wojną była
niemiecka, ale już jest zasiedlona
przez dużą gromadę z Polski, która ma za sobą długie wspólne życie. Mężczyźni byli w partyzantce,
a teraz wstąpili do milicji i wprowadzają porządek. Na czele stoi
ich komendant, tu określany jako
porucznik, bo taką funkcję pełnił
w partyzantce, tyle że nie może wykazać się papierami na ten stopień.
Początkowo żył z Niemką Hildą, ale
ona uciekła, a jej miejsce zajęła Jadwiga, żona Kurycza, która już nie
chce swojego męża. Na początku
nie wiemy dlaczego, potem dowiadujemy się, że Kurycz doniósł do
władz na komendanta. Wieś staje
po stronie Porucznika, ale co do
Jadwigi zdania są podzielone. Czy
żona może porzucić męża, nawet
gdy on zrobił coś niewłaściwego?
Czy może demonstrować swoje
uczucie do innego, gdy on jest bardzo chory i wymaga opieki? Mimo
pozornego zrozumienia, kobiety
wyrzucą Jadwigę z kościoła i wystawiają ją na inne próby życiowe.
Początkowo wieś była przeciwko
Kuryczowi, ale gdy on oddał zajęty przez siebie dom księdzu, wieś
mu wszystko wybaczyła. Wieś pije,
wieś nie rozumie ideologii, chłopi
rezygnują z pracy w milicji. Przyjeżdża ksiądz, który z racji funkcji
budzi powszechny szacunek. Do
tej wsi trafiają Spryciarz i Mały,
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żeby wprowadzić porządek, ale ten
wątek nie został ukończony.

nie ma powszechnych wtedy prób
organizacji spółdzielni produkcyjnych. Nie ma religii, ani żadnego
księdza. Są tylko jakieś pogadanki
ideologicznie przekonanego prelegenta, który pod wpływem rzeczowych pytań chłopów zaczyna
mieć rozterki, czy ważniejsze są
kurczaki, czy socjalizm. Ale to tylko ledwo dotknięty problem. Ważniejsze jest umacnianie się robotnika na roli.

Nerw pisarski widoczny w opowieści o życiu wsi, ale to wieś stara, tradycyjna, od lat związana
z miejscem, w którym żyje. Nie ma
w niej ani osadnictwa, ani nowych
czasów. Trochę tu zbieżności z powieścią „Kwartał bohaterów”, ale
tylko w pomyśle opisu wsi w nowym miejscu, a nie w opracowaniu.
Materiał tylko do porównania, nie
do druku.
Powieść zaczyna się w 1945 r.

„Na stoku, za jeziorem”
W dokumentach zachowała
się odpowiedź z Wydawnictwa
Poznańskiego z 18 VI 1965 r., że
nie będą drukować powieści.
Stron 133. Rzecz napisana
w 1964 r.
Powieść zaczyna się w 1945 r.
na ziemiach zachodnich, ale bez
konkretyzacji miejsca. Akcja koncentruje się wokół gospodarstwa
rolnego położonego około trzech
kilometrów od powiatowego miasta, nad jeziorem, na stoku wzgórza.
Po wojnie objęli je Stanisława
i Julian Kostrzewowie. Nie wiadomo, z jakich stron pochodzą,
ale ona odwiedza rodzinną wieś,
a więc nie jest ze wschodu, gdzie
nie można było pojechać. Nic nie
wiadomo o ich latach wcześniejszych, choć to lata bezpośrednio
powojenne, nie ma żadnych wspomnień wojny.
Stanisława pochodzi z chłopskiej rodziny, umie i lubi pracować
w gospodarce. Julian jest murarzem, nie pracował wcześniej na
wsi, więc musi się uczyć wszystkiego. Najważniejsza w powieści
jest ciężka praca. Stanisława uczy
męża pracy w gospodarstwie rolnym. Mają córkę Irenkę. Długo nic
się nie dzieje poza opisami ich
zmagań z przyrodą, aby uzyskać
jakiś dochód ze swojej roboty.
W powieści nie ma kontyngentów,

na ziemiach zachodnich, ale
bez konkretyzacji miejsca.
Akcja koncentruje się wokół
gospodarstwa rolnego
położonego około trzech
kilometrów od powiatowego
miasta, nad jeziorem, na
stoku wzgórza.

Mija około pięciu lat. W miejscowej gazecie ukazał się duży
pochwalny artykuł o rodzinie Kostrzewów. Ludzie ich podziwiają, są
zapraszani na powiatowe uroczystości do stołu prezydialnego, na
ważne spotkania i zabawy. Ciemny
ton wnosi jedynie Stanisława, bo
uważa, że mąż za mało słucha jej
doświadczonych rad, a za dużo powiatowego instruktora, który uczy,
jakich nawozów używać. Z drugiej
strony sama zaczyna zauważać, że
może się podobać, ma ochotę na
wyjście z zamkniętego gospodarstwa. Tyle że już pierwsze doświadczenie w tej samodzielności było
dla niej przykre, bo zaatakowali ją
nieznani sprawcy, gdy sama wracała z zabawy. Rozterki małżeńskie
dotyczą także Irenki, jak ją wychować, czy ma się kształcić w szkole
średniej, czy uczyć gospodarowania przy matce.
Generalnie temat: rośnie świadome chłopstwo indywidualne,
nawet z robotniczym rodowodem.
Autor w ogóle nie widział bezpośrednio powojennych problemów polskiej wsi. Natomiast na
pewno wiedział, jak się pracuje na

roli, bo opisy są szczegółowe, a wysiłek w tę robotę włożony czytelnik
na sobie odczuwa. Jest tu także
epizod związany z żeglarstwem, dla
akcji nieistotny, jednak widać, że
autor zna się na żaglach.
Powieść dobrze się czyta, ale całość okazuje się problemowo miałka.

„Droga do Anity”
To pierwsza powieść o współczesności, na końcu maszynopisu autor postawił datę: grudzień
1960 r.
Narrator, dziennikarz bez imienia, poznał Anitę na molo w Sopocie.
Ich kontakty najpierw nad morzem,
a potem w Warszawie ograniczały
się do wspólnego milczenia, bo
uznawali, że mówienie o tym, co
się myśli i co się czuje, nie ma sensu.
Ale pewnego dnia, gdy On miał wyjechać ze stolicy do powiatowego
miasta, aby rozpoznać skargę, Anita
niespodziewanie odprowadziła go
na dworzec, co On uznał za dowód
nadzwyczajnej sympatii.
Pojechał, jak można się domyślać, najpierw do Zielonej Góry,
a potem do Gorzowa. Te nazwy nie
padają, podobnie jak później Lubniewic, ale uważny czytelnik znający te miejscowości łatwo ustali
miejsca akcji.
Dziennikarz dostał anonim na
temat młodego nauczyciela, który nadmiernie zajmował się swoją
uczennicą. Nauczyciela usunięto ze
szkoły i przeniesiono do wydziału
kultury. Wtedy związał się z miejscową złotą młodzieżą i w ten sposób też naraził się opinii publicznej.
Autor-narrator chce się przyjrzeć nauczycielowi, który w środowisku nazywany jest Lunatykiem.
Zaproszony został na naradę w komitecie partii, w trakcie której Lunatyk miał się tłumaczyć przed
kolektywem, tyle że nie przyszedł,
a tylko przesłał ogólnikowe przeprosiny. W komitecie odbyła się
dyskusja, jak wychowywać mło-
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i prawym, tylko społeczeństwo mu
nie dowierza. Nie ma tu nikogo bliskiego, a jedyną życzliwą mu osobą
jest pewna dziewczyna z Warszawy.
Dziennikarz wraca do Warszawy, Anita czeka na niego na dworcu, wyznają sobie miłość i planują ślub. Tymczasem jedyną osobą
życzliwą Lunatykowi okazuje się
właśnie Anita. Lunatyk decyduje
się wyjechać z miasta, gdzie miał
takie przygody, i przenieść się do
Warszawy. Aby uzasadnić swoją
decyzję, pisze do Anity bardzo
długi list, w którym opisuje zdarzenia ze swojego punktu widzenia. Okazuje się, że on sam knuł
intrygi, w które chciał wplątać innych, a sam w nie wpadał.
Powieść nawet dobrze się czytało, ale autor wyraźnie nie radził
sobie z kompozycją akcji. SzczeNiespodziewanie narratora do- gólnie zakończenie jest bardzo potknął atak woreczka żółciowego krętne i nieprawdopodobne.
i operacja, po której odpoczywa
w zamku w Lubniewicach. Ładny
*
opis pruskiego wnętrza w zderzeniu z rzymskimi rzeźbami wtopioKrytyczną opinię o „Drodze
nymi w ściany (początek rozdziału
do Anity” napisał Janusz SławińXIV, s. 52 i następne).
ski, ale nie ma ona daty i nie wiaJeszcze przed naradą Lunatyk domo, dla kogo została przygotouciekł na wyspę na jeziorze obok wana. Jest jednak dowodem, że
pałacu i tam czekał na dziennikarza, autor skierował powieść do jakieby z nim porozmawiać. Dochodzi goś wydawnictwa.
do spotkania, ale nie do porozumienia, a do bijatyki. Zdesperowa„Garga – rękopis
ny Lunatyk rzuca się w fale jeziora,
zmarłego pisarza”
ale nie żeby się zabić, a raczej wysiłkiem fizycznym przytłumić myśli.
Niespodziewanie nadchodzi burza 179 stron + 1, brak informacji o dacie
i Lunatyk nie może sobie poradzić napisania, bliskość z „Drogą do Aniz silnymi falami. Sugestywny opis ty” wyprowadzić można z postaci
zmagań człowieka z jeziorem pod- bohatera i podobnych zdarzeń.
czas burzy (s. 74-78), fragment wart
Akcja powieści trudna do
druku. Teraz narrator ratuje Lunaty- streszczenia. Tomasz – bohater –
ka, mimo że wcześniej byli wrogo dziennikarz z dużej redakcji w stodo siebie nastawieni. Ostatecznie licy czymś się naraził, bo koledzy
obaj panowie uzgadniają stanowi- piętnują go w swoich artykułach.
ska. Lunatyk wyjaśnia, że oskarże- Żeby trochę wokół niego się usponia o związek z uczennicą to intryga koiło, naczelny wysyła Tomasza
przeciwko niemu, że zdarzenia ze na tydzień do daleko położonego
złotą młodzieżą to tylko przypadek, miasta, gdzie miał miejsce jakiś
że jest człowiekiem szlachetnym konflikt. Tu jest narada podobna
dzież, bo nie wszyscy akceptują socjalistyczne wzorce, a wolą jeździć
motocyklami i szpanować. Obecni na naradzie, szczególnie starzy
działacze, młodych potępiają. Tylko pierwszy sekretarz jest łagodniejszy w ocenie, bo nie daje sobie
rady z wychowaniem córki, co sam
sobie uświadamia dopiero w trakcie dyskusji o młodzieży. Tymczasem dziennikarz przypomniał sobie,
jak to 10 lat wcześniej także miał
podobną sprawę. Wtedy zaparł się,
że nie będzie się z niczego tłumaczył i od tej pory nie ujawnia swojego stanowiska ani żadnych uczuć,
nawet do Anity, choć ona śni mu się
po nocach. Teraz chce przekonać
Lunatyka, że powinien wyjaśnić
swoje postępowanie, bo nie wierzy,
że uwodził uczennicę i że wdał się
w kontakty ze złotą młodzieżą.

jak wyżej, ale na niej mnóstwo frazesów i na dobrą sprawę nie wiadomo, o co chodzi. Nasz bohater chce
odpocząć w Polanicy, ale do rozpoczęcia wczasów ma trzy tygodnie,
więc postanawia spędzić je w leżącym w pobliżu rodzinnym mieście,
skąd wyjechał siedem-osiem lat
temu. Jedzie, ale tu także czuje się
obcy, mimo obecności matki pełnej troski o niego. Miasto to – bez
nazwy – przypomina Gorzów z parkiem róż (z małej litery), a życie toczy się w kawiarniach. Od strony
45 ojciec opowiada o strajku kobiet
we „Włóknie”, czyli w „Stilonie”. Strajk
taki miał miejsce w 1957 r. Ojciec
lekceważy ten bunt kobiet, porównuje go do strajku, w którym uczestniczył przed wojną, bo tamten był
ważny i poważny, a tu kobietom
zebrało się na humory. Lekceważy
ten protest.
Jest tu wątek miłości do Ireny,
22-letniej mężatki, która nie kocha
męża, a Tomasza, chce od męża
odejść. Spotykają się i kochają na
górze w parku. Ale Irena zostaje przez
nieznanych sprawców zgwałcona
i popełnia samobójstwo. Tomasz
bierze na siebie przyczynę jej samobójstwa, bo chce ocalić jej honor.
Cały czas rozmyśla, jak postąpić, co
ważniejsze, jak się nie skundlić, czy
mieć odważne marzenia i dążyć do
ich urzeczywistnienia, czy lepiej żyć
spokojnie, bez wychylania się.
Potem Tomasz jedzie do Polanicy i dywaguje z kolegą literatem
o funkcji i zadaniach literatury. Następnie znów jest w Warszawie i za
całe honorarium kupuje od pewnego dziennikarza napisany przez
niego artykuł szkalujący Tomasza.
Pytanie: kto postępuje słusznie?
Czy wszystko można kupić?
Jest jeszcze w Lubniewicach,
gdzie znów kąpie się w jeziorze
i na środku spotyka go burza, więc
walczy z wiatrem i sztormem (jak
w „Drodze do Anity”). Tu pisze,
przytoczone są jego opowiadania,
a więc tekst w tekście.
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Ostatecznie nic z tego wszystkiego nie wynika, opowieść nie jest
zakończona. Maszynopis z dziwnym tytułem „Garga” trafił do rąk
narratora i ten postanowił go wydać bez zmian.

*
Być może ,,Garga” jest wcześniejsza od ,,Drogi do Anity”, bo tu
jest dużo niekonsekwencji, które
tam już autor lepiej uporządkował, choć nie do końca.
Rozważania o moralności, o literaturze, o sensie pracy i życiu niczego nie wnoszą, nie określają
postawy autora. W sumie książkę
czyta się z trudem, najlepiej w ogóle nie czytać.

„Każdy miał wakacje”
Powieść ukończona w 1965 r.
Zdzisław Morawski w latach
60. i 70. chętnie przyjeżdżał w lecie nad jezioro Lipie, do wsi Długie
(gm. Strzelce Krajeńskie), by żeglować. Żeglarskie przeżycia stały
się kanwą powieści „Każdy miał
wakacje”. Główny bohater jest
dziennikarzem, ale chce uciec od
miejskiego gwaru, oddać się wypoczynkowi pod żaglami. Jako in-

struktor na obozie żeglarskim dla
młodzieży daje dużo wskazówek,
jak nauczyć się sztuki żeglarskiej
i ile przyjemności niesie ten sport.
Inni bohaterowie to: inżynier od
budowy mostów, trochę pyszałek,
trochę romantyk, kolega żeglarz
oddany swojej robocie, kolega
Romek, fotograf i trochę pijak. Są
dwie studentki, które chcą się bawić, a najważniejsza jest Krystyna. Bardzo podoba się naszemu
bohaterowi, ale tutaj ma synka,
a w Katowicach męża. On też jej się
podoba. Jednym z wątków jest
kradzież ryb połączona za zniszczeniem łodzi miejscowych rybaków,
a więc dochodzenie.

zobowiązań. Tyle że w odniesieniu do Krystyny musi się zdecydować, musi sam sobie odpowiedzieć na pytanie, czy chciałby
z nią ułożyć sobie życie. Gdy Krystyna decyduje, że zostanie jeszcze kilka dni, przyjeżdża jej matka
i w bardzo elegancki sposób odstawia naszego bohatera i zabiera
Krystynę do domu. A więc „Każdy
miał wakacje”. Nasz bohater okazał się za słaby, aby wyrwać Krystynę z jej dotychczasowego układu.
Albo za mała była ta miłość.
Powieść czytana po ponad 50
latach nabiera nowych znaczeń.
W przeszłość odeszły campingowe
domki – psie budki – wówczas podBohater zastanawia się, czy stawowe miejsce mieszkania wczama się angażować w poszukiwa- sowiczów, nie ma już „Chaty za wsią”,
nie złodziei, choć jest o to proszo- popularnej restauracji, miejsca posiłków i dancingów. Nikt już nie ubieny, bo bardzo mu odpowiada pora garnituru i krawata, by przywitać
stawa obserwatora bez żadnych
oczekiwaną kobietę, nie mówimy
do sąsiadów z letniska przez „pan”
Ale na zawsze pozostały
i „pani”. Nie ma tak rygorystycznych
uroki jeziora Lipie
szkoleń dla młodych żeglarzy. Ale na
z jego licznymi zatokami
zawsze pozostały uroki jeziora Lipie
i wspaniałą przestrzenią
z jego licznymi zatokami i wspaniałą
przestrzenią do żeglowania. Pozostado żeglowania. Pozostało
ło
żeglarstwo jako męska przygoda,
żeglarstwo jako męska
pozostał urok cudownego wtopienia
przygoda, pozostał urok
się w świat przyrody, jakie dają wiatr,
cudownego wtopienia się
słońce i woda. Na pewno pozostały
w świat przyrody, jakie dają także letnie zauroczenia, a nawet miwiatr, słońce i woda.
łości, choć nie zawsze ze szczęśliwym
zakończeniem. Powieść z jednej strony stała się już historyczna, a z drugiej
opowiada o wiecznej tęsknocie
człowieka do lata, wody i miłości.
Została opublikowana w 2018 r.,
dzięki finansowemu wsparciu Urzędu
Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich.

„Miłość usunie tę żałobę”

Fot. archiwum WiMBP im. Zb. Herberta w Gorzowie Wilekopolskim

Powieść napisana została w 1974 r.,
ale jej akcja dzieje się w 1969 r.
w mieście podobnym do Gorzowa.
Początkowo autor nawet wprowadził nazwę „Gorzów”, ale w korekcie zmieniał na „Gorzeń” lub inne
wyprowadzone z rdzenia.
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Akcja rozgrywa się w środowisku inteligenckim, przede wszystkim w Klubie Teatralnym, który
skupia śmietankę towarzyską miasta. Głównym bohaterem jest Jan
Rajtar – fotograf i właściciel domu,
w którym spotykają się członkowie
Klubu Teatralnego. Jego żona Maria wyjechała do stolicy, gdzie zrobiła karierę jako gwiazda teatralna
z nazwiskiem Preta. Ostatnio w Teatrze Telewizji zagrała rolę Heddy
Gabler w dramacie Henryka Ibsena
i członkowie klubu chcą, aby dyrektor teatru zaprosił ją, bo miejscowy teatr także właśnie wystawia
„Heddę”. Maria wybrała aktorstwo
w stolicy, a w dalekim mieście pozostawiła córkę Sabinę (obecnie
maturzystkę) i syna Romana (już
dorosłego). Jan Rajtar napisał do
żony list z żądaniem, aby wróciła,
bo jeśli nie, on zamierza inaczej
ułożyć sobie życie. Bardzo podoba
mu się młoda Julia, która obecnie
jest jego asystentką w laboratorium i kochanką.
Powieść rozpoczyna się od zebrania Klubu Teatralnego, podczas
którego na prezesa zostaje wybrany
pan tego dnia właśnie usunięty ze
stanowiska prezesa jakiejś instytucji. Dla niego ten wybór jest formą uznania przez społeczność, ale
wszystkim wiadomo, że nie spotka
się z aprobatą partyjnych władz, które właśnie pozbawiły go stanowiska.
Jedni namawiają go więc, aby zrezygnował, inni zamierzają przeprowadzić rozmowy w komitecie z sekretarzami partii. Ten wątek będzie się
ciągnął przez całą powieść.
Tymczasem niespodziewane,
bez uprzedzenia, w drzwiach własnego domu staje Maria Preta. Od
razu wyrzuca Julię i zapowiada
powrót do życia rodzinnego. Twierdzi, że zamknęła rozdział teatralny,
ostatecznie zgodzi się jeszcze raz
zagrać Heddę w miejscowym teatrze.
Prawda jest jednak inna. Maria jest chora na chorobę Parkinsona, nie może opanować drżenia

rąk i nóg, często traci przytomność.
Wierzy, że spokojne rodzinne życie
przywróci jej zdrowie. W lecie jedzie
do ośrodka wypoczynkowego nad
jeziorem. Sceneria wyraźnie ukazuje ośrodek wypoczynkowy „Stilonu”
w Lubniewicach. Tam przyjeżdżają
do niej na długie dyskusje o sztuce
przyjaciele artyści, w których można rozpoznać portrety gorzowskich
ludzi kultury – Mieczysława Rzeszewskiego, Hieronima Świerczyńskiego, Bogdana Kunickiego. Ważną
postacią jest miejscowy dziennikarz,
trochę poeta, który na rzeczywistość
patrzy bardzo krytycznie.

scowych twórców, szczególnie fotografów, jest dyskusja, czy fotografia
to sztuka.

*

W archiwum Zdzisława Morawskiego znajdują się jeszcze cztery
wersje tej powieści:
„Kąpiel”, 180 stron.
Na pierwszej stronie maszy
nopisu pieczątka jakiejś instytucji (nie wiadomo jakiej) o treści:
„Wpłynęło, data 22.6 L. dz. 1748/76”.
Należy więc wnosić, że książka była
skończona w czerwcu 1976 r. Ale
Jan Rajtar – mąż Marii Prety i fow maszynopisie dużo zmian autograf – ma duże ambicje artystyczne,
torskich, więc na pewno autor
przygotowuje wystawę portretów
później nad nim pracował.
trzech kobiet: żony, córki i kochanki.
Wystawa została bardzo wysoko oce„Błąd wielkiej miłości”
niona pod względem artystycznym,
ale bardzo źle przez żonę.
Kolejna wersja tego samego
Jest jeszcze wątek Kacpra Budy –
pomysłu
z datą 1977 r. Dużo pohodowcy drobiu, który wygrał milion w totolotka i chce wejść do Klu- prawek na maszynopisie.

bu Teatralnego. Oczywiście wszyscy
piją koniak stawiany przez Kacpra,
„Spowiedź komedianta”
ale z fundatora sobie kpią. Jedyną
jego pocieszycielką jest Julia, która
Opowieść, 133 strony. Data
chętnie zamieniła starego Rajtara na na końcu – Gorzów 1978.
młodego i bogatego Kacpra Budę.
Maszynopis zawierający więkDużo w powieści realiów go- szość poprawek z „Kąpieli”, ale takrzowskich, dużo miejsc do identyfi- że inne. Wydaje się, że autor sam
kacji. Relacje między prawdziwym przepisywał całość, w sposób naKlubem Teatralnym funkcjonującym turalny wprowadzając zmiany nie
w Gorzowie w latach 1963-1966 tylko w budowie zdania, ale nawet
a jego obrazem w powieści poka- całych akapitów.
załam w artykule zamieszczonym
W 1984 r. autor złożył ofertę
w „Pegazie Lubuskim” nr 1 (80) druku tej powieści w Wydawnicz 2020 r. W powieści jest także twie „Glob” w Szczecinie (w tece
mowa o zerwanej sesji Rady Miej- „Korespondencje”). Streszczenie akskiej, bo nie zatwierdziła budżetu cji kończy wypowiedzią Jurczyka,
narzuconego przez władze woje- która ma być wykładnią całości:
wódzkie. Taki fakt miał miejsce „Smutek to jest dramatu stan cichy,
w Gorzowie i był tematem ostrych stan cichy i mądry”.
sporów między władzami miasta
Analiza tych czterech maa województwa zielonogórskiego. szynopisów, prześledzenie wproJest galeria działaczy partyjnych wadzanych przez autora zmian
od dogmatyka do oportunisty, za- wymaga dużego nakładu pracy.
pewne postaci wzorowanych na Autor rozbudowuje postać dzienrealnych osobach. Są mocno pod- nikarza, któremu nawet nadaje
kreślane artystyczne ambicje miej- funkcję narratora.

12
Bezsprzecznie powieść warta
jest druku, choćby tylko dla przypomnienia atmosfery życia Gorzowa w latach 70. Decyzję, którą
wersję wybrać, pozostawiam przyszłemu redaktorowi.

„Ciepły szal Barbary”
Powieść pisana w latach 19831984. Opublikowana w latach 19881989 w 27 odcinkach w „Ziemi Gorzowskiej” jako „Klątwa na stacji
Krzyż”, ale nie w całości, a do strony 103. Maszynopis ma łącznie 189
stron. Czytałam pierwszy egzemplarz maszynopisu, z bardzo dużą
ilością zmian dokonanych przez
autora i nawet dużych dopisków
dołożonych na osobnych kartkach.
W 1988 r. autor zaproponował druk powieści Wydawnictwu
Poznańskiemu, ale wydawnictwo
ją odrzuciło. Krytyczna recenzja
Stanisława Zielińskiego: „Skończyłem lekturę »Klątwy« z uczuciem
utraty kontaktu z tekstem”.

