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Wstęp

Diamentowy jubileusz Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Koninie jest okazją do
podsumowań i wspomnień. W okresie minionych 60 lat Biblioteka podlegała wielu transformacjom
i przekształceniom, ale zawsze była związana ze środowiskiem oświatowym regionu. Wspierała
szkoły i placówki, wspomagała proces kształcenia i doskonalenia nauczycieli oraz studentów
przygotowujących się do zawodu nauczycielskiego. Zawsze była miejscem, w którym można
otrzymać interesujące książki, czasopisma…
Jubileusz Biblioteki
poprzedzony został zakończeniem procesu komputeryzacji, a w
konsekwencji automatyzacji wszystkich procesów bibliotecznych. W 2011roku w Koninie oraz
filiach w Kole, Słupcy i Turku wdrożono elektroniczny system obsługi użytkowników
w programie SOWA2/MARC21. Katalogi on-line dla Konina i filii, stworzenie możliwości
zarządzania swoim kontem, wprowadzenie kart bibliotecznych z kodami kreskowymi - to ogromny
przełom w udostępnianiu zbiorów, na który od lat czekali nasi użytkownicy.
Zakres działań konińskiej biblioteki pedagogicznej ciągle poszerza się, pojawiają się nowe
formy pracy z użytkownikiem, który w dobie społeczeństwa informacyjnego staje się coraz bardziej
wymagający. W trosce o zaspakajanie jego potrzeb Biblioteka nieustannie się rozwija, pojawiają się
nowe formy pracy.
Jubileusz 60-lecia to wielkie święto dla byłych i obecnych pracowników Biblioteki. Dzięki ich
zaangażowaniu, kreatywności i profesjonalnej pracy mogła rozwijać się nasza placówka. Dzięki
nim zajmuje ważne miejsce w życiu oświatowym i kulturalnym regionu konińskiego.

Danuta Jaszczak

********

Uroczyste spotkanie z okazji jubileuszu 60-lecia PBP w Koninie
Rok 2012 ogłosiliśmy rokiem jubileuszowym Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Koninie.
Przez cały ten rok będziemy podejmować wiele działań, ale 9 maja nastąpił moment kulminacyjny,
kiedy odbyło się spotkanie byłych i obecnych pracowników z zaproszonymi gośćmi.
Uroczystość miała kameralny charakter. Termin związany był z obchodami IX
Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek pod hasłem Biblioteka ciągle w grze.
Na szczęście na początku roku ODN przenosząc się do nowego budynku oddał do naszej
dyspozycji konferencyjną salę 02 i 06. W głównej, konferencyjnej umieściliśmy baner Marszałka
Województwa Wielkopolskiego, który objął imprezę honorowym patronatem, Herb Województwa
Wielkopolskiego, baner Biblioteki, sporo miejsca zajęły kroniki, była też wystawa naszych
wydawnictw, np. Bibliografie regionu konińskiego, Rewers, informatory itp. Osobny stolik
zajmowały fotoalbumy wykonane specjalnie na 60-lecie przez Ewę Malin - długoletnią
bibliotekarkę, która choć jest na emeryturze, wciąż systematycznie nas odwiedza i wspiera.
Pochwaliliśmy się też twórczością naszych utalentowanych byłych pracowników: Lucyny Malickiej
i Zbigniewa Wojnarowskiego, których obrazy z dumą eksponowaliśmy. Pod obrazami, kolejna
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wystawa prezentowała bogaty zbiór książek autorstwa Zbigniewa Wojnarowskiego, wielokrotnie
nagradzanego literata.
W holu i sali 06 odbyła się część nieoficjalna, towarzyska, spotkania przy kawie, ciasteczku.
Naczynia, obrusy i inne akcesoria wypożyczył nam Ośrodek Szkoleniowy w Wąsoszach.
Do pomocy w obsłudze gastronomicznej poprosiliśmy uczniów Zespołu Szkół Budowlanych pod
opieką pani Aleksandry Wawrzyniak. Przygotowaliśmy stoliczki, przy których można było
powspominać, porozmawiać.
W spotkaniu uczestniczyły dwie poprzednie panie dyrektor – Irena Borkowska i Zofia
Robaszkiewicz-Kajda,

