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Charakterystyczny budynek Koszalińskiej Biblioteki Publicznej znany jest wię-
kszości mieszkańców Koszalina, a juŜ na pewno studentom i uczniom. Myli się jed-
nak, kto historię tej placówki kojarzy tylko z  obiektem przy ulicy Kościuszki 24. 
Ma bowiem biblioteka koszalińska historię  równie długą, jak najstarsze obiekty 
uŜyteczności publicznej naszego miasta.  

Zadaniem niniejszego wydawnictwa jest dać świadectwo 55-letniej historii 
biblioteki w Koszalinie. Placówka ta w okresie przeszło półwiecza przechodziła 
liczne zmiany i reformy organizacyjne, zmieniała lokalizację, zakres i teren działań, 
strukturę – i nazwę. Pragniemy utrwalić te wszystkie lata, które doprowadziły do 
obecnego kształtu biblioteki, oddać szacunek jakŜe licznym pracownikom i dzia-
łaczom, dzięki którym nasza placówka jest wiodącą nie tylko w mieście, ale takŜe  
w regionie. Pamięć ludzka jest ulotna, więc ta ksiąŜka ma ją wspomóc, odświeŜyć,  
a takŜe w pewnym sensie zatrzymać upływający czas. 

Mamy nadzieję, Ŝe nie tylko obecni i byli pracownicy znajdą w niej ślad swoich 
dokonań. Liczymy na to, Ŝe wszyscy sięgający po tę publikację znajdą w niej infor-
macje, które przybliŜą  im nie tylko historię biblioteki, ale równieŜ jej obecny 
kształt. UwaŜamy, Ŝe 55-letnie dokonania naszej placówki  zasługują na utrwalenie  
i z tą myślą kierujemy tę ksiąŜkę do wszystkich zainteresowanych. 

Oddając w Wasze ręce, Drodzy Czytelnicy, monografię Koszalińskiej Bibliote-
ki Publicznej wyraŜamy satysfakcję i zadowolenie z dotychczasowych dokonań, ze 
współpracy z Wami, z faktu, Ŝe w Ŝyciu tak wielu naszych mieszkańców  byliśmy 
nie epizodem, lecz trwałą wartością, wynikającą z potrzeby obcowania z ksiąŜką.  

 
 
 
 
 
 Dyrektor Koszalińskiej 
 Biblioteki Publicznej 
 
 
 
 
 mgr Andrzej Ziemiński 
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PIONIERSKIE LATA (1945-1955) 
 
 

Historia Koszalińskiej Biblioteki Publicznej im. Joachima Lelewela sięga aŜ do 
najwcześniejszych lat powojennych, gdy na Ziemiach Odzyskanych kształtowało  
się  Ŝycie społeczne, gospodarcze i kulturalne. 

Pierwszym organem utworzonym w celu organizowania bibliotek na terenie 
Ziem Odzyskanych była Wojewódzka Komisja Opieki nad KsiąŜkami przy Kurato-
rium Okręgu Szkolnego Szczecińskiego, powołana 10 sierpnia 1945 roku. W pierw-
szym okresie przewodniczył jej prof. Kański, który we wrześniu został przeniesiony 
do Gryfina, a jego stanowisko objął dr Zieliński. W skład Komisji weszli przedsta-
wiciele Kuratorium Szkolnego, Wydziału Kultury i Sztuki, Tymczasowego Zarządu 
Państwowego oraz Urzędu Informacji i Propagandy. Zadaniem Komisji było zebra-
nie i zabezpieczenie wszystkich ksiąŜek poniemieckich, sporządzenie ich ewidencji, 
segregacja i ewentualne przydzielenie niektórych pozycji do innych bibliotek 
państwowych. W drugiej połowie sierpnia 1945 roku do pomocy przewod-
niczącemu Komisji przydzielono Marię Pilecką i Halinę Czaplicką. Zatrudniono 
równieŜ ludność pochodzenia niemieckiego. KsiąŜki pozostałe w mieście po  ustaniu 
działań wojennych zwoŜono do budynku Muzeum – jako środek lokomocji słuŜył 
wóz konny oraz wózki ręczne. Sprawozdanie z pierwszych miesięcy działalności 
wykazuje, iŜ zwieziono około 18 tysięcy ksiąŜek. Budynek jednak pozbawiony był 
okiem i drzwi, brakowało regałów i szaf i prace nad zabezpieczaniem księgozbio-
rów, najczęściej niemieckich, skupiały się nie tylko na ewidencji ksiąŜek, ale rów-
nieŜ na staraniach o meble, szklenie okien, doprowadzenie wody. Po segregacji 
część ksiąŜek przekazywano do bibliotek naukowych – m. inn. w Krakowie, Byd-
goszczy, Lublinie oraz do Zbiornicy Księgozbiorów Zabezpieczonych w Bytomiu. 
Pozostałe w Koszalinie ksiąŜki stały się zaczątkiem Biblioteki Miejskiej oraz 
Biblioteki Powiatowej. 

Pierwsze biblioteki powstawały juŜ w roku 1945 na bazie ocalałych z poŜogi 
wojennej księgozbiorów – były to jednak ksiąŜki w przewaŜającej mierze niemiec-
kie.  Posiłkowano się wtedy nawet nielicznymi księgozbiorami prywatnymi, które  
w odpowiedzi na apele przekazywali świeŜo przybyli na te ziemie osadnicy. śycie 
na Ziemi Koszalińskiej we wczesnym okresie powojennym trzeba było organizo-
wać od podstaw i dosłownie na gruzach. Miasto było zniszczone, opuszczone przez 
ludność niemiecką i zaludniane przez przybyszy z wszystkich regionów kraju. Lud-
ność osadnicza stanowiła zlepek róŜnych kultur i tradycji, przybywała z bagaŜem 
wojennych – i powojennych - doświadczeń, zaczynała praktycznie Ŝycie od zera. 
NajwaŜniejsze było odnalezienie się w nowej rzeczywistości powojennej, na obcym 
terenie i wśród obcych ludzi. Przybywano z niewielkim dobytkiem, lecz poza 
potrzebami materialnymi do głosu dochodziły potrzeby duchowe, które mogła 
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zaspokoić ksiąŜka. Nie istniało przecieŜ na tych terenach tuŜ po wojnie Ŝycie kultu-
ralne – i musiało ono powstawać od podstaw a wiadomo, Ŝe jest to proces wieloletni. 

Lata 1946-1948 to okres, w którym kształtowały się biblioteki powiatowe  
i miejskie. Dekret o bibliotekach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi z kwietnia 
1946 r. po raz pierwszy w historii Polski dał podstawy prawne dla bibliotekarstwa 
powszechnego.  

1 października 1946 r. powstała Powiatowa Biblioteka Publiczna w Koszalinie, 
jako pierwsza placówka biblioteczna na naszym terenie. Od początku swego istnie-
nia borykała się z trudnościami lokalowymi i kadrowymi. Jednym z pierwszym jej 
pracowników była Maria Pilecka, organizująca pierwsze akcje na rzecz zabezpie-
czenia ocalałych ksiąŜek, o której dyrektor Majorek pisał: „Jako długoletni kierow-
nik Powiatowej Biblioteki Publicznej w Koszalinie i pierwszy organizator czytel-
nictwa w tym mieście wydeptała wszystkie drogi i ścieŜki wiodące do osiedli ludz-
kich w pow. koszalińskim”1 Zaczątkiem Miejskiej Biblioteki Publicznej była nato-
miast otwarta 16 czerwca 1947 roku biblioteka przy Muzeum Miejskim. Pierwszym 
jej kierownikiem był kustosz muzeum – Jakub Rokicki, któremu Zarząd Miejski 
powierzył zorganizowanie biblioteki. Tworzono księgozbiór drogą przyjmowania 
 

 
Uroczyste otwarcie Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Muzeum w Koszalinie – 16.06.1947 

                                                 
1  A. Majorek: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w swoje XX-lecie działalności [w:] 

Bibliotekarz Zachodniopomorski  Nr 1/27, Szczecin 1971, str.25 
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darowizn, a takŜe poprzez zakupy – z dotacji Ministerstwa Oświaty wydano na ten 
cel 100.000 zł. W dniu otwarcia do biblioteki zapisało się 12 czytelników. Pod 
koniec roku 1947 księgozbiór Miejskiej Biblioteki liczył 408 tomów. 

Od roku 1946 datuje się takŜe powstanie na terenie Pomorza Zachodniego 
Związku Bibliotekarzy i Archiwistów Polskich. Historię jego działalności przedsta-
wiamy w końcowej części niniejszej publikacji.  

W pierwszych latach powojennych sieć koszalińskich bibliotek tworzyły: 
biblioteka powiatowa i miejska oraz sieć bibliotek wchodzących w skład biblioteki 
powiatowej – biblioteki gminne i punkty biblioteczne. 

W roku 1948 biblioteka miejska przeniosła się z gmachu muzeum do budynku 
na Placu Stalina (obecnie – Plac Wolności), gdzie przydzielono jej jeden pokój. 
Kierownikiem został Konstanty Daniłkiewicz, a czytelników biblioteka liczyła juŜ 
300. W roku 1949 nastąpiły kolejne przenosiny – tym razem do budynku Domu 
Kultury. Biblioteką kierowała w tym czasie Alina Rybińska, która dokonała zaku-
pów księgozbioru i sprzętów na kwotę 180.000 złotych. W końcu roku 1950 do 
biblioteki zapisanych było juŜ 600 czytelników. 

Rok 1950 to takŜe data wyznaczająca początek istnienia Wojewódzkiej Biblio-
teki Publicznej. 

Jej powstanie stało się moŜliwe, gdy w połowie roku 1950 nastąpił podział 
województwa szczecińskiego. Ze wschodnio – północnej jego części utworzono 
województwo koszalińskie – a w październiku tego roku powstała, mocą Zarządze-
nia ówczesnego Kuratora Okręgu Szkolnego, Jana Jędryszki, Wojewódzka Bibliote-
ka Publiczna z siedzibą tymczasową w Białogardzie.  Wybór Białogardu na siedzibę 
WBP nie był przypadkowy – Koszalin nie posiadał obiektu, w którym taką placów-
kę moŜna by usytuować, natomiast w Białogardzie istniała  juŜ Powiatowa Bibliote-
ka Publiczna, ciesząca się dobrą opinią. Na siedzibę Biblioteki Wojewódzkiej prze-
znaczono trzy pokoje w lewym skrzydle Powiatowej Rady Narodowej, na I piętrze.  
W tym samym gmachu na parterze mieściła się juŜ Biblioteka Miejska i Powiatowa. 
Samodzielny referat bibliotek w Szczecinie przekazał kwotę 47.000 zł na zbiory 
oraz 29 regałów i wyposaŜenie czytelni na 20 osób. 

W roku 1950 dyrektorem WBP – pierwszym w jej historii – został Aleksander  
Majorek, kierownik Powiatowej Biblioteki Publicznej w Białogardzie. Był on, jak 
pisze Danuta Przemieniecka2 „bibliotekarzem z ducha i wiedzy, mianowanie go 
więc dyrektorem nowej placówki bibliotecznej dawało jej od razu gwarancję pra-
widłowego rozwoju”. Biblioteka zaczynała „od zera”, jak inne biblioteki w tym 
czasie. Jako pierwszą ksiąŜkę w inwentarzu umieszczono „Chów koni” J. Grabow-
skiego  Biblioteka nie przejęła Ŝadnego księgozbioru, a z fachowej kadry – miała 
 

                                                 
2  D. Przemieniecka: W 30 rocznicę utworzenia Wojewódzkiej biblioteki Publicznej w Koszalinie 

[w:] Koszalińskie Studia i Materiały,  1981, nr 1, s. 174 
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Tymczasowa siedziba Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Białogard, ul. śymierskiego 1 
 
tylko dyrektora. W początkowym okresie działalności zgromadzono jednak 12 
tysięcy ksiąŜek i dokonano organizacji działów dla ówczesnej biblioteki najistot-
niejszych: gromadzenia i udostępniania zbiorów oraz instrukcyjno – metodycznego. 

Poza dyrektorem zatrudniono jeszcze dwie osoby – pierwszym instruktorem 
został Ludwik Kazurno, a pracownikiem administracji Władysława Zajączkowska. 
W roku 1951 kadra biblioteki powiększyła się o trzy kolejne osoby. Byli to: Jan 
Frankowski, Halina Peniuto i Barbara Król. Ta ostatnia objęła kierownictwo działu 
gromadzenia i była pierwszym wśród koszalińskich bibliotekarzy pracownikiem  
z wyŜszym wykształceniem bibliotekarskim. 18 października tego roku otwarto 
czytelnię dla dorosłych i młodzieŜy w jednym z trzech pomieszczeń biblioteki. 

Wtedy teŜ (rok 1952) utworzono stanowisko bibliografa, które objął Jan Fran-
kowski.  

Lata 1950-1954 to okres umocnienia się sieci bibliotek powiatowych, miejskich 
i wiejskich, ukształtowanie się działu instrukcyjno – metodycznego, organizacja  
i prowadzenie pierwszych form szkolenia seminaryjnego i kursowego bibliotekarzy 
z bibliotek powiatowych i gminnych. To równieŜ okres pozyskiwania nowych czy-
telników w środowiskach wiejskich, walka z analfabetyzmem, prowadzona od 
pierwszych chwil organizacji bibliotek, upowszechnianie wiedzy i ksiąŜki rolniczej. 
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Biblioteki stały się równieŜ ośrodkami walki ideologicznej, upowszechniały hasła 
walki o pokój i solidarności międzynarodowej poprzez organizacje wystaw, prelek-
cji, spotkań, dyskusji. 

W roku 1954 nastąpił nowy podział administracyjny, prowadzący do podwoje-
nia liczby gromad, co zobowiązywało do opracowania nowej struktury sieci biblio-
tek publicznych.  NiemoŜliwe stało się utworzenie w kaŜdej z 282 gromad bibliote-
ki – nie pozwalały na to warunki lokalowe, kadrowe i finansowe. Dlatego WBP 
wystąpiła z koncepcją powrotu do silnych bibliotek wiejskich z zatrudnionym na 
etacie bibliotekarzem i przydzielenia im takich rejonów, by w powiatach nie było 
terenów nie objętych siecią bibliotek. 

Rejonizacja sieci znalazła swój wyraz prawny w Uchwale WRN z listopada 
1957 r. – wyprzedzającej o przeszło 10 lat zasadę wprowadzoną do Ustawy  
o Bibliotekach z roku 1968, która zezwala na łączenie bibliotek publicznych 
mających siedzibę w jednej miejscowości, przy jednoczesnym objęciu swym zasię-
giem działania obszaru dwu lub więcej rad narodowych. 

Tymczasem biblioteka miejska przeŜyła kolejną przeprowadzkę – pod kierow-
nictwem Zofii Bohuszewicz w roku 1954 objęto ponownie pomieszczenia przy 
Placu Stalina, lecz tym razem były to juŜ 3 pokoje. Ponadto w 1953  powstał pierw-
szy punkt biblioteczny – przy ul. Świerczewskiego 4. 
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WOJEWÓDZKA  i  MIEJSKA  BIBLIOTEKA  PUBLICZNA 
LATA  1955-1975 

 
1 stycznia 1955 roku wskutek rozporządzenia Ministra Kultury połączono 

biblioteki wojewódzkie z miejskimi w miastach będących siedzibą województwa. 
W ślad za tym rozporządzeniem Prezydium WRN z dniem 13 stycznia 1955 

roku podjęło Uchwałę II/12 a/55 w sprawie połączenia Wojewódzkiej Biblioteki 
Publicznej z Miejską Biblioteką Publiczną. Połączeniu ulegają teŜ biblioteki powia-
towe i miejskie (z wyjątkiem Koszalina i Słupska). 

 
Gmach przy Placu Wolności 

 
Na siedzibę Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koszalinie  

wybrano budynek przy Placu Stalina 4, gdzie dotychczas mieściła się biblioteka 
miejska, a w pkt. 7 Uchwały wspomniano o tymczasowości tej lokalizacji „do czasu 
wybudowania w latach 1955/57 nowego obiektu w mieście Koszalinie, przeznaczo-
nego wyłącznie na potrzeby Biblioteki”. Przez pół roku połączenie było tylko for-
malne. W nowym kształcie uruchomiono bibliotekę w lipcu 1955 r. Jej dyrektorem 
został Aleksander Majorek, który kierował biblioteką do roku 1975, zastępcą dyrek-
tora był krótko Zygmunt Fiedorowicz. Od roku 1956 funkcję zastępcy dyrektora 
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pełniła przez okres 21 lat Maria 
Hudymowa. Wówczas – na po-
czątku istnienia WiMBP – zbiory 
liczyły 21.000 woluminów, a liczba 
czytelników sięgała 1730 osób. 
Koszalin liczył wówczas 37.000 
mieszkańców. Wynika z tego, Ŝe co 
dwudziesty mieszkaniec był czytel-
nikiem biblioteki. Na Wojewódzką 
i Miejską Bibliotekę Publiczną  
w Koszalinie składała się wtedy 
jedna wypoŜyczalnia główna i dwie  

miejskie filie biblioteczne – na ul. Świerczewskiego 4 oraz na Osiedlu Karola Marksa, 
uruchomiona na przełomie 1954 i 1955 roku.. W styczniu 1955 r. w związku  
z połączeniem WBP i MBP – liczba zatrudnionych pracowników wzrosła do 10.  
W strukturze biblioteki istniały wtedy działy: Administracyjno – Organizacyjny, 
Gromadzenia i Opracowania Zbiorów, Udostępniania Zbiorów i Instrukcyjno-Meto-
dyczny oraz – jednoosobowy Dział Informacyjno-Bibliograficzny. 

Po dwóch miesiącach od przenosin z Białogardu do Koszalina udostępniono 
bibliotekę dla czytelników. Lokal przy Placu Wolności od początku był za ciasny, 
do lady w wypoŜyczalni ustawiały się kolejki. 

W związku z rozwojem miasta i zwiększaniem się zapotrzebowania na usługi 
biblioteczne przed WiMBP zarysowała się potrzeba znacznego rozszerzenia progra-
mu działania. Wpisano do niego takie zadania jak  pełne włączenie się w nurt  Ŝycia 
społeczno – kulturalnego i umysłowego miasta i województwa, opracowanie  
i wprowadzenie w Ŝycie nowej koncepcji sieci bibliotek publicznych łącznie ze 
zdynamizowaniem czytelnictwa w mieście, umocnienie pozycji społecznej zawodu 
bibliotekarza. 

Po raz pierwszy biblioteka zaakcentowała na zewnątrz swe istnienie w listopa-
dzie 1955 roku, a więc po kilku miesiącach od uruchomienia placówki w Koszali-
nie. Zorganizowano wtedy – z braku miejsca we własnej siedzibie – w Wojewódz-
kim Domu Kultury – wystawę poświęconą Mickiewiczowi w 100-lecie śmierci. 
Skorzystano ze zbiorów Biblioteki Narodowej, która udostępniła kopie rycin, doku-
mentów, ilustracji, pierwodruków. Zbiory te uzupełniono zbiorami własnymi. 
Wystawa – jako pierwsza taka w mieście - była bardzo licznie odwiedzana, a przy 
tym takŜe komentowana.  Zwiedzający nie zdawali sobie sprawy, Ŝe aby salę wysta-
wową przygotować do ekspozycji,  zakryto licznymi afiszami z popiersiem poety 
brudne, odrapane ściany. Efekt, choć niezamierzony – był  bardzo silny – na widzów 
patrzył wieszcz zwielokrotniony 22 razy! 

Po roku 1955, realizując wcześniejsze załoŜenia, połoŜono nacisk na rozbudo-
wę sieci miejskiej bibliotek. Trudności lokalowe wzrastały, do tego brak było norm 

      
Wieloletni dyrektorzy - Maria Hudymowa i Aleksan-
der Majorek 
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określających powierzchnię biblioteczną na 1.000 mieszkańców. Te normy ukazały 
się dopiero w roku 1968. Na skutek starań o rozszerzenie sieci bibliotek w mieście 
powstały nowe filie – Nr 4 przy ul. Szosowej (obecnie Zwycięstwa), Nr 5 przy  
ul. Władysława IV – pierwsza filia usytuowana w nowym bloku ! – oraz dziecięca  
w budynku WDK. Przy filii dziecięcej działała Harcerska DruŜyna Bibliotekarska 
im. E. Plater. Czwartki były dniami poświęconymi bajkom, w inne dni wyświetlano 
filmy, przeźrocza, organizowano dla dzieci konkursy, wieczory autorskie, insceni-
zacje. WiMBP więc w pierwszych latach istnienia liczyła juŜ 5 filii.  