*
Powieść rozpoczyna się od sceny w Warszawie, gdzie Narrator szuka prezentu dla Barbary w salonie
z dziełami sztuki – DESIE i kupuje
murzyńską maskę. Ale ciągle jest
niezadowolony, nie wiemy, z jakiego powodu. Na peronie, gdzie czeka
na pociąg do Gorzowa, spotyka znajomą – Sabinę Rajtar, którą nazywa
Gerberą. Jak się okazuje, w wagonie
kuszetkowym mają miejsca obok
siebie. Przez sen Gerbera wyciąga
do niego rękę, a on zamiast się nią
zajmować, snuje opowieść o swoim
związku z Barbarą.
Narrator, a jednocześnie główny bohater opowieści, jest z wykształcenia felczerem, który za nielegalne usuwanie ciąży w rodzinnej
Łodzi zaraz po wojnie został karnie
przeniesiony do Witnicy, gdzie miał
być kierownikiem ośrodka zdrowia.
Podczas przesiadki na stacji Krzyż

poznał piękną Barbarę. Właśnie
milicja odwoziła ją z trzeciej ucieczki do Warszawy. Bo Barbara także
miała karne skierowanie do pracy,
ale w oborze w PGR w Mościczkach,
ponieważ w Warszawie zajmowała
się nierządem. Nasz bohater dowiedział się, że Barbara jest pielęgniarką, więc uznał, że załatwi jej przeniesienie z Mościczek do pracy w jego
przychodni. Rozumiał ją, bo oboje
mieli za sobą przeszłość, która rzutowała na ich dalsze losy. Barbara
pozostawiła w Warszawie synka,
którego miała z Murzynem, czyli Mulata. Narrator zaś tak się wcześniej
zajmował kobietami, że teraz jest
impotentem. Narrator i Barbara bardzo sobie odpowiadają. Najpierw
uznali, że ona będzie go leczyć, ale
próby się nie udały, więc przyjęła
oświadczyny pierwszego sekretarza z Gorzowa – Bednarza i wyszła
za niego za mąż. A są to czasy stalinowskie. Bednarz wie o ułomności
Narratora i pewnie dlatego przystaje
na kontakty Barbary z nim. Barbara
sprowadza swojego synka-Mulata
o imieniu Eduardo. Ojczym Bednarz
go kocha i wychowuje zgodnie z socjalistycznymi założeniami na internacjonalistę, a przede wszystkim
uświadamia mu, że musi walczyć
o wolność Murzynów w Afryce. Tyle
że syn jest piętnowany w swoim środowisku, więc mama decyduje, że
będzie chodził do szkoły dla obcokrajowców w Warszawie. Eduardo
także pokochał Narratora, dzieli się
z nim swoimi myślami i pod jego
wpływem pisze wiersze. Potem Eduardo studiuje w Pradze, a w końcu
ląduje w Afryce.
Barbara pracuje w szpitalu jako
pielęgniarka, ale ponieważ jest żoną
ważnej osoby, to nosi się wysoko.
Tymczasem w 1956 r. Bednarza wyrzucają z pracy jako stalinowca. Do
tego momentu dochodzi druk powieści w „Ziemi Gorzowskiej”.
Bednarz nie załamuje się, ale
zaczyna się uczyć. Zdobywa maturę,
potem kończy studia, ale gdy osiąga,
co chciał, wpada w alkoholizm.

Narrator pomaga Barbarze na
każdym kroku.
Wykształcony Eduardo, bardzo kochający swoją matkę, przysyła jej z Afryki dolary. W Gorzowie nazywają Barbarę Madame
Pewex, bo zaopatruje się tylko
w „Peweksie”. Za dolary kupuje
dom, urządza przyjęcia z wyszukanym menu i tęskni za synem,
robiąc mu na drutach ciepły szal,
bo w Polsce jest zimno. Syn przysyła długie listy, z zapewnieniami,
jaką to ważną osobą jest w Afryce
i jak walczy o wolność. Tymczasem był on naprawdę w służbie
jednego z afrykańskich kacyków.
Tyle wspomnień.
Pociąg zbliża się do Gorzowa.
Gerbera czuli się do Narratora, a ten
czuje, że mu rośnie członek. Wszystko wskazuje na to, że się wyleczył.
Ostatni rozdział wyjaśnia wszystko. Barbara wysłała Narratora do
Warszawy, aby załatwił jej wyjazd
do syna do Afryki. Tymczasem on
dowiedział się, że podczas afrykańskiej rewolucji brutalnie zabito
Eduarda, bo sprzyjał reżimowi. Jak
on ma teraz to powiedzieć Barbarze? Na szczęście dzięki Gerberze
wyzwolił się od Barbary.
Karkołomna, niewiarygodna
opowieść, kiepsko osadzona w realiach społecznych i politycznych,
a także w Gorzowie, choć są przebłyski związków. Ale ładny portret silnej kobiety, która umie
korzystać z życia i bardzo kocha
swojego syna.
Moim zdaniem lepiej, żeby
powieść pozostała w maszynopisie, choć autor bardzo usilnie nad
nią pracował.

„Pałac ślubów”
Powieść, 208 stron, bez daty
powstania, ale na pewno jakiś
czas po 1982 r.
Rzecz dzieje się od około 1968
do 1982 r., przede wszystkim w latach 1980 i 1981, a więc ważnych

13
w historii Polski. Głównym bohaterem i narratorem jest Marcin Garbarz, urzędnik w Urzędzie Miasta,
w latach najważniejszych pierwszy
sekretarz tamtejszej Podstawowej
Organizacji Partyjnej. Temat główny
– rodzenie się „Solidarności”, miesiące karnawału z nią, wprowadzenie
stanu wojennego, restrykcje w stosunku do oponentów, które wymierzać musi główny bohater. A wszystko opowiedziane z perspektywy
sprawujących władzę, tyle że coraz
słabszych, coraz bardziej akceptujących ideę „Solidarności”.
Bardzo dobre fragmenty: ciekawy
epizod wyjazdu głównego bohatera
do Niemiec zachodnich, kapitalnie
opisane świniobicie w dniu 12 grudnia 1981 r., tuż przed wprowadzeniem stanu wojennego, z nerwem
opisany pierwszy zjazd wyborczy
miejskiej „Solidarności”.
Przy tym świetnie przedstawiona rzeczywistość urzędnicza,
a przede wszystkim reakcja miejskich urzędników na tworzące się
województwo.
A potem prawdziwe dylematy
moralne, które przeżywa nasz bohater w zderzeniu z hasłami „Solidarności”. W końcu wahania, gdy
musiał wymierzać kary za opór
przeciwko wprowadzeniu stanu
wojennego. Punktem zwrotnym
było zatrzymanie przez milicję pana,

który w kapciach i piżamie wyszedł przed blok, aby wypuścić
psa, a pies trochę za daleko poleciał, więc pan przekroczył drzwi
wejściowe do klatki schodowej
i w ten sposób sprzeniewierzył się
godzinie milicyjnej. Nasz bohater
odmówił jego ukarania.
Taki przypadek rzeczywiście
miał miejsce. Jego uczestnikiem
był Wojciech Sadowski, ceniony
etnograf, a wcześniej cenzor i przyjaciel Morawskiego.
W powieści bardzo ładnie
poprowadzony wątek miłosny, co
u Morawskiego nie jest częste.
Kochają się nasz sekretarz i żona
przywódcy miejskiej „Solidarności”,
co ma znaczący wpływ na postawy polityczne.
Wprawdzie nie pada nazwa
Gorzowa jako miasta, w którym
dzieje się akcja, ale cała powieść
zbudowana jest z realiów, jakie tu
miały miejsce.
Dużo postaci literackich inspirowanych prawdziwymi ludźmi
u władzy. W mojej opinii gotowa
do druku, a bardzo potrzebna dla
lepszego poznania historii miasta.

***
Zdzisław Morawski lubił pisać powieści. Niestety, nie umiał skonstru-

ować fabuły. Wyraźnie widać, jak
mu uciekają wątki, jak dopuszcza
do głosu pomysły bez odpowiedniego uzasadnienia. Duża forma
powieści go przerastała, lepiej mu
wychodziły opowiadania, czyli formy krótsze.
Postać dziennikarza, który z dy
stansu ocenia świat, okazuje się
miałka, bo nie ma w nim żadnego
zaangażowania, nie ma odwagi ani
siły do działania. A co najważniejsze, tylko w „Pałacu ślubów” jest
odrobina krytycyzmu autora w stosunku do rzeczywistości. Generalnie akceptuje on wszystko, co go
otacza, albo nie widzi tego, czego nie
chce zobaczyć.
Spośród wymienionych powyżej, moim zdaniem, tylko „Pałac
ślubów” wart jest publikacji. W innych są dobrze napisane sceny, np.
walki z wodą w „Drodze do Anity”.
Przedstawione moje opinie
mają formę notatek po lekturze.
Pełniejszą analizę winien przeprowadzić ktoś, kto się podejmie tego
z wykorzystaniem naukowego aparatu krytycznego. Mam nadzieję, że
moje notatki kogoś zainspirują do
podjęcia takiej pracy. Zwłaszcza,
że czekają jeszcze: 20 sztuk dramatycznych, 10 słuchowisk, około 80
opowiadań i bardzo dużo opublikowanych felietonów. Będzie nad
czym pracować.

Fot. archiwum WiMBP im. Zb. Herberta w Gorzowie Wilekopolskim
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Ilona Miller
Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu

Konserwacja i restauracja starodruku Biblia
Sacrosancta Veteris et Noui Testamenti… z 1551 r.

W

ramach Programu Operacyjnego „Rozwój Inicjatyw Lokalnych”, dzięki
dotacji przyznanej przez Narodowe
Centrum Kultury, możliwe było
przeprowadzenie konserwacji i restauracji bardzo ważnego dla kultury – nie tylko polskiej, ale i światowej – starodruku Biblia Sacrosancta
Veteris et Noui Testamenti, iuxta
Diui Hieronymi vulgatam editionem,
znajdującego się w zbiorach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorzowie Wielkopolskim
(SD110).
Biblia Sacrosancta Veteris et
Noui Testamenti, iuxta Diui Hieronymi vulgatam editionem została
wydana w formacie folio w oficynie
wydawniczej Jana Frellona (Jeana
Frelloniusa) w Lugduni (Lyonie)
w 1551 r. Świadczy o tym adres wydawniczy umieszczony na stronie
tytułowej i kolofon na stronie ostatniej. Dodatkowo pośrodku karty tytułowej widoczny jest sygnet drukarski oficyny – krab trzymający
w szczypcach ćmę/motyla.
Sygnetem tym posługiwali się bracia Jean i François Frellon, którzy
swą działalność wydawniczą rozpoczęli w Lyonie w 1542 r.
Konserwowana Biblia jest wydaniem w przekładzie łacińskim
(wulgata), w wersji katolickiej, tzn.
zawierającej w części Starego Testamentu księgi deuterokanoniczne,
co różni ją od tzw. wersji protestanc-

Fot. 1. Karta tytułowa Biblii z sygnetem drukarskim i adresem wydawniczym
oficyny Jana Frelloniusa (stan po konserwacji)

kiej. Szczególny charakter i wartość
nadają księdze drzeworyty autorstwa Hansa Holbeina, którymi
bogato zilustrowano tekst. Zdobią
go również liczne drzeworytnicze
inicjały i winiety o różnej wielkości,
z motywami floralnymi i figuralnymi.
Hans Holbein mł. (1497-1543) zaprojektował swą serię 94 biblijnych
ilustracji prawie w tym samym czasie co 41 przedstawień Tańca Śmierci, między 1525 a 1530 r., w Bazylei.
Po raz pierwszy ilustracje Holbeina
do Starego Testamentu ukazały się
w Biblii wydanej w 1538 r. przez
oficynę wydawniczą braci Trechsel. Drzeworyty te pojawiały się
w różnych mniejszych wydaniach
formatu 4º, ale również w wydaniach folio, w działających w Lyonie
oficynach braci Trechsel i właśnie
w oficynie wydawniczej Jeana
Frellona w latach 1538, 1544 i 1551.

Jako ciekawostkę można podać, że
w konserwowanym egzemplarzu
Biblii znajduje się drzeworyt Kuszenie, który często pomijany był przez
wydawców i zastępowany innymi
przedstawieniami z Tańca śmierci
Holbeina. Przyczyną tego było dosyć niezgrabne ukazanie węża, najwyraźniej wykraczające poza przyjęte kanony. Natomiast ludzka twarz
kusiciela jest charakterystyczna dla
takich przedstawień tego okresu1.
Ilustracje Hansa Holbeina mł.
do Biblii, Taniec śmierci oraz inne
drzeworyty można znaleźć w książce Great Engravers, wyd. Arthur M.
Hind (Hans Holbein the Ypunger his
Old Testament Illustrations, dance
of death and other woodcuts Fredk,
A. Stokes Company New York Publishers), która to książka w wersji
cyfrowej dostępna jest na stronie
internetowej:
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samego papieru naklejono na deski.
Papier
wyklejek
znacznie różni się od
papieru kart, jest dużo
grubszy, mięsisty i bardziej kremowy. Na dodanej, naklejonej na
przednią deskę wyklejce widnieją zapiski
wykonane ołówkiem,
a poniżej pozostałość
po zdartym ekslibriFot. 3. Drzeworyt H. Holbeina przedstawiający scenę
sie. Blok ma niebiekuszenia Adama i Ewy zamieszczony w Biblii
skozielone krawędzie,
barwione poprzez nakrapianie farby.
http://www.scribd.com/doc/
Sznurki,
na które zszyto karty, zostały
6817544/Hans-Holbein-the-Youngerw
trakcie
wykonywanych w przeszło-Old-Testament-Illustrations-Theści napraw wzmocnione poprzez
-Dance-of-Death-1913.
Konserwowana Biblia oprawio doszycie po bokach więzów po
na została w deski obleczone ko- jednym sznurku z każdej strony. Ich
końce przewleczono przez otworzią skórą. Skórę koloru brązowego
ki w deskach i pozwiązywano ze
pomalowano na czarno. Jedynym
sobą, co stanowi dość nietypowy
zdobieniem skóry są proste linie
sposób zawieszenia bloku książki.
wytłoczone wzdłuż krawędzi oraz
W trakcie prac konserwatorskich
podkreślenia więzów. Okładki wyodkryto pod dodanymi wtórnie
konano z drewna bukowego. Na
wyklejkami arkusze wyklejek orygideski od wewnątrz naklejono panalnych, bardzo silnie zniszczonych.
pier czerpany. Dosyć nietypowo
Stan zachowania prawdopodobnie
zamontowano mosiężne zapinki:
zadecydował o ich przysłonięciu
paski z elementami zapinającymi
w trakcie prowadzonych w przeszłoprzymocowano do przedniej okłaści napraw. Na odkrytej na przeddziny, a przy montażu poszczególniej okładzinie wyklejce oryginalnej
nych elementów na deskach pod
widnieją zapiski wykonane ołówgwoździe (żelazne) nie podłożono
kiem, które zostały przepisane na
blaszek. Mosiężne elementy są wywyklejkę dodaną w późniejszym
konane dosyć niedbale, są mało okresie i tam jeszcze poszerzoozdobne. Zapinki na paskach za- ne. Oprócz opisania tytułu, czasu
montowano również żelaznymi i miejsca wydania, dopisano wiagwoździami. Nie zachowały się ka- domość, że drzeworyty zawarte
pitałki. Paski są dosyć grube, gdyż w Biblii (w ilości 80) oraz inicjały,
wykonano je, oklejając skórą paski tzw. mały i duży alfabet, są autorwykonane z grubego kartonu, a skó- stwa Hansa Holbeina. Na dodanym
rę sklejono ze sobą na zakładkę.
wtórnie przednim luźnym arkuszu
Blok książki zszyto na pięć wyklejki naklejono kartkę papieru
podwójnych sznurków. Składa się złożoną na pół, z odręcznymi zaon z 48 składek po 4 karty i 2 po 3 piskami wykonanymi atramentem
karty. Do bloku dołączono po jed- w Berlinie w 1905 r. przez Cassirera
nym arkuszu papieru czerpanego (Ernesta Cassirera?), który wynotoz przodu i z tyłu, doklejając je na wał tekst dotyczący Holbeina i jego
paski papieru i wzmacniając pa- ilustracji do Biblii i Tańca śmierci
skami pergaminowymi. Pojedyn- z pracy Paula Kristellera Kupferstich
cze nowe arkusze wyklejek z tego und Holzschnitt in vier Jahrhunder-

ten. Jeśli notatkę wykonał Ernest
Cassirer, można domniemywać, że
Biblia znajdowała się w jego posiadaniu w tym czasie2.
W trakcie prac konserwatorskich, podczas odklejania wtórnej
wyklejki z przedniej deski, odsłonięto ekslibris Domenica Cesconiego,
antykwariusza z Verony, z 1838 r.
Dzięki temu wiadomo, że Biblia
znajdowała się w tym czasie we
Włoszech. Z niewyjaśnionych przyczyn w trakcie prowadzonych napraw zdecydowano o ukryciu tego
faktu, przysłaniając ekslibris arkuszem wyklejki.
Biblia trafiła do konserwacji
ze względu na swój zły stan zachowania. Silnym zniszczeniom uległo
skórzane obleczenie oprawy, szczególnie grzbiet, który odkleił się od
bloku i uległ przerwaniu wzdłuż
krawędzi przy dolnej okładzinie.
Jednocześnie warstwa mizdry odklejonego grzbietu pozostała przyklejona do bloku, przez co skóra
uległa znacznemu ścienieniu, stała
się bardzo delikatna. Dodatkowo
silnie uszkodziły ją żerujące owady,
które spowodowały ubytki skóry
na narożnikach okładzin, uszkadzając jednocześnie deski oprawy.
Lico skóry, która była przesuszona,
było bardzo odrapane i poprzecierane, spękane w wielu miejscach.
Na całej powierzchni widniały drobne otwory po owadach, które szczególnie mocno zniszczyły krawędzie
skóry zawinięte do wewnątrz. Żelazne gwoździe, którymi przymocowano paski, skorodowały, niszcząc
skórę wokół oraz powodując rdzawe przebarwienia na wyklejkach.
Nie miały one podkładek w postaci
blaszek, stąd mocno pokaleczyły
skórę w trakcie zaklepywania. Na
wyklejkach pierwotnych zaobserwowano ubytki w miejscach stykania się papieru z rdzą. Rdza przeniknęła również przez gruby papier
wyklejek wtórnych. Mosiężne zapinki były powyginane i zabrudzone.
Deski oprawy również uległy silnym
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we zacieki, rdzawe plamy,
ślady po muchach. Najpoważniejszym zniszczeniem
okazały się jednak ciemnożółte przebarwienia obecne
głównie przy górnej krawędzi, mające z reguły półkoliste kształty, czasem
o postrzępionych krawędziach, rozchodzące się ku
środkowi kart. Przebarwienia
różnego pochodzenia pojawiały się w wielu miejscach
bloku książki. Często przenikały one przez kilka kart, aż
zanikały zupełnie. Narożniki Fot. 5. Odsłonięte oryginalne wyklejki. Widoczostatnich kart miały szarawe ne zniszczenia spowodowane przez żerujące
przebarwienia powstałe na owady i przebarwienia powstałe na skutek
skutek działania mikroorga- kontaktu ze skórą. W lewym górnym narożniku widoczny ekslibris Domenica Cesconiego,
nizmów. Pierwsza składka
antykwariusza z Verony
wraz z okładką oraz ostatnia
składka z tylną okładką były
całkowicie oderwane od książki. no wielokrotnie, zmieniając wodę
Przyczynić się do tego mogły bar- aż do momentu, gdy nie zabarwiała
dzo sztywne scyzury z pergaminu. się na żółto. Podczas tych zabiegów
Odkryte w oprawie wyklejki oka- usunięto wcześniejsze reperacje. Na
zały się być bardzo silnie karcie tytułowej odsłonięto w ten
zniszczone przez żerujące sposób, oprócz licznych otworów
owady oraz zabarwione na po owadach, również atramentowe
brązowy kolor przy krawę- zapiski po obydwu stronach sygnedziach, w miejscu stykania się tu drukarskiego.
Papier po kolejnych kąpielach
ze skórą. Prawdopodobnie to
stało się przyczyną ukrycia stawał się jaśniejszy, jednak brązoich pod nowymi wyklejkami. wożółte przebarwienia tylko nieBardzo zły stan zacho- znacznie pojaśniały. Zdecydowawania starodruku wymagał no się przeprowadzić miejscowe
przeprowadzenia pełnej kon- bielenie. Po wykonanych próbach
serwacji. Prace konserwator- stwierdzono, że najlepsze efekty
skie rozpoczęto od wykona- dawało zastosowanie roztworu
nadmanganianu potasu, neutraFot. 4. Kołatek domowy znaleziony w desce opra- nia dokumentacji opisowej
wy; ubytki w wyklejce i desce spowodowane i fotograficznej. Pierwszym lizowanego następnie pirosiarżerowaniem owada
etapem był demontaż książki. czanem sodu. Niestety, nie udaNastępnie przeprowadzono konser- ło się całkowicie usunąć silnych
okrągłej pieczątki?). Dodatkowo wację kart starodruku, skóry, desek przebarwień papieru, a jedynie
wydatnie je rozjaśnić. Całkowicie
niektóre przedarcia podklejono i zapinek.
natomiast usunięto przebarwiepaskami papieru czerpanego. Grunia wywołane działaniem mikroby papier powodował pewne deKonserwacja
bloku
książki
organizmów, widoczne na narożformacje wyreperowanych w ten
nikach ostatnich kart. Po procesie
sposób kart, a jego ostro przyKarty książki oczyszczono z za- bielenia karty dokładnie płukano
cięte krawędzie powodowały
uszkodzenia mechaniczne papie- brudzeń powierzchniowych gum- w wodzie bieżącej, a następnie
ru. Karty bloku były bardzo zabru- kami miękkimi i średnio twardymi. przeklejano roztworem metylodzone, papier pożółkły. W różnych Następnie poddano je kąpieli w cie- celulozy. Przedarcia podklejono
miejscach widoczne były żółta- płej wodzie. Zabieg ten wykonywa- bibułką japońską. Karty początko-

zniszczeniom, głównie na skutek
żerowania owadów, które powygryzały liczne korytarze na powierzchni.
W trakcie ich oczyszczania natrafiono na martwe dojrzałe postacie
kołatka domowego.
Widoczne były także ubytki
drewna i drobne spękania przy krawędziach i na narożnikach, spowodowane urazami mechanicznymi.
Nie zachowały się kapitałki. Sznurki więzów uległy przerwaniu. Blok
książki został w przeszłości poddany reperacjom, o czym świadczą naklejone na karty pierwszej
i ostatniej składki duże fragmenty
cienkiego papieru, obecnie bardzo
silnie pożółkłego. Maskowały one
ubytki papieru, wywołane w większości przez żerujące owady. Na
odwrociu karty tytułowej naklejono kwadracik z maszkaronem,
prawdopodobnie dla ukrycia ścienienia papieru i drobnych ubytków w tym miejscu (powstałych
być może na skutek usunięcia

17

Fot. 6. Karta tytułowa Biblii i późniejsze wyklejki – stan
przed konserwacją

Fot. 7. Biblia po konserwacji – karta tytułowa i oryginalna
wyklejka z ekslibrisem – stan po konserwacji

Fot. 8. Ostatnie karty Biblii – przy górnej krawędzi
widoczne półkoliste brązowożółte przebarwienia, na
dolnym narożniku szarawe plamy grzybowe, między
kartami u dołu grzbietu zaciek, w okolicach kolofonu
i na prawym narożniku – reperacje cienkim papierem,
silnie pożółkłym

Fot. 9. Ostatnie karty Biblii – stan po konserwacji

Fot. 10. Oprawa starodruku – stan przed konserwacją

Fot. 11. Oprawa Biblii – stan po konserwacji
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we i końcowe, które miały większe
ubytki, uzupełniono masą papierową w maszynie. Bardzo zniszczone
wyklejki oryginalne oczyszczono
mechanicznie gumkami i skalpelami. W kąpieli w ciepłej wodzie usunięto klej skrobiowy i glutynowy,
a następnie poddano je bieleniu
w nadmanganianie w celu usunięcia brązowych przebarwień. Po
dokładnym wypłukaniu w wodzie
karty uzupełniono masą papierową w maszynie, a następnie zdublowano je na bibułkę japońską,
ze względu na to, że papier wyklejek był bardzo mocno zniszczony
i cienki. Odłączone od bloku karty
z zapiskami oraz ekslibris poddano
kąpieli w ciepłej wodzie, następnie
wzmocniono strukturalnie metylocelulozą, a ekslibrisy zdublowano
na bibułkę japońską. Po konserwacji starodruku wróciły one na swoje pierwotne miejsce, z wyjątkiem
pozostałości po ekslibrisie, które
dołączono do dokumentacji.
Karty złożono w składki. Oryginalne wyklejki dołączono do bloku, na początku i na końcu umieszczając wyklejki dodane wtórnie. Do
nich też dodano scyzury z papieru
czerpanego. Całość zszyto na trzy
taśmy bawełniane, co jest korzystniejsze dla książek z konserwatorskiego punktu widzenia. Grzbiet
książki przeklejono klejem króliczym i oklejono papierem chińskim
i na tak przygotowany naklejono
sztuczne zwięzy wykonane z podwójnych sznurków owiniętych nicią
oraz uszyte nowe kapitałki.

oczyszczano ją emulsją z dodatkiem oleju kopytkowego, która
jednocześnie uelastyczniała skórę.
Usuwano warstwy brudu, powtarzając zabiegi w pewnych odstępach czasu. Na grzbiecie preparat
wprowadzono również od odwrocia
skóry. Skóra uelastyczniła się, łuski
nieco położyły.
W trakcie prac zdemontowaFot. 12. Grzbiet starodruku w trakno zapinki i mechanicznie oczysz- cie konserwacji. Widoczne sztuczne
czono skorodowane miejsca.
zwięzy naklejone na grzbiet bloku

Kolejnym etapem było uzu- książki i przygotowana do naciągnięcia
pełnienie ubytków i dublaż osła- nowa skóra
bionej skóry grzbietu na nową,
którą podklejono na klej skrobiowy. Ubytki spowodowane przez
owady wypełniono kitem z wiórek skórzanych zmieszanych z klejem modyfikowanym.