Dyrektor w latach 1985 - 1991

Dyrektor w latach 1991 - 2007

a także emeryci: Ewa Malin, Wanda Kupsik, Maria Socha, Lucyna Malicka, Krystyna
Trojanowska-Waligórska, Regina Siuba. Inni goście mili naszemu sercu, to nasi byli pracownicy:
Anna Waligórska-Kotfas, Andrzej Rogala. Oczywiście obecni pracownicy też dopisali: Aleksandra
Czajkowska, Iwona Wojtalik, Alina Marciniak, Elżbieta Smętkiewicz, Dorota Waszkiewicz, Mira
Olszak, Elżbieta Woźniak, Agnieszka Pogorzelska, Magdalena Włodarkiewicz, Anna Sosnowska,
Agnieszka Mucha-Barciszewka, Laura Lewandowska, Agata Nogal, Gertruda Rosiak, Agnieszka
Lewandowska, Sebastian Januszkiewicz, Grzegorz Ławniczak.

Wśród gości znaleźli się: Joanna Ganowicz dyrektor Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu
Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Małgorzata Hopen naczelnik Wydziału Edukacji
i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Koninie, Joanna Szydłowska kierownik Biura
Prezydenta Miasta Konina, Elżbieta Świder dyrektor Delegatury w Koninie Kuratorium Oświaty
w Poznaniu, Elżbieta Siudaj-Pogodska przewodnicząca Komisji Edukacji i Kultury Rady
Miasta Konina, dr Danuta Wańka kierownik Biblioteki Wydziału Artystyczno-Pedagogicznego
UAM w Kaliszu, dr hab. Krzysztof Walczak dyrektor Publicznej Biblioteki Pedagogicznej
Książnicy Pedagogicznej im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu,
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Wiesława Borkowicz-Olejniczak
wicedyrektor Publicznej Biblioteki
Pedagogicznej w Poznaniu, Sylwia
Kosińska
dyrektor
Biblioteki
Państwowej
Wyższej
Szkoły
Zawodowej w Koninie, Wojciech
Adaszewski
prezes
Zarządu
Okręgu Związku Nauczycielstwa
Polskiego w Koninie, Piotr Gołdyn
dyrektor Ośrodka Doskonalenia
Nauczycieli w Koninie, Joanna
Suchecka wicedyrektor Ośrodka
Doskonalenia
Nauczycieli
w Koninie, Bogdan Jankowski,
kierownik Ośrodka Szkoleniowego
w Wąsoszach.
Wanda
Musiał
dyrektor
Centrum
Szkoleniowego Wiedza w Koninie, Krystyna
Chowańska prezes Towarzystwa Przyjaciół
Dzieci w Koninie, Aleksandra Baumgart
przedstawicielka Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Koninie, Andrzej Łącki prezes konińskiego
oddziału Polskiego Towarzystwa TurystycznoKrajoznawczego, Wojciech Szymczak dyrektor
Zespołu Szkół Medycznych w Koninie, Dorota
Wierońska
dyrektor
Przedszkola
32
z Oddziałami Integracyjnymi w Koninie, Daniel
Wyderkiewicz właściciel firmy informatycznej
RDR - Systemy Informatyczne, Beata Mazurek
przedstawicielka Centrum Kultury i Sztuki w
Koninie, Danuta Olczak poetka konińska,
Janina Jankowska.
Wszystkich zebranych powitała prowadząca spotkanie Dorota Waszkiewicz, a następnie
poprosiła o zabranie głosu panią dyrektor Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Koninie Danutę
Jaszczak.
Pani Dyrektor serdecznie powitała
i oddała głos zaproszonym gościom.
Wszyscy oni przemawiali bardziej lub
mniej oficjalnie, ale usłyszeliśmy wiele
ciepłych, serdecznych, przyjaznych słów.
To właśnie te niewymuszone życzenia
sprawiły, że zapanował sympatyczny,
przyjacielski nastrój. Przez 60 lat, z
mozołem tworzyliśmy pozytywny obraz
Biblioteki Pedagogicznej i teraz przyszła
chwila, kiedy usłyszeliśmy, że warto
było. Dostaliśmy kwiaty, upominki
i życzenia, które sprawiły nam dużą
radość.
6
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Następnie głos zabrał Piotr Gołdyn
dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
w Koninie i jednocześnie autor monografii
Diamentowa książnica. W krótkim wykładzie
przybliżył historię Biblioteki zaczerpniętą
z kronik.