W kwietniu 1956 r. otwarto w budynku głównym czytelnię dla dorosłych. 
Początkowo zainteresowanie nią było niewielkie, dopiero powstały w tym czasie 
Klub Młodej Inteligencji, mający siedzibę w czytelni, poszerzył  grono zaintereso-
wanych. Do końca roku czytelnię odwiedziło blisko 2.400 osób. 

Biblioteka była waŜnym organizatorem regionalnego ruchu oświatowo – 
naukowego. W czerwcu 1956 r. w murach biblioteki – wtedy przecieŜ jeszcze bar-
dzo skromnej – odbyło się spotkanie naukowców ze Szczecina z miłośnikami regio-
nu koszalińskiego. Zaproponowano utworzenie Koszalińskiego Towarzystwa Przy-
jaciół Nauk. Biblioteka współdziałała teŜ w utworzeniu Polskiego Towarzystwa 
Historycznego, jej przedstawiciele   naleŜeli do grona redaktorów „Zapisków Kosza-
lińskich”. Harmonijnie przebiegała współpraca biblioteki z Towarzystwem Rozwo-
ju Ziem Zachodnich, z którym to podjęto wspólną inicjatywę włączenia bibliotek  
w rozwój społeczno – ekonomiczny regionu. W celu wzmoŜenia i aktywizacji 
działań na rzecz regionu z inicjatywy Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich, zor-
ganizowano przez SBP i bibliotekę w maju 1960 roku trzydniowe seminarium 
bibliotekarzy z pięciu województw Polski północnej. Podczas seminarium omówio-
no rolę bibliotek  w procesie integracji, w tworzeniu kultury na ziemiach zachod-
nich i północnych, w laicyzacji Ŝycia. Dyskutowano nad tworzeniem się nowych 
tradycji, nad koniecznością działań na rzecz wychowania morskiego, rozwojem 
czytelnictwa i zadaniami bibliotek w procesie rozwoju kulturalno – oświatowego 
tych terenów. Na tym seminarium podjęto równieŜ decyzję o rozpoczęciu prac nad  
bibliografią Ziem Zachodnich i Północnych i utworzeniu pracowni bibliograficznej 
w Szczecinie.  

W wyniku powziętych w roku 1960 postanowień rozpoczęto w r. 1963 wspól-
nie z WBP w Szczecinie wydawanie „Bibliografii Pomorza Zachodniego” i podjęto 
realizację hasła „kaŜda biblioteka źródłem wiedzy i informacji  o swoim regionie”. 
Podjęcie tych działań znacznie zwiększyło moŜliwości informacyjne biblioteki  
w zakresie wiedzy o własnej „małej ojczyźnie”. 

Bibliografia ta jest opracowywana nadal  i ukazuje się nieprzerwanie do dnia 
dzisiejszego. 

 Biblioteka włączyła się równieŜ w organizację „Roku Ziemi Koszalińskiej” 
(1959/1960). Była to inicjatywa Rady Naczelnej Towarzystwa Rozwoju Ziem 
Zachodnich, mająca na celu  zapoznanie społeczeństwa z problematyką regionu 
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i oŜywienie społecznej aktywności. Istotnym wsparciem w pracy  słuŜyło Koło 
Przyjaciół Biblioteki – załoŜono je w marcu 1957 roku i początkowo liczyło 41 
członków. Przyjaciele biblioteki wspomagali placówkę w jej codziennej działal-
ności – pomagali w organizacji wystaw, prelekcji, imprez, organizowali zbiórki 
funduszy na zakup księgozbioru, dbali o stan ksiąŜek,  egzekwowali zwroty od nie-
solidnych czytelników.   

Działalność Kół Przyjaciół Biblioteki była szczególnie pomocna w początko-
wym okresie, kiedy to kaŜde wsparcie organizacyjne było bardzo cenne i poŜądane. 

Pierwsze lata działalności WiMBP to okres nieustannych kłopotów lokalowych. 
Większe przedsięwzięcia jak wystawy, szkolenia, zjazdy musiały odbywać się  
w innych obiektach – najczęściej pomieszczeniami słuŜył teatr lub dom kultury,  
w latach późniejszych równieŜ Klub MPiK. Kłopoty te jednak nie mogły mieć 
wpływu na zakres działalności. JuŜ we wrześniu 1957 roku przeprowadzono  
14-dniowy kurs dla bibliotekarzy gromadzkich.  

W końcu roku 1958 w wypoŜyczalni centralnej i pięciu ówcześnie działających 
filiach na terenie miasta księgozbiór liczył 52.137 tomów, zarejestrowano 4280 czy-
telników i wypoŜyczono 97,5 tysiąca ksiąŜek. 

W roku 1959 WiMBP zatrudniała  juŜ 25 osób na pełnych etatach i 2  
w niepełnym wymiarze czasu pracy. W tym roku zaczęło się ukazywać czasopismo 
poświęcone sprawom bibliotekarstwa i czytelnictwa w regionie – „Bibliotekarz 
Zachodniopomorski”. Do dnia dzisiejszego ukazuje się ono jako kwartalnik pod 
wspólną redakcją  KsiąŜnicy Pomorskiej w Szczecinie i Koszalińskiej Biblioteki 
Publicznej.  

Rok 1959 był teŜ rokiem uroczystych obchodów 10-lecia bibliotek koszaliń-
skich. Obchody jubileuszu zorganizowano 22 i 23 maja w Bałtyckim Teatrze Dra-
matycznym – wszak biblioteka wciąŜ nie miała własnej sali, mogącej pomieścić 
 

     
ZasłuŜeni pionierzy bibliotekarstwa koszalińskiego - Maria 
Pilecka i Jan Frankowski 
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liczne grono szacownych gości. Z racji rocznicy wydano drukiem  Biuletyn  
„10-lecie bibliotek województwa koszalińskiego 1949-1959”. Wojewódzki Zjazd 
Bibliotekarzy był okazją do wymiany doświadczeń, oceny dokonań, nagrodzenia 
szczególnie zasłuŜonych, wśród których znalazła się   między innymi Maria Pilecka 
z Koszalina i Jan Frankowski, pierwszy bibliograf koszaliński. 

W listopadzie tego roku  biblioteka była takŜe organizatorem konferencji biblio-
tekarzy dziecięcych z pięciu województw północnych. Gościliśmy niemal 100 osób, 
w gronie których dyskutowano o róŜnych rodzajach literatury dziecięcej i formach 
działania na rzecz najmłodszego czytelnika. Pierwsze dziesięciolecie działalności 
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, a trzylecie jej istnienia w Koszalinie zam-
knięto następującymi cyframi: 29 pracowników, w tym 5 w niepełnym wymiarze 
czasu pracy, 52137 ksiąŜek, 4280 czytelników. 

Lata 50-te to systematyczna działalność bibliotekarzy na rzecz upowszechnie-
nia czytelnictwa – nie tylko wśród dzieci, ale takŜe dorosłych. Organizowane są 
wieczory bajek, projekcje filmowe, wyświetlanie przeźroczy, popisy recytatorskie, 
róŜne konkursy czytelnicze i konkursy wiedzy. Pamiętać jednak naleŜy, Ŝe do zadań 
biblioteki wojewódzkiej naleŜało równieŜ kształtowanie sieci bibliotek i wypraco-
wywanie polityki czytelniczej we wszystkich środowiskach. Szczególną troskę 
budziło środowisko wiejskie, zahamowanie spadku czytelnictwa, walka z analfabe-
tyzmem, upowszechnianie ksiąŜki rolniczej. W tych działaniach biblioteka 
współpracowała z Towarzystwem Wiedzy Powszechnej i Towarzystwem Krzewie-
nia Kultury Świeckiej, Związkiem MłodzieŜy Wiejskiej i z PGR-ami. Wystąpiono   
z propozycją objęcia PGR-ów siecią punktów bibliotecznych, przy czym od gospo-
darstw rolnych oczekiwano włączenia się w dokonywanie zakupu księgozbioru  
i organizację czytelnictwa. Działania na rzecz upowszechniania czytelnictwa na wsi 
przyniosły rezultaty. Spadek czytelnictwa został zahamowany.  

RównieŜ od lat 50-tych biblioteka współorganizowała „Dni Kultury, Oświaty, 
KsiąŜki i Prasy”. W ramach „Dni” odbywały się w bibliotekach wystawy, prelekcje  
i odczyty, konkursy, spotkania z pisarzami – np. w roku 1959 gościem była Zofia 
Kossak – Szczucka.  

Od początku istnienia biblioteka była organizatorem róŜnych form 
dokształcania zawodowego bibliotekarzy. Organizowano  seminaria i kursy. W tro-
sce o napływ nowej fachowej kadry w roku 1960 uruchomiono przy WiMBP Woje-
wódzki Punkt Konsultacyjny Państwowego Ośrodka Kształcenia Korespondencyj-
nego Bibliotekarzy. O róŜnych formach szkolenia, dokształcania i kształcenia zawo-
dowego bibliotekarzy będzie mowa w końcowej części publikacji. 

W latach 1955-1966 kształtowała się miejska sieć bibliotek, składająca się osta-
tecznie z 10 filii usytuowanych na pięciu z siedmiu osiedli w mieście. Miasto w tym 
okresie bardzo się rozrosło, powstały nowe osiedla, na których biblioteki naleŜało 
tworzyć od podstaw.  Na terenie Koszalina istniały ponadto trzy czytelnie dla dzieci, 
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czytelnia dla młodzieŜy oraz czytelnia zbiorów sztuki w filii nr 8 i naukowa  
w bibliotece centralnej. Niestety, warunki pracy i stan budynku na Placu Wolności, 
od początku traktowanego jako siedziba tymczasowa, pozostawiał wiele do Ŝycze-
nia. Kronika odnotowuje w styczniu 1963 zimę stulecia i brak opału. „Pan Dyrektor 
zagrzewa nas wizją mającej kiedyś tam powstać wspaniałej WiMBP ... o ironio, na 
cmentarzu!”. Jest to jedyna wzmianka o faktycznym charakterze terenu, który osta-
tecznie stanie się miejscem lokalizacji biblioteki. 

Wizje przyszłej biblioteki nie mogły jednak odgonić chmur, które gromadzą się 
nad budynkiem przy Placu Wolności.  Techniczny Inspektor Pracy stwierdził fatalny 
stan obiektu, ugięte pod cięŜarem stropy, zagrzybione podłogi, brak wyjść ewaku-
acyjnych. Nerwowe szukanie rozwiązań trwało  do końca roku 1962, a w styczniu 
roku 1963 siedziba W i MBP w Koszalinie przeniesiona została na krótko  do lokalu 
zastępczego – do filii nr 7 w budynku TPPR-u. Część działów pozostała na parterze 
przy Pl. Wolności.  W poniedziałki „rozproszeni” bibliotekarze spotykali się w Filii 
nr 3, a „listę  obecności donosił codziennie woźny Wrzosek na Filię nr 7”3 

Jednocześnie trwały prace remontowe na ul.  Świerczewskiego 1, w budynku,  
z którego wykwaterowano Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Tekstylno – OdzieŜowe.  
Tam właśnie miała się przenieść biblioteka, z zachowaniem  jednak równieŜ budyn-
ku przy Placu Wolności, głównie na potrzeby wypoŜyczalni księgozbioru naukowe-
go i czytelni dla potrzeb studiujących zaocznie. Przenosiny nastąpiły w maju  
1963 r., a juŜ  w dniach 14-15 czerwca biblioteka pełniła rolę gospodarza Ogólno-
krajowego Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, zamy-
kającego trzyletnią kadencję Zarządu Głównego i gościła 300 bibliotekarzy z terenu 
całej Polski. Miejscem Zjazdu był Klub WOP. Zjazdowi przewodniczył doc. B. 
Horodyski.  

Obchody świąt, rocznic, zjazdy, ale takŜe wycieczki – krajoznawcze i szkole-
niowe oraz wizyty gości były miłymi przerywnikami w codziennej pracy. 

W polityce bibliotecznej szczególny nacisk w latach 1955-1969  połoŜono na 
rozbudowę i ulepszanie sieci filii miejskich. Działania te miały duŜy wpływ na 
dynamiczny rozwój czytelnictwa. W latach 1955-1969 liczba czytelników wzrosła 
siedmiokrotnie – z 1.823 osób do 13.600, natomiast ilość  mieszkańców jedynie się 
podwoiła (z 37.000 do 72.000). Liczby w tym przypadku są bardzo wymowne: o ile 
w roku 1955 co 20-ty mieszkaniec korzystał ze zbiorów bibliotecznych, w roku 
1969 czynił to prawie co piąty koszalinianin.  Podwojeniu uległa teŜ średnia ilość 
wypoŜyczeń na jednego czytelnika.   

W większości filii wprowadzono wolny dostęp do półek. Ze względu na 
szczupłość pomieszczeń biblioteki centralnej, większość wypoŜyczeń prowadziły 
filie na terenie miasta. W bibliotece centralnej usytuowane były działy: administra- 
 

                                                 
3  Kronika WiMBP, tom od stycznia 1963 r do 20 lutego 1966 r. 
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Siedziba biblioteki przy ul. Świerczewskiego 1 
 
cyjny, instrukcyjno-metodyczny, gromadzenia i opracowania zbiorów oraz czytel-
nia główna z wypoŜyczalnią międzybiblioteczną i słuŜba informacyjna. 

Z dumą i satysfakcją kronika biblioteki odnotowała 24 sierpnia 1965 r. otwarcie 
Filii nr 8 w budynku na ul. Lampego (obecnie Andersa).  Nowością w mieście była 
uruchomiona tu czytelnia oferująca dzieła sztuki i zbiory audiowizualne. 

Lata 60-te to prace projektowe i organizacyjne związane z przygotowaniem do 
budowy nowego gmachu na potrzeby biblioteki. Warto zaznaczyć, Ŝe plany 
związane z tym oraz pierwsze koncepcje budowy opracował  juŜ w latach 50-tych 
dyrektor Aleksander Majorek. Pierwszy projekt WiMBP juŜ w roku 1954 poddany 
został konsultacji kilku architektów, którzy zarzucali niewspółmierny do wielkości 
miasta „rozmach” załoŜeń dotyczących  biblioteki i przewidywanej ilości czytelni-
ków. Skala rozwoju Koszalina   udowodniła jednak, Ŝe to nie architekci, a  dyrektor 
Majorek najlepiej przewidział potrzeby czytelnicze w przyszłości.  

Miejscowa prasa juŜ w roku 1961 pisała:4 „Zasadniczą pozycją, SFOS-owską 
/Społeczny Fundusz Odbudowy Stolicy i Kraju/ budowlą Tysiąclecia, będzie na 
 

                                                 
4  „Głos Koszaliński” 21 IX 1961 r. 
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terenie województwa koszalińskiego tak bardzo potrzebny gmach Biblioteki Woje-
wódzkiej. Trwają starania, by jej budowę rozpocząć w roku 1963.” Dokumentację 
budynku opracował zespół projektantów Gdańskiego Biura Budownictwa Ogólnego 
w Gdańsku pod kier. Andrzeja Dąbrowskiego. Projekt zaakceptowano 7 kwietnia 
1965 roku. Pierwotne plany wykraczały jednak poza ostateczną realizację. OtóŜ 
prasa5 donosiła, iŜ „w naturalnym otoczeniu parku” „plan perspektywiczny przewi-
duje wzniesienie/.../ budowli o znaczeniu ogólnokulturalnym dla miasta, m. in. 
WDK i teatru. Będzie tam równieŜ park kultury i wypoczynku”. Koszty inwestycji 
szacowano na 22 mln. złotych. „U progu roku 1968” jak zanotowała skrzętna kroni-
karka nie ma juŜ w prasie mowy o „centrum kulturalnym”, za to ściśle przedstawiane 
są projekty przyszłego obiektu biblioteki, nazwanej „największą ze wznoszonych  
po wyzwoleniu w województwie placówek kulturalno – oświatowych”. Przedsta-
wione projekty oparte są  juŜ o ścisłe dane architektoniczne.  

W roku 1966, a więc w czasie, gdy decyduje się przyszły kształt biblioteki, 
biblioteka centralna - wciąŜ jeszcze na ul. Świerczewskiego 1 – składała się  
z następujących działów: administracji, instrukcyjno - metodycznego, gromadzenia  
i opracowania zbiorów, ponadto działała czytelnia główna z wypoŜyczalnią między-
biblioteczną i słuŜbą informacyjną. 3 maja tego roku otwarto przy pl. Wolności 
wypoŜyczalnię naukową. Zgromadzono w niej 6 tysięcy tomów z róŜnych dziedzin 
wiedzy, „ze szczególnym uwzględnieniem tematyki społeczno – politycznej i histo-
rycznej”6. W tym samym roku WiMBP została uhonorowana – za wkład pracy  
w obchody 1000-lecia Państwa Polskiego – Odznaką Tysiąclecia. 

W maju 1967 roku z racji Zjazdu Związku Literatów Polskich w Koszalinie 
biblioteki zorganizowały 100 spotkań autorskich. Pisarze nie mogli się nachwalić 
wspaniałej atmosfery i wzorowej organizacji tych spotkań. Prasa zamieściła entu-
zjastyczne wypowiedzi  literatów nie tylko o przebiegu  akcji, ale równieŜ o facho-
wości i ... wdzięku koszalińskich bibliotekarek. W tym samym czasie, równieŜ  
w ramach „Dni Kultury, Oświaty, KsiąŜki i Prasy” świętowano 50 rocznicę powsta-
nia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, a 20-lecie jego działalności na Ziemi 
Koszalińskiej. Obchody tych rocznic miały miejsce w Klubie MPiK i były tylko 
częścią obchodów, które kontynuowano  w Szczecinie.  Rok 1967 sprzyjał i innym 
obchodom: Koła Przyjaciół Bibliotek miały swoje 10-lecie. Na okolicznościowym 
spotkaniu szczególnie uroczyście podejmowano tych działaczy, którzy swój wolny 
czas, energię, zapał poświęcali wspomaganiu bibliotek w ich codziennej działal-
ności.  Po 10 latach kół takich działało w województwie 130. Do najaktywniejszych 
na terenie miasta naleŜało Koło przy  Filii nr 8, działające nieprzerwanie od r. 1957. 
(pierwotnie działało przy Placu Wolności). 

                                                 
5  „Głos Koszaliński” 19 XI 1966 r. 
6  „Głos Koszaliński” 1966 nr 106 z 4 maja 1966 



18 

W końcu 1967 roku w całej  sieci bibliotecznej w mieście zgromadzono 130 
tysiące woluminów i zarejestrowano 10,5 tysiąca czytelników. Miasto w tym czasie 
liczyło ok. 60 tysięcy mieszkańców.  

W lutym roku 1968 na wniosek biblioteki Prezydium WRN swoją uchwałą 
powołało Zespół do Spraw Koordynacji Działalności Bibliotek miasta Koszalina. 
Była to próba powiązania bibliotek miasta w jeden organizm prowadzący wspólną 
politykę biblioteczną, podporządkowaną interesom rozwoju nauki, oświaty, techniki 
i ekonomiki miasta i województwa. Zespół stanowił teŜ płaszczyznę dla dalszej spe-
cjalizacji bibliotek w poszczególnych dziedzinach wiedzy. Trzeba jednak zazna-
czyć, Ŝe działalność na rzecz integracji społeczności bibliotekarskiej i koordynacji 
pracy bibliotek wszystkich sieci prowadziło nieustannie Stowarzyszenie Biblioteka-
rzy Polskich. szczególnie aktywne w latach 60-tych i 70-tych.  