Deski oczyszczono z brudu
i nawarstwień kleju skrobiowego
glutynowego. Od wewnątrz na deskach były naklejone zwierciadła
z papieru czerpanego, którego nie
zdejmowano, a jedynie oczyszczono z kleju i delikatnie przemyto i odsączono w celu usunięcia zacieków.
Następnie usunięto zardzewiałe
pozostałości po gwoździkach mocujących zapinki. Liczne korytarze
po owadach i inne drobne ubytki uzupełniono kitem do drewna.
W przypadku większych wykorzystano również drewniane patyczki,
które wklejono, a po wyschnięciu
uzupełnienia opracowano mechanicznie. Tak przygotowane deski zawieszono do bloku książki. Z kolei
przystąpiono do oklejenia grzbietu,
a następnie zamontowano skórzane paski i zapinki. Podjęto decyzję,
Konserwacja oprawy
że paski z zapinkami zostaną zamontowane przy dolnej okładce,
Skórę poddano buforowa- by w ten sposób uniknąć niebezpieniu mleczanem potasu. W trakcie czeństwa kaleczenia krawędzi kart
tej czynności również skóra była przez metalowe zapinki w trakcie
wstępnie oczyszczana. Następnie otwierania książki. Pod mosiężne
1

Fot. 13. Zniszczony grzbiet starodruku
– stan przed konserwacją

gwoździki, którymi zastąpiono żelazne, podłożono mosiężne blaszki,
które lekko spatynowano. Okładki od wewnątrz wyrównano grubą bibułą, a następnie na klajster
przyklejono wyklejki. Po oprawieniu bloku książki nową skórę
scalono kolorystycznie farbami
akrylowymi i akwarelowymi. Po
konserwacji całą oprawę pokryto
warstwą ochronną, nanosząc preparat woskowy.
Starodruk po konserwacji umieszczony został w pudle ochronnym. Wymontowane w trakcie prac elementy,
które nie mogły być ponownie zastosowane (zwięzy wraz z nićmi, pergaminowe paski scyzury, pozostałości po ekslibrisie), dołączono do dokumentacji
przekazanej właścicielowi.

http://www.dodedans.com/Eholbein.htm.

2
Ernest Cassirer (1874-1945) – niemiecki filozof urodzony we Wrocławiu, który po 1939 r. przyjął obywatelstwo szwedzkie. Przedstawiciel
neokantowskiej szkoły marburskiej. W 1906 r. habilitował się w Berlinie, jest więc prawdopodobne, że przebywał tam również w 1905 r.,
kiedy to sporządził notatkę.

Olga Smolec-Kmoch
Ośrodek Integracji i Aktywności Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna
im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim

Rosjoznawca w bibliotece
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statnia dekada to okres zauważalnych zmian w strukturze demograficznej Polski.
Nasz kraj stał się celem emigracji zarobkowej wielu obywateli ze wschodu, głównie z Ukrainy. Dla licznie
przybywających Ukraińców Polska
stała się miejscem, w którym chcą
żyć, pracować, osiedlać się i uczyć.
Jeszcze kilka lat temu wyraźna była
tendencja migracji zarobkowej głównie mężczyzn.
Po kilku latach trend ten jednak uległ zmianie i do
Polski zaczęły przybywać całe rodziny, często wielopokoleniowe, a do polskich szkół i przedszkoli
uczęszczać coraz większa liczba ukraińskich dzieci.
Według danych z różnych źródeł, w Polsce obecnie może przebywać ok. 1,2 mln obywateli Ukrainy. Tę
liczbę podaje m.in. firma Selectiv w swoim raporcie
pt. „Czy Ukraińcy wiążą swoją przyszłość z naszym
krajem?”. Firma ta zajmuje się badaniem zwyczajów
i zachowań właścicieli telefonów komórkowych1 i na
tej podstawie prowadziła swoje badania, zakończone ww. raportem. Zbliżone dane podaje również
Narodowy Bank Polski2, który swoimi badaniami potwierdza tezę, iż w 2018 roku napływ Ukraińców do
Polski ustabilizował się na poziomie ok. 800 tys. osób,
natomiast w roku, którego dotyczyło badanie, przez
polski rynek pracy przewinęło się ok. 1,2 mln obywateli Ukrainy.
W celu szczegółowego rozpoznania przyczyn
powodujących migracje obywateli Ukrainy, należy
oprzeć się na raporcie Fundacji Batorego z czerwca
2018 roku3. Raport jako główne przyczyny wzrostu
migracji podaje m.in.: gwałtowne pogorszenie się
sytuacji gospodarczej i bezpieczeństwa na Ukrainie,
otwarty wciąż konflikt polityczny, a co za tym idzie
także spadek poziomu życia i brak stabilizacji w wielu bytowych dziedzinach. Faktem, który przyciąga

migrantów do Polski, jest prawo dotyczące zatrudnienia, które jest selektywne geograficznie i preferuje pracowników z Europy Wschodniej. Polski rynek
pracy przechodzi w ostatnich latach trudności, co
powoduje problemy ze znalezieniem siły roboczej.
Ukraińców przyciąga do Polski również jej położenie geograficzne, gdyż generuje to nie tylko niskie
koszty podróży, ale także zmniejsza (ale nie likwiduje!)
barierę językową i kulturową.
Podobieństw między Polską a Ukrainą jest wiele
(m.in. język, kultura, położenie geograficzne, mentalność i duchowość), co nie sprawia jednak, że adaptacja migrantów zarobkowych w naszym kraju przebiega z łatwością i jest bezproblemowa. Adaptacja
jest trudna, zwłaszcza początkowym okresie pobytu
w obcym kraju. W celu ułatwienia i przyspieszenia
procesu adaptacyjnego wiele instytucji podejmuje próby otwarcia się na obcokrajowców z Europy
Wschodniej. Czynią tak jednak najczęściej instytucje, które ułatwiają i usprawniają kwestie formalne
związane z legalizacją pobytu Ukraińców w Polsce
czy przygotowują odpowiednio ukierunkowane
oferty pracy. Coraz powszechniejszym zjawiskiem
w wielu instytucjach jest obecność rosyjsko- lub
ukraińskojęzycznych pracowników, co pozwala na
udzielenie migrantom pomocy w języku dla nich
zrozumiałym, a to zaś zmniejsza bariery już na samym początku ich drogi formalizowania pobytu.
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W miejscach urzędowych migranci coraz mniej odczuwają dyskomfort powodowany strachem
przed niezrozumieniem.
Jednak w przeciągu ostatnich
lat zauważalna była kwestia braku
inicjatyw, które nie były związane
z tematem legalizacji pobytu i zatrudnienia, a dotyczyły kwestii integracji polsko-ukraińskiej, by obie
strony nauczyć i funkcjonowania
w nowych warunkach, i współistnienia w jednym miejscu. W Raporcie Fundacji Batorego znajdziemy
opinię migrantów, którzy skarżą
się na poczucie „drugorzędności”4,
więc rozpoczęcie procesu integracji jest niezbędne.
Zasadnym w tym miejscu wydaje się być pytanie o to, czy biblioteka może przyczynić się do integracji
polsko-ukraińskiej? Aby móc rozważać tę kwestię, należy najpierw
odpowiedzieć na pytanie, czym jest
integracja społeczna i w jaki sposób przebiega. Integracja to proces
wzajemnego dostosowywania się
do siebie mieszkańców od dawna
żyjących na danym terenie oraz
nowo przybyłych5. W swym szerokim,
socjologicznym znaczeniu integracja dotyczy sposobu (i wydajności)
funkcjonowania systemów społecznych oraz jakości więzów, połączeń
między jego kolejnymi elementami.
Integracja to „stan zorganizowania,
zespolenia i zharmonizowania różnorodnych elementów tworzących

zbiorowość społeczną i odnoszący
się do sfery norm i wartości, działań
oraz łączności pomiędzy jednostkami i grupami społecznymi. Integracja społeczna jest warunkiem istnienia, działania i aktywności każdej
grupy lub zbiorowości społecznej”.
Wysoki poziom integracji społecznej
charakteryzuje się intensywnością
kontaktów między członkami danej zbiorowości, układem trwałych
więzi spajających jednostki i grupy
oraz ukształtowaną świadomością
identyfikacji i łączności pomiędzy
nimi6. Zaś jednym z celów polityki
integracyjnej jest również zapobieganie wykluczeniu społecznemu
adresatów tejże polityki7.
Biblioteka jako instytucja kultury odegrać powinna znaczącą rolę
w społeczeństwie, ponieważ ważną
rolą biblioteki publicznej jest skoncentrowanie się na kulturalnym
i społecznym rozwoju środowiska
oraz pomoc w kształtowaniu i wspieraniu tożsamości kulturowej danej
społeczności. […] Działalność biblioteki – rozumiana równorzędnie jako
treść i forma – powinna odzwierciedlać różnorodność kultur występujących w środowisku. Biblioteka
musi dostarczać użytkownikom
materiały w językach występujących
w danej społeczności i wspierać tradycje kulturowe8.
O potrzebach i oczekiwaniach
czytelników i użytkowników oraz ważnej roli w zaspokajaniu tych potrzeb

przez bibliotekę publiczną mówi
także Katarzyna Wolff: można bez
przesady powiedzieć, że nie ma drugiej takiej instytucji kultury, na którą
by tak silnie jak na bibliotekę oddziaływała „temperatura społeczna”, co
dostrzega się przede wszystkim w bibliotece publicznej z prostej przyczyny: służenia jednocześnie wielu grupom czytelników, mających różne
potrzeby i oczekiwania, znacznie się
różniących pod względem społecznego statusu i kulturowego kapitału9.
Gorzów Wielkopolski jest miastem średniej wielkości, liczba mieszkańców wynosi nieco ponad 120
tys.10. Według szacunków w 2018
roku w mieście przebywało ok. 20 tys.
ukraińskich migrantów11. Szacunki
jednak te zdają się być przesadzone,
biorąc pod uwagę statystyki Urzędu
ds. Cudzoziemców, które mówią, że
w 2018 roku w całym województwie
było 6712 Ukraińców posiadających
aktualnie ważne dokumenty uprawniające do pobytu w Polsce, a do
września 2019 roku liczba ta sięgała
872712. Mimo tej rozbieżności znaczna liczba przebywających w mieście
Ukraińców jest faktem i nawet jeśli
przyjmiemy oficjalne dane, to liczba
migrantów zza wschodniej granicy wciąż jest w perspektywie miejskiej wysoka.
Nowi mieszkańcy Gorzowa
Wielkopolskiego stanowią znaczny
odsetek ludności miasta. Język rosyjski i ukraiński jest obecny w życiu
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gorzowian. Języki Europy Wschodniej słychać coraz częściej na ulicy,
w sklepach, w środkach transportu
publicznego czy w urzędach. Odsetek Ukraińców w Gorzowie Wielkopolskim jest na tyle wysoki, że
instytucje zauważyły ich obecność
i powoli zmieniają się tak, by ułatwić
życie nowo przybyłym do miasta. Na
stronach urzędowych pojawiają się
informacje w języku ukraińskim13.
Ukraińcy (ale także inne narodowości, m.in. Białorusini, Rosjanie czy
Mołdawianie) stanowią dużą część
lokalnej społeczności, dlatego Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim stanęła przed
nowym wyzwaniem doby masowej
emigracji Ukraińców do Polski i musiała otworzyć się na nowych użytkowników i ich potrzeby.
Bibliotekarze to grupa niezwykle różnorodna. Także po względem
wykształcenia. Dobrze odnajdują się
w pracy w takiej instytucji filolodzy, pedagodzy czy kulturoznawcy.
W obecnej sytuacji geopolitycznej okazało się, że swoje miejsce w bibliotece odnajdzie także rosjoznawca.
Kim jest rosjoznawca? Kulturoznawcą o wąskiej specjalizacji – rosjoznawczej14. Nie tylko zna język
rosyjski, ale przede wszystkim kulturę Wschodu, orientuje się w sytuacji geopolitycznej, zna mentalność ludzi, kulturę narodu i ich duszę.
Rosjoznawstwo zapewnia integralną
wiedzę o Rosji. Obejmuje swym zasięgiem Rosję jako całość, wieloaspektowo. Jest z założenia interdyscyplinarne,
a ogląd Rosji dokonywany jest z perspektywy głównie kulturoznawcy, filologa (literaturoznawcy i językoznawcy),
historyka, historyka sztuki, historyka
idei, ale także – politologa15.
W gorzowskiej bibliotece idealnym miejscem do działań skierowanych do przybyszy ze wschodu
okazał się Ośrodek Integracji i Aktywności. To tu można idealnie połączyć
w jedno zarówno pracę typowo biblioteczną, pracę z obcokrajowcami

oraz podejmowanie działań związanych z integracją polsko-ukraińską.
Ośrodek Integracji i Aktywności
w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim jest
miejscem, w którym zaczynają swą
przygodę z biblioteką osoby, które
w jakiś sposób spotykają na swej
drodze przeszkody, bariery uniemożliwiające sprawne funkcjonowanie w społeczeństwie. Uwzględniane
tu są potrzeby wielu grup czytelniczych, więc w zasobach Ośrodka Integracji i Aktywności znajdują się książki
pisane alfabetem Braille’a, książki
czarnodrukowe pisane dużą czcionką czy audiobooki. Funkcjonuje tutaj
również ośrodek biblioterapeutyczny. Do tak szeroko zakrojonej działalności dołączyła również w ostatnim
czasie działalność mająca na celu in-

Pierwszym działaniem, które miało
na celu zapoznanie nowych mieszkańców miasta z biblioteką, był spacer po budynku książnicy. Celem tego
spotkania było nie tylko odwiedzenie
wnętrz biblioteki, ale przede wszystkim poznanie siebie nawzajem, opowiedzenie o swoich oczekiwaniach
i potrzebach. Wycieczka dotarła do
wielu miejsc, które na co dzień nie
są dostępne dla czytelników. W czasie spaceru odwiedzono wszystkie
biblioteczne działy. W każdym z nich
bibliotekarze opowiedzieli o zasobach oraz możliwościach, jakie dają
one czytelnikom, w szczególności obcokrajowcom. Uczestnicy spotkania
dotarli również do zabytkowej części biblioteki, do willi Hansa Lehmanna, w której siedzibę ma Dział
Zbiorów Specjalnych. Odwiedzono
tam Galerię Karykatury, Galerię
Sztuki Regionalnej oraz Salę Papuszy i Gabinet Christy Wolf. Willa
Kim jest rosjoznawca?
cieszyła się ogromnym zaintereKulturoznawcą
sowaniem zwiedzających.
o wąskiej specjalizacji –
Po długim i niezmiernie ciekarosjoznawczej14. Nie tylko
wym spacerze goście biblioteki mozna język rosyjski, ale
gli odpocząć przy kawie i herbacie
przede wszystkim kulturę
w Ośrodku Integracji i Aktywności,
Wschodu, orientuje się
gdzie zorganizowano wspólne czytanie bajek oraz zajęcia plastyczne
w sytuacji geopolitycznej,
zna mentalność ludzi, kulturę dla dzieci. Efektem warsztatów były
zachwycające zakładki do książek,
narodu i ich duszę
które najmłodsi czytelnicy z radością
tegrację nowo przybyłych obywa- zabrali ze sobą do domów. Wielu
teli Ukrainy z dotychczasowymi uczestników spotkania od razu
dokonało zapisu do biblioteki. Inimieszkańcami Gorzowa.
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cjatywa wspólnego spaceru okazała się sukcesem. Podczas rozmów,
które przeprowadzono z Ukraińcami w niezobowiązującej atmosferze,
wyłoniło się wiele potrzeb i oczekiwań, jakie mają obcokrajowcy osiedlający się w nowym miejscu.
Wnioski z pierwszego polsko-ukraińskiego spotkania wyglądały
następująco: biblioteka, jako instytucja kultury, może odegrać kluczową
rolę w integracji polsko-ukraińskiej
i pomocy w asymilacji nowych obywateli miasta. Oczekiwania względem biblioteki również zostały jasno
określone: dostęp do książek w języku ojczystym (rosyjskim i/lub ukraińskim) oraz do wydarzeń kulturalnych,
których celem będzie integracja
polsko-ukraińska (w szczególności
zwrócono uwagę na integrację dzieci, które najtrudniej znoszą przeprowadzkę do obcego kraju).
Pierwsza podjęta przez bibliotekę inicjatywa sprawiła, jak już
wspomniano powyżej, że wielu użytkowników biblioteki stało się jej czytelnikami. Dotychczas do tej grupy
należeli głównie najmłodsi Ukraińcy,
którzy chodząc do przedszkoli czy
szkół, byli czytelnikami korzystającymi z gorzowskiej biblioteki w ramach
współpracy oddziałów dziecięcych
z licznymi placówki edukacyjnymi. Rodzice jednak nie uczestniczyli
w grupowych zorganizowanych odwiedzinach swoich pociech w bibliotece. Spacer sprawił, że wielu do-

wiedziało się, w jaki sposób mogą
korzystać z dóbr tej instytucji oraz
że książnica dysponuje również
księgozbiorem w językach rosyjskim i ukraińskim, czasopismami
mniejszości ukraińskiej w Polsce,
płytami z rosyjskimi filmami, słownikami itd.

Współczesna biblioteka
to nie tylko książki. To
miejsce, które powinno
stać się przestrzenią
do realizacji pasji
i poszerzania kręgu swoich
zainteresowań. Miejsce,
które w obecnych czasach
musi nie tylko doganiać
trendy, ale przewidywać je
i wyprzedzać tak, by móc
dopasować swoją ofertę
do potrzeb obecnych, ale
i przyszłych użytkowników.
Współczesna biblioteka to nie tylko
książki. To miejsce, które powinno
stać się przestrzenią do realizacji pasji i poszerzania kręgu swoich zainteresowań. Miejsce, które w obecnych
czasach musi nie tylko doganiać
trendy, ale przewidywać je i wyprzedzać tak, by móc dopasować swoją ofertę do potrzeb obecnych, ale
i przyszłych użytkowników. Biblioteka publiczna powinna przedstawić
ofertę tak zróżnicowaną, jak zróżnicowani są jej użytkownicy.

Dla dużej części dorosłych Ukraińców barierą w korzystaniu z oferty
biblioteki był język. Znaczna część
dzieci obcokrajowców uczęszcza
w Polsce do przedszkoli i szkół
i z dużą łatwością przyswaja język
polski, z którym ma do czynienia na
co dzień. W tej kwestii dorośli postawieni są w dużo trudniejszej sytuacji,
gdyż często przebywają wyłącznie
w swojej grupie narodowościowej,
nie mają możliwości szybkiej nauki
języka. Biblioteka powinna działać
blisko czytelnika i użytkownika, dlatego jednym z pomysłów było przyciągnięcie do książnicy dorosłych
poprzez dzieci.
Długofalowe działania skierowane do ukraińskich użytkowników
biblioteki rozpoczęto więc od cyklu
spotkań z najmłodszymi. Sprzyjał
temu czas, ponieważ pierwsze spotkanie odbyło się przed Bożym Narodzeniem. Obchody tego święta różnią się w prawosławiu i katolicyzmie,
zorganizowano więc polsko-ukraińskie spotkanie, które połączyło obie
grupy. Wydarzenie pachniało świętami. Dosłownie, gdyż głównym działaniem było ozdabianie pachnących
pierniczków. Potwierdziło się, że
przez żołądek droga wiedzie do serca każdego czytelnika, szczególnie
tego najmłodszego. Rodzice dzielnie
współdziałali ze swoimi pociechami,
a dzieci podczas kulinarnej zabawy
wysłuchały zimowych wierszyków
i licznych zagadek oprószonych
śnieżnymi opowieściami.
Celem spotkań z najmłodszymi
było przedstawienie im Polski oraz
naszej wspólnej małej ojczyzny – Gorzowa Wielkopolskiego. Jedno z polsko-ukraińskich spotkań miało na
celu poznanie rzeki Warty, królowej
naszego miasta. Dla dzieci nie istnieją bariery językowe, ich wspólnym
językiem jest radość, chęć poznawania świata i zabawa. Każdy uczestnik
spotkania stworzył swoje własne
akwarium, w którym zamieszkały
rybki z dziecięcych marzeń. Podczas
spotkania nie zabrakło również gier
ruchowych oraz… czytania! Role
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tym razem jednak się odwróciły, bo
to dzieci czytały dorosłym.
Organizowane przez bibliotekę wydarzenia dla dzieci pokazały, że najmłodsi posiadają wielką
pasję w poznawaniu świata, ale
ukazały również obawę dorosłych
w obcowaniu z Polakami. O ile
dzieciom nie przeszkadzało, że aż
trzy języki były oficjalnymi językami spotkania, o tyle rodzice, obu
nacji, byli nieco wycofani.
Doskonałą okazją do częstszych
spotkań integracyjnych stał się cykl
spotkań pt. „Rodzinne soboty w Willi Lehmanna”. W zabytkowej części
gorzowskiej biblioteki zaczęto organizować sobotnie zajęcia skierowane do całych rodzin. Raz w miesiącu
odbywa się sobota polsko-ukraińska,
podczas której obecny jest bibliotekarz władający językiem rosyjskim.
Spotkania te reklamowane są przez
dwujęzyczne plakaty, których celem
jest przyciągnięcie do biblioteki osób,
które nie znają polskiego, danie sygnału, że instytucja jest otwarta na
każdego nowego mieszkańca miasta,
że każdy, nawet bez znajomości języka polskiego, będzie mógł bez obaw
uczestniczyć w tych zajęciach. Statystyki wyraźnie pokazują, że dwujęzyczny plakat przyciąga do biblioteki znacznie więcej Ukraińców niż
plakaty stworzone jedynie w języku
polskim. Zaproszenie w znanym migrantom języku wielu z nich ośmieliło do przyjścia na biblioteczne wydarzenie. Liczba ukraińskich rodzin
biorących udział w spotkaniach jest
porównywalna z polskimi, a niekie-

dy ukraińskie rodziny są nawet grupą
dominującą liczebnie podczas tych
spotkań. Zdarza się, że bibliotekę odwiedzają rodziny trzypokoleniowe.
Po pierwszych tego typu spotkaniach okazało się, że istnieje
luka, którą wypełnić mogły spotkania organizowane i skierowane do
osób dorosłych. Dorośli z przyjemnością towarzyszyli dzieciom w zajęciach, jednak wyraźnie brakowało
im spotkań, podczas których poruszane byłyby tematy właściwe dla
ich przedziału wiekowego.
Oferta skierowana wyłącznie do
użytkowników dorosłych nie jest tak
rozległa jak ta dla dzieci, ale z myślą
o tych pełnoletnich powstał w bibliotece cykl spotkań „Poznajmy się! Polsko-ukraińskie rozmowy o wszystkim”. Celem ww. cyklu jest nie tylko
poznanie się nawzajem, ale obalenie
mitów, które narosły między Polską
a Ukrainą, a które obywatele obu
krajów często bezwiednie powtarzają, tworząc między sobą mur kłamliwych opinii, uniemożliwiający realny
osąd współczesności16.
Inauguracyjne spotkanie miało miejsce w kwietniu 2019 roku,
w przededniu rocznicy wybuchu
w Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej. Termin więc był idealny, by jako
gościa zaprosić Tomasza Ilnickiego
– podróżnika, przewodnika po Strefie Czarnobylskiej, autora książki
„Azyl. Zapiski stalkera”17.
Od katastrofy w Czarnobylu
minęły już ponad 33 lata, ale temat
wciąż rozgrzewa wyobraźnię wielu.