O współczesnych działaniach Biblioteki z prezentacją przygotowaną przez Aleksandrę
Czajkowską i Laurę Lewandowską wystąpiła Pani Dyrektor. Zwróciła uwagę zebranych, że mimo
wieku prawie emerytalnego, ciągle jesteśmy w grze, wciąż wypełniamy zadania wspierające
kształcenie i doskonalenie nauczycieli i studentów. Mamy się czym pochwalić, jesteśmy otwarci na
nowinki techniczne i wprowadzamy je w miarę możliwości finansowych. Widać nas w środowisku,
w mediach, jesteśmy rozpoznawalną marką.
Za wkład pracy byłym i obecnym pracownikom Pani Dyrektor podziękowała
okolicznościowymi dyplomami. Podobne dyplomy z podziękowaniem za współpracę i wsparcie
otrzymali zaproszeni goście.
W części artystycznej wystąpił
zaprzyjaźniony Chór Zespołu Szkół
Górniczo-Energetycznych w Koninie
pod kierunkiem Kamili Pacześnej.
Utalentowana młodzież zelektryzowała
słuchaczy
swoim
rewelacyjnym
występem.

A potem pozostało to, co zawsze budzi radość
jubilata, choćby miał 60 lat. Zgasło światło i wjechał tort
z płonącą racą. Wzbudził powszechną wesołość
i nadzieję na spełnienie marzeń o dalszej tak długiej jak
dotychczas działalności Biblioteki Pedagogicznej.
Sponsorem tortu był pan Tomasz Markowski właściciel
cukierni U Toma. Pani Dyrektor dzieliła tort
sprawiedliwie, starczyło chętnym na repetę.

No i potoczyły się rozmowy i wspominki
przy kawie, ciasteczku.
Mira Olszak
Przewodnicząca zespołu ds. obchodów
60- lecia PBP w Koninie
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Historia Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Koninie
w liczbach
O historii Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Koninie można znaleźć wiele informacji na
naszej stronie internetowej, w monografii i w różnych innych pracach. Przy okazji Jubileuszu
60-lecia obchodzonego w 2012 roku proponujemy niekonwencjonalną, obrazkową metodę
przedstawienia historii w wykresach. Wskaźniki, które występują na wykresach, odzwierciedlają
tylko podstawowe zadania Biblioteki, a więc: wielkość księgozbioru, liczbę wypożyczeń,
odwiedzin, czytelników zarejestrowanych, odwiedziny w czytelni. Nie są to oczywiście jedyne
zadania podejmowane przez nas, ale zamieszczenie innych wykresów rozmyłoby obraz, który
chcemy pokazać. Ze względu na długą historię obserwowane zjawiska oznaczamy w odstępach
dziesięcioletnich.
Czytelny jest obraz wyłaniający się z wykresów. To przełom XX i XXI wieku był dla naszej
Biblioteki „złotym czasem”. W ciągu dwudziestu lat podwoiliśmy liczbę zakupionych książek
i podobnie wzrosła liczba wypożyczeń. Te dynamiczne wydarzenia przypadają na czas kłopotów
kadrowych, więc wykonanie takiej pracy wymagało naprawdę ogromnego wysiłku.
Dziś praca Biblioteki jest bardziej stabilna, ale różnorodnych zadań przybywa. Odwiedza nas
mniej studentów i nauczycieli, ale są to czytelnicy z większymi wymaganiami i oczekiwaniami. Od
2011 roku weszliśmy w elektroniczny system obsługi czytelnika. Zmieniają się warunki pracy,
zmieniają się czasy, ale zawsze najważniejszy jest dla nas czytelnik, którego staramy się obsłużyć
w sposób najbardziej profesjonalny.
Ciekawi jesteśmy, jaki obraz Biblioteki pojawi się na wykresach za kolejne 60 lat.
Rok
1952
1962
1970
1980
1990
2000
2010

Księgozbiór
565
5462
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51877
65391
88921
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Aleksandra Czajkowska
Kierownik Działu InformacyjnoBibliograficznego i Czytelni

********
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W Jubileuszowym 2012 roku w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej pracują:

Dyrektor – Danuta Jaszczak

Samodzielny referent – Elżbieta Woźniak

Główna księgowa – Grażyna Brzozowska

11
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Dział Gromadzenia i Opracowywania Zbiorów

Kierownik – Magdalena Włodarkiewicz
Laura Lewandowska,
Agnieszka Mucha-Barciszewska,
Anna Sosnowska