W roku 1967 rozpoczęto wreszcie budowę obiektu biblioteki przy ul. Kościusz-
ki 24. Przygotowania do tej budowy trwały kilkanaście lat – od chwili przygotowa-
nia programu funkcjonalnego biblioteki w roku 1954. Zanim podjęto budowę, trzy-
krotnie zmieniano propozycje dotyczące  lokalizacji. Jeszcze w latach 50-tych była 
mowa o umiejscowieniu biblioteki w trójkącie ulic Lampego, 1 Maja, Słowackiego, 
proponowano teŜ „blok nr 7, 9 lub 13” przy ul. Zwycięstwa7 – ostatecznie zwycię-
Ŝyła, ale juŜ w latach 60-tych koncepcja usytuowania biblioteki „w parku”, w miej-
scu łączącym starą część miasta z powstającym Osiedlem „Północ”. O tym, Ŝe de 
facto jest to cmentarz poniemiecki, przedwojenny, z zabytkowymi grobowcami, 
miejsce spoczynku setek Koszalinian - nie wspomniano w Ŝadnym dokumencie ani 
artykule prasowym.  

Wiele  i ostro dyskutowano o planach „na wyrost”. Zakładały one bowiem 
magazyny na 300 tysięcy ksiąŜek, co w latach 50 – tych wykraczało poza wyobraŜe-
nia decydentów. Miasto miało wtedy trzydzieści kilka tysięcy  mieszkańców, plany  
natomiast dotyczyły – biblioteki dla miasta 90-tysięcznego. Gdy budowę zakończo-
no, Koszalin liczył juŜ ponad 70 tysięcy. mieszkańców.  Okazało się, Ŝe plany wcale 
nie były tak bardzo na wyrost ...  

W roku 1967, gdy podjęto budowę biblioteki, WiMBP w Koszalinie dyspono-
wała juŜ 127.500 woluminami, posiadała 1600 Pomorzanów i oferowała tytuły  
323 czasopism oraz ponad 3 tysiące zbiorów z zakresu sztuki i zarejestrowała ponad 
10 tysięcy czytelników, którzy dokonali 246,4 tysiąca. wypoŜyczeń.8 

W roku 1970 kadra Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koszali-
nie liczyła juŜ 32 pełnozatrudnionych pracowników działalności podstawowej, 
 

                                                 
7  Protokół Nr 302 posiedzenia Komisji Konserwatorskiej w sprawie wytycznych do planu zagospoda-

rowania przestrzennego m. Koszalina dn. 24.IV.54 r. 
8  Rocznik statystyczny Miasta Koszalina. Koszalin 1971 
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10 zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy a takŜe 14 pracowników 
administracji i obsługi. 

W roku tym obchodzono dwudziestolecie  Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki 
Publicznej.  

3 października w budynku Wojewódzkiego Domu Kultury odbyło się uroczyste 
podsumowanie minionego 20 – lecia. Omówił je  w referacie dyrektor Aleksander 
Majorek. Obecna na uroczystości była wicedyrektor departamentu pracy kulturalno 
– oświatowej i bibliotek w Ministerstwie Kultury i Sztuki, Ewa Pawlikowska, która 
odczytała list wiceministra ze słowami uznania dla bibliotekarzy koszalińskich.  
Jubileusz był okazją do nagrodzenia szczególnie zasłuŜonych i długoletnich pra-
cowników. Odznaki „ZasłuŜony Działacz Kultury” otrzymali wtedy Krystyna 
Zgrzebnicka, Jan Jurczak i Teresa Ziętek, a odznaki honorowe „Za zasługi w roz-
woju województwa koszalińskiego” Maria Gawarecka, Barbara Król i Barbara 
Kaczmarek. W końcu roku  dzięki dotacji Ministerstwa Kultury i Sztuki w wysoko-
ści 200 tysięcy złotych udało się zrealizować plan uzupełnienia zbiorów. Zakupów 
dokonywano nie tylko z myślą o istniejących juŜ potrzebach, ale takŜe o przyszłym 
księgozbiorze, juŜ w nowym gmachu biblioteki.  

Jubileusz 20-lecia biblioteki nie dał jednak zapomnieć o codziennych 
„bolączkach”. 
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Budowa, przedsięwzięcie pionierskie na naszym terenie, a nawet w Polsce, jako 
Ŝe była pierwszym takim obiektem wznoszonym w kraju po wojnie, nie przebiegała 
harmonijnie, terminowo i bezkonfliktowo.  

Kronika z tych czasów odnotowuje „ślimacze tempo” budowy biblioteki, 
bałaganiarstwo na placu budowy, marnotrawstwo środków i materiałów. 

Pierwotnie zakładano, iŜ budowa zakończy się do roku 1970.  Rozpoczęto ją 
jednak w roku 1967  i termin ten z góry moŜna było uznać za nierealny. Prasa odno-
towała następujące uwagi realizatorów budowy: 9 „budowa jest trudna, ale ciekawa, 
co jest równoznaczne z budową ambitną. Same prace budowlano-montaŜowe kosz-
tować będą 17600 tys. zł. Pierwsze trudności napotkano juŜ w czasie wkraczania na 
teren budowy. Trzeba było na „dziewiczy teren” doprowadzić energię elektryczną, 
wodę. Innego rodzaju trudności stwarza nietypowy charakter budowy. Aby sprostać 
realizacji projektu, budowniczowie musieli na miejscu preparować zbrojone kaseto-
ny, trudne w wykonaniu elementy dla pokrycia stropów. I to juŜ mają za sobą.”   

W początkach roku 1971, po krytycznych wypowiedziach na temat szczegółów 
budowy (o zgrozo – sprawa oparła się aŜ o telewizję za przyczyną pani Zgrzebnic-
kiej, ówczesnego kronikarza!) i analizie zbyt małego, w stosunku do planów,  
zawansowania budowy, budowę wstrzymano. Wicemarszałek Sejmu PRL poinfor-
mował, iŜ „premier P. Jaroszewicz po bezpośrednim zapoznaniu się ze sprawami 
inwestycyjnymi w województwie koszalińskim osobiście skreślił budowę bibliote-
ki”. Interwencje z róŜnych stron odniosły skutek i budowę  kontynuowano.  PrzecieŜ 
obiekt juŜ stał, miał stan zamknięty i przerywanie budowy w takim momencie 
wydawało się duŜym nieporozumieniem. Wokół całej inwestycji nie było  dobrej 
atmosfery, wytykano  opieszałość budowniczych, „śmiałe i nowatorskie ” – to  
o grzejnikach w oknach – rozwiązania konstrukcyjne,  przekraczanie planowanych 
kosztów,  brak oświetlenia, ogrzewania i wentylacji w magazynach składowych.  

Kłopoty z realizacją budowy nie mogły jednak zakłócać trybu codziennej pracy. 
W dniach 27-28 października 1972 r. SBP przy WiMBP było organizatorem uroczy-
stej sesji popularnonaukowej poświęconej XXV leciu bibliotek publicznych na 
Pomorzu Środkowym. Pierwsza część sesji miała miejsce dwa tygodnie wcześniej  
w Szczecinie. Poprzedziło ją wydanie specjalnego numeru kwartalnika „Biblioteka-
rza Zachodniopomorskiego”(nr 2-3 z r. 1972) zawierającego sylwetki długoletnich, 
zasłuŜonych bibliotekarzy oraz wspomnienia o zmarłych działaczach i pracowni-
kach. Podczas sesji omówiono główne problemy związane z funkcjonowaniem 
bibliotek i warunkami pracy bibliotekarzy. Uczestnicy sesji – bibliotekarze kosza-
lińscy i liczna grupa szczecińska  dyskutowali o kierunkach dalszej pracy i postulo-
wali  powołanie zespołu do badań czytelnictwa w celu lepszego rozeznania potrzeb 
czytelniczych. W uchwale podjętej na zakończenie obrad zawarto wyniki dyskusji 
 

                                                 
9  Głos Koszaliński – 1968, nr  247, s. 4 
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Obchody XXV-lecia bibliotek na Pomorzu Środkowym. Na mównicy sekretarz KW PZPR Tadeusz 
Skorupski 

i wytyczono kierunki dalszej pracy oraz zasady i zakres współpracy między biblio-
tekami.  

Zmiany dokonane w przeciągu 25 lat bibliotekarstwa na Ziemi Koszalińskiej 
podsumował w swym wystąpieniu dyrektor Majorek tymi słowami: 

„(...) wychodząc z tradycyjnego wzoru ukształtowanego w XIX wieku – biblio-
teki – wypoŜyczalni przechodzą (biblioteki publiczne) do realizacji modelu biblio-
teki – instytucji oświatowo – kulturalnej, dysponującej czytelnią i wypoŜyczalnią  
z wolnym dostępem do półek; od biblioteki z księgozbiorem o profilu beletrystycz-
nym, słuŜącym głównie celom rozrywkowym do biblioteki wyposaŜonej w zbiory 
biblioteczne, obejmujące literaturę popularną i naukową z wszystkich dziedzin wie-
dzy, przy jednoczesnym wzbogaceniu ich o zbiory nieksiąŜkowe, to znaczy w zbio-
ry audiowizualne i czasopisma; od placówki na ogół biernie reagującej na potrzeby 
czytelników do instytucji aktywnie włączającej się w nurt Ŝycia społeczno – kultu-
ralnego środowiska, wnoszącego w nie elementy nowoczesnej wiedzy i techniki”10 

Kończący się rok 1972 zbliŜał coraz bardziej do upragnionej od lat przepro-
wadzki do nowego obiektu. 

                                                 
10  A. Majorek; XXV-lecie bibliotek publicznych województwa koszalińskiego /1948-1972/ Bibliote-

karz Zachodniopomorski nr 4(32), s. 104, Szczecin 1972 
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Oddano go do zagospodarowania  bibliotekarzom 24 stycznia 1973 roku. Roz-
poczęło się Ŝmudne organizowanie  biblioteki w nowych warunkach lokalowych, 
przenoszenie księgozbioru, wyposaŜanie wnętrz.  

Większość wyposaŜenia była wykonywana na zamówienie – produkcji mebli 
specjalnych podjęła się Fabryka Pomocy Naukowych „Elerta”, dodatkowo zakupio-
no typowe meble. 

Aby unaocznić ogrom zadań – wykonywanych nie tylko w godzinach pracy, ale 
takŜe w ramach czynów społecznych naleŜy zaznaczyć, Ŝe księgozbiór WiMBP 
liczył wówczas około 250 tysięcy woluminów. Ponadto naleŜało przenieść zbiory 
czasopism i zbiory specjalne. 

Z przenosinami niektórych 
zbiorów – np. czytelni nauko-
wej wstrzymano się do zakoń-
czenia roku akademickiego, 
gdyŜ wyłączenie czytelni na 
miesiąc byłoby dla uŜytkowni-
ków bardzo uciąŜliwe. 

4 maja 1973 r. przekazano  
Oddział dla Dzieci i Młodzie- 
Ŝy. Ze zbiorami oferowanymi 
najmłodszym zapoznała pierw-
szych czytelników Barbara 
Malepsza, instruktor WiMBP.  
Kierownikiem Oddziału zo- 
stała Danuta Ulińska. 

Biblioteka w nowym bu-
dynku rozpoczęła działalność 
jeszcze przed faktycznym uro-
czystym otwarciem dla czytel-
ników. W świeŜych murach 19 
maja obchodzono Dzień Bib-
liotekarza, goszczono delegacje 
zagraniczne i krajowe. 

Oficjalne otwarcie nowej 
siedziby WiMBP nastąpiło 12 
września 1973 r. Na otwarciu 
biblioteki w nowym gmachu 
obecni byli m. in. Minister 
Kultury i Sztuki Stanisław 
Wroński, Przewodniczący Pre- 
 

 
Otwarcie nowego gmachu biblioteki przy ul. Kościuszki 24. 
Wstęgę przecina Minister Kultury i Sztuki Stanisław 
Wroński. 
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zydium WRN Stanisław Mach, kierownik Wydziału Kultury KC PZPR Jerzy Kwia-
tek. Ten uroczysty dla pracowników dzień obfitował w wiele wraŜeń. Dyrekcja 
WiMBP w osobach Dyrektora pana Aleksandra Majorka i zastępcy Dyrektora pani 
Marii Hudymowej oprowadzała gości, przedstawiając poszczególne działy bibliote-
ki. Jedną z propozycji gospodarzy była wystawa poświęcona Ŝyciu i działalności 
Joachima Lelewela, a takŜe wystawa zbioru ekslibrisów bibliotecznych i prywat-
nych oraz dokumentów z historii bibliotekarstwa koszalińskiego, sięgające aŜ roku 
1949. Dumą napawał gospodarzy fakt, iŜ „docelowo” w magazynach mieścić się 
moŜe 300 tysięcy woluminów, jest więc to, zgodnie z oczekiwaniami projektantów 
gmachu – biblioteka, która będzie „rosła” wraz z rozwojem miasta. W pierwszym 
okresie zbiory w nowym gmachu liczyły 250 tysięcy tomów i, co waŜne, czytelnicy 
mieli dostęp do całego księgozbioru podczas, gdy w starych obiektach wiele zbio-
rów było niedostępnych i - z  braku pomieszczeń – w  „paki pozamykanych”, przed 
czym juŜ przestrzegał patron – Joachim Lelewel.  Na całość zbiorów  składały się 
zarówno zasoby magazynów, jak teŜ czytelni i Oddziału dla Dzieci. Wielkość ta 
doskonale charakteryzuje ogrom pracy, jaką naleŜało wykonać przy przenoszeniu 
zbiorów czytelni z ulicy Dworcowej oraz wypoŜyczalni na placu Wolności. 

Uchwałą Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej nr 99/909/72 z dnia  
14 czerwca 1972 r. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Koszalinie otrzy-
mała imię Joachima Lelewela. 

 
Odsłonięcia tablicy pamiątkowej z okazji nadania bibliotece imienia Joachima Lelewela dokonuje 
zastępca przewodniczącego PWRN Barbara Zdrojewska 
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29 i 30 września odbyła się uroczysta sesja związana z nadaniem WiMBP  
w Koszalinie imienia. Towarzyszyło jej odsłonięcie na gmachu tablicy upamięt-
niającej patrona, zasłuŜonego bibliotekarza i bibliofila, autora dzieła „Bibliograficz-
nych ksiąg dwoje”, będącego fundamentem dla rozwoju bibliografii i bibliologii  
w Polsce. 

Biblioteka Koszalińska stała się jedną z waŜniejszych instytucji upowszechnia-
nia kultury na naszym terenie. Zamierzchłą przeszłością stały się czasy, gdy biblio-
teka tylko udostępniała ksiąŜki. Nowoczesna placówka była bowiem organizatorem 
wielu przedsięwzięć oświatowych, literackich, popularnonaukowych. Wyrazem 
uznania dla tych działań było przyznanie „Nagrody Kowalskich” bibliotece w roku 
1974. Nagrodę tę utworzono z inicjatywy czytelników „Kuriera Polskiego”, a przy-
znawano ją pod hasłem „Aby Polska rosła w siłę, a ludzie Ŝyli dostatniej”. W uza-
sadnieniu przyznania nagrody  podkreślono „wybitne wyniki w upowszechnianiu 
czytelnictwa, przede wszystkim (...) zorganizowanie na wysokim poziomie działu 
dziecięcego”11. Ponadto w I etapie współzawodnictwa publicznych bibliotek 
powszechnych w XXX-leciu PRL bibliotekarze Oddziału Dziecięcego otrzymali 
nagrodę jako najlepiej pracująca placówka i najlepiej realizująca w swoim środowi-
sku program uczestnictwa w kulturze.  

RównieŜ w roku 1974 
– 14 maja – udostępniono 
fonotekę i zbiory specjalne 
kompletowane od 4 lat – w 
skład tych zbiorów weszły 
płyty – 2000, taśmy z na-
graniami audycji słowno – 
muzycznych (250), kasety, 
albumy, 1380 przeźroczy, 
50 filmów 50 mm. Dział 
organizowała Maria Ga-
warecka i kierowała nim 
przez wiele lat. Nie po-
przestano jednak na wypo-
Ŝyczaniu nagrań i organi-
zacji sali odsłuchowej na  4 
stanowiska. Wraz z Biu-
rem Wystaw Artystycznych podjęto cykl projekcji i seminariów o sztuce. Filmy 
prezentowano w sali widowiskowej, a zainteresowanie tą formą popularyzacji sztu-
ki było bardzo duŜe. Oczekiwania organizatorów przerosło takŜe zainteresowanie 
koleją propozycją – audycjami słowno – muzycznymi. We współpracy z Państwową 
 

                                                 
11  „Głos Koszaliński” 3.10.1974 

 

„Nagrodę Kowalskich” prezentuje dyrektor Aleksander Majorek. 
Obok - Maria Urbańska i Teresa Wojtych 
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Filharmonią utworzono klub miłośników muzyki „Pro musica”, którym proponowa-
no bezpłatny udział w koncertach odbywających się w bibliotece. 

Wszechstronność działań biblioteki trafnie podsumował Zbigniew Michta 12.  
W jednym z artykułów przedstawił zakres współpracy z BTD, Filharmonią, BWA, 
środowiskiem literackim, wymienił  takie inicjatywy jak powołanie teatru małych 
form „Kontakt”, audycje, koncerty, spotkania z pisarzami, działania na rzecz senio-
rów i – szczególnie urozmaiconą – pracę z dziećmi – spotkania ze sztuką, wieczory 
bajek, imprezy okolicznościowe, lekcje biblioteczne. I podsumował: „Zbierze się 
tego na program domu kultury”.  

Biblioteka budziła zainteresowanie nie tylko w kraju. Kroniki odnotowywały 
wizyty delegacji nie tylko z NRD i Związku Radzieckiego, ale takŜe z Francji, 
Korei, Chin, Mongolii i Meksyku. Licznie zwiedzały nowy obiekt wycieczki biblio-
tekarzy z terenu całej Polski. 

                                                 
12   Michta  Z.: Coś więcej//Czas.–1975, 23 marca 1975 
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LATA  1975-1990 
 
Od 1 października 1975 roku dyrektorem WiMBP został Tadeusz Dymek. 

Dotychczasowy wieloletni dyrektor Majorek  przejął natomiast  obowiązki  Kierow-
nika Działu Informacyjno – Bibliograficznego (1975-1977).  

8 sierpnia 1975 roku nadano statut WiMBP, w którym uwzględniono najnowsze 
zmiany organizacyjne. Najistotniejszą, mającą wpływ na zakres działań biblioteki, 
był podział „duŜego” województwa koszalińskiego na województwo koszalińskie  
i słupskie. Tym samym z 219 bibliotek i filii działających w dawnych granicach 
województwa pozostało w nowym układzie administracyjnym 105 placówek.  Zmie-
nił się więc zakres działań WiMBP - wraz z reformą administracyjną  winna ona 
nadzorem objąć  biblioteki w granicach nowego województwa. Liczyło ono około 
429 000 mieszkańców, z czego 21,3 % było zarejestrowanymi czytelnikami. Jak 
więc widać – w ciągu 20 lat wskaźnik ten wzrósł 4-krotnie – w roku 1955 bowiem  
ze zbiorów bibliotecznych korzystał co 20 mieszkaniec , a w r. 1975 – juŜ co 5-ty. 

Biblioteki w nowych granicach administracyjnych dysponowały 1029 tysiącami 
ksiąŜek, zarejestrowano 91,5 tysiąca czytelników, którzy wypoŜyczyli 1.584.000 
tomów. 

Po wprowadzeniu reformy administracyjnej znikło pośrednie ogniwo pomocy 
metodycznej, jakim była biblioteka powiatowa. 

Objęcie pomocą metodyczną przeszło stu bibliotek przez czteroosobowy wów-
czas Dział Instrukcyjny było zupełnie nierealne.  

Istniejącą w Koszalinie od roku 1946 bibliotekę powiatową „wchłonęła”  Woje-
wódzka i Miejska Biblioteka Publiczna, przy czym przeniosła się ona z ul. Świer-
czewskiego do obiektu na ul. Kościuszki juŜ rok wcześniej (1974 r.). Przejęto kadrę 
i  księgozbiór. 

W tej sytuacji Wojewoda Koszaliński Zarządzeniem nr 40 z 7 sierpnia 1975 
roku pozostawił pięciu bibliotekom miejskim (dawniej powiatowym), w tym takŜe 
WiMBP w Koszalinie obowiązek prowadzenia doskonalenia zawodowego, instruk-
taŜu oraz doboru księgozbioru dla bibliotek na określonym terenie. Sytuacja ta 
utrzymywała się do roku 1990. Wraz ze zmianami strukturalnymi bibliotek  
w początku lat 90-tych Zarządzenie to straciło moc. Biblioteki gminne przejęły na 
siebie dokonywanie zakupów i opracowanie zbiorów dla swoich filii. 