W ostatnich miesiącach niebywałą
popularnością cieszy się serial HBO
pt. „Czarnobyl”18. Opuszczone w popłochu miasteczka i wsie, promieniowanie, roztopione radioaktywne
paliwo, legendy o zmutowanych
zwierzętach nocami eksplorującymi
Strefę – m.in. te obrazy wciąż obecne są w myślach wielu osób, kiedy
tylko usłyszą hasło: „Czarnobyl”.
Podczas spotkania autor
książki „Azyl. Zapiski stalkera” rozprawił się z wieloma mitami, które
przez lata narosły wokół tematu
Czarnobyla. Prezentacją, którą
przedstawił, zaskoczył wielu zgromadzonych gości biblioteki. Podróżnik
pokazał bowiem utrwalone na fotografiach miejsca, które dla większości turystów są niedostępne, więc
ukazano zebranym czarnobylski
świat zarówno z wysokości „Oka Moskwy”, ale i z poziomu najgłębszych
piwnic, w których wciąż można odnaleźć porzucone uniformy czarnobylskich likwidatorów.
Na spotkaniu, zgodnie z jego
założeniem, obecni byli zarówno
Polacy, jak i Ukraińcy, którzy zainteresowani tematem, zadawali wiele
pytań, pomiędzy uczestnikami rozgorzała dyskusja, wielu wspominało, jak osobiście przeżyło dzień 26
kwietnia 1986 roku.
Spotkanie to pokazało, jak duża
jest potrzeba wspólnych otwartych
debat, które dają możliwość swobodnej rozmowy na tematy, które,
choć pozornie łączą oba narody, to
we współczesnej narracji polityczno-medialnej wciąż doprowadzają
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do skłócenia i podziałów. Dorosłym
emigrantom z Ukrainy potrzebna
jest pamięć o ojczyźnie, by nie tylko
wciąż pamiętać, skąd się pochodzi,
ale także, by uczyć swoje dzieci o kraju, który wiele lat był ich jedynym domem. Polakom zaś potrzeba otwarcia się na wschodnich sąsiadów.
Wyżej opisane spotkania pomogły w budowaniu oferty dla
użytkowników biblioteki, zwłaszcza tych dorosłych. Na bibliotecznych
półkach przybyło książek w języku ukraińskim i rosyjskim dla dorosłych i dla dzieci oraz podręczników do nauki języka polskiego
jako obcego. Pojawiło się również
zapotrzebowanie na naukę języka
polskiego. Biblioteka wyszła naprzeciw oczekiwaniom obcokrajowców
i rozpoczęła cykl spotkań pod nazwą
„Polski już nie obcy”. Oferta kursów
językowych dla Ukraińców w mieście

była szeroka, ale brakowało miejsca,
w którym mogliby za darmo po prostu porozmawiać z Polakami, bez
obaw, bez lęku przed ocenianiem.
Biblioteka otworzyła nabór wolontariuszy, przed którymi postawiono zadanie prowadzenia konwersacji z obcokrajowcami. Plakat zachęcający do
spotkań stworzony został w trzech
językach (polskim, rosyjskim i angielskim), tak by skorzystać z oferty
mogli wszyscy obcokrajowcy. Wiadomo jednak było, że największą grupę
stanowić będą Ukraińcy, tak licznie
przebywający na terenie miasta. Z założenia zajęcia te dalekie miały być od
lekcji szkolnych, by nie wprowadzać
elementu stresu, uczelnianego rygoru
itp. Spotkania organizowane są w stylu „kawiarenki językowej”, uczestnicy
(jeden wolontariusz na dwóch-trzech
obcokrajowców) spędzają 1,5 godziny na rozmowach o wszystkim, co
obydwie strony interesuje. Potrzeby

obcokrajowców były różne. Jedni
chcieli podszkolić język, popracować nad wymową. Inni po prostu
osłuchać się z językiem. Format ten
doskonale sprawdził się w gorzowskiej książnicy.
W niniejszym artykule zaprezentowane zostały działania, w jakich
udział brał rosjoznawca w bibliotece, sytuacje, w których znajomość
języka rosyjskiego oraz kontekstu
kulturowo-politycznego Ukrainy
okazała się niezbędna. Połączenie
tych dwóch dziedzin sprawiło, że
dotarcie do grup Ukraińców okazało się dużo łatwiejsze. Miejscem
kontaktu pozostawała strona internetowa biblioteki oraz jej social
media, jednak nie tylko. Nieodzownym źródłem pozyskiwania ukraińskich użytkowników biblioteki są
zamknięte grupy na portalach społecznościowych. Należało dotrzeć
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do miejsc, w których skupieni byli
Ukraińcy przebywający w Gorzowie
i to początkowo sprawiało trudności. Jednak kiedy nieformalni „liderzy” ukraińskiej społeczności w Gorzowie zaufali bibliotece, przekonali
się, że podjęte działania w celu integracji nie były działaniami jednorazowymi, że książnica odpowiada
na ich zapotrzebowania, kontakt
z grupą stał się łatwiejszy. Miejsc,
w których się skupiają w świecie
wirtualnym, jest wiele i podczas podejmowania prób kontaktu z tą grupą należy o nich pamiętać, gdyż nawet najlepiej przygotowana oferta

biblioteczna nie będzie miała sensu,
jeśli nie znajdzie odbiorców. Najpopularniejsze grupy na portalu społecznościowym Facebook oraz jego
rosyjskim odpowiedniku VKontakte,
na których zrzeszają się Ukraińcy
zamieszkujący w Gorzowie Wielkopolskim to: Наши люди Гожув
Велькопольски (Gorzów Wielkopolski) (4628 członków, grupa zamknięta)19, Pomoc obcokrajowcom
w Gorzowie (349 członków, grupa
otwarta)20, Активные Украинки –
Гожув Великопольский (общение,
обмен мнениями) (829 członków,
grupa zamknięta)21, Гожув – Gorzow

Wlkp. – Lubuskie (6793 członków)22
i ГОЖУВ, ПОЛЬША | объявления,
жилье, работа (2042 członków)23.
Wojewódzka i Miejska Biblioteka
Publiczna im. Zbigniewa Herberta
w Gorzowie Wielkopolskim doskonale wywiązuje się z podstawowych
założeń i celów, jakie przyświecają
funkcjonowaniu bibliotek publicznych, a rosjoznawca, choć wydawać
by się mogło tak pozornie odległy
tematycznie od biblioteki, w dzisiejszych czasach odnalazł tam dla siebie miejsce i z pasją realizuje liczne
działania, które pozytywnie wpływają na integrację polsko-ukraińską.
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Historia zaklętych obrazów –
kilka słów o tym, jak rodził się
teatr kamishibai
Kamishibai jest formą opowiadania historii, a opowiadanie historii łączy
się z samym życiem. Zawsze o tym pamiętaj, kiedy myślisz o kamishibai.
Kamishibai jest szansą na zmianę. Wykonawca i publiczność zmieniają
się razem. To jest moc kamishibai. W pracy, którą wykonujesz, jest iskra,
więc pamiętaj o tym, kiedy to robisz.
prof. Takashi Ota
Kamishibai to japońska sztuka opowiadania historii za pomocą papierowych kart ilustracyjnych pokazywanych w drewnianej skrzynce butai. Niektórzy historycy dowodzą, że sztuką wywodzącą się aż od XII-wiecznych
buddyjski zwojów emaki-mon. Z pewnością jednak można stwierdzić, że jest to technika silnie związana z długą i bogatą historią różnych technik narracyjnych i wizualnych, takich jak na przykład etoki, kabuki, bunraku
czy setsumei. W latach trzydziestych XX wieku, „złotym” okresie papierowego teatru, po samym Tokio na swoich rowerach podróżowało około 2500 kamishibaya, bawiąc tym samym dziennie nawet jeden milion dzieci.
Edith Montelle, animatorka i bibliotekarka, w latach 70. XX wieku odkryła magię kamishibai dla Zachodu.
I tak drewniane butai wraz papierowymi planszami czaruje dzieci, młodzież i dorosłych już na całym świecie.

K

amishibai – japoński papierowy teatr. Kami – papier,
shibai – teatr. Ten początek
usłyszały już tysiące dzieci, młodzieży i dorosłych z ust niejednego opowiadacza historii. Za tym
krótkim stwierdzeniem kryje się
cała magia i niecodzienność działania kamishibai.

kaminishi!, co może wprowadzać
w błąd i skłaniać do poszukiwania
początków kamishibai w tym właśnie okresie2.

Inni w XVII-wiecznych nozoki karakuri – mechanicznych teatrach typu
peep show, także z wykorzystaniem
ruchomych lalek, które prezentowały historie z pełnowymiarowego
Początki historii papierowego te- teatru kabuki albo ze świata plotek
atru są niejasne i w różny sposób da- i najświeższych wiadomości (fot. 2).
towane przez historyków. Niektórzy Nie były to historie dla dzieci, ale
początków upatrują w XI-wiecznych bardzo często pozwalano im w ten
buddyjskich zwojach zwanych etoki sposób zajrzeć do świata dorosłych.
(obrazy wyjaśniające), które ukazy- Dzięki zastosowaniu przenośnych
wały, w postaci ręcznie malowanych pudeł seanse mogły odbywać się
ekranów lub zwojów, sceny z historii poza murami świątyni, które miały
świątyni lub tłumaczyły buddyjskie być kojarzone z powagą i świętyreguły (fot. 1)1. Mnisi ci zwani byli mi rytuałami3.

Tara McGowan, nauczycielka i storyteller, autorka wielu publikacji
z zakresu pracy z teatrem kamishibai, wskazuje za dwoma japońskimi historykami i artystami teatru
kamishibai – Kata Kōji i Kako Satoshi, że bezpośrednim przodkiem
papierowego teatru jest latarnia
utsushi-e (fot. 3). Urządzenie, zwane magiczną latarnią, przywędrowało do Japonii w XVIII wieku
z Holandii. Był to swego rodzaju
rzutnik podświetlany lampą naftową z soczewką przedstawiającą
powiększone kolorowe ilustracje
na ciemnej powierzchni, tak jak
slajd. Japończycy w swoich seansach wykorzystywali równocześnie
kilka magicznych latarni, tworząc
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Fot. 1. Współczesne przedstawienie etoki w Dojo-ji, Prefektura Wakayama, Japonia
(źródło: Gulácsi Z., Searching for Mani’s Picture-Book in
Textual and Pictorial Sources, „The Journal of Transcultural
Studies” 2011, No. 1 [online], [dostęp: 15.03.2019]. Dostępny
w internecie: <https://heiup.uni-heidelberg.de/journals/
index.php/transcultural/article/view/6173/2966>.)

Fot. 3. Członkowie współczesnej tokijskiej grupy Minwa-za
w trakcie przedstawienia utsushi-e

Fot. 2. Teatr peep show w świątyni Tenmangu, rok 1957,
autorstwa Iimoe Kimury

(źródło: portal The Center for East Asian Studies [online], (źródło: konto użytkownika Tofuist na portalu Tumblr
[dostęp: 18.03.2019]. Dostęp w internecie: <ceas.uchicago. [online], [dostęp: 15.03.2019]. Dostęp w internecie:
edu/news/japanese-magic-lantern-minwa-za-company- <https://tofuist.tumblr.com/post/137886665374>.)
tokyo-and-art-utsushi-e>.)

kolorowe i ruchome przedstawie- pozach na czarnym tle. Iluzja ruchu
nia opowiadające ponownie histo- otrzymywana była przez szybkie
rie z teatru kabuki lub bunraku4,5.
kręcenie kijkiem w dłoniach, a przedŁatwopalność latarni używanych stawienie odbywało się w małej
w zamkniętym ciemnym pomiesz- drewnianej skrzyni z czarnymi kotaczeniu skłoniła na początku XX wie- rami. Dzięki temu widzowie widzieli
ku Hagiwarę Shinzaburō do poszu- tylko ruch bohatera6. Typowym przykiwania nowego, bezpieczniejszego kładem może być samuraj, który po
sposobu na tworzenie ruchomych jednej stronie marionetki stoi z wysoprzedstawień. Stworzył papierową ko uniesionym mieczem nad głową,
lalkę osadzoną na kijku, która stała a po drugiej stronie – w spokojnej posię głównym aktorem w insceni- zie ze schowanym mieczem7. Taka
zacjach shin-utsushi-e. Ukazywała forma przedstawienia nie wzbudziła
bohatera w dwóch przeciwległych jednak w widzach zachwytu, wręcz

została pogardliwie nazywana papierowym teatrem – kamishibai. Z czasem jednak, za sprawą możliwości
organizowania przedstawień bez
konieczności użycia ognia, łatwości
przenoszenia drewnianych skrzynek na plecach, a w późniejszym
okresie na bagażniku roweru, ta
forma ulicznych przedstawień zyskała na popularności. Marionetki
natomiast zaczęto nazywać tachi-e lub „stojące obrazy” (fot. 4 i 5)8.
Wcześniejsze bilety sprzedawane
przy wejściu do zaciemnionego na-

28

Fot. 4. Przykłady papierowych marionetek tachi-e
(źródło: Portal It’s Japan Time [online], [dostęp: 18.03.2019], Dostęp
w internecie: <itsjapantime.com/kamishibai-%E7%B4%99%E8%8A-%9D%E5%B1%85/>.)

miotu w przedstawieniach utsushi-e
zostały zastąpione sprzedażą słodyczy, stanowiących źródło głównego
dochodu opowiadaczy9.
Niespełniona miłość, zemsta, samobójstwo czy zatrważająca historia
o duchach to tematyka ulicznych
przedstawień. Według władz były to
pokazy zbyt drastyczne i niepokojące, stanowiące zagrożenie dla obywateli, które spychano na ubocza
lub wręcz zakazywano. W nadziei
na przychylność władz w 1929 roku
trzech artystów ulicznych – Takahashi Seizō, Gotō Terakura i Tanaka
Jirō – rozwinęło nową technikę opowiadania za pomocą obrazu – shin
e-banashi. Włożyli do drewnianej
skrzynki serię scen, które prezentowali widzom, przekładając kolejne
karty i opowiadając historię. Nowa
nazwa jednak po raz kolejny się
nie przyjęła i widzowie znów wołali – kamishibai. Już rok później
stworzyli pierwszą oryginalną historię w technice hira-e kamishibai
(płaskiego obrazu) „Pałac fantazji”
(Mahō no goten)10. Lata 20. XX wieku
w Japonii to okres zmagania się ze
skutkami wielkiego trzęsienia ziemi w regionie Kantō (1923) oraz
amerykańskiego wielkiego kryzysu ekonomicznego Wielkiej De-

Fot. 5. Rysunek prezentujący inscenizację shin-utsushi-e, autorstwa Tary M. McGowan
(źródło: T.M. McGowan, The Many…, op. cit.)

presji (1929-1935). Wydarzenia te
spowodowały utratę pracy przez
wielu Japończyków praktycznie
z dnia na dzień11. Wśród bezrobotnych pojawiła się również szczególna grupa byłych narratorów
niemych filmów – katsudō benshi.
Wnieśli oni do nowej formy kamishibai styl narracji przypominający opowieści z niemego kina.
Narracje te nie tylko ukazywały
dialogi, ale również komentarze
i efekty dźwiękowe, uzyskiwane
za pomocą tradycyjnych japońskich instrumentów. W teatrze
kamishibai efekty dźwiękowe są
uzyskiwane przy użyciu drewnianego instrumentu perkusyjnego
– kołatek hyōshigi (fot. 6).
Nowa forma kamishibai znowu oferowała historie wciągające widza,
który niecierpliwie czekał na kolejne spotkanie z kamishibai-ya12.
W tym samym roku, co „Pałac fantazji”, na kartach hira-e kamishibai
zadebiutował japoński superbohater Ōgon Batto („Złoty Nietoperz”)
(fot. 7). Będzie to najpopularniejszy
serial kamishibai, który po wojnie
doczekał się również historii narysowanej w mandze, wersji animacji
telewizyjnej i przynajmniej jednej
wersji filmowej. Kościotrup, przy-

odziany w renesansowe francuskie ubrania i czerwoną pelerynę,
walczył z wszelkiego rodzaju potworami w ludzkiej skórze i nie tylko. Choć jego arcywrogiem był złoczyńca Nazō13.
To nie jedyny bohater, który walczył
w teatrze kamishibai z niegodziwością świata. Popularne były również historie o Chłopcu Tygrysie
(Shōnen Taigā) czy Księciu Gamma.
Kamishibai-ya poszukiwali inspiracji także w japońskich ludowych
legendach czy filmach z samurajami i ninja w roli głównej. Typowy
opowiadacz kamishibai oferował
trzy rodzaje historii uzależnione od
wieku widzów:
1. opowieści przygodowe, pełne
ekscytujących zwrotów akcji
– katsugeki, przeznaczone dla
chłopców w wieku od 8 do 12 lat;
2. sentymentalne melodramaty
wyciskające łzy – namidachōdai,
przeznaczone dla dzie
wcząt
w wieku od 8 do 12 lat;
3. formy typu cartoon – manga,
przeznaczone dla najmłodszej widowni w wieku od 3 do
8 lat14.
Zabawiał swoich widzów, prezentując opowieści na zmianę z wyżej
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Fot. 6. Fotografia prezentująca japońskie kołatki hyoshigi,
autorstwa Samuraiantiqueworld

Fot. 7. Karta kamishibai przedstawiająca Ōgon Batto,
Takeo Nagamatsu, rok 1930

(źródło: Portal Wikipedia. Wolna Encyklopedia [online],
[dostęp: 18.03.2019]. Dostępny w internecie: <commons.
wikimedia.org/wiki/File:Hyoshiki_5.jpg>.)

(źródło: Portal Wikipedia. Wolna Encyklopedia [online],
[dostęp: 19.03.2019]. Dostępny w internecie: <en.wikipedia.
org/wiki/File:Ogon_Batto_Kamishibai.jpg>.)

wymienionych gatunków, przerywając je różnego rodzaju zagadkami, quizami i rebusami. Zwycięzcy
zawsze otrzymywali dodatkową
porcję słodyczy. Przygotowywanie
przedstawień, tworzenie własnych
historii ręcznie malowanych i wymyślanie zabaw powodowało, że kamihibai-ya byli tak zajęci, że bardzo często ich opowieści nie miały w ogóle
podpisów z tyłu kart. Opowieść przy
każdej kolejnej prezentacji mogła
toczyć się inaczej. Tak duże zainteresowanie papierowym teatrem
spowodowało powstawanie punktów tworzenia i dystrybucji nowych
historii. Storyteller mógł wynająć za
drobną opłatą słodycze i kolejną historię. Miejsca takie zwane były kashimoto. W 1938 roku władze wymu- Fot. 8. Fotografia przedstawienia kamishibai w okresie okupacji, autorstwa
siły konieczność tworzenia napisów Waltera A. Pennino
na odwrocie kart, miało to służyć (źródło: Orbaugh Sh., Propaganda Performe…, op. cit., s. 39)
kontroli zawartości historii15.
cięcą wyobraźnię doceniła Imai – kamishibai dendō dan, a także
Nowy sposób prezentowania
Yone. Jako chrześcijański pracow- współzałożyła Wydawnictwo Kaopowieści hira-e kamishibai nie wynik socjalny zatrudniony w szkół- mishibai. Imai Yone wprowadziła
magał specjalnego przeszkolenia.
ce niedzielnej szybko zauważyła, również kilka innowacji do papieWystarczył rower, drewniana skrzynjak chętnie dzieci wtapiają się rowego teatru. Przede wszystkim
ka zwana butai i głos (fot. 8). Już we
w historie prezentowane w te- zwiększyła rozmiar kart do takiewczesnych lata 30. XX wieku w saatrze kamishibai i jak łatwo mogą go, jaki uważany jest obecnie za
mym Tokio było ponad 2 tys. kamibyć adaptowane do celów krze- klasyczny (28x38 cm, shiroku-ban);
shibai gaitō, a w całej Japonii 30 tys.
wienia chrześcijaństwa. Zatrudniła pisała kompletne skrypty na odwroartystów ulicznych bawiących przedtwórców kamishibai, aby przenieśli cie kart, jak czytać i przedstawiać postawieniami w papierowym teatrze16.
przypowieści biblijne. W 1933 roku szczególne historie, oraz stworzyła
Krótko po „odkryciu” kamishibai zatrudniła kamishibai gaitō, których karty, które mogły być publikowane
jego siłę oddziaływania na dzie- nazwano Misjonarzami Kamishibai przez czasopisma. Każdy mógł taką

30
dukcję ponad tysiąca edukacyjopowieść wyciąć, pokolorować, w przestrzeni kościelnej albo edunych kamishibai w zależności
przykleić na karton i prezentować kacyjnej, co powodowało, że treści
od potrzeb dla naszych celów;
w zaciszu domowym.
były silnie związane z umoralniaTakahashi Gozan, wydawca dziecięce- niem lub edukacją. Prezentujący 2. rozwój systematycznego sposobu, w jaki dzieci mogą tworzyć
go magazynu, zachęcony sukcesem nie prowadzili sprzedaży jakichkolkamishibai, a dzięki procesowi
Imai Yone, otworzył Wydawnictwo wiek słodyczy, które coraz częściej
wykonywania własnych opoZenkōsha, publikujące buddyjskie były postrzegane przez rodziców
wieści (tezukuri kamishibai)
19
przypowieści. Wydawnictwo w ko- jako niehigieniczne . Każda opoosiągnąć kompleksową edulejnych latach adaptowało w papie- wieść stanowiła narracyjną całość,
kację na temat życia;
rowym teatrze światową klasykę rzadko kiedy prezentowane były
3. udział w ruchu mającym na celu
poprawę standardów edukacyjKrótko po „odkryciu” kamishibai jego siłę oddziaływania
nych 30 tys. artystów ulicznych
na dziecięcą wyobraźnię doceniła Imai Yone. Jako
działających obecnie na terenie
chrześcijański pracownik socjalny zatrudniony w szkółce
całego kraju”21.
niedzielnej szybko zauważyła, jak chętnie dzieci wtapiają Po wielu latach federację nazwano
się w historie prezentowane w teatrze kamishibai i jak
Educational Kamishibai Association,
łatwo mogą być adaptowane do celów krzewienia
a jej działania dotowano przez instytucje rządowe. Wraz z rosnącym zainchrześcijaństwa. Zatrudniła twórców kamishibai, aby
teresowaniem kamishibai oraz coraz
przenieśli przypowieści biblijne.
bardziej widocznymi walorami eduliteratury, m.in. „Czerwonego Kap- historie w częściach. Ostatecznie kacyjnymi japońskie władze dostrzeturka”, „Alicję w krainie czarów” też sposób dystrybucji kart kami- gły w papierowym teatrze narzędzie
czy „Piotrusia królika”. Gozan wolał shibai był zupełnie inny. Opowieści propagandy w trakcie trwania wojjednak specjalizować się w opowie- wydawane były w dużej ilości (dru- ny piętnastoletniej (1930-1945) oraz
rodaków do II wojściach skierowanych głównie do kowane, stąd inna nazwa insatsu w przygotowaniu
22
.
Kiedy
rząd utworzył
ny
światowej
najmłodszego odbiorcy, zwanych kamishibai – drukowane kamishiCultural
Association
for
Little Japaneyochien kamishibai (przedszkolnym bai) i sprzedawane w sklepach rose Citizens, głównym głosem doradkamishibai). Zapraszał do współpra- dzicom oraz nauczycielom20.
czym
w dziedzinie kamishibai zostali
cy pracowników ośrodków opieki
Imai,
Gozan
i Matsunaga. Zaczęły się
Celem Matsunagi nie było
dziennej i nauczycieli przedszkoli17.
jednak zastąpienie ulicznych kami- też zacierać granice między edukacją
Matsunaga Ken’ya, student ów- shibai-ya, tylko zreformowanie ich a indokrynacją. Kamishibai tworzone
czesnego Tokijskiego Uniwersyte- pracy. Mieli oni odegrać znaczącą na potrzeby propagandy wojennej
tu Cesarskiego, w trakcie jednego rolę w jego wielkim planie założe- zwano kokusaku kamishibai (fot. 9).
z przedstawień Misjonarzy Kamishi- nia formacji Educational Kamishibai Historie kierowano do zróżnicowanej
bai dostrzegł w połączeniu narracji, Federation (Federacja Edukacyj- grupy odbiorców, przede wszystkim
23 24
obrazu i przedstawienia potężne nanych Kamishibai). Matsunaga głosił: jednak do dorosłych , .
rzędzie edukacyjne i wychowawcze.
„Biorąc pod uwagę wszystkie rzeczy, Sharalyn Orbaugh prezentuje różStworzył pierwsze edukacyjne kamikamishibai jest fenomenalną bronią norodność propagandowych kashibai (kyōiku kamishibai) pt. „Przew edukacyjnym arsenale. Nie mogę mishibai. „Istniało kilka rodzajów
wodnik po życiu” (Jinsei annai). Kiesobie wyobrazić, jak potężny wpływ kamishibai używanych do promody Matsunaga został nauczycielem,
będzie miało za pięć czy dziesięć lat. wania wojny:
założył własne czasopismo „Szkoła
Nasiona zostały niedawno zasia- 1. Sztuki informacyjne o dwóch
Życia” (The School of Life) i, podobtypach:
nie jak Imai Yone, publikował kyōiku ne, ale żałuję, że ulepszenia technik
i
właściwych
metod
tworzenia,
a) kroniki filmowe ilustrowane
kamishibai do samodzielnego wyfotografiami lub obrazami. Te
konania18. Edukacyjne kamishibai ogólna wymiana i system sieciobyły tańsze w produkcji i łaróżniło się od kamishibai przedsta- wania nie zostały jeszcze wdrożone.
Mając
to
na
uwadze,
utworzyłem
tę
twiejsze do rozpowszechniawianego na rogach ulicy pod każfederację,
dla
której
najwyższymi
nia niż kroniki filmowe, które
dym względem. Przede wszystkim
priorytetami
są:
grano w kinie;
prezentowane było w pomieszczeniach zamkniętych, a jeśli pokazy 1. ustanowienie organizacji, która
b) sztuki „W jaki sposób…”
byłaby odpowiedzialna za proodbywały się na zewnątrz, to tylko
(„How-to”), z praktycznymi in-
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Fot. 9. Plansza z kokusaku kamishibai „Jak zbudować domowy
schron przeciwlotniczy”. Napisy z tyłu planszy: Kobiety i dzieci
w mundurach wojskowych ukryte w schronie. Radio ogłasza,
że nalot został zakończony. Zobacz, jakie one są szczęśliwe! I to
nie tylko dlatego, że nalot się skończył. Fajnie spędzać czas razem w bunkrze, podczas gdy ognista śmierć spada z alianckich
bombowców, by zniszczyć wasze domy i miejsce pracy!
(źródło: Portal Adoxoblog. Taking stupid stuff seriously [online],
[dostęp: 18.03.2019]. Dostępny w internecie: <adoxoblog.
wordpress.com/2013/07/28/banzai/>.)

strukcjami, jak uważać na szpiegów, jak zbudować schron przeciwlotniczy, jak walczyć z pożarami spowodowanymi bombami
zapalającymi i tak dalej.
2. Jidaigeki (dramat kostiumowy
z epoki), historyczna sztuka
wykorzystująca bohaterskie postacie z wcześniejszych wojen,
od czasów średniowiecza aż po
wojnę rosyjsko-japońską z lat
1904-1905.
3. Przedstawienia narracyjne upamiętniające współczesnego bohatera wojennego lub grupę
żołnierzy.
4. Całkowicie fikcyjna sztuka fabularna, ukazująca typowe, codzienne
życie na polu bitwy lub na froncie,
często promująca wysokie ideały,
takie jak odwaga czy wytrzymałość, ale równie często koncentrująca się na mniejszych zaletach,
takich jak oszczędność, zakup obligacji wojennych i inne zbawienne zachowania w czasie wojny”25.