Dział Informacyjno - Bibliograficzny i Czytelni

Kierownik – Aleksandra Czajkowska,
Iwona Wojtalik, Agnieszka Lewandowska

Dział Wypożyczeń z Magazynem
Kierownik – Mira Olszak
Agata Nogal,
Agnieszka Pogorzelska,
Dorota Waszkiewicz
Magazynierki:
Jadwiga Chmiel,
Elżbieta Smętkiewicz
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oraz Danuta Ligocka i Gertruda Rosiak
– łączące etat magazynierek z etatem sprzątaczek

Dział Medialno-Techniczny
Grzegorz Ławniczak

Sebastian Januszkiewicz

********
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Pracownicy PBP w Koninie w roku jubileuszowym

Pracownicy filii zatrudnieni w 2012 r., które weszły w skład struktury organizacyjnej Biblioteki
w 1975 roku
Koło:
Kierownik – Agnieszka Malińska
Iwona Kujawa, Krystyna Kowalczyk i sprzątaczka – Katarzyna Krzyżanowicz
Słupca:
Kierownik – Hanka Kasperska-Stróżyk
Anna Chudzińska i sprzątaczka – Henryka Świątnicka
Turek:
Kierownik – Ewa Kiwak
Agnieszka Graczyk, Beata Gorzkowska-Maleta ( w zastępstwie za przebywającą na urlopie
wychowawczym Katarzynę Łazugę) i sprzątaczka – Zofia Izydorczyk