Stanowisko zastępcy dyrektora objęła z dniem 1 stycznia 1978, na 10 lat, Danu-
ta Przemieniecka. Dotychczas pełniła funkcję kierownika Działu Instrukcyjno – 
Metodycznego. 

Druga połowa lat siedemdziesiątych i początek lat osiemdziesiątych był okre-
sem dla bibliotekarstwa bardzo pomyślnym.  W tym  czasie główne zadania koncen-
trowały się na: 
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– intensyfikacji procesów sprzyjających upowszechnianiu czytelnictwa litera-
tury społeczno – politycznej (powstał specjalny program) 

– podniesieniu kultury i efektywności usług bibliotecznych oraz estetyki  
i jakości wyposaŜenia placówek bibliotecznych 

– dalszym rozwoju sieci bibliotek (filie i punkty)  
– uspołecznieniu zagadnień i problemów koszalińskiego bibliotekarstwa 

publicznego 
Tak nakreślone priorytety znalazły swój wyraz w systematycznie rosnącej  

w latach 80-tych ilości bibliotek i punktów bibliotecznych . Do końca lat osiemdzie-
siątych ich liczba wzrosła niemal o połowę (44 %). Niestety, sytuacja ta utrzymy-
wała się jedynie do początku lat 90 - tych, kiedy to biblioteki zostały przejęte przez 
samorządy. 

W programie działań na rzecz upowszechniania i rozwoju czytelnictwa  aktyw-
nie uczestniczyły organizacje społeczno – polityczne działające przy bibliotece,   
o których będzie mowa w dalszej części publikacji. 

W latach 1975-1979 dyrektorem biblioteki był Tadeusz Dymek. 
Dekada lat 80 – tych to okres dyrektorowania Zenona Jońcy (1981-1990). 
Przez rok biblioteką kierowała zastępca dyrektora, Danuta Przemieniecka. 

PoniewaŜ jeszcze we wrześniu 1980 nie dokonano wyboru kandydata, ogłoszono na 
łamach prasy konkurs na stanowisko dyrektora WiMBP.  

Wtedy teŜ zakładowa „Solidarność” skierowała do Ministra Kultury i Sztuki 
Józefa Tejchmy pismo wyraŜające  troskę o to, by przy rozpatrywaniu kandydatur  
wziął on pod uwagę prawdziwe, liczące się na tym stanowisku umiejętności, 
doświadczenie, wykształcenie, „Ŝeby nie był to człowiek przypadkowy, który nie 
sprawdził się na poprzednim stanowisku”. 

Dyrektorem z dniem 20 stycznia 1981 roku został Zenon Jonca. 
Wprowadzenie stanu wojennego roku wpłynęło na duŜe ograniczenia  

w działalności biblioteki. Zostały wstrzymane kontakty z bibliotekami w terenie,  
z powodu zakazu zgromadzeń nie mogły odbywać się narady i szkolenia. Nie uka-
zywały się czasopisma, czytelnicy mogli korzystać tylko z kilku dzienników cen-
tralnych i „Głosu Pomorza”. 

Zasługą dyrektora Jońcy w latach 80 – tych jest rozwój sieci bibliotecznej. 
Powstawały zarówno nowe filie na terenie miasta, jak teŜ nowe biblioteki na terenie 
województwa koszalińskiego. W kwietniu 1983 roku została uruchomiona Filia nr 2 
przy ul. Orlej, następnie Filia nr 10 przy ul. Zwycięstwa i  filia nr 15 dla dzieci na  
ul. Sucharskiego (we wrześniu 1984) wyposaŜona w meble i sprzęty dla dzieci,  
z czytelnią i kącikiem zabaw  dla najmłodszych, oraz  Filia nr 12, na ul. Spokojnej 
(25 czerwca 1986 r). Biblioteka  ta znalazła siedzibę wraz z Klubem Osiedlowym 
„Bałtyk” w nowo wybudowanym pawilonie. W nowej bibliotece znajdował się 
oddział dla dzieci z wypoŜyczalnią, czytelnią i salą bajek. 
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Lata 80-te to równieŜ rozwinięta sieć punktów bibliotecznych – sezonowych 
uruchamianych na lato oraz stałych – w zakładach pracy, szkołach, klubach. W naj-
lepszym pod tym względem roku biblioteka prowadziła 36 punktów, w których było 
zarejestrowanych prawie 3300 czytelników.  

Politykę względem bibliotek w latach 80-tych charakteryzował  równieŜ nacisk 
na tworzenie ośrodków pełnej wiedzy i informacji o regionie. W lutym 1982 r.  
w ramach działu Informacyjno – Bibliograficznego utworzono Oddział Regionalny, 
którego pierwszym zadaniem było wyłączenie ze zbiorów ogólnych biblioteki. 
wszystkich regionaliów wydanych po roku 1945 oraz stworzenie specjalistycznej 
czytelni. Powstała Pracownia i Czytelnia Regionalna, w której początkowo zgroma-
dzono 1500 woluminów druków zwartych. 

Drugim krokiem było wyodrębnienie  Działu Regionalnego z Działu Informa-
cyjno-Bibliograficznego WBP, co nastąpiło w kwietniu roku 1988. Dział zajął 
pomieszczenie po czytelni artystycznej, której zbiory przeniesiono do magazynu 
ogólnego. Wśród zbiorów specjalnych pozostały płyty, taśmy, przeźrocza,  exlibrisy 
i dokumenty Ŝycia społecznego, które znalazły miejsce na antresoli, gdzie przenie-
siono równieŜ wypoŜyczalnię płyt. 

 
Otwarcie nowej fonoteki – 15.05.1987 r. 

 
Zapotrzebowanie na usługi świadczone przez fonotekę było tak duŜe, Ŝe opra-

cowano projekt zaadaptowania pomieszczeń piwnicznych  na potrzeby sali 
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odsłuchowej. Remont rozpoczął się w grudniu 1983 roku. W jego wyniku oddano  
do uŜytku słuchaczom w kwietniu 1987 r. przestronne pomieszczenie z 18 stanowi-
skami i specjalną kabiną dźwiękową, z której udostępniano nagrania.  

Odpowiedzią na zwiększone zapotrzebowanie na usługi biblioteczne  stało się 
takŜe wydłuŜenie czasu pracy WBP (rok 1982). 

W końcu roku 1982 z inicjatywy przedstawicieli bibliotek publicznych z terenu 
województwa podjęto działania na rzecz powołania Związku Zawodowego Pracow-
ników Bibliotek Publicznych. 20 grudnia złoŜono do Sądu Wojewódzkiego wniosek 
o rejestrację Związku. Został on zarejestrowany 12 stycznia 1983 r. Pierwszą prze-
wodniczącą  wyłonioną na walnym zebraniu członków została Janina Dębska.  We 
wrześniu podjęto decyzję o przystąpieniu Związku do Federacji Związków Zawo-
dowych Pracowników Kultury i Sztuki. 

W roku 1983 rozpoczęło działalność „Kino Literatury”, prezentujące ekraniza-
cje dzieł literackich polskich i obcych. Projekcje te cieszyły się ogromnym zaintere-
sowaniem, a odbywały się co dwa tygodnie.  

 
Spotkanie gości z dyrekcją biblioteki z okazji odznaczenia KrzyŜem Komandorskim Orderu 
Odrodzenia Polski - 5.06.1985 r. 

Lata 80-te to okres aktywności organizacji społeczno – politycznych 
działających przy bibliotece. Działało Koło Ligi Kobiet Polskich, TPPR, ZSMP, 
Podstawowa Organizacja Partyjna,  aktywnie działał związek zawodowy. Organiza- 
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cje te współpracowały  przy organizowaniu obchodów świąt i rocznic państwowych, 
spotkań pracowników, narad. Najczęściej zebrania partyjne, organizacyjne, szkole-
nia zawodowe i spotkania pracowników odbywały się w tzw. „robocze soboty”. 

W tym samym okresie prowadzono oŜywioną współpracę z Biblioteką Okrę-
gową w Neubrandenburgu. Polegała ona  na wzajemnych wyjazdach delegacji 
bibliotekarzy w celu wymiany doświadczeń, a takŜe na tzw. wymianie urlopowej 

W dniach 10-11 kwietnia 1984 roku WiMBP w Koszalinie była gospodarzem  
2-dniowej konferencji dyrektorów wojewódzkich bibliotek publicznych. Konferen-
cja poświęcona była aktualnym problemom bibliotek i czytelnictwa, podsumowaniu 
dokonań i planom na najbliŜszą przyszłość.  Omówiono  między innymi wyniki 
współpracy bibliotek publicznych ze szkolnymi, dyskutowano nad zadaniami Par-
tyjnego Zespołu Bibliotekarzy przy KC PZPR, przedstawiono plany Instytutu 
KsiąŜki i Czytelnictwa Biblioteki Narodowej. 

5 czerwca 1985 roku Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna została 
nagrodzona KrzyŜem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Uroczystość ta 
zbiegła się z 35-leciem istnienia Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej. Odznaczenie 
to przekazał na ręce pracowników biblioteki  sekretarz KC PZPR, Józef Czyrek.   
W uzasadnieniu przyznania tak wysokiego odznaczenia podkreślono aktywność 
koszalińskich bibliotekarzy, zaangaŜowanie w  sprawy regionu, dbałość o rozwój  
sieci placówek bibliotecznych, najwyŜsze w kraju wskaźniki czytelnictwa. 

Podkreślono zasługi Aleksandra Majorka i Marii Hudymowej, których stara-
niom Koszalin zawdzięcza nowy gmach biblioteki, a takŜe dokonania wieloletnich 
 

 
Otwarcie gabinetu Gracjana Bojara - Fijałkowskiego. (Od lewej: Dyrektor 
Zenon Jonca, Maria Gawarecka, Anna i Czesław Bojar Fijałkowscy - dzieci 
pisarza) 14.03.1986 r. 
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pracowników – Zygmunta Haszczyca, Danuty Przemienieckiej, Anieli Baracz,  
Marii Gawareckiej, Krystyny Zgrzebnickiej, Barbary Król, Jana Jurczaka, Marii 
Pileckiej, Zofii Grzelązki i Urszuli Schiplak. Rocznica ta była teŜ okazją do 
ogłoszenia wśród bibliotekarzy konkursu  wspomnieniowego „Takie były początki”. 
Wśród laureatów znalazł się wieloletni dyrektor WiMBP – Aleksander Majorek. 

14 marca 1986 roku otwarto w  gmachu głównym biblioteki gabinet Gracjana 
Bojara – Fijałkowskiego, zmarłego w grudniu 1984 r. koszalińskiego pisarza.  
W gabinecie zgromadzono pamiątki, odznaczenia, przedmioty osobiste, dokumenty  
i dorobek literacki pisarza, związanego losami osobistymi i twórczością z Ziemią 
Koszalińską.  Jego imię nadano równieŜ filii nr 3 (dziecięcej) w roku 1987.  Kolej-
nym lokalnym twórcą uhonorowanym  w bibliotece został 14 września 1988 roku 
Władysław Turowski, koszaliński kompozytor, działacz kulturalny, twórca hymnu 
Ziemi Koszalińskiej. 

21 października 1986 r. powstał Klub Seniora grupujący emerytów i rencistów, 
byłych pracowników biblioteki.  

W latach 80-tych utworzono i uporządkowano magazyn składowy dla Woje-
wódzkiej i Miejskiej biblioteki Publicznej oraz bibliotek z terenu województwa. 
RównieŜ w tym czasie przeprowadzono pierwsze w dziejach kompleksowe scon-
trum całości zbiorów biblioteki. 

W latach 1986-1991 dokonano przeinwentaryzowania zbiorów filii poprzez 
wykreślenie ich ze wspólnego z biblioteką główną inwentarza i wpisanie do 
oddzielnych inwentarzy załoŜonych dla poszczególnych filii. 

Druga połowa lat  80-tych przyniosła trudności na  rynku księgarskim. Zanim 
jednak dało się to odczuć w sposób dotkliwy, WiMBP w Koszalinie podjęła pionier-
ski pomysł, powstały w Komisji Kultury KC PZPR, dotyczący sprzedaŜy ksiąŜek  
w bibliotekach na terenach wiejskich. Inicjatywa ta, zainaugurowana w r. 1987 
przyniosła niespodziewane efekty – w ciągu pół roku sprzedano w 16 wiejskich 
bibliotekach 13,4 tysiąca woluminów, a zyski uzyskane z marŜy przeznaczono na 
organizację spotkań z pisarzami i upowszechnianie czytelnictwa. Ryzyko, jakie 
podjęto wraz z ta akcją – nie przewidziano bowiem zwrotów ksiąŜek do Składnicy 
Księgarskiej – okazało się znikome. Wyniki przedsięwzięcia wskazały zaś na 
chłonność rynku wiejskiego w kwestii ksiąŜek. Dyrektor Jonca zapowiedział kon-
tynuowanie akcji w roku następnym i rozszerzenie jej na kolejne biblioteki. 
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LATA  1990-1999 
 
PrzeobraŜenia ustrojowe zaistniałe w kraju po roku 1989 spowodowały duŜe 

trudności w funkcjonowaniu bibliotek. Po raz pierwszy dało się zauwaŜyć 
„płynność” dyrekcji, tak dotychczas stabilnej. Kolejni dyrektorzy i zastępcy pełnili 
swe funkcje od roku do trzech lat. Ten ruch kadrowy na najwyŜszych stanowiskach 
w WBP nie wpłynął na ustabilizowanie  działalności bibliotek.  

Po 10 latach pracy Dyrektor Jonca został odwołany ze stanowiska, a na jego 
następcę powołano, na krótko, Edytę Wnuk. RównieŜ krótko, po Danucie Przemie-
nieckiej pełniła funkcję zastępcy dyrektora Regina Bogacka (sierpień  
1988-31.12.1991) i Eliza Czajkowska (1991-1994). We wrześniu roku 1992 – na 
okres dwóch lat – dyrektorem WiMBP został Tadeusz Bolimowski.  

Początek lat 90-tych był to jeden z najtrudniejszych okresów w historii bibliote-
ki. Charakteryzowały go liczne zmiany, głównie likwidatorskie, które dotknęły  nie 
tylko biblioteki, ale równieŜ organizatorów Ŝycia kulturalnego.  

Czas ten to okres wielkiej niepewności co do przyszłości placówek, poszukiwa-
nie oszczędności, gdzie tylko się dało (dotyczyło to między innymi korzystania  
z energii elektrycznej i telefonów). 

Prasa alarmowała, Ŝe w tym czasie biblioteki  wstrzymały nawet zakupy 
ksiąŜek. Jerzy Rudzik pisał:13 „W styczniu (biblioteka) nie zakupiła ani jednej 
ksiąŜki, bo nie miała za co. Dotacja z Funduszu  Rozwoju Kultury, przekazywana  
w miesięcznych dawkach, praktycznie przeznaczana jest na płace i utrzymanie 
głównego obiektu oraz placówek w mieście. Wielokrotny wzrost kosztów utrzyma-
nia – energia, opał, środki czystości i konserwacji plus inflacja sprawiają, Ŝe  
o odnowieniu księgozbioru  i upowszechnianiu czytelnictwa moŜna tylko śnić. Po 
zapłaceniu zaległych rachunków kasa biblioteki  świeci pustkami...”  

Jedynym jaśniejszym punktem w tym okresie było uruchomienie Oddziału 
KsiąŜki Mówionej (2 lutego 1990 roku), który zlokalizowany został na ulicy Dwor-
cowej. Był czynny dwa razy w tygodniu, a lokalizacja ta była dogodna dla korzy-
stających z Oddziału ze względu na bliskość dworców oraz przystanków autobuso-
wych. 

Początek lat 90-tych przyniósł kolejną zmianę w organizacji WiMBP. Ustawa  
o samorządzie terytorialnym z 1990 roku spowodowała, Ŝe biblioteki miejskie, 
miejsko – gminne i gminne znalazły się  w gestii samorządów. Straciło wówczas 
moc Zarządzenie Wojewody Koszalińskiego z roku 1975 o scedowaniu na dawne 
biblioteki powiatowe obowiązku szkoleń, instruktaŜu i doboru księgozbioru dla 
bibliotek na swoim terenie. Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Koszalinie chcąc 
 

                                                 
13  „Głos Pomorza”  1990, nr 29, s.7 
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zachować bezpośredni nadzór merytoryczny nad terenem zatrudniła wtedy zamiej-
scowych instruktorów w rejonach Drawsko, Szczecinek i Świdwin. Od roku 1992 
jedynie WBP pełniła nadzór merytoryczny nad całością sieci – co waŜne, zobligo-
wany do tego Dział Metodyczny liczył tylko dwie osoby. 

Na mocy Zarządzenia Wojewody Koszalińskiego z dnia 16 grudnia 1991 roku 
dokonano podziału biblioteki na Wojewódzką Bibliotekę Publiczną – podległą 
Wojewodzie Koszalińskiemu i Miejską  Bibliotekę Publiczną, która wraz z filiami 
oraz umiejscowionym w gmachu głównym Oddziałem dla Dzieci przekazana  
została Zarządowi Miasta Koszalina i znalazła się w strukturach Miejskiego Ośrod-
ka Kultury. W tym układzie organizacyjnym biblioteka zachowała duŜą autonomię, 
w tym własny budŜet i cieszyła się przychylnością kolejnych dyrektorów Miejskiego 
Ośrodka Kultury. 

Na skutek tej decyzji pozbawiono jednak bibliotekarzy z terenu województwa  
moŜliwości szkoleń w zakresie upowszechniania czytelnictwa wśród dzieci i  pracy 
z najmłodszym czytelnikiem. Kolejne zmiany administracyjne wpłynęły na organi-
zację pracy biblioteki.  Oddział dla Dzieci został przeniesiony z gmachu głównego  
i usytuowany w filii nr 6 na ul. Lelewela 12. Opuszczone pomieszczenia wydzierŜa-
wiono, a po latach wprowadziła się tam Biblioteka BWSH. Dopiero we wrześniu 
2000 roku po remoncie i adaptacji przeniesiono do tej części gmachu wypoŜyczalnię 
kaset video oraz wypoŜyczalnię „ksiąŜki mówionej”. Mają tu miejsce spotkań niewido-
mi oraz inni niepełnosprawni. Dzieci specjalnej troski uczestniczą w zajęciach z muzy-
koterapii i plastyki. 

Początek lat 90-tych były to lata trudne,  w których stan bibliotek miejskich  
i gminnych uzaleŜniony był od moŜliwości finansowych samorządów i ich stosun-
ku do spraw czytelnictwa i kultury.  

W roku 1992 w strukturę WBP włączono  siedmioosobowy Dział Kultury 
Regionalnej jako pozostałość po zlikwidowanym Wojewódzkim Domu Kultury  
w Koszalinie. Jego istnienie w WBP usankcjonowano Zarządzeniem 165/92 Woje-
wody Koszalińskiego z dnia 3 XII 1992 w sprawie nadania statutu WBP. Dział Kul-
tury Regionalnej funkcjonował w okresie 1 X 1992 do 31 XII 1998 r. Podjęto na 
szerszą skalę działalność wydawniczą, rozwinięto Galerię REGION, podjął 
działalność  Uniwersytet Trzeciego Wieku, otwarto wypoŜyczalnię kaset wideo.  
W okresie 1992-1994 działało przy WBP kino „Kameralne” oraz Dyskusyjny Klub 
Filmowy „Kanon”. Przez dwa lata  działał takŜe Artystyczny Klub MłodzieŜowy 

 W terenie zmiany w sieci bibliotek w latach 90-tych dotyczyły głównie 
zmniejszania się ilości placówek bibliotecznych (szczególnie punktów oraz czytel-
ni). Pod koniec lat 90-tych zaobserwowano nieznaczne zahamowanie tego procesu. 