Fot. 10. Strona tytułowa z Heiwa no chikai (Obietnica
pokoju), autorstwa Keiko Inaniwa i Churyo Sato. Historię
oparto o świadectwa dzieci, które ucierpiały w wybuchu
bomby atomowej. Przedstawia brutalność nuklearnego
ataku oraz niezłomną walkę o pokój
(źródło: Portal Wydawnictwa Doshinsha [online], [dostęp
18.03.2019]. Dostępny w internecie: <www.doshinsha.co.jp/
kamishibai/translations/info.php?isbn=E9784494078653>.)

no 825 800 opublikowanych historii
kamishibai. Był to rzadki ewenement,
ponieważ w tym samym czasie rząd
wprowadził znaczące reglamentacje
na papier. Postrzegano w kamishibai
o wiele skuteczniejszy środek propagandowy niż gazety czy radio. Nie
wymagał ani prądu, ani drogiego
sprzętu. Przewożony na rowerze
mógł trafić w najdalsze zakątki Japonii i okupowanych terytoriów.

Czasy powojenne okazały się „złotym
okresem” dla papierowego teatru.
Po japońskich ulicach poruszało się
ponad 50 tys. kamishibai gaitō26, którzy bardzo szybko wśród bezdomnych, pozbawionych domostw po
bombardowaniach, odnaleźli nową
grupę odbiorców. Chcieli oni zatracić
się w nowych historiach, by zapomnieć o głodzie i cierpieniu. Opowiadacze kamishibai już nie sprzedawali
słodyczy, ale poszukiwali jakichkolwiek dostępnych produktów spożywczych. Pojawiają się również
pierwsze kamishibai poświęcone
prawom obywatelskim w demokraTak silne zainteresowanie władz tycznym państwie oraz historie antyteatrem kamishibai zaowocowało wojenne. Jedna z popularniejszych
również wzrostem liczby wydaw- historii, wydawana ponownie od
nictw do 18! W 1942 roku odnotowa- 2005 roku do dnia dzisiejszego

przez wydawnictwo Dōshinsha, to
ówczesna obowiązkowa lektura
z 1952 roku „Obietnica pokoju” (Heiwa no chikai) autorstwa Ineniwy
Keiko i rzeźbiarza Churyo Sato27
(fot. 10). Wcześniejsze Educational
Kamishibai Association zostaje
przekształcone w Kamishibai Association of Japan. W tym samym
czasie kamishibai bardzo silnie zakorzeniło się w edukacji. Butai wraz
z kartami wykorzystywany był podczas prawie każdego przedmiotu
szkolnego. Dzięki staraniom Kako
Satoshi i Takahashi Gozan kamishibai zostaje utytułowane Skarbem
Kultury dla dzieci (Jidō bunkazai).
Ogromne zainteresowanie nauczycieli przedszkoli taką formy prezentacji opowiadań utrwaliło jednak
stereotyp, że kamishibai jest tylko
i wyłącznie dla małych dzieci.
Spadek zainteresowania teatrem kamishibai nastąpił na przełomie lat 50. i 60. XX wieku, kiedy to
coraz popularniejszy w japońskich
domach stał się telewizor. Kamishibai było jednak tak silnie zakorzenione w świadomości Japończyków, że
długo telewizor nazywali elektrycznym kamishibai (denki kamishibai).
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Lata 70. i 80. XX wieku okazały się dla
kamishibai okresem upadku. Wtedy
to przedstawienia w papierowym
teatrze zaczęto postrzegać jako relikt przeszłości, o której Japończycy
chcą zapomnieć. Kojarzono go tylko
z bólem, cierpieniem i zacofaniem28.
Świat Zachodu miłością do kamishibai „zaraziła” w latach 70. XX wieku bibliotekarka i storyteller Édith
Montelle29. Gdyby chcieć wymienić
kraje dziś propagujące idee kamishibai, trudno byłoby odkryć skrawek świata nieopowiadający historii w drewnianej skrzynce butai.

Zauważalny jest też wzrost liczby
krajowych organizacji i inicjatyw promujących teatr kamishibai. W 1992
roku w Stanach Zjednoczonych powstaje Kamishibai for kids. Organizacja tworzona po dzień dzisiejszy
przez Margaret Eisenstadt, Donnę
Tamaki i Eigoro Futamatę. Specjalizuje się w promowaniu kamishibai
przedstawiających tradycyjne starojapońskie baśnie, jak np. „Momotaro,
brzoskwiniowy chłopiec” czy „Kapelusze dla Jizos”33. Kolejnym przykładem może być, istniejące od 2016
roku, AKA – Australian Kamishibai
Association. Stowarzyszenie zostało
założone przez Bernarda Caleo i Jackie Kerin. Jego głównym celem jest
promowanie różnego rodzaju spotkań związanych z teatrem kamishibai, w szczególności prezentujących
tezukuri kamishibai – własnoręcznie
wykonane historie34. Na rodzimym
gruncie warto wspomnieć o poznań-

nie Zielona Grupa, Risprint oraz
Mały Teatr Ilustracji. Wydawnictwa
te, podążając za trendami światowymi, wydają nie tylko historie będące
przedrukami obcojęzycznych kart
narracyjnych – japońskich, francuskich czy angielskich, ale również
tworzą swoje własne publikacje.

Drewniana skrzyneczka wraz z kartami narracyjnymi jest też coraz częściej używana jako element dużych
projektów o charakterze edukacyjnym. Bardzo dobrym przykładem
może być Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”, który w celu promowania edukacji globalnej, w raW rozprzestrzenianiu się teatru
mach projektu „Edukacja globalna
ogromne znaczenie odgrywa IKAJA –
dla najmłodszych”, przygotował trzy
The International Kamishibai Association of Japan (Międzynarodowe Stobajki wraz z kartonowym teatrzywarzyszenie Kamishibai w Japonii).
kiem i scenariuszami zajęć. KolejOrganizacja powstała 2001 roku. Dziś
nym przykładem może być projekt
zrzesza ponad 800 członków z 44 kra„Bajki lubuskie”, realizowany przez
jów z całego świata30 (dane pochodzą
Regionalne Centrum Animacji Kultuz grudnia 2016 roku). Głównym celem
ry, w ramach którego dzieci z trzech
lubuskich miejscowości poznawaKamishibai XXI wieku to jednak głównie myślenie
ły historię swojego miasta poprzez
tworzenie własnych opowieści kao narzędziu przeznaczonym dla dzieci w wieku
mishibai. Projektów takich można
przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Polski rynek
mnożyć
coraz więcej, ponieważ
opanowały cztery wydawnictwa – Tibum, które jako
zauważono wielki potencjał tkwiąpierwsze przywiozło do Polski drewnianą skrzynkę,
cy w teatrze kamishibai. Co tylko
wspomniane już wcześniej Stowarzyszenie Zielona
utwierdza w słuszności słów japońGrupa, Risprint oraz Mały Teatr Ilustracji. Wydawnictwa
skiego pioniera opieki nad dziećmi,
te, podążając za trendami światowymi, wydają nie
Kurahasiego Sosan (1882-1995):
tylko historie będące przedrukami obcojęzycznych kart
„kamishibai jest to bardzo
wpływowe i skuteczne medium
narracyjnych – japońskich, francuskich czy angielskich,
do
opowiadania historii dzieciom.
ale również tworzą swoje własne publikacje.
To, co jest opowiadane przez te
jest rozpowszechnianie teatru kami- skim Stowarzyszeniu Zielona Grupa,
narracyjne obrazy, pozostanie
shibai, dyskusja na temat różnic mię- które stworzyło portal Kreatibaj.pl i,
osadzone w umyśle dziecka,
dzy kamishibai a książką obrazkową poza działalnością wydawniczą, sku- dopóki nie osiągnie dorosłości”36.
oraz wspólne przeżywanie kyōkan31. pia wokół siebie miłośników papieNajistotniejsze jest też to, że bez
W roku 2018 zorganizowano rów- rowego teatru. Stowarzyszenie od
względu na zakątek świata i organinież po raz pierwszy, 9 grudnia, 2017 roku nadaje tytuł Ambasadora
zację promującą teatr kamishibai,
Światowy Dzień Kamishibai. Głów- Kamishibai w Polsce35.
każdy zachęca dzieci, młodzież oraz
nym sposobem kontaktu z człondorosłych do tworzenia własnych
kami jest wydawany raz w roku Kamishibai XXI wieku to jednak główtezukuri
kamishibai i „szerzmy raw językach japońskim, francuskim nie myślenie o narzędziu przeznaczodość
kyōkan,
dzielmy się uczuciami,
i angielskim „Kamishibai Newslet- nym dla dzieci w wieku przedszkolaby żyć razem”37.
ter”. W każdym numerze opisywane nym i wczesnoszkolnym. Polski rynek
są seminaria poświęcone papiero- opanowały cztery wydawnictwa – Ti- Rozważania swoje chciałabym zawemu teatrowi, recenzje opowieści, bum, które jako pierwsze przywiozło kończyć krótkim stwierdzeniem
a także artykuły omawiające teorię do Polski drewnianą skrzynkę, wspo- – PRZED KAMISHIBAI GAJTŌ ŚWIAT
pracy z teatrem kamishibai32.
mniane już wcześniej Stowarzysze- STOI OTWOREM…
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Zatrzymaj się… pomyśl… działaj…

„Ś

wiat cały jest sceną: wszyscy
mężczyźni i wszystkie kobiety
są aktorami jedynie i mają wejścia
i wyjścia. Każdy z ludzi musi odegrać
wiele ról w stosownym czasie, aby
przedstawić siedem odmian wieku”1. Jest to znany cytat z dramatu Szekspira. Autor trafnie opisuje
przebieg życia człowieka za pomocą
metafor: aktor, scena. Akt pierwszy rozpoczyna się w dzieciństwie,
a w siódmym jest mowa o jesieni
życia, o momencie, kiedy człowiek
schodzi ze sceny, „bez zębów, oczu,
smaku, bez wszystkiego”2. Jest to
metafora życia, w której przewija
się wiele scen i wydarzeń. Tych pozytywnych i tych negatywnych. Jak
interpretuje Gerd Mietzel: „po
około dziewięciu miesiącach na deski teatru wchodzi trzykilogramowy
»aktor« i zaczyna odgrywać sceny,
których kolejność podlega określonemu wzorcowi: w wieku około
dwunastu miesięcy wypowie swój
pierwszy sensowny wyraz. Jako sześciolatek rozpocznie naukę w szkole. Jako nastolatek będzie stał przed
lustrem i krytycznie oceniał swój
wygląd. W związkach partnerskich
szukać będzie doświadczeń miłosnych. Jako młody, lecz dojrzały
już człowiek popracuje nad swoją
karierą zawodową. Być może zostanie rodzicem. Jako, powiedzmy,
pięćdziesięciolatek odkryje pierwsze oznaki starzenia się ciała, a jako
emeryt stanie przed zadaniem zorganizowania sobie dnia na nowo.
W którymś momencie rozwijający

się przez całe życie człowiek dowie
się o śmierci swojego życiowego
partnera, by wreszcie ocenić własne
życie, spoglądając wstecz”3.
Każdy podąża własną drogą
życia. Ilu jest ludzi na świecie, tyle
będzie różnych scenariuszy. Każdy
z nich będzie inny i niepowtarzalny. Nie da się go w całości przewidzieć, ale można na niego wpływać. Można kreować zachowania
i postrzegać świat po swojemu.
Jednostka społeczna zmienia się
na poszczególnych etapach swojego życia. Zależy to od zdobytej
wiedzy i doświadczeń. Większość
z nas ma swoją hierarchę wartości,
coś, co uważa za ważne i cenne oraz
co jest godne pożądania, coś, co łączy się z pozytywnymi przeżyciami.
Odpowiedni system wartości stanowi cel dążeń ludzkich. Potrzeby
mogą mieć różny charakter. Mogą
być natury fizycznej, materialnej,
czyli nowy gadżet, który możemy
uważać za niezbędny; psychicznej
– spokój, pewność siebie; duchowej
– związanej z wiarą, religią, czy
społecznej, w której zawierają się
normy, zasady, idee. Dla jednych
najważniejsza będzie rodzina, miłość, zdrowy tryb życia. Dla innych
wykształcenie, przyjaźń, dbanie
o przyrodę i chęć niesienia pomocy zwierzętom. Dla wielu będzie
ważna muzyka, hobby, a bez korzystania z nowoczesnych technologii
nie będą mogli wyobrazić sobie życia we współczesnym świecie.

Nikt jeszcze nie stworzył gotowej recepty na życie. Początkowo na
ten niepowtarzalny wzór życiowych
wartości mają wpływ nasi rodzice,
opiekunowie, nauczyciele, koledzy
z klasy. Kształty te mogą ulec deformacji czy skrzywieniu bardziej lub
mniej, ale przychodzi czas, kiedy
możemy je wyprostować po swojemu. To od nas samych zależy, jak
będzie wyglądał ostatni „akt życia”.
Ten scenariusz piszemy sami. Możemy stać się wspaniałymi ludźmi.
W tym pomocna może być literatura, a szerzej biblioterapia.
Okazuje się, potwierdza to wiele
badań, że olbrzymi wpływ na nasze

... olbrzymi wpływ na nasze
zachowania, życiowe
wybory czy sposób,
w jaki postrzegamy świat,
mają książki.
zachowania, życiowe wybory czy
sposób, w jaki postrzegamy świat,
mają książki. Literatura z jednej strony umożliwia czytelnikom czerpanie
radości z życia, ale także często pozwala je lepiej znieść, ma moc terapii
i leczenia. Szczególna wartość tekstów i ich pozytywny wpływ na psychikę zostały zauważone już w Egipcie. Wtedy księgozbiory nazywano:
„lecznice dusz”. Szukając ukojenia,
już od dawna poddawano się takiej
podświadomej terapii książką, natomiast „biblioterapia, to zamierzone
oddziaływanie na jednostkę lub grupę za pomocą specjalnie dobranego
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tekstu, który odróżnia biblioterapię
nieświadomą od świadomej, będącej elementem celowych działań
profilaktycznych, wychowawczych
czy terapeutycznych”4.
Najbardziej rozpowszechnionym rodzajem działań z zakresu
terapii książką jest biblioterapia
wychowawcza (rozwojowa), która
może wpływać na zachowania, korygować postawy5, pobudzać do
refleksji. Adresowana jest do dzieci, młodzieży, dorosłych, seniorów,
niepełnosprawnych, tak naprawdę
do wszystkich. Osób, które znalazły się w różnych trudnych dla
nich sytuacjach życiowych (żałoba,
przejście na emeryturę, pierwsze
dziecko, utrata pracy, rozpad małżeństwa, itp.). Osób, które zmagają
się z lękami, odrzuceniem, izolacją
społeczną. Osób, które nie potrafią
odnaleźć się we współczesnej rzeczywistości. Osób, które straciły zapał, odczuwają wypalenie lub brak
motywacji czy apatię, marazm, są
na rozdrożu i nie wiedzą, w którą
stronę skręcić. Wreszcie osób, które chcą poznać własne potrzeby
i pragnienia, bądź po prostu pragną się rozwijać.
„Większość współczesnych lęków ma podłoże psychiczne. Zmartwienia, napięcie, kłopoty, panika
– wszystko to pochodzi z niewłaściwie zarządzanej, negatywnie nastawionej wyobraźni”6.
Biblioterapia ma na celu wpływać na pozytywne wyobrażenia,
dawać wsparcie, wpływać na rozwój osobisty i samorealizację, rewalidację i resocjalizację jednostki.
Pobudzać do inwencji twórczej
i kreatywności i budować inteligencję emocjonalną.
„Należy zwrócić uwagę na pewne predyspozycje, cechy i umiejętności, które powinien posiadać biblioterapeuta, postrzegany jako lider,
animator grupy i doradca. Powinna
to być osoba:
• posiadająca zdolność syntonii
i empatii, charakteryzująca się

łatwością nawiązywania kontaktów, umiejętnością wczuwania się w sytuację osoby
potrzebującej pomocy, umiejętnością prowadzenia taktownych rozmów, umiejętnością
aktywnego słuchania, potrafiąca być dyskretnym animatorem sytuacji terapeutycznej,
• umiejąca dobrze zdiagnozować
problemy i potrzeby uczestnika
biblioterapii – w oparciu o swoją
wiedzę psychologiczno-pedagogiczną, własne doświadczenia i intuicję,
• znająca bardzo dobrze literaturę i możliwości jej oddziaływania na uczestnika biblioterapii, w danej sytuacji
biblioterapeutycznej,
• posługująca się bogatym, eklektycznym warsztatem terapeutycznym (techniki wizualizacyjne, drama, techniki plastyczne),
• umiejąca zachować się, w zależności od nadrzędnych celów
terapii, dyrektywnie lub niedyrektywnie”7.
„Kobiety mają generalnie większą praktykę niż mężczyźni w niektórych umiejętnościach interpersonalnych, […] dziewczynki wychowuje
się tak, aby były bardziej wrażliwe na
uczucia i ich niuanse niż chłopcy”8.
Czy zatem kobiety lepiej się nadają
na biblioterapeutów niż mężczyźni?
Czy mocniej współodczuwają, mają
większą empatię i umieją bardziej
zdiagnozować potrzeby uczestnika
biblioterapii?
„Ocena tego, czy kobiety odznaczają się wyższą empatią od
mężczyzn, zależy od przyjmowanego przez nas znaczenia tego terminu. Otóż w jednym z możliwych
znaczeń kobiety – przynajmniej
w kulturach zachodnich – wykazują większą empatię niż mężczyźni,
odczuwając to samo, co inna osoba,
na przykład przygnębienie i radość.
Dane pokazują, że kobiety spontanicznie współodczuwają lepiej niż
mężczyźni”9. „Przecież od najwcze-

śniejszego dzieciństwa niezliczone
doznania ściśle wiążą się z uczuciami. Mówi się, że dopiero uczucia dodają barw naszej egzystencji. Cóż by
to było za życie bez możliwości odczuwania miłości do partnera, radości ze spotkania wyczekiwanej osoby, dumy ze zdanych egzaminów
i wdzięczności za uzyskaną pomoc?
[…] Ale życie bez emocji oznaczałoby także niemożność odczuwania
smutku po stracie najbliższej osoby
i rozczarowania po nadużyciu naszego zaufania, brak przejęcia przed
ważnym egzaminem oraz złości po
doznanej obrazie”10.
Życie bez emocji, i tych pozytywnych, i tych negatywnych, byłoby
niemożliwe. Czy ludzkość unikałaby
potencjalnych zagrożeń bez odczuwania lęku? Jaki ludzie mieliby cel
w życiu, gdyby nie czuli zadowolenia z osiągnieć? A miłość, przyjaźń,
koleżeństwo, rodzina? Dlatego ważne jest, aby wzmacniać pozytywne
emocje, bo jak sama nazwa mówi
– negatywne emocje nie są pożądane.
„Na pewno niejednokrotnie –
świadomie lub nieświadomie – zetknąłeś się z terapeutycznymi wartościami literatury. Zastanawiasz
się, w jaki sposób? Bardzo prosty
– poprzez czytanie książki, która
sprawiła, że »urosły Ci skrzydła«,
opowiadania, które wzruszyło Cię
do łez, lub wiersza, po przeczytaniu którego pojawiły się refleksje.
Zdarzyło się też zapewne, że będąc
w kinie lub teatrze, śmiałeś się lub
płakałeś z innymi widzami”11.
„Zajęcia wokół literatury wyróżnia fakt, że wykorzystywane w nich
medium jest nośnikiem narracji,
czyli zawiera jakąś opowieść. Dzieło literackie, ale także filmowe, czy
w określonych przypadkach malarskie lub muzyczne, o ile jest nośnikiem narracji, daje możliwość analizy losów i poszczególnych wydarzeń
życiowych bohatera. Przedmiotem
zajęć stają się sytuacje życiowe, a zatem nacechowane emocjonalnie”12.
Cały scenariusz zakłada pracę na
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emocjach bohatera o podobnym
do uczestnika lub uczestników
problemie. Często następuje przeniesienie – zagłębiamy się w świat
książki, jej treść i akcję – tym mocniej, im bardziej dotyczy naszego
stanu emocjonalnego. Towarzyszy
temu proces porównania się do
którejś z postaci lub z bohaterem
opowieści, żyjemy wydarzeniami
i zachowaniami osób – zaczynamy
pogłębiać swoją perspektywę i zrozumienie własnej sytuacji. Poddajemy się refleksji i wyciągamy wnioski związane ze swoimi postawami,
przekonaniami i zachowaniami.
Teksty, które warto wykorzystać
podczas warsztatów biblioterapeutycznych, powinny być zaproponowane, w zależności od szczególnych
potrzeb: „uspokajające (sedativa)
humorystyczne, baśnie, bajki; pobudzające (stimulativa) awanturnicze,
przygodowe, sensacyjne, thrillery;
refleksyjne (problematica) obyczajowe, biografie, psychologiczne, socjologiczne i religijne (sacrum) filozoficzne”13. W efekcie mają być wsparciem,
inspiracją, a przede wszystkim stać
się podstawą dobrego warsztatu.
Przykładowy tekst, który pojawi się poniżej, ma pogłębić refleksję czytającego bądź uczestnika warsztatu nad tym, co może
stać się wartością każdego dnia
ich życia.
Zadaj sobie pytania: Czy można zatrzymać czas? Czy można przeżyć każdy dzień z przekonaniem, że
wykorzystało się go jak najlepiej?
Czy czas przelatuje przez palce na
rozpamiętywaniu czegoś, co się już
wydarzyło? A może spędziło się go,
oczekując nie wiadomo czego, czekając nie wiadomo na co?
„Chcesz zrozumieć, czym jest
rok życia? Zapytaj o to studenta,
który oblał roczny egzamin. Czym
jest miesiąc życia, powie Ci matka,
która wydała na świat wcześniaka
i czeka, by wyjęto go z inkubatora,
bo dopiero wówczas będzie mogła
przytulić całe i zdrowe maleństwo.

Zapytaj, co znaczy tydzień robotnika pracującego na utrzymanie rodziny w fabryce albo kopalni. Czym
jest dzień, powiedzą Ci rozdzieleni
kochankowie, czekający na kolejne
spotkanie. Co znaczy godzina, wie
człowiek cierpiący na klaustrofobię,
kiedy utknie w zepsutej windzie.
Istotę sekundy poznasz, patrząc
w oczy człowieka, który uniknął
wypadku samochodowego, o ułamek sekundy pytaj biegacza, który
zdobył na igrzyskach olimpijskich
srebrny medal, a nie ten złoty, o którym marzył przez całe życie. Życie
to magia!”14. Warto swój czas wykorzystać w sposób świadomy, rozwijać pasje, być bardziej uważnym. To
dana chwila jest ważna. Czy stać Cię
na odwagę, by poddać się refleksji,
która być może wprowadzi jakieś
zmiany w świadomości i coś zmieni
w Twoim życiu?