********
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Parę słów o tych, których pamiętam, z którymi pracowałam
Zaczęłam pracę we wrześniu 1993 roku i przez wiele lat współpracowałam z opisanymi
poniżej osobami. Wybór ograniczyłam do tych, którzy już nie pracują, żeby móc w pełni
podkreślić ich zasługi, zamknąć w pewnym sensie ich zawodowy obraz. Luźna formuła
zamieszczonych tu wspomnień stanowi barierę w opisywaniu starań i osiągnięć pań pełniących
zaszczytną funkcję dyrektora Biblioteki.
Miałam szczęście trafić na najbardziej intensywny czas rozwoju Biblioteki: zwiększone
zakupy po wprowadzeniu tzw. cegiełki, rosnąca lawinowo liczba czytelników, odwiedzin
i wypożyczeń przysparzały dużo pracy, a obsada kadrowa była bardzo ograniczona. Bywało, że
w wypożyczalni pracowały tylko dwie osoby przy jedenastogodzinnym dniu pracy. Wtedy nie
mogło być ścisłego podziału zakresów obowiązków, ani podziału na pracowników pedagogicznych
i niepedagogicznych. Moim zdaniem, ten zespół tworzył niepowtarzalną atmosferę wspólnego
działania, a zawodowe życie przenosiło się na prywatne, na spotkania imieninowe, parapetówki,
a i bez okazji również. Ten zespół tworzył markę dzięki zaangażowaniu, fachowemu
przygotowaniu zawodowemu i nieuchwytnej nici porozumienia, że Biblioteka jest najważniejsza.
Oczywiście nad tym pozytywnym obrazem pracowali także ci, którzy dalej pracują tworząc kolejny
etap w historii Biblioteki.
Dla porządku – daty w nawiasach przy nazwiskach, to lata pracy danej osoby w Bibliotece
Pedagogicznej.
Odważnie biorę na siebie wszelkie krytyczne uwagi za zamieszczone tu absolutnie
subiektywnie potraktowane życiorysy moich koleżanek. Bazowałam na swoich, ale i innych osób
wspomnieniach, ale za ostateczny kształt odpowiadam sama. Mam też nadzieję, że moja praca
będzie impulsem do kontynuowania cyklu pod hasłem Te osoby pamiętam.
Iwona Długosz (1987-2006) pracowała początkowo w dziale opracowania, następnie pełniła
obowiązki kierownika wypożyczalni, a ostatnie pięć lat po odejściu Anny Waligórskiej w dziale
informacyjno-bibliograficznym i czytelni. Głównie kontynuowała prace nad Bibliografią oświaty
regionu konińskiego. Wykonywała mozolną pracę gromadzenia artykułów z prasy regionalnej na
temat oświaty i systematyzowała w teczkach. Z jej inicjatywy w czytelni powstał dział dla
maturzysty, czyli teczki z epokami, słowniki motywów, Cogito - wkładki. Była jedną z niewielu
osób pracujących w Bibliotece, które miały piękny charakter pisma, tak ceniony w czasach, kiedy
wszelkie druki wypełniało się ręcznie. Bibliotekarka z pokolenia na pokolenie, fachowiec,
bezkompromisowy działacz związkowy. Kierując się swoimi zasadami, konsekwentnie ich broniła,
nie ulegając wpływom. Widząc naganne zachowanie innych, sprzeczne z zasadami nieodmiennie
wyrażała zdziwienie i oburzenie. Żal, że nie pracuje z nami, a mogłaby…
Zofia Juszczak (1977-1999), to wyjątkowa postać zarówno z powodu cech charakteru, jak
i pod względem zawodowym. Dama z urodzenia, nigdy nie pozwalała sobie na zachowania łamiące
wyznaczone normy. Kulturalna, skromna, ale znająca swoją wartość. Nie okazywała złości, czy
gwałtownych emocji, a praca sekretarki nie raz przysparzała jej ku temu wielu powodów. Łagodziła
konflikty, zawsze szukała polubownego rozwiązania. Pamiętała o imieninach, rocznicach koleżanek
z pracy, zaskakiwała prezentami, które starannie dobrane sprawiały ogromną przyjemność.
Tworzyła okolicznościowe laurki, pisała wiersze i aż szkoda, że nie potrafiliśmy docenić i
wykorzystać bardziej tego talentu. Bardzo związana z Biblioteką, zaprzyjaźniona z wieloma
osobami, zawsze pogodna, nie okazująca „humorów”, nie absorbująca swoją osobą, kiedy miała
problemy z ręką nie skarżyła się, a zgadnięta o samopoczucie bagatelizowała swój ból. W pracy
uporządkowana, solidna, odpowiedzialna. W sekretariacie zawsze stały ulubione przez Panią Zosię
kwiaty. Nienaganna fryzura i starannie dobrany strój Pani Zosi stanowiły wizytówkę Biblioteki.
Wanda Kupsik (1994-2005) przyszła do Biblioteki po wieloletniej pracy w szkole. Jej talent
polonistyczny był ratunkiem dla wielu z nas, kiedy nachodziły nas wątpliwości ortograficzne.
Wanda ze swadą potrafiła nie tylko wskazać prawidłową formę w wątpliwej kwestii, ale zawsze też
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obudowywała wyjaśnienie szczegółową formułą ortograficzną lub stylistyczną. Wszelkie
dokumenty tworzone w Bibliotece, których była autorką lub je sprawdzała miały nienaganną
formę. Do dziś cytujemy słynne powiedzenie Wandzi: por, to chłopczyk, pomarańcza –
dziewczynka. Wszyscy też mówimy poprawnie – włączać, o taką formę walczyła cierpliwie, ale
skutecznie. Pracowała w wypożyczalni, a obsługiwani przez nią czytelnicy mogli cieszyć się