W tym okresie Wojewódzka Biblioteka Publiczna zanotowała ogromny wzrost 
ilości czytelników i wypoŜyczeń. Zjawisko to związane było z rozwojem środowi-
ska  studenckiego i dotyczyło szczególnie studentów zaocznych, podejmujących 
 



34 

 
Jednym z przedsięwzięć kulturalnych biblioteki był Konkurs polszczyzny pięknej, bogatej  
i skutecznej „O gęsie pióro Mikołaja Reja” 5.06.1998 
 

naukę na nowej koszalińskiej uczelni – Bałtyckiej WyŜszej Szkole Humanistycznej, 
a takŜe z powołaniem na Politechnice Koszalińskiej nowych kierunków. Statystyki 
w „najobfitszym” okresie odnotowują w Koszalinie nawet 30 tysięcy studentów. 
Ponadto młodzieŜ stanowi wyŜ demograficzny – co wpływa na fakt, Ŝe naleŜy 
otworzyć w Koszalinie nowe szkoły średnie. Powstają nowe licea ogólnokształcące, 
kolegia języka polskiego i francuskiego, szkoły społeczne i prywatne, a ich ucznio-
wie stają się czytelnikami naszej placówki. 

W październiku 1994 r. dyrektorem WBP został Andrzej Ziemiński, a zastępcą 
dyrektora w r. 1995 – Janina Krasucka. Od tej pory ustały „roszady” na najwyŜszych 
stanowiskach w bibliotece, co umoŜliwiło stopniową stabilizację jej sytuacji .  

Wzrost zapotrzebowania na usługi świadczone przez bibliotekę wymusił 
konieczność usprawnienia obsługi czytelników. Znalazło to wyraz w  procesie kom-
puteryzacji, zarówno jeŜeli chodzi  obsługę czytelników, jak teŜ  informację o zbio-
rach.  

W październiku 1998 roku powstał Dział Komputeryzacji Procesów Bibliotecz-
nych. Stan posiadania sprzętu komputerowego wyniósł wtedy 33 komputery i 18 
drukarek. 

Powstanie działu było organizacyjnym usankcjonowaniem istniejącego stanu 
faktycznego, gdyŜ komputeryzację rozpoczęto juŜ wcześniej, w pierwszej połowie 
lat 90-tych. 
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Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Koszalinie od roku 1998 jest podłączona 
do internetu (łącze stałe) i posiada w Internecie własną stronę. Obecnie w bibliote- 
ce  działa sieć lokalna oparta na Novellu 4.11 (na 100 uŜytkowników). 

W roku 1998, a więc przed ostatnią reformą administracyjną, średnie zatrudnie-
nie w WBP wynosiło 55 osób, w tym pracowników działalności podstawowej – 40. 
W strukturze organizacyjnej WBP funkcjonowały działy: 

Gromadzenia i Opracowania Zbiorów, Magazynów, Informacji, Udostępniania 
Zbiorów, Bibliografii Regionalnej, Metodyczny,  Komputeryzacji Procesów Biblio-
tecznych, Kultury Regionalnej, Księgowości, Administracyjno – Gospodarczy. 

W roku 1998 zarejestrowanych było 16, 5 tysiąca czytelników, którzy odwie-
dzili bibliotekę 110 tysięcy razy. Dokonano 315 tysięcy wypoŜyczeń. Stan zbiorów 
wyniósł 250 000 jednostek – w tym 191,5 tys. woluminów, 43.000 zbiorów specjal-
nych, 14,8 tys. roczników czasopism.  

Od roku 1960 WBP współpracuje z KsiąŜnicą Pomorską w  Szczecinie w zakre-
sie opracowania Bibliografii Pomorza Zachodniego. Na mocy umowy podpisanej  
w r. 1989 zlecono WBP samodzielne opracowanie tej bibliografii za lata  
1976-1979.  Zgodnie z duchem czasu, w 55-lecie istnienia biblioteki bibliografia za 
rok 1977 zostanie wydana w formie publikacji elektronicznej jako pierwsze wydaw-
nictwo elektroniczne biblioteki. 

 
Delegaci na Konferencję dyrektorów bibliotek miejskich i powiatowych woj. zachodniopomorskie- 
go przed gmachem Koszalińskiej Biblioteki Publicznej - 6.04.2000 r. 
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Ponadto pracownicy biblioteki przygotowali około 70 bibliografii dotyczących 
róŜnych dziedzin – przybrały one zarówno formę druku, jak teŜ materiałów powie-
lanych lub w postaci kartotek. 

W tym samym, 1998 roku, przeprowadzono 21 szkoleń dla 650 bibliotekarzy, 
udzielono 43 lekcji bibliotecznych, udzielono 10 tys. informacji bibliotecznych. 
Systematycznie prowadzone było szkolenie komputerowe dla własnych pracowni-
ków i bibliotekarzy z terenu.  

Przy bibliotece działa filia Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej  
i Dokumentacyjnej, które szkoli w systemie dwuletnim. O róŜnych formach 
kształcenia i doskonalenia kadry będzie mowa w dalszej części ksiąŜki. 

Koszty zakupów zbiorów w roku 1998  przekroczyły 160.400 zł, w tym, na 
zakup ksiąŜek przeznaczono 110.443 zł. 

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Koszalinie rozpoczęła więc rok 1999 jako 
dobrze zorganizowana, pręŜna, aktywna i – o czym świadczy zakres jej działań – 
niezwykle potrzebna dla regionu koszalińskiego placówka nie tylko działająca na 
rzecz czytelników, ale równieŜ szeroko rozumianej kultury. 
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HISTORIA NAJNOWSZA 
(OD ROKU 1999) 

 
Od 1 lipca r. 1999 w związku ze zmianami administracyjnymi kraju w miejsce 

Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej powstała Koszalińska Biblioteka Publiczna, 
podległa samorządowi miejskiemu, a w jej skład ponownie weszło 12 filii miej-
skich. Wraz ze zmianami administracyjnymi, które pociągnęły za sobą likwidację 
województwa koszalińskiego  likwidacji uległ takŜe Dział Kultury Regionalnej.  

Wskutek ostatniej reorganizacji w miejsce Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej 
powstała Koszalińska Biblioteka Publiczna o zasięgu miejskim. Ponadto w ramach  
Porozumienia pomiędzy Miastem a Powiatem Koszalin z dnia 31 grudnia 2001 roku 
powierzono jej zadania powiatowej biblioteki publicznej. 

Biblioteka dysponuje 100 komputerami, zarówno do uŜytku czytelników, jak  
i pracowników. Procesy biblioteczne są całkowicie skomputeryzowane, całość księ-
gozbioru wprowadzona jest do poszczególnych baz. 

Rocznie  odwiedza bibliotekę ok. 284.000 osób  
Podczas 55 lat istnienia biblioteka przeszła wiele przemian zarówno organiza-

cyjnych jak i lokalowych. Jej zaczątkiem była biblioteka miejska, następnie (w roku 
1955) połączono ją z biblioteką wojewódzką, potem, w latach 70 – tych, równieŜ  
z powiatową. Wszystkie zmiany administracyjne wpływały na strukturę biblioteki, 
jej zasięg działania, organ załoŜycielski i źródła finansowania. 

Przeszło pół wieku to okres znaczący w Ŝyciu takiej placówki, jaką jest biblio-
teka, tworzonej od podstaw i „z niczego”, dosłownie na gruzach powojennych. Jak 
wiele zmieniło się od tych pierwszych lat – pokazuje niniejsze wydawnictwo. Od 
bardzo skromnych tymczasowych pomieszczeń w Białogardzie, przez nieustanne 
kłopoty lokalowe i przeprowadzki, przez wieloletnie starania o budowę obiektu 
biblioteki aŜ po szczęśliwe  jej zakończenie. Musimy jednak pamiętać, Ŝe i ten 
obiekt powoli starzeje się – ma przecieŜ juŜ blisko 30 lat!. RównieŜ w tym gmachu  
biblioteka przeszła wiele zmian organizacyjnych. Koniecznością stała się  kompute-
ryzacja biblioteki,  co ułatwiło pracę nie tylko bibliotekarzom, ale przede wszystkim 
czytelnikom, którzy bez przeszkód mogą przeglądać księgozbiory, sprawdzać 
dostępność poszczególnych pozycji, korzystać z internetu, wydawnictw multime-
dialnych, usług ksero i introligatorskich, udogodnień dla niepełnosprawnych.  
W kategoriach Ŝartu traktować naleŜy „automatyzację” biblioteki jeszcze w obiek-
cie na ul. Dworcowej (przeprowadzoną przez Zygmunta Haszczyca i Anielę 
Baracz), przybierającą postać drutu w szybie nieczynnej windy, do którego 
podłączony był dzwonek sygnalizujący magazynowi przywiązanie rewersu. 
Usprawniało to jednak pracę, a o to przecieŜ chodzi w kaŜdym pomyśle racjonaliza-
torskim. 
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Spotkanie z Juliuszem Sienkiewiczem - wnukiem pisarza w ramach imprezy dla dzieci 
„Śladami Stasia i Nel” - 8.11.2001 r. 

 
Wizyta władz miasta na wystawie poświęconej Unii Europejskiej - od lewej: tłumaczka, 
Robert Antretter - honorowy przedstawiciel Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, 
Henryk Sobolewski Prezydent Koszalina, Krystyna Kościńska - Wiceprezydent Koszalina, 
Andrzej Ziemiński - Dyrektor biblioteki. – 4.09.2001 
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Budynek poddawany był wielu remontom i modernizacjom. Istotne było przy-
stosowanie go dla osób niepełnosprawnych, powiększenie czytelni, unowocześnie-
nie systemu wind. W dalszych planach pozostaje modernizacja sali kinowej,  
w wyniku której powstałaby nowoczesna salę odczytowo – konferencyjna.  

Koszalińska Biblioteka Publiczna jest dostosowana do obsługi osób 
niepełnosprawnych, posiada w ramach Oddziału Zbiorów Audiowizualnych fonote-
kę, wypoŜyczalnię kaset video, oraz „ksiąŜki mówionej”. 

Pomimo utraty statusu biblioteki wojewódzkiej, nadal w KBP pozostała  filia 
Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej, które zwy-
czajowo mieszczą się  w bibliotekach wojewódzkich. 

Koszalińska Biblioteka Publiczna angaŜuje się w wiele poczynań z zakresu 
upowszechniania kultury i sztuki. Harmonijnie przebiega współpraca z koszaliński-
mi instytucjami kulturalnymi, szkołami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi. 
Przy bibliotece działa wydawnictwo, Galeria Region, Uniwersytet Trzeciego Wieku,  
od 10 lat  odbywa się tu Wojewódzki Konkurs „Literacki start” oraz Turniej 
Recytatorski  „Ptaki, ptaszki i ptaszęta polne”. 

Dzień dzisiejszy – to przede wszystkim stała praca nad kompletowaniem zbio-
rów w celu zaspokojenia potrzeb czytelników, wśród których przewaŜa młodzieŜ 
ucząca się; utrzymywanie jak najlepszych kontaktów z bibliotekami samorządowy-
mi i rozwijanie nowych inicjatyw w tym zakresie, organizowanie wystaw, konkur-
sów literackich i oświatowych, działalność wydawnicza i promocyjna,  szkolenie  
i doskonalenie kadr bibliotekarskich. 

Swój kształt z takŜe zakres działania biblioteka zawdzięcza przychylności i zro-
zumieniu jej potrzeb przez władze – najpierw wojewódzkie, a obecnie 
samorządowe. To dzięki nim moŜliwe jest dokonywanie zakupów zbiorów, przepro-
wadzanie niezbędnych remontów, komputeryzacji, prowadzenie działalności kultu-
ralno – oświatowej. 

W dniu jubileuszu 55-lecia istnienia Koszalińska Biblioteka Publiczna zatrud-
nia przeszło 80 osób.  

Jest członkiem Związku Bibliotek Polskich. 
W gmachu głównym oraz filiach zbiory liczą przeszło 420 tysięcy  woluminów. 

Odnotowano w minionym roku ponad 31 tysięcy czytelników, którzy wypoŜyczyli 
703,5 tysiąca pozycji, blisko 284 tysiące odwiedzin, zakupiono prawie 7000 zbio-
rów. Biblioteka zorganizowała 750 róŜnych działań – spotkań, konkursów, lekcji, 
wystaw. 

Wszystkich zainteresowanych działalnością Biblioteki zachęcamy do zwiedze-
nia naszego serwisu WWW (http://www.biblioteka.koszalin.pl),  oraz zaznajomienia 
się ze zbiorami biblioteki dostępnymi online. 
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ZBIORY 
 

Struktura zbiorów w poszczególnych okresach istnienia biblioteki ulegała zmia-
nom w zaleŜności od potrzeb czytelniczych, a w niektórych okresach takŜe od poli-
tyki prowadzonej przez państwo. W pierwszym okresie, a więc w pierwszych latach 
powojennych dominowała beletrystyka, a następnie z roku na rok zwiększał się pro-
centowy udział w całości księgozbioru literatury popularnonaukowej (sięgając 
obecnie 56 procent całości zbiorów, a  w budynku głównym 85 procent  zbiorów).  

Wraz z powstawaniem i rozwojem uczelni koszalińskich wzrastała liczba stu-
dentów, których potrzeby w zakresie kształcenia  zaspokaja w duŜym stopniu biblio-
teka publiczna. W ten sposób ustaliła się zasada, iŜ w filiach na terenie miasta 
dominuje beletrystyka, której udział w całości księgozbioru filii wynosi 44 procent, 
natomiast w gmachu głównym – literatura popularnonaukowa i naukowa z róŜnych 
dziedzin wiedzy.  

Obecnie struktura księgozbioru kształtuje się następująco: 
Ogółem w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej zgromadzono blisko 421 tysięcy 

woluminów, przy czym w filiach – 226 tysięcy, a w gmachu głównym – blisko 195 
tysięcy. Literatura piękna dla dorosłych to 29 procent całości zbiorów, literatura 
piękna dla dzieci – 15 procent, a literatura popularnonaukowa i naukowa – 56 pro-
cent. 

Ponadto idąc z duchem czasu biblioteka nabywa nieksiąŜkowe nośniki – 
wydawnictwa multimedialne, z których moŜna korzystać w czytelni. W prenumera-
cie biblioteka nabywa przeszło 300 tytułów czasopism, które dostępne są w czytel-
ni. W magazynach czasopism do dyspozycji czytelników pozostaje blisko 15,5 ty-
siąca oprawionych roczników czasopism. 
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DZIAŁALNO ŚĆ KULTURALNO – O ŚWIATOWA 
 
Biblioteka w Koszalinie, niezaleŜnie od swej struktury organizacyjnej, stanowi 

ośrodek upowszechniania ksiąŜki i czytelnictwa, a takŜe ośrodek Ŝycia literackiego, 
oświatowego i kulturalnego. W ramach działań na rzecz poszerzania zainteresowań 
ksiąŜką juŜ w pierwszym okresie istnienia biblioteka była organizatorem szeroko 
zakrojonych akcji – majowych „Dni Kultury, Oświaty, KsiąŜki i Prasy”, Dni  
KsiąŜki Społeczno – Politycznej Człowiek – Świat – Polityka”,  Miesiąca KsiąŜki 
Rolniczej. Na akcje te składały się spotkania z pisarzami i wydawcami, wystawy 
ksiąŜki i prasy, konkursy wiedzy i konkursy czytelnicze, pogadanki i dyskusje  
o literaturze. Niezwykle istotną rolę odegrała biblioteka w powojennej walce z anal-
fabetyzmem, szczególnie na wsi.  

W pracy z dziećmi wykorzystywano takie formy jak wieczory bajek, projekcje 
filmowe, konkursy rysunkowe i czytelnicze i – w początkach działalności – 
wyświetlanie przeźroczy. Placówki prowadzące działalność z dziećmi w swoim 
wystroju wykorzystywały dorobek plastyczny kół działających przy bibliotekach, 
organizowano wystawy ksiąŜek, spotkania z pisarzami dla dzieci, bloki imprez  
z okazji ferii zimowych i Dni KsiąŜki Dziecięcej. Formą zachęcającą dzieci do 
odwiedzania biblioteki i czytania są prowadzone w filiach lekcje biblioteczne orga-
nizowane przy współpracy ze szkołami. Od roku 1986 organizowane jest Święto 
Czytelnika Dziecięcego, będące blokiem imprez oświatowo – rozrywkowych,  
a takŜe spotkania dla najaktywniejszych młodych czytelników, połączone ich 
nagradzaniem i wyróŜnianiem. Corocznie organizowane są dla dzieci konkursy 
związane z literaturą,  połączone z zabawą, a nagradzane są nie tylko dzieci, lecz 
równieŜ biblioteki, które pomagają im w  przygotowaniu  do udziału w konkursach. 
RównieŜ corocznie organizowane są „Ferie w bibliotece”, dwutygodniowy blok 
imprez dla dzieci, oferujące bogaty program zajęć plastycznych, literackich, 
muzycznych, zabaw i konkursów w czasie wolnym od zajęć szkolnych. 

Upowszechnianie dorobku miejscowych literatów było hasłem przewodnim 
„Października Literackiego”, akcji zapoczątkowanej w 1968 roku i z przerwami 
kontynuowanej do dnia dzisiejszego. W ramach tej akcji organizowano spotkania  
z pisarzami Ziemi Koszalińskiej, wystawy ich ksiąŜek, dyskusje. Spotkania odby-
wały się nie tylko na terenie bibliotek, ale równieŜ w Klubach „Ruch” i „Rolnika”, 
będących  centrami kulturalnymi w środowiskach wiejskich jeszcze na początku lat 
80-tych. Spotkania te miały równieŜ zachęcić do poznawania koszalińskiego środo-
wiska literackiego i twórczości rodzimych pisarzy. Od początku lat 90-tych  
w ramach uruchomionego w WBP wydawnictwa podjęto, przy współpracy  
z Oddziałem Koszalińskim ZLP,  wydawanie dzieł prozaików i poetów zrzeszonych 
w Oddziale. Dzięki tej współpracy ukazały się drukiem między innymi utwory 
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„Lindgrenada” - jedna z licznych imprez dla dzieci - 4.06.1997 

 
autorstwa Jerzego śelaznego, ElŜbiety Niedźwiadek, Lecha Marka Jakóba, Henryka 
Livora – Piotrowskiego, Anatola Ulmana, Janusza Gryza, a takŜe almanach literacki 
na 35-lecie Koszalińskiego Oddziału ZLP. 

Rok 1998 upłynął pod znakiem obchodów Roku Mickiewiczowskiego – WBP 
była organizatorem konkursu „BliŜej Mickiewicza” dla dzieci starszych i młodzieŜy 
szkół średnich, wystawy poświęconej Mickiewiczowi oraz serii wykładów o poecie. 

Od roku 1992 biblioteka stała się równieŜ wydawcą „Rocznika Koszalińskie-
go”, upowszechniającego dorobek miejscowych naukowców oraz wiedzę o regio-
nie. „Rocznik” ukazuje się nadal i jest zarówno dowodem aktywności koszalińskie-
go środowiska naukowego, jak równieŜ obrazem zakresu i stanu badań nad róŜnymi 
dziedzinami Ŝycia na Pomorzu Środkowym. 

Kolejną formą działań na rzecz upowszechniania czytelnictwa są promocje  
ksiąŜek organizowane przez bibliotekę. Promocje połączone są zawsze ze spotka-
niem z autorem,  często z osobami z jego środowiska, bywają łączone z muzyką  
i recytacją. W tych działaniach wielką pomocą słuŜy Stowarzyszenie Teatr Propo-
zycji „Dialog”, Ognisko Muzyczne, filharmonicy koszalińscy.  

Biblioteka organizuje równieŜ spotkania jubileuszowe – np. z okazji 35-lecia 
Oddziału ZLP w grudniu 2000 roku czy teŜ benefisy  miejscowych twórców. 
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Promocja ksiąŜki ks. Henryka Romanika „Wypłyń na głębię” 15.06.2000 r. 