Zadaj sobie pytania: Czy
można zatrzymać czas?
Czy można przeżyć każdy
dzień z przekonaniem,
że wykorzystało się go
jak najlepiej? Czy czas
przelatuje przez palce na
rozpamiętywaniu czegoś, co
się już wydarzyło? A może
spędziło się go, oczekując nie
wiadomo czego, czekając nie
wiadomo na co?
Wielu zmaga się z brakiem
pewności siebie na co dzień. Niejednokrotnie zdarzały się takie sytuacje,
w których czuliśmy się niekomfortowo, niepewnie i zestresowani. Brak
pewności siebie może pochodzić
z naszych myśli: oceniamy się zbyt
krytycznie, porównujemy się do
innych; z naszego wychowania: nie
dasz rady, nie potrafisz. Zaburzona
wiara we własne zdolności powoduje lęk i strach. „Strach powstrzymuje ludzi przed wykorzystywaniem możliwości; strach osłabia
witalność fizyczną; strach napraw-

dę doprowadza ludzi do choroby,
powoduje trudności organiczne,
skraca życie; strach zamyka nam
usta, kiedy chcemy mówić”15. David
Schwartz twierdzi, że „strach to forma psychicznej infekcji i aby ją wyleczyć, należy zastosować specjalne
jej traktowanie. Przede wszystkim
trzeba uświadomić sobie, że cała
pewność siebie jest nabyta, wyuczona. Nikt nie rodzi się z tym stanem, z poczuciem własnej wartości,
własnych możliwości, kompetencji
i akceptacją samego siebie. To są
cechy osobowościowe, które musimy w sobie wyrobić.
Dobre przygotowanie, zdobywanie wiedzy i doświadczeń,
samoakceptacja pomagają przezwyciężyć strach. „Trener drużyny
futbolowej pomaga zawodnikom
pokonać strach i budować wiarę
we własne siły w toku wyczerpujących przygotowań. Pokazuje im filmy z meczów drużyny przeciwnej,
trenuje z nimi do znudzenia »specjalne« zagrania, narzuca im surowy tryb życia, a wszystko dlatego,
że przy wyrównanym poziomie gry
decydującym czynnikiem jest wiara we własne siły, wiara, która daje
odpowiednie przygotowanie”16.
Wypracowanie w sobie tych
cech wymaga czasu, pracy i cierpliwości, jak wszystko, co jest wartościowe
w życiu. Jednak, jeśli spojrzeć na to
w perspektywie długoterminowej,
podejmując każdego dnia wysiłek,
aby rozwijać i wzmacniać w sobie
te cechy oraz zachowania, z czasem
zaczniesz obserwować pozytywne
zmiany w sobie i Twoim życiu. Istnieją
cechy osobowości i charakteru, które
odgrywają ważną rolę w życiu każdego. Cechy, które możesz w sobie
rozwijać i nad nimi pracować, aby
tworzyć lepsze relacje z innymi i żyć
w zgodzie ze sobą. Warsztaty biblioterapeutyczne mogą w tym zadaniu
pomóc, wykorzystując odpowiednie
metody i techniki, a przede wszystkim
literatura może w tym pomóc. Teksty, które wpływają na nasze myśli.
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Podoba mi się porównanie mózgu do
banku. David Schwartz uważa, że
„w tym »umysłowym banku« codzienne deponujesz myśli. Jest ich coraz
więcej i w końcu stają się twoja pamięcią. Kiedy zabierasz się do myślenia
lub kiedy mierzysz się z problemem,
zwracasz się do swojego banku pamięci z pytaniem: »Co już wiem na
ten temat?«.
Twój bank pamięci automatycznie odpowiada, dostarczając ci informacje związane z tą sytuacją, które
zdeponowałeś wcześniej. Zatem to
twoja pamięć jest głównym dostawcą surowca dla twoich myśli”17.
„Bez zdolności do przechowywania, a więc zatrzymywania w pamięci przyswojonych treści, człowiek
dysponowałby tylko teraźniejszością, nie miałby przeszłości. Swoich
doświadczeń nie mógłby wykorzystywać do kształtowania przyszłości.
Człowiek bez żadnych wspomnień
byłby również bezradny jak noworodek. Codzienne czynności i przyzwyczajenia, takie jak ubieranie się,
posługiwanie się nożem i widelcem
czy włączanie światła w mieszkaniu,
w wypadku utraty pamięci stałyby się
niemożliwe do wykonania. Człowiek
nie wiedziałby nawet, kim jest”18.
„Kasjer w twoim banku pamięci jest bardzo wiarygodny. Nigdy
cię nie oszukuje. Jeśli zwrócisz się
do niego, mówiąc: »Panie Kasjerze,
czy mógłby pan pozwolić mi podjąć
trochę myśli, które zdeponowałem
w przeszłości, żebym mógł wykazać,
że jestem gorszy od wszystkich?«,
twój bank odpowie: »Oczywiście,
proszę pana. Czy przypomina sobie
pan, jak się panu nie udało, kiedy
dwukrotnie usiłował pan to zrobić? Niech pan sobie przypomni,
co powiedział pana nauczyciel
w szóstej klasie o pana niemożności osiągania… A pamięta pan rozmowę, którą pan podsłuchał? Pana
współpracownik powiedział wtedy
o panu… A czy przypomina sobie
pan…« […]. Pan Kasjer wydobywa
z twojego umysłu myśl po myśli,

z których każda udowadnia, że się
nie nadajesz”19. To były negatywne
myśli, jakie często się błąkają w naszej głowie. Ale jakby zacząć myśleć pozytywnie i poprosić Kasjera
o dostarczenie pozytywnych, które
dodadzą otuchy? Kasjer przywoła
wcześniejsze myśli, które świadczą
o tym, że możesz odnieść sukces.
»A pamięta pan świetną robotę, którą pan wykonał w podobnej sytuacji… Niech pan sobie przypomni,
jakim zaufaniem obdarzył pana pan
Smith… I to, co o panu powiedzieli
pana przyjaciele. A pamięta pan…«.
[…] W swoim banku deponuj tylko
pozytywne myśli. […] wszyscy napotykają mnóstwo nieprzyjemnych,
kłopotliwych i zniechęcających
sytuacji. Jednak ludzie odnoszący
sukcesy i ci, którzy ich nie osiągają,
zachowują się w nich w zupełnie
różny sposób”20.
„Jak zachowałby się twój samochód, gdybyś codziennie rano,
zanim pójdziesz do pracy, nabrał
podwójną garść błota i umieszczał
je w skrzyni korbowej? Jego wspaniały silnik wkrótce pokryłby się
brudem i byłby niezdolny do robienia tego, czego od niego oczekujesz. […] Negatywne myśli po-

wodują nieproduktywne zużycie
twojego umysłowego silnika. Wywołują obawy, frustrację i poczucie
niższości. Spychają cię z trasy, podczas gdy inni prą do przodu”21.
Co się dzieje wewnątrz nas,
kiedy czytamy książkę? Już sam akt
czytania zmusza czytelnika do odsunięcia się na chwilę od obowiązków, od spraw i problemów dnia
codziennego po to, by spędzić czas
z samym sobą. A ponieważ czytanie powieści wymaga utrzymywania przez dłuższy czas koncentracji,
ma to działanie relaksujące, podobne do medytacji.
Zatrzymaj się… przeczytaj
książkę… pomyśl… działaj…
Może również znajdziesz taką
książkę, która sprawi, że pokochasz czytanie. Książkę, która stanie się tym haczykiem do świata
wyobraźni i pochłonie Cię całkowicie. Czy uznałeś, że czytanie
książek sprawia Ci przyjemność?
Czy trafiłeś już na ten fragment,
który pobudził Twoje myśli do refleksji? A czy masz już takie książki, które pomogły Ci dokonać,
choćby małych, zmian w życiu?
Jeśli tak, to właśnie to jest ta magia czytania, magia literatury!

38
Graham T., Ickes W., When women’s
intuition ins’t greater than men’s, za:
Biblioterapia w praktyce, pod red. Goleman Daniel, Inteligencja emoEweliny J. Koniecznej, Kraków: Im- cjonalna w praktyce, Poznań: Media Rodzina, 1999.
puls, 2012.

Bibliografia

O warsztatach pracy z książką i czytelnikami, Warszawa: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2017.

Schwartz David J., Magia myślenia
kategoriami sukcesu, Warszawa:
Medium,
[1999].
Borecka Irena, Wontorowska-Ro- Levy Marc, A jeśli to prawda, Warter Sylwia, Biblioterapia w edukacji szawa: Muza S.A., 2002.
Schwartz David J., Magia myślenia na
dziecka niepełnosprawnego inte- Mietzel Gerard, Wprowadzenie do wielką skalę, [e-book; format MOBI],
lektualnie, Wałbrzych: Wydawnictwo psychologii. Podstawowe zagadnie- Warszawa: MT Biznes, 2019.
UNUS, 2003.
nie, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Szekspir William, Jak wam się
podoba, Kraków: Wydawnictwo
Budzyńska Magdalena, Terapeutycz- Psychologiczne, 1998.
ne walory książki, „Winieta” 2015, nr 1. Sadowska Anna, Sobieska-Szosta- Literackie, 1983, s. 345–386, 956,
s. 345–386.
Goleman Daniel, Inteligencja emo- kiewicz Grażyna, Jakie dodatkowe
cjonalna w praktyce, Poznań: Me- możliwości w pracy grupowej daje
dia Rodzina, 1999.
książka?, [w:] Rozumienie świata.

1

W. Szekspir, Jak wam się podoba, Kraków 1983, s. 65.

2

Ibidem, s. 66.

3

G. Mietzel, Wprowadzenie do psychologii. Podstawowe zagadnienie, Gdańsk 1998, s. 57.

4

Biblioterapia w praktyce. Poradnik dla nauczycieli, wychowawców i terapeutów, red. E.J. Konieczna, Kraków 2012, s. 13.

5

M. Budzyńska, Terapeutyczne walory książki, „Winieta” 2015, nr 1, s. 9.

6
D.J. Schwartz, Magia myślenia na wielką skalę, [e-book; format MOBI], Warszawa 2019, 21% książki, rozdz. 3. Zbuduj swoją
pewność siebie i pokonaj strach.
7

I. Borecka, S. Wontorowska-Roter, Biblioterapia w edukacji dziecka niepełnosprawnego intelektualnie, Wałbrzych 2003, s. 51-52.

8

D. Goleman, Inteligencja emocjonalna w praktyce, Poznań 1999, s. 446.

9
T. Graham, W. Ickes, When women’s intuition ins’t greater than men’s, za: D. Goleman, Inteligencja emocjonalna w praktyce,
Poznań 1999, s. 447.
10

G. Mietzel, op. cit., s. 299.

11

Biblioterapia w praktyce, pod red. E.J. Koniecznej, Kraków 2012, s. 13.

12 A. Sadowska, G. Sobieska-Szostakiewicz, Jakie dodatkowe możliwości w pracy grupowej daje książka?, [w:] Rozumienie świata.
O warsztatach pracy z książką i czytelnikami, Warszawa 2017, s. 31.
13

M. Budzyńska, op. cit.

14

M. Levy, A jeśli to prawda, Warszawa 2002, s. 64.

15

D.J. Schwartz, Magia myślenia na wielką skalę.

16

D.J. Schwartz, Magia myślenia kategoriami sukcesu, s. 97.

17

D.J. Schwartz, Magia myślenia na wielką skalę.

18

G. Mietzel, op. cit., s. 222.

19

D.J. Schwartz, Magia myślenia na wielką skalę.

20

Ibidem.

21

Ibidem.

39

Olga Smolec-Kmoch
Ośrodek Integracji i Aktywności Wojewódzka i Miejska Biblioteka
Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim

12. Forum Młodych Bibliotekarzy
w Poznaniu

W

dniach 12-13 września 2019
roku w Poznaniu odbyło się
12. Forum Młodych Bibliotekarzy. Hasło przewodnie tegorocznego spotkania brzmiało: Bibliotekarz DO POZNANIA. Wojewódzką
i Miejską Bibliotekę Publiczną im.
Zbigniewa Herberta w Gorzowie
Wielkopolskim reprezentowała Olga
Smolec-Kmoch.
Tematyka Forum podzielona
została na trzy grupy: Tu i teraz –
aktualne problemy; Poznaj swoją
przyszłość – perspektywy, szanse,
zagrożenia; Bibliotekarz krea(k)
tywnie. Cel tegorocznego Forum
został zawarty w tytule, który stanowi niecodzienną grę słów. Bibliotekarze zaproszeni zostali nie tylko
do Poznania, stolicy Wielkopolski,
ale i do poznania się nawzajem.
Organizatorem Forum było Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
wraz z poznańskimi bibliotekami
różnego typu.
Spotkanie podzielone zostało na cztery sesje, które przeplatane były blokami warsztatowymi. Dla uczestników dodatkową
wartość stanowił fakt, iż każdy blok
odbywał się w innej części Poznania, dzięki czemu było im dane
poznać wnętrza nie tylko Collegium Minus Uniwersytetu Adama
Mickiewicza czy Biblioteki Uniwersyteckiej, ale także m.in. Politechniki Poznańskiej.

Forum Młodych Bibliotekarzy
to doskonała platforma wymiany
doświadczeń i poznania się. W tym
roku duży nacisk programowo położono na aktywność bibliotekarzy,
zwłaszcza tę nietypową, na pierwszy
rzut oka niezwiązaną ze stereotypowym postrzeganiem bibliotekarza przez społeczeństwo. Obalono tu wiele mitów i udowodniono,
że w młodości tkwi ogromny potencjał, który jest współczesnej
bibliotece tak bardzo niezbędny
do działania.
Pierwsza sesja odbywała się
w Collegium Minus Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wykład inauguracyjny pt.
Zawód? Bibliotekarz. Pasja? Rozwój wygłosiła dyrektor Biblioteki
Uniwersytetu Rzeszowskiego, dr
Bożena Jaskowska, której pasją
jest triathlon. Zebrani mogli się
dowiedzieć, że rozwój możliwy
jest dzięki pasji, co bezpośrednio
winno przełożyć się na codzienną
pracę, również w bibliotece. Bibliotekarz, podobnie jak sportowiec, musi kroczyć do przodu, za
siebie oglądając się jedynie w celu
wyciągnięcia wniosków z popełnionych błędów i pracą nad nimi.
Drugą sesję rozpoczął swym
wystąpieniem pt. Biblioteka: maga
zyn książek czy remiza strażacka?
Roman Wojciechowski, dyrektor
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Sopocie.

Wśród wystąpień nie zabrakło
również tematów, które z pozoru nie
są związane z biblioteką, ale okazuje się, że dzięki swej popularności wśród społeczeństwa dotarły
również tam. Sylwia Luszowska i Karolina Justyna z Biblioteki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie wygłosiły referat pt. Zero Waste
w życiu codziennym i bibliotece,
przekonując, jak ważne jest myślenie o naszej przyszłości w kontekście ekologii i jak w prosty sposób biblioteki mogą się w ten trend wpisać.
Po dwóch sesjach konferencyjnych młodzi bibliotekarze udali się
w różne części Poznania, by wziąć
udział w dwóch blokach warsztatowych. W części praktycznej trenerzy zaproponowali uczestnikom
wiele pasjonujących szkoleń, więc
dokonanie wyboru dwóch warsztatów przez bibliotekarzy wcale nie
było łatwe.
Tego dnia przeprowadzono
m.in. warsztaty pt.: Rozpoznaj się
w książce – trochę teoretyczne
i bardzo praktyczne zajęcia o picturebookach (prowadząca: Ewa Anna
Cywińska), Jak rozmawiać ze sponsorami? (Piotr Marcinkowski) czy Wirtualna rzeczywistość w bibliotece. Jak
przyciągnąć do biblioteki nieczytających dzięki VR? (Karol Baranowski).
W drugim bloku szkoleniowym były
do wyboru np. warsztaty pt. Biblioteka pachnąca wrażeniami – sposoby na zorganizowanie spotkania
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czytelniczego z najmłodszymi (Małgorzata Swędrowska), Grywalizacja
a upowszechnianie czytelnictwa (Piotr
Szeligowski) czy Warsztaty iluzji ruchu
– XIX-wieczne zabawki optyczne tłem
wypraw Aleksandra Doby (Karolina
Agnieszka Glasner).
Drugi dzień konferencji otwierał wykład pt. #bibliotekawychodzina pole Kingi Więcławskiej i Patrycji Dziecic, dwóch bibliotekarek
z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej
w Krakowie. Opowiedziały one
m.in. o tym, jak uruchomione
zostało w bibliotece radio Rajska,
oraz o tym, jak zaprezentować
bibliotekę w mediach społecznościowych, które są nieodzownym
elementem współczesności.
W tej części spotkania wystąpiła również reprezentantka Biblioteki Herberta, Olga Smolec-
Kmoch, przedstawiając referat pt.
Rosjoznawca w bibliotece, w którym opowiedziała zgromadzonym
o działaniach, jakie podejmowane
są w gorzowskim Ośrodku Integracji i Aktywności na rzecz integracji
polsko-ukraińskiej oraz otwarcia
biblioteki na nowego użytkownika
w dobie masowej emigracji obywateli Ukrainy do Polski.
Pomiędzy III a IV sesją konferencyjną odbyły się ostatnie
warsztaty. I tym razem wybór zajęć był
ogromny: Bum bum rurkowe granie –
muzyczne animacje dla każdej grupy wiekowej (Sylwia Mróz, Małgorzata Klimek), Jak zorganizować
Żywą Bibliotekę (Ewelina Kubasik,
Lidia Leśna) czy Nowoczesne lekcje
biblioteczne, czyli jak nauczyć korzystania ze słownika przy użyciu gry
mobilnej (Alina Łysak), to tylko kilka
z dostępnych tego dnia warsztatów.
Ostatnią sesję otworzyła Magdalena Gomułka reprezentująca Bibliotekę Śląską. W swoim wystąpieniu przybliżyła uczestnikom temat
Międzynarodowej współpracy bibliotekarzy i ONZ.
W tegorocznym Forum udział
wzięła kilkunastoosobowa grupa

bibliotekarzy z Ukrainy, więc nie
mogło zabraknąć również ich wystąpień. W tej części zaprezentowała się Tetiana Borysova, która
opowiedziała o pracy młodych bibliotekarzy w bibliotekach naukowych na Ukrainie.
Na zakończenie Forum Młodych
Bibliotekarzy wykład pt. „Czterdzieści lat nie minie…”, czyli o możliwych lub nie wizjach kierunków
rozwoju bibliotek wygłosił dr hab.
Artur Jazdon.
Tematy podejmowane zarówno przez prelegentów, jak i trenerów, wyraźnie wskazują na zmiany,
jakim poddawana jest współczesna
biblioteka. Świat pędzi do przodu,

a biblioteki muszą nie tylko go
doganiać, ale wyprzedzać o kilka
kroków, by móc w pełni rozpoznawać potrzeby swoich użytkowników. Pasje młodych bibliotekarzy
sprawiają, że biblioteka to dużo
więcej niż książki. To miejsca, które nie boją się zmian oraz nowych
grup użytkowników, to miejsca,
które są otwarte dla każdego
i w których każdy powinien znaleźć przestrzeń dla siebie.
link do zdjęć z wystąpienia „Rosjoznawca w bibliotece”:
https://www.facebook.com/12.
fmb/posts/387404665278063
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„Senior w sieci”, czyli na naukę
nigdy nie jest za późno
Powszechnie wiadomo, że człowiek uczy się przez całe życie, ale
czy każdy? Kiedy rozwój technologii komputerowej rozpoczął swój
szalony bieg niczym rozpędzony
pociąg, nagle okazało się, że nie
wszyscy zdążyli do niego wsiąść.
Systemy komputerowe stały się
powszechne we wszystkich sferach
życia codziennego, nie dając czasu
starszym ludziom na zapoznanie
się choćby z podstawami obsługi
komputera oraz internetu. Początkowo większość z nich uważała, że
im to do niczego nie jest potrzebne,
lecz obserwując młodsze pokolenia zauważyli, że komputer to wielofunkcyjne narzędzie, dzięki któremu mogą pozyskiwać informacje
oraz cieszyć się dostępną w sieci
rozrywką. I tu pojawił się problem.
Jak się tego nauczyć? Nie jest łatwo
przełamać się i zapytać dorosłe zabiegane dzieci czy wnuki. Z drugiej
strony potomni wcale nie mają czasu i cierpliwości, aby uczyć starsze,
często mające problemy z przyswajaniem nowych informacji najbliższe osoby. To zadanie wzięły na
siebie biblioteki w całym kraju, które zawsze szybko reagują na ważne
potrzeby społeczne. Mając sprzęt
oraz możliwości lokalowe, zaczęły
organizować kursy komputerowe
dla seniorów. Tak też się stało w Bibliotece Herberta.
W 2012 roku pracownicy Wypożyczalni Naukowej podjęli się zorganizowania pierwszego kursu
z podstaw obsługi komputera ph.

Fot. Kazimierz Ligocki

„Senior w sieci”. Zaprosili do udziału członków Klubu Kultury ,,Jedynka”. Wiele obaw towarzyszyło tym
pierwszym spotkaniom, zarówno
bibliotekarzom, jak i uczestnikom.
Należało bowiem stworzyć taki
scenariusz zajęć, aby nie wystraszyć, a zachęcić seniorów do korzystania z nowoczesnych technologii. Bibliotekarze zastanawiali się,
czy podołają zadaniu przekazania
wiedzy w sposób odpowiedni dla
tej grupy wiekowej. Organizując
zajęcia, należało wziąć pod uwagę różnego rodzaju ograniczenia
związane z wiekiem uczestników
kursu. Prowadzący musieli dostosować zarówno tempo wypowiedzi, jak i głośność tak, aby wszyscy
uczestnicy dobrze rozumieli prowadzącego. Tworząc scenariusze
poszczególnych zajęć, skupić się na
tematach praktycznych, aby nie

zanudzać uczestników wiedzą im
zbędną. Priorytetem były wiadomości potrzebne do opanowania
podstaw obsługi komputera i bezpiecznego poruszania się po internecie. Tematykę podzielono na
dziesięć dwugodzinnych warsztatów, w których omawiano m.in.:
obsługę myszy i klawiatury, edytor
tekstu, bezpieczne poruszanie się
w internecie, wyszukiwanie informacji, zakładanie oraz korzystanie
z elektronicznej skrzynki pocztowej, bankowość elektroniczną
i zakupy w sieci. Jedno spotkanie
poświęcono przybliżeniu strony
internetowej Biblioteki Herberta
oraz nauce korzystania z katalogu
OPAC. Zarówno dla bibliotekarzy,
jak i uczestników ten pierwszy kurs
okazał się ogromnie przyjemnym
doświadczeniem, zajęcia odbywały się w atmosferze wzajemnego
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zrozumienia, cierpliwości oraz wielu zabawnych sytuacji. Z pierwszego kursu skorzystało dziesięć osób,
a pozytywne doświadczenia bibliotekarzy zdecydowały o kontynuacji
kursu w kolejnych latach.
W roku 2013 udało się nam otrzymać pomoc z programu Akademia
e-Seniora UPC, dzięki czemu każdy z uczestników kursu otrzymał
podręcznik zawierający przykłady,
ćwiczenia i dodatkowe informacje
odnośnie treści prezentowanych
na kursie. Edukatorzy otrzymali
tenże podręcznik w formie elektronicznej, co pozwalało na wyświetlanie omawianych treści na ekranie.
Dzięki dofinansowaniu z fundacji
„Orange” seniorzy otrzymali książki
z zakresu podstawowej obsługi komputera i internetu skierowane specjalnie do tej grupy wiekowej.
Początkowo organizowano tylko
warsztaty dla osób, które nie miały
nic do czynienia z komputerem, to
ich potrzeby stały się najważniejsze.
Prowadzący zajęcia bibliotekarze
wsłuchiwali się w problemy uczestników i starali się pomagać nawet po
zajęciach w bibliotece. Zdarzało się,
że uczestnicy dzwonili do nich z pytaniami, bądź przychodzili z własnym
laptopem do wypożyczalni i prosili
o dodatkową chwilę na wyjaśnienie napotkanego problemu. To empatyczne podejście prowadzących
sprawiło, że dobra opinia o kursach
komputerowych prowadzonych w Bi-

bliotece Herberta rozeszła się w mieście i wywołała duże zainteresowanie
ze strony starszych mieszkańców. Do
Wypożyczalni Naukowej zaczęło zgłaszać się tak wiele osób, że należało
stworzyć więcej grup. Nie było to łatwe zadanie, biorąc pod uwagę, że bibliotekarze musieli wykonywać swoje podstawowe zadania w godzinach
otwarcia biblioteki. Zdecydowano się na utworzenie jeszcze jednej
grupy na poziomie podstawowym
oraz jednej grupy na poziomie rozszerzonym, do prowadzenia której
zaproszeni zostali pracownicy Działu
Informacyjno-Bibliograficznego: Andrzej Kałuski oraz Kazimierz Ligocki.
Podjęli się oni poprowadzenia zajęć
dla zaawansowanych, dla których
stworzyli bardzo interesujący scenariusz zajęć. W panelu rozszerzonym zaproponowali m.in. uzupełnienie wiedzy z zakresu tworzenia
oraz zapisywania plików oraz folderów, bezpieczeństwa w internecie –
programy antywirusowe, tworzenia
archiwów, nagrywania płyt CD/DVD,
programu Picasa do katalogowania zdjęć, podstaw genealogii
oraz wiele innych ciekawych tematów. Zwiększono również ilość
spotkań z dziesięciu do trzynastu,
aby uczestnikom dać więcej czasu na powtórki.
Kolejne edycje, a było ich łącznie
szesnaście, potwierdziły tylko ogromne zainteresowanie organizowanymi kursami. Możliwe, że właśnie

Fot. Kazimierz Ligocki

przystępna formuła zajęć, odpowiednio dobrana wiedza oraz otwartość osób prowadzących sprawiły, że nigdy przez tych osiem lat
nie musieliśmy martwić się o frekwencję na zajęciach.
Oprócz wymiaru edukacyjnego kurs
„Senior w sieci” ma także wymiar
integrujący. Grupa dziesięciu nieznanych często sobie osób podczas spotkań na zajęciach poznaje się i zaprzyjaźnia. Przy stoliku
kawowym, który jest obowiązkowym elementem kursu, uczestnicy
wymieniają się doświadczeniami
i problemami związanymi z omawianymi zagadnieniami, ale równocześnie dyskutują na przeróżne
tematy. Seniorzy wspierają się, doradzają sobie w różnych problemach, również tych zdrowotnych
czy życiowych. W wielu przypadkach te znajomości kontynuują
również po ukończeniu kursu.
Zapraszając seniorów na zajęcia
w Bibliotece, pragnęłam podzielić
się wiedzą z uczestnikami kursu,
ale również przybliżyć im samą
książnicę, w której niektórzy nigdy
nie byli. Często ich kontakt z biblioteką skończył się w latach siedemdziesiątych, więc w czasie, kiedy
biblioteki zajmowały się głównie
udostępnianiem i wypożyczaniem
książek i czasopism. Wielkim zaskoczeniem dla tych osób był fakt,
że w nowoczesnej książnicy tak
wiele się dzieje. Zaciekawiła ich

Fot. Kazimierz Ligocki
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Fot. Kazimierz Ligocki

nasza strona internetowa i oferowane przez nią możliwości, jak
sprawdzanie dostępności książek,
rezerwacje i prolongaty. Niemałe
wrażenie zrobiły również osoby
zapraszane do Biblioteki Herberta,
wielu kursantów wyrażało swoje
uznanie oraz deklarowało uczestnictwo w przyszłych spotkaniach.
Tradycją stało się oprowadzanie
uczestników kursu po obu gmachach naszej książnicy, co pozwalało im na własne oczy zobaczyć
jej wspaniałe wnętrza. Bibliotekarze, omawiając pracę poszczególnych działów, starali się zachęcić
do korzystania z oferowanych
przez nie usług oraz możliwości.
Wielkim zainteresowaniem cieszyły się wszystkie galerie sztuki,
o których istnieniu nie wiedzieli.
Ich zdziwienie budziła również
Willa Lehmanna, nie przypuszczali
bowiem, że można do niej wejść
i zwiedzać. Piękne wnętrza pełne
historii, o której bardzo ciekawie
opowiadali pracownicy willi, na
długo pozostaną w ich pamięci.
Seniorzy to bardzo wdzięczna grupa odbiorców, ich determinacja
w poznawaniu nowych zagadnień
powinna być przykładem dla młodszych pokoleń. Mimo iż ograniczenia
związane z wiekiem nie pozwalają na
szybkie przyswajanie wiadomości,
to samozaparcie i ćwiczenia umoż-

liwiają im osiągnąć wyznaczony cel.
Największe wrażenie robi na mnie
ich odwaga, przychodzą do nas skrępowani swoją niewiedzą, często nie
przyznając się przed najbliższymi, że
biorą udział w takich zajęciach, aby
po zakończeniu kursu móc powiedzieć: „jednak potrafię”. Ich radość
z przekraczania kolejnych etapów
w nauce jest motywująca i powoduje, że nadal chcę pracować właśnie
z tą grupą wiekową. Oczywiście nie
jest tak, że wszystko jest kolorowo
i pięknie, często jedną umiejętność
ćwiczymy wiele razy, co wymaga
od prowadzących nieskończonych
pokładów cierpliwości, o czym do-

Fot. Kazimierz Ligocki

skonale wiedzą osoby, które przez
te wszystkie lata pracowały ze mną
i prowadziły zajęcia, za co serdecznie
im dziękuję. Ten zespołowy wysiłek
pomógł ponad trzystu osobom poszerzyć swoją wiedzę z zakresu obsługi komputera oraz bezpiecznego
poruszania się w świecie wirtualnym.
Tegoroczny kurs ,,Senior w sieci”
został odwołany z powodu sytuacji
epidemicznej w naszym kraju. Osoby, które zostały przyjęte, równie
niecierpliwie jak pracownicy Wypożyczalni Naukowej, oczekują, kiedy
będzie możliwość spotkania się na
zajęciach. Jesteśmy dobrej myśli
i oczekujemy tej chwili.

Fot. Andrzej Kałuski
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Książki – moja pasja

M

am na imię Agnieszka i od
ponad dwóch lat prowadzę
na portalach społecznościowych profile o tematyce książkowej.
Publikuję tam zdjęcia książek i załączam opinie na ich temat. Nie mogę
nazwać tego blogiem, bo z blogiem
i recenzją książek mój profil nie ma
nic wspólnego. Można mnie znaleźć
na Instagramie (IG) i Facebooku,
jednak najczęściej „spędzam czas”
na IG. Czytam książki z różnego gatunku. Ostatnio w moje ręce wpada
dużo książek z gatunku literatury
pięknej, reportaży i komedii kryminalnych. Jednak często wracam
i najbardziej lubię czytać thrillery
psychologiczne i kryminały. Bardzo
interesują mnie książki o tematyce
kryminalnej z gatunku non fiction,
czyli opisujące autentyczne postacie czy wydarzenia. Najmniej po
drodze mi z fantastyką i romansami
i na ten moment nie czytam tego
typu książek. Jednak być może
kiedyś po nie sięgnę.

Jak to się zaczęło?
Dość niewinnie. Jakiś czas
temu, kiedy dzieci podrosły, dopadł mnie marazm. Wiedziałam, że
jak czegoś nie wymyślę i nie zmienię, to zwariuję. Jednocześnie naszła mnie ochota, aby zrobić coś, co
będzie sprawiało mi wiele radości
i dawało dużo satysfakcji. Jeszcze
nie wiedziałam, co w ogóle chodzi
mi po głowie, do czasu, aż pewnego dnia przypadkowo natrafiłam

na profile książkowe i świat bookstagrama. Bardzo szybko zrodził
się w mojej głowie pomysł stworzenia i prowadzenia swojego profilu. Gdyby ktoś wtedy powiedział
mi, dokąd mnie on zaprowadzi i co
zmieni w moim życiu, to w ogóle
bym nie uwierzyła.

Co to jest bookstagram?
Książki na IG. Dużo nowości
wydawniczych z każdego gatunku,
ale też książki wydane wcześniej
i takie, które przeczytaliśmy lub

Bardzo szybko zrodził się
w mojej głowie pomysł
stworzenia i prowadzenia
swojego profilu. Gdyby ktoś
wtedy powiedział mi, dokąd
mnie on zaprowadzi i co
zmieni w moim życiu, to
w ogóle bym nie uwierzyła.
mamy w planie przeczytać i chcemy coś o nich napisać czy podzielić
się opinią. Czasami wydawnictwa
odzywają się do nas z propozycją
zrecenzowania konkretnej książki, opisując pewne warunki, które
powinniśmy spełnić. Jakie to są
warunki? Wszystko zależy od danego wydawnictwa.
Cała zabawa polega na tym, aby
te książki przede wszystkim przeczytać, potem sfotografować w dowodnej konfiguracji, a zdjęcia udostępniać na profilu. Można, jednak nie

jest to konieczne, korzystać z wielu
programów i nakładać na te zdjęcia
odpowiednie filtry. Następnie pod
każdym zdjęciem należy umieścić
opinię lub opis, to zależy od danego
zdjęcia. Nie zawsze musi być to opinia o danej książce. Może to także być
zapowiedź lub krótka refleksja na temat okołoksiążkowy. Pozostaje jeszcze oznaczyć znajomych ze zdjęcia,
w przypadku książek najczęściej jest
to autor lub wydawnictwo, następnie wpisać odpowiednie # i gotowe.
Ważne jest też, aby być aktywnym
i reagować na umieszczane pod zdjęciami komentarze. To może sprawić,
że komentujący do nas wróci i zostanie obserwatorem na dłuższy czas.
Tak naprawdę każdy robi, jak uważa
i jak mu się podoba, oraz poświęca
na to tyle czasu, ile tylko ma ochotę.
Chociaż aby się wybić i być zauważonym, trzeba poznać kilka technik
oraz nieco się zaangażować.
Kiedy będą tego pierwsze
efekty? Tego nikt nie wie i nikt na
to pytanie nie odpowie. Zdarzyło
mi się ostatnio natrafić na stwierdzenie, że bookstagram to choroba współczesnej literatury. Takie
postrzeganie może wynikać z faktu, że trafiają się zwykli oszuści
i kombinatorzy, nastawieni jedynie na zyski. To może trochę zniekształcać cały ten obraz i negatywnie nastawiać obserwatorów,
a finalnie zniechęcić i odrzucić. Na
szczęście to my decydujemy, kogo
chcemy obserwować i jakie zdjęcia
komentować, a wśród tej ogromnej społeczności są też tacy, którzy

45
robią to z miłości i pasji do książek, jaka mi wtedy towarzyszyła. Z czatraktując całość jako przygodę.
sem, ale też nie tak od razu, propozycji było więcej i obecnie wygląda
to tak, że nie zawsze biorę te książki,
Trudne początki
które zostaną mi zaproponowane.
Zwyczajnie nie starczyłoby mi na
Nie umiem odpowiedzieć, ile
wszystkie czasu. Na szczęście otrzyczasu zajęło mi zrozumienie zasad
funkcjonowania IG i bookstagra- mując od wydawnictwa e-maila
ma. Obecnie jest wiele profili, któ- wraz ze zdjęciem oraz informacjami
re wyjaśniają, na czym to polega, dotyczącymi danej książki, mogę
i podpowiadają, jak w ogóle zacząć. już wtedy zdecydować, czy chcę
Prawdopodobnie, gdy ja stawiałam nawiązać współpracę, czy jednak
swoje pierwsze kroki, to takie kon- odpuszczam. Jeśli nie jest ona
ta też funkcjonowały, jednak nie w moim klimacie lub po prostu nie
miałam o tym pojęcia i tak napraw- zaintryguje mnie jej opis, to odmadę swój profil rozkręcałam sama, wiam. Zdecydowanie wolę kupić
a wszystkie zdjęcia, jak i wygląd taką książkę, na którą czekam lub
całego profilu, zawdzięczam tylko która czymś mnie wcześniej zaini wyłącznie sobie. Co ważne i należy teresowała. Czytanie na siłę nie jest
pamiętać o tym, że to my sami de- dla mnie. Na początku tych propocydujemy, jak będzie wyglądał nasz zycji było dużo mniej, dlatego częprofil, jakie i jak często będziemy ściej godziłam się na książki, które
umieszczać tam zdjęcia i co pod nimi
pisać. U mnie jest z tym naprawdę
różnie. Czasami zdarza mi się też robić zdjęcia na zapas. Udostępniam je
wtedy, gdy dopada mnie dłuższa stagnacja i brak ochoty na pstrykanie.
W zasadzie nie działam według żadnego schematu i zawsze pamiętam
o tym, że nie powinno robić się tego
na siłę, bo może dopaść nas zniechęcenie. Wiem, co mówię, bo miałam
tak nie raz. Więc jak tylko mam słabsze dni, a takie oczywiście się zdarzają, to zwyczajnie odpuszczam. Wtedy
jestem mniej produktywna w prowadzeniu IG, nie robię i nie udostępniam zdjęć, ale dalej w swoim tempie
czytam książki. Na szczęście ochota
na czytanie przechodzi dużo rzadziej
i to mnie najbardziej cieszy. Zawsze
staram się pamiętać o tym, że profil
to jednak tylko dodatek do książek
i niejako dopełnienie czytania.

Ponieważ kocham książki,
to zdarza mi się też je
kupować i to nawet bardzo
dużo. Niejednokrotnie
walizka z targów książki była
wypchana po brzegi, dlatego
ostatnio zdecydowałam się
kupić trochę większą. Może na
jakiś czas wystarczy.

teraz na pewno bym odrzuciła.
Dlatego częściej niż teraz dopadała mnie frustracja. Propozycje od
wydawnictw, ale też czasami bezpośrednio od autorów, dotyczą najczęściej zapowiedzi wydawniczych,
których premiera przewidziana
jest na najbliższy czas. Wtedy otrzymuję egzemplarze recenzenckie,
do których niekiedy dołączone są
przeróżne niespodzianki. Te książki są przed ostateczną korektą i nie
Książki, dużo książek
mogą być sprzedawane. Zdarza się
i jeszcze więcej książek
też, że wydawnictwa przesyłają egzemplarze finalne, czyli takie, jakie
Trudno mi sobie teraz przypo- są ogólnodostępne w księgarniach.
mnieć, kiedy otrzymałam pierw- Ponieważ kocham książki, to zdarza
szą wiadomość od wydawnictwa mi się też je kupować i to nawet barz propozycją zrecenzowania danej dzo dużo. Niejednokrotnie walizka
książki. Pamiętam tylko euforię, z targów książki była wypchana po

brzegi, dlatego ostatnio zdecydowałam się kupić trochę większą. Może
na jakiś czas wystarczy.

Zmiany, zmiany, zmiany
Bardzo wciągnęłam się w ten
„proceder”, który sukcesywnie się
rozwijał i rozwija nadal. Uwielbiałam fotografować książki i na początku częściej robiłam to w plenerze. Dlatego często zabierałam
ze sobą kilka sztuk na wycieczkę czy
spacer i w momencie znalezienia odpowiedniego miejsca pstrykałam
fotki. Kiedyś częściej można mnie
było spotkać niż teraz, gdyż na
ten moment książki fotografuję
w mieszkaniu.
Gdy pod zdjęciami zaczęło pojawiać się coraz więcej komentarzy
i nie tylko tych dotyczących samego
zdjęcia, ale przede wszystkim treści
książki, to bardzo szybko z niektórymi osobami nawiązałam kontakt.
Rozwijając swój profil i pracując jednocześnie na etacie (płacić
rachunki też trzeba), w pewnym momencie poczułam potrzebę zmiany.
Jakiś czas biłam się z myślami i sama
nie wiedziałam, co chciałabym
zmienić. Któregoś dnia przypadkowo natrafiłam na ogłoszenie pracy
w bibliotece w Gorzowie Wielkopolskim. Pomyślałam sobie, że to może
właśnie jest ten moment na zmianę.
Inne czynniki też poniekąd miały
na to mały wpływ, ale tu nie o tym.
Tak więc zupełnie na spontanie złożyłam CV i za jakiś czas
wzięłam udział w rozmowie kwalifikacyjnej. Długo nie czekałam
na werdykt, dokładnie po kilku
dniach okazało się, że zostałam
przyjęta. Nie ukrywam, że było
ciężko pożegnać się z pracą, która
towarzyszyła mi przez pół mojego życia, ale z perspektywy czasu
wiem, że to była jedna z lepszych
decyzji w moim życiu. W zasadzie
praca w bibliotece od zawsze była
moim marzeniem, ale jak to czasami bywa, życie nie do końca
układa się po naszej myśli.
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Teraz wiem, że założenie bookstagrama to nie tylko wielka przygoda, ale także i przede wszystkim
w moim przypadku początek zmian
i spełniania marzeń. Obecna praca,
czyli kontakt z czytelnikami i książkami, idealnie uzupełnia się z czytaniem
i prowadzeniem profilu książkowego.
Zdarzyło mi się też parokrotnie, co
bardzo mnie zdziwiło i zarazem ucieszyło, że czytelnicy rozpoznali mnie
ze zdjęć z mojego profilu. Są też i tacy,
którzy będąc jednocześnie moimi obserwatorami, zapisali się do biblioteki
lub po długiej przerwie do niej wrócili
i zaczęli korzystać z zasobów bibliotek.
To mnie bardzo cieszy, motywuje i pozytywnie nakręca, bo wiem, że to, co
robię, ma jakiś sens.

konferencjami i wszelakimi warsztatami. Można nie tylko kupić książki, często po dużo niższej cenie, ale
też spotkać sięi porozmawiać z autorami ulubionych książek, zrobić
z nimi zdjęcie oraz uzyskać autograf.
Na tego typu imprezach pojawiają się
także zagraniczni autorzy, którzy wraz
z wybranymi blogerami biorą udział
w kameralnych spotkaniach. Miałam
możliwość wzięcia udziału w tego
typu spotkaniach i muszę przyznać,
że robią ogromne wrażenie.
Niekiedy kolejki po autograf
są naprawdę długie, ale samo czekanie w towarzystwie wielu fanów
książek nie jest niczym strasznym,

Przygoda
Trwa ona nieustannie od
prawie trzech lat. Można się
długo zastanawiać nad tym, co
takiego daje mi prowadzenie
profilu książkowego. Dla mnie
to przede wszystkim wiele
znajomości z osobami, które, podobnie jak ja, uwielbiają
czytać i rozmawiać o książkach.
Jak udało mi się je znaleźć?
Wszystko dzięki przeglądaniu
profili i zdjęć. Z czasem doszło
też do pierwszych spotkań na
liva, które, mam nadzieję, będą
trwać nadal. Moi znajomi pochodzą z całego kraju, ale są też tacy,
którzy na co dzień mieszkają za granicą. Czasami zdarza nam się spotkać
przy okazji targów.

Targi, autorzy, autografy
i spotkania
Są w kraju takie miejsca, które
licznie gromadzą wielbicieli książek.
To oczywiście targi książki i przeróżne festiwale, których w całym
roku kalendarzowym odbywa się
naprawdę dużo.
Imprezy takie w całej swej przestrzeni nasycone są spotkaniami,

a zmęczenie i głód najczęściej pojawiają się dopiero w trakcie podróży powrotnej. W te dni wydziela się
mnóstwo adrenaliny i pojawia wiele
emocji, ale naprawdę warto jechać
czasem kilka godzin, by móc w jednym miejscu i w jednym czasie spotkać naraz tyle interesujących osób.
Mam za sobą nie tylko targi
książki w Warszawie czy w Krakowie,
ale też festiwal kryminału Granda
w Poznaniu. Z reguły na tego typu
imprezach, jak festiwale, jest dużo
mniej ludzi. Dlatego dostęp do autorów jest dużo łatwiejszy i tym
samym większa szansa na dłuższe
indywidualne rozmowy.

Mój plan na najbliższy wyjazd
to wrześniowa Granda. Mam nadzieję, że żaden wirus nie pokrzyżuje tych planów, tak jak to było
z tegorocznymi targami książki
w Warszawie.

Rozwój i bezustanna nauka
Prowadzenie bookstagrama
wymaga poświęcenia, ale też wyrozumiałości ze strony najbliższych.
Czytanie książek to jedno, ale w tym
wszystkim chodzi też przecież o robienie zdjęć, ich ewentualną obróbkę
oraz każdorazowe opisywanie, oznaczenia odpowiednich #, no i edukacja.
Dla jednych mniej czasu, dla innych więcej, ale jednak często
kawałek dnia.
Być może wiele osób zastanawia się nad tym, po co mi to,
skoro żadnych pieniędzy z tego
nie mam lub też osiągnęłam to,
co chciałam. Po pierwsze i najważniejsze jest to, że wszystko,
co robię w tym zakresie, sprawia mi ogromną przyjemność,
a zapłatą jest wszystko to, co dostaję w zamian. Mam na myśli
wiele znajomości i motywacji
do dalszego rozwoju i działania,
które może kogoś zachęcą do
czytania. Jeśli chodzi o książki,
to tak jak wcześniej pisałam.
Nie prowadzę profilu tylko i wyłącznie dla darmowych książek.
Stać mnie na kupowanie książek
i na pewno będę je nadal kupować.
Bardzo ważne w tym wszystkim
jest to, aby nie prowadzić konta na
akord, gdyż z czasem może dopaść
nas zwątpienie lub nawet doprowadzić do zaprzestania prowadzenia
profilu czy czytania. Niestety, znam
z autopsji takie przypadki. Mam
też kilku znajomych, którzy w momencie załamania nie poddali się,
a zaczęli szukać nowych pomysłów
i skutecznie reanimowali swoje profile. Dlatego, co by nie było, najlepiej
prowadzić taki profil przede wszystkim dla siebie i wtedy, kiedy przyjdzie nam na to ochota.
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Magdalena Turska
Gminna Biblioteka Publiczna w Kłodawie

Cała społeczność czekała…

G

minne Centrum Kultury w Kłodawie zostało uroczyście
otwarte tuż przed wybuchem
epidemii Covid-19 w Polsce. Już
od początku lutego 2020 roku kłodawska biblioteka była zamknięta,
ponieważ przenosiliśmy zbiory do
nowej siedziby. Otwarto ją zaledwie na dwa tygodnie, aby potem
zamknąć na ponad dwa miesiące.
Długo wyczekiwana inwestycja miała nabrać rozmachu i służyć naszej
społeczności, jednak jej działalność
została przyhamowana przez wirus,
który sparaliżował ludzkość na całym świecie.
Teraz – w czerwcu – powoli wracamy na stare tory, a właściwie na
całkiem nowe, ponieważ budynek
GCK nad Jeziorem Kłodawskim to
przestrzeń, o której zamarzyć może
niejeden użytkownik. Także obsługa nie mogłaby w najśmielszych
pragnieniach oczekiwać lepszego
miejsca pracy.
Biblioteka jest usytuowana
na piętrze i zajmuje ponad 185 m2.
Ponadto znajduje się w niej część
wystawiennicza na antresoli, która ma ponad 90 m2. Obok wypożyczalni i sali wystaw w bibliotece zaprojektowano salę multimedialną
o powierzchni ponad 42 m2, gdzie
znajduje się sprzęt umożliwiający
projekcję materiałów filmowych.
Pierwsze eksponaty, które pojawiły się w lutym na antresoli, to
obrazy malarzy Tadeusza Lasonia
i Jakuba Stillera. Poza tym udostępniliśmy dla zwiedzających zbiór
historycznych utensyliów z kolek-

Rozplanowano biblioteczne recji Tomasza i Zdzisława Maciejewskich oraz kolekcję naparstków gały w taki sposób, że kolejne rzędy
oddzielone są oknami, co w połączeMarii Turskiej.
niu
z lukarnami powoduje, iż wnętrze
Ciekawie jest zaprojektowana część dziecięca, którą podczas jest doświetlone i przestrzenne. Lada
planowania bryły uzgodniliśmy biblioteczna została zaprojektowana
z architektem Grzegorzem Gąsior- na cztery stanowiska i znajduje się
kiem z gorzowskiej pracowni A2. pod antresolą, na której obok części
Wzorując się na jednej z austra- wystawienniczej ustawiono groszlijskich książnic, zaprojektowano kowe fotele i okrągłe stoliki dla miłowykusz z siedziskiem, gdzie młodsi śników biblioteki, którzy to miejsce
miłośnicy literatury mogą czytać wybrali sobie na idealne do czytania.
ulubione książki, jednocześnie kon- Na antresolę prowadzą stalowe ażutemplując widok roztacza
jący się rowe schody ze szklaną balustradą,
z okna. W części dziecięcej i czytelni co wprowadza w industrialny i lekko
dominujące tonacje szarości i brązu surowy nastrój.
(dąb Amber) są złamane umeblowaniem w kolorze groszkowym, co
daje świetny efekt na wzór bibliotek
skandynawskich (np. w Narwiku).
Kolorowe poduszki i mebelki dla
najmłodszych dopełniają całości.