 
Koszalińska Biblioteka Publiczna wraz z włączeniem do struktury w roku 1992 

Działu Kultury Regionalnej przejęła całość działań na rzecz amatorskiego ruchu 
artystycznego - i - pomimo rozwiązania Działu – kontynuuje organizację imprez od 
lat wpisanych do miejscowego kalendarza przedsięwzięć kulturalnych:  Wojewódz-
kiego Turnieju Recytatorskiego  dla dzieci „Ptaki, ptaszki i ptaszęta polne” oraz 
Wojewódzkiego Konkursu „Literacki start” dla osób amatorsko zajmujących się 
twórczością literacką. Konkursowi literackiemu corocznie towarzyszy wydawnic-
two zawierające prace nagrodzone i wyróŜnione.  KBP była teŜ inicjatorem organi-
zacji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego dla Pracowników Bibliotek, którego 
zrealizowano 3 edycje w latach  1998-2000. 

W strukturze biblioteki działa Galeria Region. Rocznie odbywa się w niej około 
12 wystaw, na których prezentowane są sylwetki i dorobek pisarzy, osiągnięcia 
wydawnictw /np. „Znaku” czy PWN w 50-lecie istnienia/, dorobek miejscowych 
środowisk plastycznych i fotograficznych. Galeria jest miejscem organizacji  
wystaw z okazji rocznic – np. Roku Mickiewiczowskiego, Roku Norwida czy Roku 
kardynała Wyszyńskiego. Tego rodzaju wystawom często towarzyszy wykład 
poświęcony danej postaci czy rocznicy, a wernisaŜe są uświetniane obecnością osób 
znaczących w Ŝyciu kulturalnym i społecznym miasta i kraju. 
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Od roku 1993  
przy – wówczas Wo-
jewódzkiej Bibliotece 
Publicznej – działa –  
z krótką przerwą – 
Koszaliński Uniwer-
sytet Trzeciego Wieku.  
W sali widowiskowej 
biblioteki słuchacze  
co poniedziałek ucze-
stniczą w wykładzie  
– poświęconym sztu-
ce, kulturze, medycy-
nie czy problemom 
regionalnym, ponad- 
to w grupach zainte-

resowań spotykają się na zajęciach gimnastycznych, turystycznych, muzycznych, 
wspólnie biorą udział w wystawach, koncertach, imprezach. 

W ramach współpracy z  innymi  organizatorami przedsięwzięć o charakterze 
kulturalnym biblioteka podejmuje działania z Krajowym Bractwem Literackim 

 
Turniej Recytatorski „Ptaki, ptaszki i ptaszęta polne” odbywający się 
od przeszło 30 lat na terenie Ziemi Koszalińskiej - 2.06.2000 r. 

 
Wystawa poświęcona Władysławowi Reymontowi w Galerii „Region” - grudzień 2000 r. 
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w Koszalinie, MłodzieŜowym Domem Kultury, Bałtyckim Towarzystwem Fotogra-
ficznym i innymi instytucjami i stowarzyszeniami. Cenne są doświadczenia wyni-
kające ze współpracy ze Stowarzyszeniem Humanistów i Artystów w Koszalinie, 
inicjatorem sesji popularnonaukowych oraz wydawania drukiem materiałów konfe-
rencyjnych. 

Od lat biblioteka 
działa na rzecz osób nie-
pełnosprawnych. Obiekt 
Koszalińskiej Biblioteki 
Publicznej jest przysto-
sowany do korzystania  
z niego przez  te osoby. 
We współpracy z organi-
zacjami pracującymi dla 
osób dotkniętych kalec-
twem w bibliotece orga-
nizowane są obchody 
Dnia Godności,  wystawy 
prac  dzieci i dorosłych  
z Warsztatów Terapii Za-
jęciowej i Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. W fonotece prowadzone są zajęcia z muzyko-
terapii i plastyki,  a w wypoŜyczalni „ksiąŜek mówionych” spotykają się niewidomi 
i niedowidzący. 

 
Fragmenty „Marii Stuart” Słowackiego prezentowane przez aktorów 
Bałtyckiego Teatru Dramatycznego na wernisaŜu wystawy poświę-
conej poecie - 15.10.1999 r. 
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WYDAWNICTWA 
 
Koszalińska Biblioteka Publiczna prowadzi działalność wydawniczą. 

Początkowo wydawano bibliografie tematyczne, drobne ulotki i druki, ponadto  
bibliofilskie druki ulotne wydawane z inspiracji Klubu Miłośników KsiąŜki i Eksli-
brisu, często na papierze czerpanym. Te ostatnie cechowała  duŜa troska o estetykę  
i stronę graficzną – współpracowano w tym przypadku z miejscowymi grafikami  
i plastykami. 

Od roku 1993  działalność edytorska biblioteki uległa znacznemu rozszerzeniu. 
Nawiązano ścisłą współpracę z Koszalińskim Oddziałem Związku Literatów Pol-
skich, dzięki  której ukazały się drukiem ksiąŜki koszalińskich poetów i prozaików. 
Ponadto biblioteka wydawała drukiem inne pozycje, między innymi  dotyczące kul-
tury naszego regionu – Wojewódzką Panoramę Kultury  i  Raport o stanie kultury 
wsi woj. koszalińskiego. 

Wraz ze Stowarzyszeniem Humanistów i Artystów przygotowujemy do druku 
materiały konferencyjne poświęcone historii powojennej Pomorza. Współpracuje-
my równieŜ z innymi towarzystwami i stowarzyszeniami kulturalnymi i wydajemy 
drukiem ich  katalogi, informatory i inne materiały. 

Na zlecenie wydajemy inne pozycje ksiąŜkowe, szczególnie dotyczące terenów 
Pomorza Środkowego, ich mieszkańców, historii i losów. 

Od r. 1993 jesteśmy wydawcą „Rocznika Koszalińskiego”, który to tytuł 
wydawniczy przejęliśmy od Koszalińskiego Ośrodka Naukowo – Badawczego.   

Biblioteka wydała własnym nakładem między innymi następujące bibliografie, 
opracowane przez pracowników: 

Adel Krystyna: Ochrona środowiska: zestawienie bibliograficzne 
Chłodnicka GraŜyna: Literatura Ŝydowska 1946-1992: bibliografia w wyborze 
Gawarecka Maria: Wrzesień 1939 i okupacja hitlerowska w Polsce w literaturze 
pięknej 1970-1988: adnotowana bibliografia w wyborze 
Jurczak Jan: Bibliografia tajnego nauczania w okresie okupacji hitlerowskiej  
1939-1945 
Jurczak Jan: Wychowanie morskie: bibliografia w wyborze 1945-1969 
Jurczak Jan: śycie i praca ludzi morza: bibliografia 
Jurczak Jan, Matejko Teresa: Bibliografia martyrologii ludności i wyzwolenia 
Pomorza Zachodniego (1939-1945) 
Matejko Teresa: Bibliotekarstwo publiczne w województwie koszalińskim  
(1945-1989) 
Pomorzana w bibliotekach województwa koszalińskiego / oprac. Jan Jurczak  
i Teresa Matejko 
Wysocka GraŜyna: Literatura cygańska w Polsce 1946-1989: bibliografia w wyborze 
Zeglicz Jadwiga: Gustaw Herling – Grudziński: zestawienie bibliograficzne 
Zeglicz Jadwiga: Sławomir MroŜek: zestawienie bibliograficzne 
Zeglicz Jadwiga: Witold Gombrowicz: zestawienie bibliograficzne 
śurowska Zofia, Gawarecka Maria: Jan Paweł II, papieŜ: bibliografia w wyborze 
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STOWARZYSZENIE BIBLIOTEKARZY POLSKICH 
 

 
Historia działania Stowarzyszenia, powstałego w roku 1917, na Ziemi 

Koszalińskiej sięga roku 1946. Powstało ono na naszym terenie jako Związek 
Bibliotekarzy i Archiwistów Polskich 

W r. 1953 przyjęto nazwę Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Pierwszy 
Zarząd Okręgu SBP ukonstytuował się 17 grudnia 1954 roku, a jego przewod-
niczącym został Jan Frankowski. Był on jednocześnie pierwszym na naszym terenie 
bibliografem - objął to stanowisko w roku 1952, gdy tylko je utworzono. Następnie 
przez wiele lat był pracownikiem biblioteki w Kołobrzegu. Organizował równieŜ 
Muzeum Regionalne w Kołobrzegu, był autorem wielu publikacji turystyczno – 
krajoznawczych i pierwszego przewodnika po Kołobrzegu. Pracował do ostatnich 
dni Ŝycia mimo bardzo sędziwego wieku. Zmarł w roku 1972. Jan Frankowski jest 
jedynym na naszym terenie bibliotekarzem, którego imieniem nazwano jedną z ulic 
w Kołobrzegu – na której mieści się biblioteka miejska. 

 Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, przechodziło róŜne zmiany organiza-
cyjne. Najbardziej aktywną działalność przejawiało  w dwudziestoleciu 1958-1978, 
gdy przewodniczyła mu Maria Hudymowa.  

Inicjowało ono poczynania oświatowe znajdujące wyraz w sesjach popularno-
naukowych, w redagowaniu i wydawaniu Bibliografii Pomorza Zachodniego, kwar-
talnika „Bibliotekarz Zachodniopomorski”, a działania te podejmowano przy 
współpracy ze związkami zawodowymi, stowarzyszeniami, towarzystwami nauko-
wymi. RównieŜ w roku 1968, z inicjatywy Związku Literatów Polskich – Oddziału 
Koszalińsko – Słupskiego oraz Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich powstała ini-
cjatywa organizacji „Października Literackiego” – corocznego cyklu spotkań pisa-
rzy z czytelnikami.  RównieŜ dzięki inicjatywie Stowarzyszenia w okresie przewod-
niczenia mu przez Marię Hudymową  podjęto akcję nadawania bibliotekom w tere-
nie imion sławnych Polaków.  

Pomimo trudności lokalowych, w czerwcu 1963 roku w Koszalinie odbył się 
Ogólnokrajowy Zjazd Delegatów SBP, zamykający 3-letnią kadencję Zarządu 
Głównego. Zjazd miał miejsce w Klubie WOP, a przewodniczył mu docent Bogdan 
Horodyski.  

W roku 1967 uroczyście obchodzono 50-lecie istnienia SBP oraz 20-lecie 
działania tej organizacji na  Ziemi Koszalińskiej. 

W roku 1971 SBP zrzeszało juŜ 544 bibliotekarzy, z czego 65 %  stanowili  pra-
cownicy bibliotek publicznych.  

Rok 1972 przebiegał pod hasłem obchodów XXV-lecia bibliotekarstwa na 
naszym terenie. Główne obchody, przypadające w dniach 27 i 28 września, 
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połączone z sesją popularnonaukową, były zorganizowane przez  Zarząd Okręgu 
SBP w Koszalinie. 

Ze zmianami administracyjnymi w roku 1975  wiązały się równieŜ zmiany 
wielu struktur . Aby  dostosować organizacyjne ramy Stowarzyszenia Bibliotekarzy 
Polskich do nowych realiów administracyjnych, zorganizowano sesję popularno-
naukową w dniach 14-15 listopada 1975 i poświęcono ją działalności bibliotek  
i SBP na Pomorzu Środkowym w XXX-leciu PRL. Rozwiązano Zarząd Okręgu  
w Koszalinie i dokonano podziału zgodnie z nową strukturą administracyjną. Utwo-
rzono dwa nowe Zarządy Okręgu: w Koszalinie i Słupsku. Na V Zjeździe Delega-
tów SBP w Koszalinie Przewodniczącą Zarządu Okręgu została  ponownie Maria 
Hudymowa.  Po 21 latach nieprzerwanego piastowania  stanowiska wicedyrektora  
w  bibliotece (od 1 maja 1956) odeszła na emeryturę 31 lipca 1977 r. Nadal jednak 
kierowała Zarządem Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich i utrzymywała 
ścisłe związki z biblioteką, która bardzo wiele zawdzięczała jej zaangaŜowaniu, 
pracowitości i aktywności. 

W uznaniu zasług, jakie poniosło Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich dla 
bibliotekarstwa koszalińskiego, na 60 – lecie istnienia tej organizacji, zostało ono 
uhonorowane 24 października 1977 roku Medalem „Twórcom i Mecenasom Kultury” 

 
Wicewojewoda Ewaryst Szymański wręcza na ręce Marii Hudymowej Medal „Twórcom  
i Mecenasom Kultury” z okazji 60-lecia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich - 24.10.1977 
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Obecnie Koło SBB przy Koszalińskiej Bibliotece Publicznej liczy 65 członków, 
a Okręg zrzesza przeszło 100 bibliotekarzy. 

Z inicjatywy zarządu organizowane są przedsięwzięcia na rzecz wymiany 
doświadczeń z innymi bibliotekami na terenie kraju – wyjazdy szkoleniowe  
i instruktaŜowe,  szkolenia, róŜne formy doskonalenia  zawodowego. Zarząd Koła 
SBP jest równieŜ współorganizatorem  branŜowego święta – Dnia Bibliotekarza,  
a takŜe spotkań członków SBP z okazji jubileuszy, rocznic, świąt, odejścia na eme-
ryturę. Podczas ostatniego zebrania  Koła SBP przy KBP w grudniu 2001 r. uhono-
rowano pamiątkowym medalem koleŜankę Urszulę Schiplak za jej 50-letnią 
aktywną przynaleŜność do Koła. 

Na ostatnim Zjeździe w marcu 2002 r. dokonano zmian organizacyjnych, dosto-
sowując struktury SBP do wymogów nowych realiów administracyjnych. Zlikwido-
wano Okręg SBP w Koszalinie, gdyŜ Okręgi mieszczą się obecnie jedynie w siedzi-
bach województw, natomiast utworzono  Oddział z siedzibą w Koszalińskiej Biblio-
tece Publicznej, skupiający cztery Koła – z Koszalina, Kołobrzegu, Białogardu  
i Sławna. 
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KSZTAŁCENIE I DOSKONALENIE KADR 
BIBLIOTEKARSKICH 

 
Od początku działalności w zakresie zadań biblioteki znajdowało się szkolenie  

i doskonalenie kadr bibliotekarskich.  
Szkolenia przybierały początkowo róŜne formy: od jednodniowych po 2-ty-

godniowe kursy, np. dla bibliotekarzy gromadzkich.  
Od roku 1960 bibliotekarz regionu koszalińskiego mieli moŜliwość zdobywa-

nia kwalifikacji zawodowych na kursach rocznych, a następnie dwuletnich w Woje-
wódzkim Punkcie Konsultacyjnym Państwowego Ośrodka Kształcenia Korespon-
dencyjnego Bibliotekarzy w Warszawie. Punkt działał przy Wojewódzkiej i Miej-
skiej Bibliotece Publicznej i kwalifikacje zawodowe w nim uzyskało 223 bibliote-
karzy. 

W roku 1976 Państwowy Ośrodek Kształcenia Korespondencyjnego Bibliote-
karzy został przekształcony w Centrum Ustawicznego Kształcenia Bibliotekarzy,  
a kursy – w Policealne Studium Bibliotekarskie Zaoczne – początkowo nauka  
w nim trwała trzy semestry, a od r. 1984 – cztery semestry. W roku 1993 Studium 
Policealne przekształcono w pomaturalne, podnosząc w ten sposób wymogi stawia-
ne osobom zdecydowanym  na kształcenie się w zawodzie bibliotekarza.  

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Koszalinie została jednym z 15 sygnata-
riuszy Porozumienia z Centrum Ustawicznego Kształcenia Bibliotekarzy w Warsza-
wie, dającego prawne podstawy funkcjonowania filii CUKB w bibliotece oraz okre-
ślającego zadania filii i biblioteki. Porozumienie to podpisano w roku 1994. 

W roku 2000 CUKB zostało przekształcone w Centrum Edukacji Bibliotekar-
skiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej, a nazwę szkoły zmieniono na Pomaturalne 
Studium Zawodowe Zaoczne. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń  
i warsztatów.  

Zadaniem szkoły jest wykształcenie bibliotekarza aktywnego, otwartego na 
przemiany, umiejącego współdziałać z kaŜdym czytelnikiem, z róŜnymi instytucja-
mi, a takŜe działającego na rzecz utrwalania w środowisku lokalnym atrakcyjnego 
wizerunku biblioteki. 

Programy nauczania są systematycznie weryfikowane stosownie do rozwoju 
bibliotekarstwa i informacji naukowej. Stąd nacisk na nowoczesne zarządzanie  
i kierowanie oraz komputeryzację procesów bibliotecznych.  

Poza prowadzeniem Pomaturalnego Studium Zawodowego Zaocznego filia 
CEBID w Koszalinie organizuje kursy kwalifikacyjne i doskonalące umiejętności 
fachowe bibliotekarzy.  

W ciągu  25 lat działalności naukę na Studium podjęło 1041 słuchaczy, a dyplo-
my uzyskało 639 absolwentów. 
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Ponadto róŜne formy dokształcania i doskonalenia kadry  prowadzone były i są 
nadal przez Dział Metodyczny biblioteki, który organizuje szkolenia, praktyki 
warsztatowe dla bibliotekarzy, opracowuje materiały metodyczne pomocne w pracy 
bibliotekarskiej.  

Wraz z komputeryzacją procesów bibliotecznych niezbędne stało się równieŜ 
szkolenie pracowników w tym zakresie. Pomocą tutaj słuŜy – zarówno dla kadry 
własnej biblioteki jak i dla bibliotekarzy w terenie – Dział Komputeryzacji Kosza-
lińskiej Biblioteki Publicznej. 
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ORGANIZACJE  SPOŁECZNE  I  POLITYCZNE  
DZIAŁAJ ĄCE  PRZY  BIBLIOTECE 

 
W ciągu 55 lat istnienia biblioteki w Koszalinie  w jej codziennej działalności 

aktywnie wspierały ją organizacje społeczno – polityczne, skupiające pracowników.  
Była to Podstawowa Organizacja Partyjna, Koło Ligi Kobiet Polskich, Związku 

Socjalistycznej MłodzieŜy Polskiej (powstałe we wrześniu 1983 r.), Towarzystwa 
Przyjaźni Polsko – Radzieckiej, Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajo-
znawczego (powstałe w lipcu 1986 r.), a takŜe organizacje związkowe. Najpow-
szechniejszymi akcjami oświatowymi, do których  włączały się te organizacje były 
„Dni KsiąŜki Społeczno – Politycznej Człowiek – Świat – Polityka”, Dni KsiąŜki 
Radzieckiej, Dni Kultury, Oświaty, KsiąŜki i Prasy, Dni KsiąŜki Rolniczej.  Ponadto 
TPPR współpracowało przy organizacji wieczornic, konkursów i rocznic, „Dni 
Przyjaźni” i „Sztafet Przyjaźni”. 

W październiku 1980 r. powstał w bibliotece NiezaleŜny Samorządny Związek 
Zawodowy „Solidarność”, którego działalność została zawieszona – wraz  
z działalnością innych organizacji – z chwilą wprowadzenia stanu wojennego. Nato-
miast 12 stycznia 1983 r. zarejestrowano Związek Zawodowy Pracowników Biblio-
tek Publicznych, którego pierwszą przewodniczącą została Janina Dębska. 

Z inicjatywy pracowników powołano równieŜ w styczniu 1983 r. Klub Miłośni-
ków KsiąŜki i Ekslibrisu przy Zarządzie Okręgu SBP w Koszalinie.  Jako główne 
cele stowarzyszenia  zapisano w regulaminie rozwijanie zamiłowania do pięknych 
ksiąŜek i ekslibrisu, ochronę cennych wydawnictw, popieranie kolekcjonerstwa   
w tej dziedzinie. Klub podjął działalność wydawniczą i wystawienniczą. Jego prze-
wodniczącym został Marian Sikora. Klub działał w latach 80 – tych.  

Obecnie pracownicy Koszalińskiej Biblioteki Publicznej mogą zrzeszać się  
w Międzyzakładowym Związku Zawodowym Pracowników Bibliotek Publicznych, 
liczącym ok. 110 członków i  Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich, zrzeszającym 
równieŜ przeszło 100 bibliotekarzy z terenu Ziemi Koszalińskiej. 
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ODZNACZENIA OTRZYMANE PRZEZ BIBLIOTEK Ę 
 
1974 – „Nagroda Kowalskich” 
1966 – „Odznaka Tysiąclecia” za wkład w obchody Tysiąclecia  Państwa 

Polskiego i osiągnięcia na polu czytelniczym 
1967 – honorowa odznaka „Za zasługi w rozwoju województwa  

koszalińskiego” 
1985 – KrzyŜ Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski 
1977 – Medal Honorowy „Twórcom i Mecenasom Kultury” (dla SBP) 
1995 – Medal „Za wybitne zasługi w upowszechnianiu kultury i sztuki’  
2002 – Medal „Bibliotheca Magna” Zarządu Głównego Stowarzyszenia 

Bibliotekarzy Polskich 
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PRACOWNICY BIBLIOTEKI 14 
 

(Wykaz sporządzony został na podstawie posiadanych dokumentów archiwal-
nych i moŜe zawierać nieścisłości). 

Jedna data oznacza, Ŝe pracownik jest nadal zatrudniony. 
 
Adamczyk Henryka 01.10.81 – 30.11.81 

Adamczyk Dorota  23.10.89  

Adamczyk Maria 01.07.82 

Adrjan Adam 01.09.83 – 31.12.83 

Abramowska Alicja 02.01.01 – 31.03.01 

Adel Krystyna 01.02.94 – 26.07.96 

Aleksiejew Krystyna 01.09.77 – 31.05.78 
15.01.79 – 31.07.84 

Andrzejczak Mirosława 21.11.84 – 14.11.85 

Anglikowska Aleksandra 01.10.74 – 31.01.75 

Antonowicz Krystyna 31.04.72 – 25.02.73 

Antoszko Irena 06.03.85 

Arabasz Tatiana 01.03.95 – 31.08.95 

Armata – Bublewicz Zofia 15.03.73 – 27.12.73 

Baczyńska Maria 01.11.73 – 31.07.79 

Banasik Maria 03.02.86 – 15.04.87 

Baracz Aniela 01.07.49 –  31.12.91 

Baradziej Aniela 02.04.98 – 01.10.98 

Barczuk Mirosław 02.01.91 – 30.04.91 

Bartnikowska Wiesława 01.06.58 – 31.07.63 

Bartosiewicz Lucyna 02.10.95 – 31.03.96 

Bartoszewicz Zofia 01.01.66 – 31.05.74 

BaryŜewska-Sakowicz Magdalena 05.10.87 – 04.11.87 

Bednarska Jadwiga 15.09.71 – 14.09.83 

Bednarski Władysław 15.09.70 – 15.09.73 

 

                                                 
14  Wykaz dotyczy pracowni8ków Wojewódzkiej, Wojewódzkiej i Miejskiej oraz Koszalińskiej Biblio-

teki Publicznej 



 

55 

 
Bernaś Beata 04.01.88 – 28.07.88 

Betlińska Halina 01.12.73 – 31.03.74 

Białokozowicz Anna 01.08.61 – 30.09.61 

Biedak Jolanta 21.11.88 – 29.02.92 

Bielska Helena 04.01.77 – 31.12.78 

Białkowski Arkadiusz 15.07.99 – 

Białobrzeska Renata 15.11.85 – 30.06.91 

Bielak Janina 15.08.72 – 31.12.72 

Bielech Danuta 01.10.83 – 24.03.85 

Bielska Helena 04.01.77 – 31.12.78 

Bieschke Zofia 01.09.75 -  10.11.86 

Binkowski Jan 30.04.75 – 03.10.87 
01.01.90 – 31.08.92 

Bliszcz Janina 02.09.85 – 31.08.90 

BłaŜejewicz Marzena 01.09.89 – 

Błochowicz Beata 15.01.88 – 18.03.88 

Błochowicz Urszula 01.02.74 – 30.09.75 

Bobyk Genowefa 01.09.75 – 31.04.76 

Bogacka Regina 01.10.83  

Bojara Leon 01.02.73 – 28.02.74 

Bojarska Beata  01.10.87 – 09.06.88 

Bojczuk Stanisława 01.08.74 – 01.03.75 

Bokota Anna 01.01.66 – 31.08.66 

Bolimowski Tadeusz 01.09.91 – 02.11.94 

Bońkowska Maria 02.09.91 – 31.12.91 

Borowik Anna 01.09.82 – 31.07.83 

Boruń Anna 01.11.71 – 30.04.87 

BoŜek Jolanta 01.09.83 – 30.09.84 

Brakowska Eleonora 01.02.73 – 28.12.91 

Braniecka Bogusława 01.11.77 – 15.12.87 

Brodzka Krystyna 01.01.56 – 30.09.57 

Bronowicka Maria 02.09.80 – 30.09.80 

Brzuszek Jadwiga 01.10.86 – 14.10.91 
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Buczak Agnieszka 10.09.79 – 30.06.80 

Bujak Halina 01.09.56 – 31.08.59 

Buśkiewicz Janina 01.08.66 – 31.12.89 

Cetnarowicz Ewa 15.03.82 – 20.10.82 

Charkiewicz Ryszarda 01.07.91 – 30.04.92 
01.03.93 

Chełmińska Teresa 02.10.95 

Chłodnicka GraŜyna 01.08.86  

Chłopecka Dorota 15.01.86 – 14.10.89 

Chmielewska Barbara 01.09.82 – 15.10.83 

Chmielewski Robert 01.03.95 – 31.08.95 

Chrobak Kinga 15.09.78 – 15.04.79 

Chruściana Ewa 15.09.79 

Chyła Mirosława 14.10.96 – 13.04.97 

Cibor Leokadia 01.04.76 – 30.06.80 

Cierpiał Lidia 15.11.76 – 31.12.80 

Ciesielska Bogumiła 01.02.74 – 30.04.74 

Ciesielska Małgorzata 15.01.73 – 19.07.87 

Cioch Krystyna 01.08.59 – 31.05.77 

Czarkowski Roman 01.05.82 – 21.12.85 

Czechowski Stanisław 02.01.92 – 30.04.94 

Czerniakowska Nina 02.03.49 – 01.08.53 

Czerniawska Danuta 01.09.77 – 30.09.79 

Czucharska Krystyna 01.10.73 – 31.08.82 

Ćwięka Bogumiła 01.10.92 – 30.11.92 

Ćwikli ńska Beata 03.03.86 – 31.03.88 

Danielak Roma 01.09.84 – 29.05.91 

Danilewicz Wioletta 01.12.88 – 28.01.89 

Dąbrowska Danuta 01.11.81 – 31.08.82 

Dąbrowska Janina 01.02.63 – 15.03.63 

Delektra Franciszek 19.02.62 – 24.04.62 

Dębecka Anna 01.09.83 

Dębska Janina 20.04.76 – 30.06.99 
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DłuŜewska Maria 31.12.73 – ? 

Dobkowski Witold 01.10.79 – 30.09.91 

Domblat Alina 22.03.93 – 28.02.95 
01.04.96 – 30.09.96 
01.04.97 – 01. 04.98 
02.10.98 – 01.04.99 
23.09.99 – 17.10.00 

Domin Natalia 06.01.86 – 30.06.87 

Drabik Barbara 01.10.72 – 31.08.85 

Dudka Małgorzata 01.09.82 – 31.07.87 

Dunajewska Maria 01.11.79 –  06.09.85 

Dylowski Bronisław 01.04.82 – 29.04.89 

Dymek Tadeusz 01.10.75 – 26.01.80 

Dyrek Czesława 15.11.58 – 30.09.00 

Dziakowicz Dorota 02.10.95 – 20.06.97 

Dzidziewicz Helena 16.09.91 – 31.12.91 

Dziełakowski Tomasz 28.03.96 – 05.09.96 

Dziuba Jan 01.09.63 – 31.10.68 

Falender Anna 06.10.94 – 30.06.97 

Fedasz Andrzej 11.05.73 – 31.09.73 

Fedasz Piotr 15.03.63 – 1.08.64 

Filipczak Teresa 15.09.69 – 30.06.01 

Filipowicz Małgorzata 17.08.81 – 16.09.87 

Fiutek Bronisława 01.10.54 – 29.05.75 

Fiutek Ryszard 15.09.65 – 30.08.66 

Flejtuch Józef 01.10.92 

Frindt Hanna 01.04.80 – 31.08.84 

Froncka Anna 01.07.74 – 21.12.77 

Fronczak RóŜa 01.04.83 – 30.09.83 

Gabrukiewicz Władysława 10.03.75 –  30.10.85 

Gajkowska Krystyna 01.06.61 – 09.68 

Gała Danuta 04.11.81 – 21.01.90 

Gałkowska Zofia 06.01.95 – 31.07.95 

Gajda Karina 01.09.82 – 31.08.87 
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Gawarecka Maria 01.09.57 – 26.03.91 

Gawłowska Maria 10.06.69 – 31.01.70 

Genge Edward 04.11.81 – 31.01.82 

Gepchard Irena 15.03.58 – 15.02.61 

Giedo Marianna 07.02.94 – 31.03.95 
07.05.99 

Giedo GraŜyna 07.05.99 

Gil Aleksandra 01.03.63 – 1974 

Głębocka Urszula 01.12.90 – 07.08.91 
01.01.94 – 31.05.98 

Golenia Marzena 17.10.84 – 31.03.85 

Goleń Kazimierz 15.09.73 – 31.08.74 

Gołembiewska-Tereszkiewicz Barbara 02.05.59 – 01.07.61 

Gołka ElŜbieta 21.09.87 

Goździcka Władysława 01.10.70 – 20.05.76 

Górawska Anna 01.12.56 – 17.06.60 

Górawski Tadeusz 01.06.58 – 31.09.58 

Górniak Leonarda 15.02.84 – 31.10.86 

Górska Anita 01.09.82 – 31.08.83 

Górska Teresa 10.05.91 – 11.09.91 

Grabowska Greta 02.01.86 – 06.06.86 

Grela Kazimiera 01.09.69 – 24.03.92 

Gross-Półchłopek Barbara 01.09.74 – 31.08.83 

Grotek Jan 02.10.89 – 17.12.89 

Grudniewska Marianna 15.09.80 – 31.12.81 

Gruszczyńska Sabina 15.02.68 – 30.04.68 
10.03.69 – 31.05.69 

Gruszecka Danuta 01.11.81   

Grzejszczak Antoni 25.11.82 – 30.04.92 

Grzelązka Zofia 01.11.73 – 31.12.91 

Grzelązka Dariusz 01.10.92 – 30.06.94 

Grzenkowicz Ewa 01.09.87 – 30.09.88 

Grzybek Stefan 01.07.74 – 01.12.79 

Gubała Eugenia 01.10.69 – 31.03.72 
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Gulgowska Mirosława 26.10.87 – 30.06.88 

Gulińska Olga 01.09.73 – 31.03.87 

Gutta Tamara 02.09.85 – 27.09.86 

Halbryt Wanda 15.05.57 – 15.10.57 

Habdas Izabela 04.09.89 – 31.05.91 

Haszczyc Zygmunt 01.10.60 – 05.04.96 

Herdt Renata 01.09.66 – 10.05.67 

Hodyńska Małgorzata 15.11.82 – 31.03.87 
15.03.88    

Holeczek Zbigniew 01.10.71 – 31.03.73 

Hołubowicz Halina 15.06.75 – 31.03.78 

Horeczko Ryszard 15.10.91 – 31.12.91 

Hudymowa Maria 01.05.56 – 31.07.77 

Huzar Ewa 01.10.69 – 31.01.77 

Idzik Halina 01.09.83 – 29.02.92 

Ignaczak Anna 01.06.89 

Iwanowska Danuta 11.12.87 – 31.01.89 

Jabłońska Iwona 15.01.75 - ?    01.75 

Jachewicz Anna 02.06.86 – 31.01.94 

Jagiełło Bronisław 15.03.58 – 15.07.58 

Jagiełło Eleonora 01.02.55 – 15.01.79 

Jagusz Teresa 01.09.74 – 15.09.75 

Jakiel Katarzyna 22.08.88 – 30.09.88 

Jakubowska Alicja 18.10.82 – 15.08.83 

Janiszewska Janina 15.08.57 – 31.08.58 

Jankowska BoŜena 01.09.72 – 31.12.75 

Jankowska Lidia 01.10.77 – 31.08.83 

Janus Danuta 01.06.75 – 31.08.83 ? 

Janusewicz-Kuriata Ludmiła 02.11.83 – 31.10.86 

Jaracz Anna 01.12.90 – 31.03.91 

Jaranowska Barbara 01.08.62 ? – 31.12.64 

Jarszyńska ElŜbieta 31.12.87 – 23.06.88 

Jasińska Małgorzata 01.09.87 
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Jaszczuk Alicja 01.01.64 – 28.02.64 

Jegier Wanda 01.10.73 – 02.01.74 

Jezienicka Zofia 01.11.55 – 31.03.62 

Jędrzejczyk Marta 10.09.86 – 31.05.87 

Jędrzejewska Agnieszka 15.09.86 – 31.05.87 

Jędrzejewska Mieczysława 16.04.87 

Jonca Małgorzata 01.08.86 – 31.08.86 

Jonca Zenon 21.01.81 – 31.12.90 

Jurczak Jan 01.01.63 – 31.12.89 

Jurkowska Joanna 03.01.00 

Jurszewicz Danuta 01.12.89 – 14.02.91 

Kachniarz Stefania 01.02.59 –  31.12.89 

Kaczmarczyk Zofia 01.10.75 – 30.04.96 

Kaczmarek Barbara 01.09.65 – 31.12.88 

Kaczor Urszula 22.05.85 – 31.12.87 

Kadow Danuta 01.09.87 – 30.06.89 

Kafel Barbara 01.10.79 – 31.01.82 

Kafel Helena 15.03.67 – 30.06.79 
04.02.82 – 31.12.82 

Kafel Mieczysław 01.01.65 – 15.03.67 

Kahlowa Jadwiga 01.11.56 – 01.09.57 

Kajmer Wincenty 01.03.60 – 31.05.60 

KałuŜna Bogusława 01.10.96 

Kamieńska Maria 01.02.65 – 30.06.68 

Kamuda Łucja 15.02.65 – 15.05.65 

Kapuścińska Bogusława 02.01.97 

Karabasz Stanisław 02.01.85 – 31.12.87 
03.10.89 – 31.12.89 

Kazimierczuk Dorota 14.11.88 – 10.02.94 

Kędziora Helena 15.10.62 – 31.05.68 

Kicińska Klementyna 01.08.55 – 30.06.58 

Kijewska Jolanta 01.09.89 – 29.02.92 

Kiryłło BoŜena 01.08.73 – 30.09.76 
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Kisiel Renata 01.09.78 – 31.10.83 

Kisielewska Krystyna 01.11.81 – 28.02.82 

Klimaszka Ewa 01.09.82 

Klinkowska Danuta 01.04.83  

Kłonica Zofia 01.08.56 – 30.04.58 

Kobiałko Maria 15.02.66 – 30.06.66 

Kojta-Kowalska Wanda 16.02.76 – 30.06.99 

Koligat Mariola 01.02.80 – 31.08.82 

Kondaszewska Bronisława 10.04.96 – 10.05.86 

Kondratowicz Stanisława 01.09.62 – 31.12.67 

Koniecko Zofia 01.02.75 – 28.02.85 

Konwicka BoŜena 15.09.69 – 31.12.69 

Kopacz Zdzisław 01.04.74 – 18.05.74 

Kopeć Irena 16.08.56 – 31.12.62 

Korman Beata 01.09.83 – 15.08.84 

Korniewska Zofia 01.10.91 – 08.01.99 

Kościjańska Mirdza 01.05.78 – 31.08.79 

Kowal Anna 01.06.99 

Kowal Janina 15.03.67 

Kowalczyk Zofia 23.11.98 – 22.05.99 

Kowalewska RóŜa 01.11.56 – 31.03.58 

Kowalik Iwona 14.07.88 – 04.09.91 

Kowalska ElŜbieta  04.11.81 – 28.02.83 

Kowalska Mirosława 01.08.74 – 31.08.74 

Kowalska Zofia 01.02.73 – 28.12.91 

Kozioł ElŜbieta 01.08.77 – 31.05.78 

Kozłowska Małgorzata 01.03.95 – 31.08.95 

Kozłowska Maria 01.04.58 –  30.09.99 

Kozłowska Urszula 01.05.78 – 31.08.79 

Krajewska Danuta 01.04.83 

Krajewska ElŜbieta 05.10.94 – 11.11.94 

Krasucka Janina 02.11.73 

Krauz Emilia 10.12.87 – 31.12.88 
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Krochmal Maria 01.01.50 – 31.08.58 
15.05.65 – 31.12.89 

Król Barbara 01.10.52 – 30.09.83 

Król Teresa 01.04.88 – 31.01.90 

Król Wiesława 07.05.84 – 31.10.87 

Krucka Anna 03.11.75 – 06.05.76 

Kruk Jadwiga 01.03.66 – 26.07.99 

Krzycka Stefania 15.12.74 – 30.04.82 
03.10.83 – 30.04.86 

Krzyszczuk Janina 01.04.91 – 31.10.91 

KrzyŜanowska Krystyna 01.09.99 

Kubera Wacława 01.04.87 – 21.08.91 

Kubicka Irena 01.09.79 – 30.09.79 

Kucharska Alina 21.01.90 – 30.04.92 

Kuczma Barbara 13.09.99 

Kuć Lucyna 15.01.74 – 28.02.77 
19.09.81 – 11.06.88 

Kuffel Irena 01.10.69 – 15.11.69 

Kukawska Zofia 03.02.84 – 31.03.90 

Kulęgowska Henryka 01.09.68 – 31.01.77 

Kułaga Jadwiga 02.11.87  

Kułowicz Halina 01.09.82 – 30.11.82 

Kumięga – Błońska Maria 02.05.85 – 22.05.85 

Kurłowicz Jadwiga 01.09.82 – 30.11.82 

Kusz Krystyna 11.04.96 – 11.10.96 

Kuzioła Sylwia 18.10.00 

Kuźmicz Lidia 15.12.61 – 02.12.68 

Kwinto Zofia 01.11.73 – 31.11.73 

Larkowska Anna 01.10.84 – 31.05.85 

Lechner – Czarnecka Krystyna 01.09.68 – 10.09.69 

Lendzion BoŜena  01.12.87 – 31.12.91 

Lepieszkiewicz Barbara 15.10.58 – 31.12.79 
02.01.80 – 31.12.85 
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Lesisz Henryk 17.11.82 – 30.09.84 

Lewandowska Janina 15.01.64 – 31.03.64 

Lewandowska Janina z d. Chitro 01.06.82 – 31.10.82 

Lewandowska Katarzyna 15.11.84 – 09.08.85 

Lewartowska Halina 01.05.58 – 31.12.73 

Lewartowski Roman 15.11.64 – 31.12.66 

Linowiecka Krystyna 01.01.87 – 31.03.89 

Lipińska Karolina 01.08.55 – 01.03.57 

Lonczak Krystyna 02.01.77 – 31.08.83 

Lorenc Marianna 01.04.86 – 31.12.91 

Lorenc – Rymarczyk Barbara 01.10.99 

Lubacz Teresa 01.07.98 

Łabejsza Regina 21.04.86 – 31.12.90 
01.09.91 – 31.05.92 

Łabędź Leokadia 15.06.68 – 30.08.68 
15.10.72 – 31.12.72 
01.10.73 – 31.12.73 

Łacińska Wanda 15.11.71 – 06.04.72 

Łapigrowska Agnieszka 04.09.87 – 30.06.88 

Łapińska Małgorzata 05.08.97 – 04.11.97 

Łazarz Krystyna 15.09.89 – 15.10.90 

Łaźna Barbara 01.03.91 – 30.04.92 

Łęczycka Danuta 23.05.86 – 31.12.86 

Łęczycka Wanda 14.02.94 – 30.11.94 

Łępicki Stanisław 01.01.74 – 31.03.74 

Łobacz Dorota 10.05.84 

Łojewska  Bogusława 20.06.88 – 31.12.91 

Łoń Zofia 31.08.91 

Łosińska Danuta 01.09.71 – brak danych 73 

Łoś Marian 20.11.95 – 16.03.96 

Łuców Sylwia 01.09.89 – 01.09.96 

Łuczak Anna 01.11.55 – 30.09.57 

Machcińska Katarzyna 01.09.81 – 30.06.85 
01.04.94 
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Maciejewska BoŜena 01.04.81 – 30.04.84 