Książnica zyskuje na zjawiskowości poprzez lokalizację. Wszystkie okna są skierowane na jezioro,
zaś zieloność okalających je drzew
sprawia, że przebywający w bibliotece mają stały kontakt z wyciszają-

Fot. Gminna Biblioteka Publiczna w Kłodawie
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cą zmysły przyrodą. To bezwzględny atut inwestycji, który plasuje ją
w szeregu brył o wysokiej klasie
architektonicznego zamysłu.
Gminne Centrum Kultury w Kłodawie – obok biblioteki – mieści sale
widowiskową, konferencyjną i fitness,
świetlicę dziecięcą, pomieszczenia sołectwa i lokalnych grup społecznych,
jak również Gminny Ośrodek Kultu-

ry. Na zewnątrz znajduje się plenerowa scena z możliwością stworzenia kina letniego.
Budowa pochłonęła niecałe
10 mln zł z dofinansowaniem w wysokości ok. 1,2 mln w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt pt. „Rozbudowa
budynku świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną i zagospo-

Fot. Gminna Biblioteka Publiczna w Kłodawie

darowaniem terenu” bezsprzecznie
poszerza ofertę kulturalną naszej
gminy, umożliwiając mieszkańcom
aktywny w niej udział. W trochę ponad dwa lata przy ulicy Jeziornej 8
w Kłodawie powstała ponadczasowa przestrzeń, służąca społeczności
lokalnej, obliczona na wzrastające
potrzeby kulturalne użytkowników.
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Marta Rusakiewicz
Biblioteka Miasta i Gminy w Lubniewicach
Fot. Krzysztof Nestorowicz

R

ok 2019 był wyjątkowy dla
małej książnicy w Lubniewicach. W ramach jej okrągłych 70. urodzin mieszkańcy
i przyjezdni goście mieli okazję
uczestniczyć w wielu ciekawych
imprezach. Zacznijmy jednak od
przytoczenia pokrótce historii lubniewickiej biblioteki.
Biblioteka w Lubniewicach powstaje w 1949 r. przy ul. Bohaterów
Stalingradu. Założycielem biblioteki był Ryszard Oleszko – kierownik
Szkoły Powszechnej i jego siostra
Wiktoria Rusakiewicz – pierwsza bibliotekarka. Księgozbiór – ok. 250
woluminów – powstaje z darów otrzymanych od biblioteki
w Sulęcinie, lokalnej ludności
oraz Urzędu Gminy.
Systematycznie powiększane zbiory powodują wzrost
czytelnictwa i zainteresowania
biblioteką. W 1963 r. zostaje
utworzone Koło Przyjaciół Biblioteki. Założycielem jest pani
Maria Morawiec. KPB organi
zuje pokazy taneczne, muzyczne,
teatralne, krzewi kulturę i edukację
wśród lokalnej społeczności. Pani
Maria zostaje zatrudniona w 1968 r.
na stanowisku kierownika biblioteki.
W porozumieniu z kierownikami klubów wiejskich tworzy punkty biblioteczne w Rogach, Trzcińcach, Gliśnie,
Jarnatowie, Sobieraju i Świerczowie.
Ponieważ był to czas dużego napływu turystów do Lubniewic, tworzy
się również sezonowe punkty biblioteczne na terenie ośrodków wypoczynkowych. Od 1975 r. biblioteka

70-lecie Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy w Lubniewicach
w Lubniewicach jako filia podlega
Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sulęcinie, natomiast od 1978 r. jest już
biblioteką samodzielną.
W 1977 r. na stanowisku kierownika zostaje zatrudniona pani
Bożena Markiewicz. W ciągu kolejnych lat biblioteka jest przenoszona
jeszcze kilkukrotnie: mieści się na pl.
Wolności, gdzie początkowo zajmuje
dolną część obecnej restauracji „Xenia”, stamtąd zostaje przeniesiona
na pierwsze piętro tegoż budynku.
W czasie remontu księgozbiór zostaje
na jakiś czas przewieziony do „Starego Zamku”, po czym ponownie

2005 r. dochodzi do rozłączenia biblioteki publicznej z biblioteką
szkolną i tworzy się instytucję kultury
pod nazwą Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Lubniewice, wpisaną do
gminnego Rejestru Instytucji Kultury.
W latach 1963-2010 bibliotekarki pracujące w lubniewickiej
bibliotece prowadzą księgi pamiątkowe, których zadaniem jest upamiętnienie ważniejszych wydarzeń
z życia książnicy. Ich kontynuacją
są kolejne, spisywane przez Martę
Rusakiewicz od 2011 r.
W 2011 r. na stanowisku kierownika biblioteki zostaje zatrudniona Marta Rusakiewicz – po
60 latach znów nazwisko Rusakiewicz pojawia się na kartach
tworzących historię lubniewickiej biblioteki.
W 2012 r. biblioteka zostaje przeniesiona piętro wyżej
i zajmuje powierzchnię 122 m2.
Dzięki przychylności nowych
władz udaje się kompleksowo
dzibę. Po
Fot. Krzysztof Nestorowicz wyposażyć nową sie
kontroli pracowników z Wojewraca na piętro do budynku obecnej wódzkiej i Miejskiej Biblioteki Pu„Xeni”. Kolejne przenosiny sytuują bi- blicznej im. Zbigniewa Herberta
bliotekę w budynku Urzędu Gminy zapada decyzja o gruntownej selekna pl. Kasztanowym oraz w sie- cji księgozbioru, który jest mocno
zniszczony i nieaktualny. Od tej pory
dzibie GOKSiR-u na ul. Harcerskiej.
w bibliotece jest dostępna czytelnia,
W 1996 r. ówczesne władze postanakącik dla najmłodszych czytelniwiają połączyć bibliotekę publiczną ków, trzy stanowiska komputerowe
z biblioteką szkolną. Ponownie z bezpłatnym internetem. Dzięki
księgozbiór zostaje przeniesiony, pozyskiwanym środkom zewnętrztym razem do budynku szkoły na nym biblioteka poszerza swoją
os. Słowiańskim. W podpiwniczo- działalność oraz ofertę kulturalnonej części biblioteka dysponuje -edukacyjną. W listopadzie 2011 r.
powierzchnią 64 m2. We wrześniu powstaje Dyskusyjny Klub Książki.
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W 2014 r. rozpoczęto wdrażanie
systemu bibliotecznego MAK+. Od
września 2015 r. praca biblioteczna
jest w pełni skomputeryzowana, co
znacznie ułatwia funkcjonowanie
książnicy. Kolejny niewielki remont
zostaje przeprowadzony w 2019 r. Biblioteka zyskuje dodatkowe pomieszczenie, pomalowana zostaje również
główna sala. Księgozbiór biblioteki na
koniec 2019 r. liczy 11 645 woluminów oraz 100 audiobooków.
Świętowanie 70-lecia zorganizowano tak, by każdy mieszkaniec
gminy, i ten młodszy, i ten starszy,
znalazł coś dla siebie.
5 kwietnia odbyło się spotkanie
z magią dla najmłodszych i ich opiekunów. Ależ było emocji! Jeśli ktoś
zadawał sobie pytanie, czy magia istnieje, ten dzień rozwiał wszelkie wątpliwości. Uczestnicy spotkania zabrali
ze sobą moc cudownych wrażeń i niezapomnianych wspomnień.

fii i pieczęci szklanych pochodzących z hut szkła von Waldowów.
Drugiego dnia zorganizowano objazdową wycieczkę po gminnych
zabytkach. Spotkanie rozpoczęto
od wizyty w lubniewickim kościele. Następnie uczestnicy odwiedzili pałac w Jarnatowie. Niesamowite było to, że w jednym miejscu
spotkali się tego dnia obecny właściciel pałacu oraz potomek rodu,
który ten pałac wznosił. Z Jarnatowa wycieczka udała się do
Glisna; tu zwiedzono kościół oraz
gliśnieński pałac. Wycieczkę zakończono słodkim poczęstunkiem
zorganizowanym w sali pałacowej.
Historyczna impreza została bardzo wysoko oceniona zarówno
przez mieszkańców, jak i regionalistów z naszego województwa.

Dodatkowym wydarzeniem
związanym z obchodami
70-lecia działalności
BPMiG było zamontowanie
w przestrzeni miejskiej
dwóch biblioteczek, których
zadaniem jest wspieranie
i promowanie czytelnictwa.

12 maja zorganizowano popołudnie z lokalną poezją. Był to
dzień poświęcony mieszkankom
gminy i ich twórczości. Wiersze
lokalnych poetek zostały zaprezentowane przez młodzież szkolną, dzięki czemu poezja połączyła
14 września odbyła się główna
kilka pokoleń. Było to popołudnie
uroczystość
związana z 70-leciem
pełne wzruszeń zarówno dla audziałania biblioteki w Lubniewitorek, jak i odbiorców ich poezji.
cach. Było to piękne święto książ8 i 9 czerwca miało miejsce nicy, bibliotekarzy i mieszkańców.
wydarzenie pt. „Koenigswalde i oko- Wśród zaproszonych gości znalazł
lice – odkrywamy naszą historię”, się m.in. Sławomir Szenwald – dyktóre przyciągnęło wielu pasjo- rektor Wojewódzkiej i Miejskiej Binatów historii. Pierwszego dnia blioteki Publicznej im. Zbigniewa
zaprezentowano bogatą wystawę Herberta w Gorzowie Wielkopolpołączoną z wykładami. Henry von skim, Krzysztof Szydłak – dyrektor
Bose – potomek rodu von Boettin- Euroregionu Pro Europa Viadrina,
ger z Arensdorf (obecnego Jarna- Ralf Steinbruck – burmistrz Schotowa) – przedstawił historię swojej eneiche bei Berlin wraz z delegacją,
rodziny. Następnie niemiecki histo- Radosław Sosnowski – burmistrz
ryk sztuki Nick Dobusch przekazał Lubniewic. Uroczystość rozpoczęinformacje dotyczące hut szkła to od zaprezentowania historii birodziny von Waldowów. Ostatni blioteki. Dodatkowym elementem
wykład przygotował nasz miesz- tej części były osobiste wspomniekaniec Jerzy Smalec, który opo- nia Jadwigi Ostrowskiej – córki
wiedział o historii kościoła w Lub- Wiktorii Rusakiewicz, pierwszej
niewicach. Wykłady wzbogaciła bibliotekarki, oraz Jerzego Morawbardzo ciekawa wystawa fotogra- ca – syna Marii Morawiec, biblio-

tekarki w latach 70. i 80., który
ofiarował kroniki biblioteczne prowadzone przez jego mamę. Tego
dnia mieszkańcy zostali obdarowani tomikiem poezji autorów
z Lubniewic i Schoeneiche bei Berlin,
specjalnie wydanym na tę okazję. To
był dzień pełen wzruszeń, wspomnień i ciepłych słów. Była to też
okazja do podziękowania wszystkim, którym na sercu leży dobro
lubniewickiej biblioteki. Wisienką na torcie był koncert zespołu
TRUPIĘGI, który zaprezentował
niezwykłą interpretację wierszy
Bolesława Leśmiana.
Dodatkowym wydarzeniem
związanym z obchodami 70-lecia
działalności BPMiG było zamontowanie w przestrzeni miejskiej
dwóch biblioteczek, których zadaniem jest wspieranie i promowanie czytelnictwa.
2019 r. był rokiem cudownych
wydarzeń, które na długo pozostaną w pamięci mieszkańców i przybyłych gości. Cieszę się, że mogłam
być pomysłodawcą i organizatorem
pięknego jubileuszu, który tylko
utwierdził mnie w przekonaniu, że
biblioteka stanowi ważny punkt na
mapie naszej gminy.
Główne uroczystości zostały
sfinansowane m.in. ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020.

Fot. Krzysztof Nestorowicz

Agnieszka Namińska
Wypożyczalnia Główna Wojewódzkiej i Miejskiej
Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta

Top 10 Wypożyczalni Głównej
Top 10. Zestawienie najczęściej wypożyczanych książek przez czytelników Wypożyczalni Głównej WiMBP
w Gorzowie Wlkp.

1.

Tatuażysta z Auschwitz nowozelandzkiej autorki Heater Morris to książka numer jeden, najchętniej
czytana w Wypożyczalni Głównej WiMBP w Gorzowie Wielkopolskim. Premierę miała w kwietniu
2018 roku. Głównymi bohaterami powieści są Lale Sokołow i Gita Furman. Lale zajmował się tatuowaniem więźniów przywiezionych do obozu w Auschwitz. Pewnego dnia w kolejce do tatuowania
pojawia się młoda dziewczyna. Jest to Gita, w której Lale zakochuje się od pierwszego wejrzenia.
Książka opisuje piękną miłość między dwojgiem ludzi w czasach wojny i w obozowej rzeczywistości.

2.

Nadzieja, Katarzyna Michalak. To kolejna książka dedykowana paniom, które lubią literaturę z cyklu „z życia wzięte”. Przedstawia losy Liliany i Aleksjeja, którzy w dzieciństwie mieli tylko siebie,
ale ich drogi rozeszły się. Teraz spotykają się jako dorośli ludzie, ze swoimi wadami i doświadczeniami życiowymi. Pozostaje tylko nadzieja. Książka porusza temat samotności, doświadczeń
życiowych, miłości i nienawiści.

3.

Ostatnie historie, Olga Tokarczuk. Książka przedstawia trzy historie pokoleniowe: babki, córki
i wnuczki. Trzy podejścia do tematu śmierci, przemijania i radzenia sobie z samotnością, z perspektywy każdej z tych kobiet osobno.

4.

Jej ostatnie pożegnanie, Melinda Leigh. Kontynuacja książki „Proś o wybaczenie” tej samej autorki. Chelsea Clark, zmęczona opieką nad dwójką dzieci, umawia się na spotkanie z przyjaciółką.
Niestety, nie dociera na miejsce spotkania. Znika. Najbliżsi są pewni, że nie zostawiłaby dzieci.
Podejrzenia padają na męża. Mąż kobiety zleca pani adwokat odnalezienie żony i udowodnienie
jego niewinności.

5.

Mikrotyki, Paweł Sołtys. Polski wokalista reggae i raggamuffin, jeden z pierwszych wokalistów
śpiewających raggamuffin po polsku. Jego opowiadania są krótkie, realistyczne, przepełnione
metaforami i porównaniami. Trzeba się nimi delektować i czytać w skupieniu. W książce, która ma
tylko 142 strony, poznajemy wiele ludzkich historii.

6.

A gwiazdy wszystko widziały, Tamara Rezinkova. Młoda kobieta, nie mogąc poradzić sobie
z problemami, zostawiła swoją dwumiesięczną córkę bezdzietnemu małżeństwu na werandzie
domu w Gruzji. Zamienia dzieci. Jedno podrzuca, a drugie zabiera ze sobą do Rosji. Mając przy
tym nadzieję, że sekret nigdy nie wyjdzie na jaw. Kobieta nie zdaje sobie sprawy, jak potoczą się
losy jej i zamienionych dzieci. Po ponad trzydziestu latach bliźniaczki Svetlana i Tamara spotykają
się po raz pierwszy.

7.

Bieguni, Olga Tokarczuk. Książka wydana w 2007 roku w Wydawnictwie Literackim w Krakowie.
Zdobyła wiele nagród, m.in.: Nagrodę Literacką Nike w roku 2008 czy Nagrodę Man Booker International Prize w roku 2018. Olga Tokarczuk zabiera czytelnika w podróż po całym świecie. Są
to piękne i urzekające podróże, te dalekie i te bliskie. Poznajemy różne miejsca i czasy. Przenosimy się do sułtańskich pałaców lub siedemnastowiecznych gabinetów osobliwości, kończąc na
współczesnych halach odlotów. Autorka również udaje się w podróż w głąb siebie, aby zastanowić się nad sensem życia i śmierci.

8.

Cmentarzysko, Brian Freeman. To piąty tom cyklu, którego bohaterem jest Jonathan Stride.
W mieście Grand Rapids z domu znika dziecko. Tego samego dnia młoda policjantka staje się
świadkiem zbrodni. Morderca wciąga ją w swoją grę. Porucznik Jonathan Stride zaczyna działać,
aby uratować dziecko i powstrzymać plagę zabójstw.

9.

Czas przeszły, Lee Child. To kolejny tom z Jackiem Reacherem tego samego autora. Główny bohater postanawia podążać szlakiem zachodzącego słońca w stronę Kalifornii. W drodze los krzyżuje
mu plany. Spotyka dwóch Kanadyjczyków, którym popsuł się samochód. Zatrzymują się w motelu, ale warunki nie pozwalają, by zatrzymać się na dłużej. Następnego dnia Reacher postanawia
dowiedzieć się czegoś o swojej rodzinie. Wpada w tarapaty, aby zdobyć informacje o swoim ojcu.
Ale dwoje spotkanych wcześniej Kanadyjczyków ma jeszcze większe problemy niż on sam.

10.

Dom dzienny, dom nocny, Olga Tokarczuk. Książka ta zdobyła Literacką Nagrodę Nike w 1999 roku.
Stanowi zbiór melancholijnych opowiadań, refleksji na temat ludzkiego życia, jego różnorodności
i wielowymiarowości. Książka bardzo filozoficzna i opowiadająca o naszej egzystencji.

Fot. Kazimierz Ligocki
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Sławomir Szenwald
Dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim

Biblioteka Herberta
w czasie pandemii

N

ikt nie przypuszczał, że
we wczesnych godzinach
popołudniowych 4 marca
2020 roku, który rozpoczął się, jak
każdy inny dzień, będziemy odwoływać w Bibliotece Herberta
wszystkie zaplanowane imprezy
kulturalne. Koronawirus swój atak
w Polsce zaczął od województwa
lubuskiego, to tutaj dotarł pierwszy zakażony z podróży zagranicznej. 4 marca około godziny szesnastej otrzymałem wiadomość, że
na stronach internetowych Urzędu Marszałkowskiego pojawił się
komunikat o odwołaniu wszystkich imprez, a kluczowy fragment
ogłoszenia brzmiał tak: W związku
z wykryciem zakażenia koronawirusem w województwie lubuskim
Zarząd Województwa Lubuskiego, a także miasto Zielona Góra
oraz miasto Gorzów podejmują
wspólną, skoordynowaną decyzję
o wstrzymaniu wszystkich imprez
z udziałem publiczności organizowanych przez miasta, województwo i jednostki podległe na 14 dni
(https://lubuskie.pl/wiadomosci
/14588/lubuskie-imprezy-odwolane-, dostęp: 26.08.2020). Podkreślę,
że był to pierwszy w Polsce apel
w sprawie odwołania imprez kulturalnych. Oznaczało to dla nas, iż
musimy odwołać przygotowaną na
następny dzień, tj. na 5 marca, promocję książki Włodzimierza Korsaka „Piękno w lesie”, a włożyliśmy
ogrom pracy w zorganizowanie
tej imprezy i byliśmy pełni napię-

cia, mając świadomość, że będzie
to jedno z najważniejszych wydarzeń literackich w naszej Bibliotece w roku 2020. Niestety, jeszcze
tego samego popołudnia 4 marca,
korzystając z serwisów społecznościowych i prywatnych kontaktów
telefonicznych, informowaliśmy
zaproszonych gości z różnych części kraju, iż spotkanie promocyjne
nie odbędzie się. Kolejnego dnia
po promocji książki Włodzimierza
Korsaka miał odbyć się wernisaż
Agaty Kaczuk-Jagielnik. Również
w tym przypadku wszystko było
dopięte na ostatni guzik, obrazy
zawieszone, goście zaproszeni itd.,
ale niestety zakaz jest zakazem.
Bardzo szybko rozniosła się wieść,
że wszystkie kolejne wydarzenia
też zostaną odwołane. 11 marca pojawił się kolejny komunikat
ministra kultury i dziedzictwa narodowego, iż biblioteki należy zamknąć dla czytelników, a pracownicy w miarę możliwości powinni
przejść na pracę zdalną. W pierwszym komunikacie stan ten miał
trwać do 25 marca. W dużym
gmachu naszej Biblioteki nastała
całkowita cisza i zrobiło się pusto,
bardzo dziwny stan. Nikt nie był
przygotowany na taki rozwój wydarzeń. Do tej pory wydawało nam
się, że zawsze poradzimy sobie
w każdej sytuacji, w końcu mamy
XXI wiek, mamy na wszystko jakąś metodę. Musieliśmy z niedowierzania sprawdzić w słowniku
znaczenie słowa „pandemia”, bo

może jeszcze pojęcie „epidemia”
jest nam semantycznie i historycznie znane, ale pandemia…
Część pracowników została
w domach, opiekując się dziećmi,
kilku pracowników podjęło pracę
zdalną. Wirus nas zaskoczył, ale
szybko uznaliśmy, że nie możemy
popaść w stan lęku i czekania na dalszy rozwój wydarzeń. Jedyną formą
kontaktu z czytelnikami pozostał
internet, a konkretnie Facebook
i YouTube. Zatem od pierwszych
dni zamknięcia Biblioteki byliśmy
aktywni na portalach społecznościowych. Na szczęście mamy od
roku 2011 założony własny kanał
na YouTube, a dzięki projektowi
rozwoju e-usług posiadamy odpowiedni sprzęt audio-wideo, tzn.
kamerę i mikrofony. Najpierw zaproponowaliśmy naszym czytelnikom powtórki nagrań naszych
wydarzeń na kanale YouTube, a od
18 marca zrodził się spontanicznie
cykl Czytanie bez Publiczności. Na
tle pustej auli czytaliśmy „Złego”
Leopolda Tyrmanda, bo przecież
rok 2020 został ogłoszony rokiem
tego autora. Czy tekst pasował do
sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy?
Biorąc pod uwagę, że ogłoszono
w kraju akcję „Zostań w domu”,
ulice miast opustoszały, a jedyne
wyjście z domu, to pójście po szybkie zakupy, pełen akcji wielkomiejskiej tekst Tyrmanda wydawał się
być doskonałym kontrastem do
ciszy panującej za oknami. Kolejnym etapem naszego Czytania bez
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Publiczności był apel na portalu
Facebook o przyłączenie się do akcji czytania i nagle okazało się, że
mamy wśród naszych czytelników
wiele talentów, do tej pory nieodkrytych. Byliśmy pierwszą instytucją kultury w Gorzowie, która już
w pierwszych dniach lockdownu
miała świeżą ofertę kulturalną
w internecie. Tak się szczęśliwie
złożyło, że jeszcze przed pojawieniem się epidemii wyprodukowaliśmy pierwszy audiobook, który
teraz został zamieszczony w sieci
i każdy mógł posłuchać „Żgajoków” w interpretacji samego autora Romana Habdasa. Nikt nie
spodziewał się, że premiera tego
zbioru opowiadań w wersji audio
odbędzie się w czasie pandemii
i będzie doskonałym lekarstwem
na przymusowe zamknięcie się
w czterech ścianach. Korzystając
z sytuacji, że bibliotekarze nie są
zajęci obsługiwaniem czytelników,
przystąpiliśmy do prac melioracyjnych i wydawniczych. W czasie, gdy biblioteka była zamknięta,
wydaliśmy 13. zeszyt „Nowej Marchii”, a trzy kolejne wydawnictwa
zostały zapięte na ostatni guzik
i przekazane do drukarni. Szczęściem było to, że od roku 2018 nawiązaliśmy współpracę z Legimi
i od 1 kwietnia rozdawaliśmy bez-

płatne kody do serwisu z e-bookami i audiobookami drogą mejlową
i telefoniczną. Nasi czytelnicy mieli zatem dostęp do ponad 60 000
tytułów, które oferuje Legimi.
W ostatnim tygodniu kwietnia
rząd ogłosił drugi etap znoszenia
ograniczeń związanych z koronawi
rusem i w efekcie tych decyzji mogliśmy 4 maja otworzyć budynek
główny Biblioteki dla czytelników,

Byliśmy pierwszą instytucją
kultury w Gorzowie,
która już w pierwszych
dniach lockdownu miała
świeżą ofertę kulturalną
w internecie.
umożliwiając im zwrot i wypożyczanie książek. Musieliśmy wdrożyć odpowiednie zasady bezpieczeństwa,
jak dezynfekcja rąk, zakładanie
maseczek, przerwy na dezynfekcję,
osłony z przeźroczystego tworzywa, trzydniową kwarantannę dla
książek i obsługę czytelnika przy
stoliku w drzwiach wejściowych
do wypożyczalń. Wypożyczanie
książek odbywało się w pierwszych
tygodniach bez możliwości podejścia do regału, zatem bibliotekarze
podawali książki czytelnikowi, a nie
zawsze książka trafiała w gust czy-

telnika i trzeba było przynosić kolejną i kolejną. Pewnie niejedna
bibliotekarka, przeliczając liczbę
kroków, obeszła całe miasto, i to
nie jeden raz. 7 maja otworzyliśmy
wszystkie filie miejskie z zachowaniem tych samych zasad, jakie
obowiązywały w budynku głównym. W czerwcu stopniowo znosiliśmy niektóre ograniczenia, jak
np.: umożliwiliśmy ograniczonej
liczbie osób wejść do wypożyczalń, a następnie zezwoliliśmy na
podchodzenie do regałów i swobodne wybieranie książek. Była
to ogromna ulga dla czytelników
i bibliotekarek. Cały czas byliśmy
i jesteśmy aktywni w internecie,
szczególnie na kanale YouTube, na
którym prezentujemy m.in. nasz
projekt Z Książką w Plenerze, realizowany przy finansowym wsparciu Instytutu Książki. Biblioteka
Herberta jest obecnie zaliczana do
jednej z najbardziej aktywnych bibliotek w serwisie YouTube w skali
kraju. W czasie wakacji, czyli w lipcu i sierpniu, codziennie pojawiały
się nowe filmy i filmiki (wywiady,
konkursy, prelekcje, czytania itd.)
wyprodukowane przez zespół pracowników naszej Biblioteki, który
z entuzjazmem przyjął nowe wyzwanie, jakim jest praca z kamerą
i mikrofonem.