Maciejewska Maria 01.08.56 – 25.09.61 

Maciejewska Marianna 01.10.92 – 30.06.94 

Madeja Lucyna 17.11.97 – 16.02.98 

Madeja Ryszard 02.03.98 – 31.08.00 

Maderak Bogdan 01.07.77 – 05.08.78 

Majorek Aleksander 01.02.49 – 31.08.77 

Malepsza Barbara 01.10.59 – 27.02.82 

Mańko Krystyna 05.10.73 – 31.12.73 

Marach Monika 01.09.99 

Marcinek-Drozdalska Anna 01.10.92 

Marciniak Barbara 01.04.61 – 26.02.91 

Marciniak Józef 01.04.62 – 14.09.70 
01.09.74 – 31.01.97 

Marek Stanisława 01.06.56 – 30.11.58 

Maruda Hanna 01.05.79 – 10.09.81 

Marzec Anna 01.03.72 – 30.06.72 

Maszkowski Tadeusz 31.08.82 – 15.05.82 

Matejko Teresa 01.09.71 

Matuska Małgorzata 02.09.85 – 15.10.85 

Matwijcio Irena 03.01.91 – 28.02.91 

Matysiak Barbara 16.01.95 – 30.04.80 

Mazurkiewicz Irena 01.12.62 – 31.08.65 

Mazurkiewicz Marianna 09.06.86 – 06.09.86 

Melnyk Litosława 24.10.77 – 30.04.78 
15.01.79 – 31.08.86 

Mędrzyk Dorota 01.09.86 – 14.10.86 

Michta Barbara 01.09.83 – 31.12.91 

Mickiewicz – Partyka Regina 01.12.77 – 31.12.78 

Miękus Teresa 01.07.99 

Mikiel – Depka Marzenna 01.04.85 – 31.12.85 

Milczanowska Władysława 01.03.85 – 08.03.93 

Miler Danuta 01.09.88 – 31.03.89 
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Miłosz Maria 01.07.74 – 30.04.78 

Miśko Aleksandra 12.10.87 – 31.03.88 

Mleczko Aleksandra 04.09.85 – 31.05.86 

Młynarska Irena 01.04.74 – 30.04.74 

Morzuch Rita 02.01.78 – 30.03.80 
02.05.80 – 31.07.80 
01.09.80 – 31.10.80 
01.02.81 – 31.08.81 
01.10.81 – 30.06.82 

Mosiewicz Anna 01.10.92 – 15.02.95 

Mroczkowska Izabela 15.09.89 – 29.02.92 

Mulczyk – SkarŜyńska GraŜyna 16.09.96 – 31.07.99 

Molenda Irena 02.05.83 – 30.09.90 

MoŜarowska Ewa 01.06.73 – 29.02.80 

MoŜarowska Gabriela 16.03.78 – 31.12.78 

Najder Zenon 09.11.81 – 30.05.82 
02.12.82 – 31.05.83 

Nakonieczna Barbara 17.04.86 – 30.11.87 
01.07.90 – 31.12.91 

Narkowicz Aleksandra 04.11.85 – 31.12.85 

Nawrocka Iwona 15.11.88 – 29.02.92 
09.11.94 

Niekrasz Romualda 01.09.59 – 31.05.60 

Nijak Romuald 01.09.83 – 31.03.94 

Nowak Izabela 01.10.92 – 30.06.99 

Nowakowska Małgorzata 28.09.81 – 31.12.82 

Nyc Wioleta 13.12.88  

Oborska Danuta 02.09.83 – 30.04.92 

Ogiński Bolesław 15.03.62 – 30.05.62 

Olesińska Beata 01.09.83 – 30.09.88 

Oleszczak Anna 01.09.87 – 30.04.88 

Olszak Monika 01.07.88 – 07.04.91 

Olszyńska Wiesława 01.10.79 – 23.07.80 

Osada Aldona 01.06.73 – 29.02.76 
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Osiak Antonina 05.07.74 – 31.10.75 

Ostrowska Aleksandra 01.09.83 – 18.02.85 
16.09.86 

Ostrowska Halina 01.01.74 – 31.05.75 

Owczarzak Bogusława 01.08.79 – 31.07.86 

Ozga – Pstrągowska GraŜyna 01.03.95 – 31.08.95 

Pakulska Jolanta 15.05.73 – 31.07.76 
03.01.77 – 31.07.77 

Pakulska Maria 01.03.76 – 15.03.81 

Pakułowska  ElŜbieta 01.09.67 – 08.01.68 

Pałucka Beata 03.06.85 – 30.11.87 

Panasiuk Stanisław 03.04.95 – 31.12.97 

Pankiewicz Katarzyna 16.10.89 – 16.12.89 

Pankowska Romualda 01.01.59 – 30.09.60 

Pasiecznik Wioletta 17.11.82 – 30.11.89 

Paszkowska Antonina 15.01.73 – 15.05.74 

Pawlak Regina 11.01.88 – 30.11.91 

Pawlus Krystyna 04.09.86 – 28.03.87 

Pawłowska Jadwiga z d. Figurska 15.11.61 – 30.11.62 
15.02.68 – 31.08.70 

Pawłowska Jadwiga z d. Marcinkowska 02.10.87 – 15.01.90 

Pawłuszek Janina 01.06.57 – 28.02.82 

Pawtel Irena 01.04.74 – 28.02.75 

Piechocka Barbara 01.04.70 – 31.01.76 
01.02.77 – 09.12.84 

Piechowicz Anna 01.06.55 – br. danych 63 

Piekarska ElŜbieta 01.12.89 – 31.10.90 
15.11.95 – 31.01.97 

Piekutowska Gertruda 15.03.64 – brak danych 

Piesiecka Michalina 01.09.70 – 17.07.74 

Pietrzak Janina 15.03.73 – 15.09.84 

Pilecka Maria 01.01.48 – 28.02.69 

Piotrowska Agnieszka 25.10.84 – 30.09.89 
02.05.90 – 09.02.92 
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Piotrowska Mirosława 15.08.70 – 31.08.71 

Piotrowska Teresa 02.01.87 – 31.12.87 

Piróg Urszula 01.11.74 – 07.11.74 

Pisarek Elzbieta 01.04.84 – 02.05.85 

Piszcz Kazimiera 16.09.74 – 15.11.74 

Piwońska Anna 01.02.73 – 31.08.84 

Placek Irena 17.06.60 – 30.06.85 

Pliszka Elzbieta 01.10.79 – 31.08.82 

Płaczkiewicz Krystyna 01.08.73 – 31.08.75 
01.02.81   

Pobłocki Bernard 25.06.61 – 15.02.62 

Pomian ElŜbieta 02.10.89 – 31.05.90 

Popowicz Irena 03.12.84 – 31.01.89 

Poznańska Barbara 15.04.64 – 30.12.64 

Poźniak Irena 01.10.66 – 30.11.67 

Prewysz – Kwinto Adam 01.07.73 – 31.08.90 

Proć Wiesława 01.12.73 – 15.10.83 

Prus Bogumiła 07.09.81 – 31.05.94 

Pruska Cecylia 15.01.73 – 15.03.73 

Przemieniecka Danuta 01.03.55 – 30.06.88 

Przewięźlikowska Alina 17.04.96 – 17.10.96 

Przeworska Krystyna 01.10.92 – 24.01.02 

Pszczelińska Marcjanna 01.08.74 – 31.08.89 

Puzio Barbara 16.04.98 – 19.04.99 

Radomska Lidia 16.12.76 – 10.06.81 

Rakowska Alicja 01.08.86 – 31.12.86 
01.04.87 – 31.07.90 

Rams Aleksandra 01.09.83 – 31.10.86 

Reger Janina 01.03.57 – 30.05.57 

Regulski Walenty 01.04.56 – 30.11.58 

Rembowska Danuta 01.09.89  

Renczyńska Alicja 01.09.86 – 31.08.89 

Reszczyńska Katarzyna 06.02.89 – 04.03.89 
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Rębisz Tadeusz 01.09.92 – 30.06.94 

Rękawek Ewa 21.08.91 – 31.12.93 

Richter Genowefa 01.03.73 – 30.09.73 

Rogowski Maciej 01.11.81 – 31.10.82 

Roguska Zofia 02.09.82 – 30.06.84 

Rok Hanna 01.09.82 – 30.09.83 

Rotnicki Krzysztof 01.10.92 – 30.06.99 

Rozalska Aleksandra 01.12.67 – 15.10.71 

Rybak Ewa 01.09.86 

Rybak Ewa z d. Tomaszewska 01.07.99 

Rychterowicz Anna 01.09.88 – 05.11.88 

Rzepczyńska Janina 17.04.89 – 31.12.91 

Sabatowicz Ewa 01.09.01 

Sajewska Irena 01.09.84 – 30.06.85 

Sawa-Jovanoska Beata 01.04.00 

Sawicka Irena 01.01.70 – 15.11.71 

Schiller-Bolimowska ElŜbieta 03.02.86 – 31.10.90 

Schiplack Urszula 01.04.67 – 05.05.87 

Schwarzlose Jan 01.10.92 – 31.12.93 

Sekul Marlena 02.11.87 – 17.09.88 

Semler Alicja 01.05.74 – 15.12.74 

Siczek Anastazja 10.10.53 – 02.12.80 

Siemieniako Jadwiga 01.10.72 

Sierakowska Danuta 16.12.77 – 09.06.79 

Sikora Zofia 05.03.63 – 25.06.76 

Sirman Małgorzata 01.07.99 

Siwkowska Irena 16.12.65 – 31.01.66 
01.01.74 – 31.05.76 

Skalska Janina 01.06.64 –  31.12.90 

Skawińska Maria 01.01.71 – 31.08.73 

Skibińska Aleksandra 01.09.67 – 31.05.68 

Skibińska Janina 01.10.66 – 15.11.75 
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Skóra Jadwiga 01.06.60 – 15.04.62 

Skrzeczyna Andrzej 16.10.00 – 20.12.00 

Skrzypczak Alfreda 10.02.73 – 15.03.73 

Skupin BoŜena 04.09.85 – 30.04.86 

Słomianko ElŜbieta 05.09.88 – 30.05.91 

Słoniewicz Jolanta 20.07.87 – 29.02.92 

Słowik Krystyna 01.10.82 – 12.12.82 

Smołucha Barbara 01.08.95 

Sobolewska Kazimiera  01.10.73 – 13.10.73 

Socalska Stefania 01.03.91 – 30.04.92 

Sokołowska Helena 01.05.74 – 30.09.77 

Sokołowska-Bauer Małgorzata 01.07.85 – 31.12.91 

Sosnowski Leon 01.03.61 – 31.05.61 

Stanuch Krystyna 02.02.87  – 30.04.91 

Stańczyk Zofia 01.07.68 – 31.05.73 

Starzyk – Durosini Izabela 04.10.89 – 27.04.01 

Staśkiewicz Agnieszka 27.09.99 – 05.02.00 

Staśkiewicz Krystyna 01.10.71 

Staszak Urszula 01.09.82 

Stawczyk Wiesława 08.11.99 

Stawicka Ewa 01.10.95 – 31.03.96 
14.04.97 – 15.04.98 
04.01.99 

Stefanowska Krystyna 01.09.84 – 13.10.99 

Stefańska Wanda 15.11.73 – 30.11.73 

Stempień Małgorzata 15.09.82 – 30.09.82 

Stempowska Jolanta 01.09.75 – 31.08.82 
01.09.86 – 31.01.92 

Stepuk Sławomira 04.11.81 – 30.04.90 

Stępień Jacek 01.02.80 – 31.12.81 

Stępień Janina 01.09.76 – 30.09.91 

Stępień – Mietlińska Beata 16.09.91 – 09.08.97 

Stępniak Aurelia 01.05.57 – 31.07.59 

Strojek Maria 01.10.75 – 29.02.76 
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Strusiewicz Kazimierz 01.04.72 –  ?.09.75 

Struś Krystyna 21.06.88 – 21.02.95 

Strzałka Wiesława 01.09.63 – 02.08.74 

Strzelecka Maria 01.10.90 

Surosz Halina 07.11.84 – 15.02.85 

Suwalska Małgorzata 18.10.84 – 30.06.86 

Swatowska Mirosława 01.09.76 – 0811.83 

Syrewicz Irena 15.09.67 – 31.12.70 

Syrotiuk Antonina 25.01.00 

Szadkowska Alicja 01.09.80 – 15.02.81 

Szadkowski Czesław 15.11.68 – 10.09.69 

Szajewska Józefa 01.10.90 – 30.04.91 

Szambowska Iwona 08.10.86 – 30.09.87 

Szamszur Emilia 17.11.75 – 31.01.76 

Szaniawska GraŜyna 01.10.96 – 31.03.97 

Szczepańska Emilia 01.09.58 – 30.09.59 

Szczepańska Marzena 02.11.89 – 31.01.90 

Szczerbińska Maria 01.04.85 – 30.06.01 

Szereda Ireneusz 05.01.98 – 04.04.98 

Szociński Kazimierz 01.09.73 – ? 

Szolc Hanna 01.10.73 – 31.01.74 

Szornak Aleksandra 01.09.83 – 31.03.84 

Szutta Adrianna 02.09.85 – 28.02.86 

Szwed Alina 03.09.85 – 28.02.86 

Szwenk ElŜbieta 15.09.73 – 14.06.75 

Szyćko Anna 01.09.74 – 31.03.83 

Szymańska Beata 02.08.82 – 31.08.83 

Szymańska ElŜbieta 23.10.00 – 31.12.01 

Szymkiewicz Alina 01.08.72 – 28.12.76 

Ślubowska Leokadia 15.06.85 

Ślubowska Teofila 06.04.84 – 30.12.89 

Ślubowski Adam 01.02.97 

Tabaczkiewicz Ewa 01.10.69 – ? 
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Thiele Henryka 01.10.74 – 31.10.88 

Tobijasz Anna 01.09.86 – 31.08.87 

Tomalak Henryk 08.12.83 – 27.12.83 

Tomaszewicz Wincenty 29.02.82 – 15.07.82 

Tomaszewska Krystyna 03.10.89 – 31.12.89 

Tomczak Helena 01.06.74 – 31.05.81 
01.06.82 – 31.12.87 

Totoń BoŜena 15.09.73 – 31.05.74 

Trembowiecki Aleksander 01.07.98 

Treśniowska Lidia 01.08.73 –  31.12.91 

Trulka Małgorzata 01.10.86  

Trzcińska Jadwiga 01.10.69 – 31.12.69 

Turek Janina 15.03.57 – 31.09.57 

Turzyniecka Janina 10.12.85 – 30.04.91 

Tyszecka Anna 01.08.58 – 31.01.59 

Ulińska Danuta 15.11.68 –  20.03.86 

Urbanowicz Jan 15.08.58 – 22.08.58 

Urbanowicz Kazimierz 02.04.91 –  31.12.91 

Urbańska Maria 01.01.66 – 30.06.75 

Wadas Władysława 01.09.62 – 30.06.99 

Waliński Antoni 01.11.81 – 31.03.82 

Walker Ewa 28.08.89  

Wardzyńska Edyta 06.02.89 – 15.10.89 

Wawrzyk Teresa 01.10.57 – 31.08.58 

Wawrzyniak Jadwiga 01.01.65 – 30.01.65 

Wawrzyniak Ryszarda 04.09.65 – 31.11.68 

Wąsik Janusz 01.10.60 – 28.02.61 

Weiss Małgorzata 01.08.83 

Weńska Helena 01.02.61 – brak danych 

Widor Jolanta 01.12.92 – 30.06.96 

Wiedro Mariola 21.09.81 – 30.04.92 
01.10.97 

Wilk-Kozłowska Jadwiga 15.03.61 – 30.04.61 

 



72 

 
Winter Bogumiła 01.08.62 – 28.02.63 

Wiśniewska Halina 21.09.73 – 30.04.90 

Witkowska Jadwiga z d. Florenc 15.04.93 – 30.10.93 

Witkowska Jadwiga z d. Stefańska 16.02.76 – 31.12.81 

Witkowski Jan 01.02.78 – 31.12.78 

Witkowski Jerzy 03.03.82 – 31.07.82 

Włoch Jadwiga 26.07.73 – 16.10.73 

Wnuk Edyta 01.11.90 – 31.11.91 

Wojnowska Marianna 01.11.72 – 31.11.75 

Wojtych Janusz  01.01.65 – ? 

Wojtych Teresa 02.01.59 – 30.06.01 

Wolender-Stankiewicz Adela 07.12.72 – 31.11.75 

Wolska GraŜyna 01.09.77 – 30.08.83 

Wolska Krystyna 01.07.70 – 30.11.98 

Wolszczak Sabina 01.01.61 – 31.12.65 

Wołoszyk Anna 16.09.91 – 28.02.95 

Woś Longina 23.03.83 – 30.09.83 

Woźniak BoŜena 01.09.71 – 31.05.72 

Woźniak Mirosława  03.09.84 – 12.06.89 

Woźniakowska Alicja 01.09.77 – 30.09.84 

Wójcik Agnieszka 01.09.71 – 30.04.72 

Wójcik Barbara 17.02.81 – 30.04.82 

Wójcik GraŜyna 01.07.88 

Wróblewska Kazimiera 02.01.86  

Wrzosek Marian 01.02.61 – 31.01.63 

Wychowaniec Halina 01.06.74 – 12.12.74 

Wypych Mirosława 17.10.75 – 30.04.79 

WyroŜemska Ewa 01.10.77 – 15.10.77 

Wysokińska Jadwiga  03.04.89 – 31.10.91 
18.06.01 

Zabiłowicz Apolonia 10.10.73 – 15.09.74 

Zakrzewska – Szczygieł Marianna 01.01.91 – 31.12.91 

Zaleska Agnieszka 01.09.88 – 31.03.92 
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Zaleska Stanisława 01.06.68 – 05.08.74 

Zaleski Adam 03.02.86 – 31.05.86 

Zaleski Jan 01.10.70 – 30.04.91 

Zalewska BoŜena 15.12.66 – 31.07.77 

Zalewska Danuta 01.03.75 – 29.02.80 

Zapalska Violetta 16.03.94 – 31.12.94 

Zaremba Janina 01.12.58 – 31.01.59 

Ząbkiewicz Wiesław 01.02.58 – 28.02.58 

Zborowski Roman 01.05.78 – 15.07.78 

Zganiacz Ilona 01.06.76 – 16.03.79 

Zgrzebnicka Krystyna 01.10.59 – 31.10.84 

Ziarnowska Helena 17.02.75 – 30.04.76 

Ziejewska Agnieszka 01.08.72 – 05.01.00 

Ziejewski Jan 01.05.74 – 30.09.74 

Zielińska Barbara 01.12.84 – 30.11.90 

Zielińska Stanisława 15.08.73 

Zielińska Zofia 01.08.73 – 20.12.98 

Zielińska-Czajkowska Eliza 02.11.87 – 26.09.94 

Ziemba Bogusława 02.02.87 – 30.06.87 

Ziemiński Andrzej 15.09.94 

Zientarska Zofia 15.03.73 – 31.12.81 
04.05.83 – 31.12.90 

Zięba Krystyna 04.05.87 – 31.07.87 

Ziębikiewicz Franciszek 01.01.63 – 30.09.72 

Ziębikiewicz Janina 01.09.63 – 22.02.72 

Ziętek Teresa 01.09.58 – 01.09.65 
01.11.75 – 20.06.76 

Ziółkowska Janina 15.03.73 – 15.03.78 

Zmoczyńska Wanda 01.01.65 – 30.09.69 

Znojek Maria 16.05.83 – 31.05.86 

Zoń Halina 01.04.88 – 30.09.89 

Zychowicz Małgorzata 01.07.99 

śeglicz Jadwiga 02.10.86 – 31.03.00 

 



 
śeromska Renata 24.08.88 – 01.12.92 

01.04.96 – 25.06.97 
16.03.98                                                                                                                                                                                                                                           

śesławska Berenika 16.12.83 – 30.06.84 

śuchowska Alfreda 01.06.71 – 15.02.72 

śujewski Andrzej 01.09.86 – 15.02.89 

śukowska Irena 01.10.57 – 30.09.58 

śukowska Joanna 03.09.87 – 18.05.88 

śuber Beata 01.09.88 – 31.10.94 

śurowska Zofia 02.09.85 

śydecka Ewa 01.07.87  

śyła Zenon 12.09.96 – 20.11.98 
01.12.99 

śywuszko Teresa  01.10.79 – 31.05.80 
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