z kontaktu z osobą inteligentną, taktowną, cierpliwą, posługującą się nienaganną polszczyzną.
Oczywiście do czasu, kiedy Wandzi „odbierało” mowę. Problemy z krtanią właśnie były powodem,
dla którego Wanda musiała rozstać się ze szkołą, a później też skorzystała z wcześniejszej
emerytury odchodząc z Biblioteki. Tworzyła niepowtarzalny styl, nieco wycofana, mająca swój
piękny, poukładany świat. Na szczęście wspiera nas w pracach jury konkursów literackich
wykorzystując swój perfekcyjny warsztat polonistyczny.
Ewa Malin (1973-2009) przepracowała 25 lat w czytelni i pełniła funkcję kierownika tego
działu. Wzór elegancji i nienagannych manier. Autorytet zawodowy, profesjonalistka oddana pracy,
lubiana koleżanka. Specjalistka od zbierania składek na różne okazje wśród pracowników
i sumiennego rozliczania się z nich, niezastąpiona w dzieleniu tortów. Wielokrotnie nagradzana,
a także doceniana przez czytelników. Dzięki niej czytelnia mogła pochwalić się największym
zbiorem czasopism pedagogicznych nie tylko w Koninie, ale i w Wielkopolsce. O każdy tytuł
czasopisma walczyła do skutku. Wzorcowo prowadziła kartotekę zagadnieniową z pedagogiki, nota
bene pierwszą w województwie wielkopolskim. Wiele pokoleń nauczycieli wykształciło się
i doskonaliło dzięki tej kartotece. Zawsze na bieżąco z nowymi kierunkami w pedagogice, tworzyła
kolejne działy, wyprzedzając zapotrzebowanie użytkowników. Stworzyła mnóstwo zestawień
bibliograficznych, które w erze przed „googlami” były czasem jedyną pomocą w pisaniu prac
naukowych. Jej zasługą jest też wprowadzanie w arkana pracy bibliotekarskiej kilku pokoleń
bibliotekarzy, stażystów, studentów. Ustanowiła taki system pracy działu, który funkcjonuje do
dziś. Ewa Malin, to najwyższej próby bibliotekarz.
Stażem 28-letnim może pochwalić się Grażyna Magiera (1978-2006), która początkowo była
kierownikiem wypożyczalni, a następnie kierownikiem działu gromadzenia. W tym właśnie dziale
spełniała się korzystając z wrodzonej intuicyjnej umiejętności właściwego doboru zakupów.
Nowości rozchwytywane były przez czytelników natychmiast. Powiększyła księgozbiór o 28.701
książek w czasie 13.04.1992 – 29.12.2006. Przybyło też wiele broszur i zbiorów specjalnych. Nie
tylko ilość, ale i jakość tych zakupów procentuje i procentować będzie na lata. Angażowała się w
wyjazdy na targi książki, skąd wracaliśmy objuczeni stosami nowości. Na zdjęciach utrwalone są
obrazki z pokoju nr 2, na których widać, że książki są wszędzie: na półkach, stołach, podłodze. Te
zakupy możliwe były po wprowadzeniu tzw. cegiełki, którą w całości przeznaczaliśmy na zakupy
nowości. O to również Grażyna walczyła zaciekle. Konsekwentnie
dążyła do zakupu
i wykorzystania elektronicznego programu bibliotecznego w rejestracji nowości, co nastąpiło
w październiku 2004 roku, kiedy zakupiony został moduł opracowania i gromadzenia SOWA.
Wcześniej, w 2003 roku, ogłoszony został pierwszy przetarg na zakup 6 komputerów i serwera.
Zaistniała sieć, dzięki której powstawała pierwotna baza elektroniczna naszych zbiorów. Na
szczęście, po zakupie wersji SOWA 2, możliwa była konwersja, choć oczywiście nic nie przebiegło
bezboleśnie. Niezaprzeczalnie komputeryzacja zapoczątkowana została dzięki uporowi
i konsekwencji Grażyny Magiery.
Bogumiła Marczak (1993-2005), to kolejna, legendarna postać. Zatrudniona w dziale
opracowania, stała się prawą ręką Krystyny Trojanowskiej-Waligórskiej. Razem ustalały hasła
przedmiotowe do katalogu rzeczowego. Było to działanie żmudne i odpowiedzialne, ponieważ
weryfikowalne przez użytkowników. Mimo tych zajęć Bogusia była wszędzie: wypożyczała,
obsługiwała czytelnię, oklejała książki w magazynie, zarabiając na opinię tzw. „żywego srebra”.
Zawsze pełna pomysłów, usprawnień, na każdym stanowisku czuła się dobrze i wszędzie coś
poprawiała.
Fachowiec
wyszkolony
na
Uniwersytecie
Wrocławskim,
mateczniku
bibliotekoznawstwa. Dusza towarzystwa, w duecie ze Zbyszkiem Wojnarowskim tworzyła
niepowtarzalny nastrój intelektualnej zabawy słowem, nieco surrealistycznej, wyrafinowanej.
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Konsolidowała zespół, będąc z każdym w zażyłości. Lubiana nie tylko za pyszne sałatki i trafne
zakupy, ale za kontaktowość, uśmiech, życzliwość. W 2005 roku przeniosła się do Warszawy
i pracuje w Bibliotece Sejmowej, ale nadal utrzymuje z nami kontakty, przesyła książki dla naszej
Biblioteki, chętna jak zwykle do pomocy.
Maria Socha ( 1988-2007) pracowała w Bibliotece Pedagogicznej 19 lat w dziale
opracowania. Jej domeną był katalog alfabetyczny. Dziesiątki tysięcy wypełnionych na maszynie
do pisania kart katalogowych, włączanie ich do katalogów i kartotek, to praca wymagająca
systematyczności i benedyktyńskiej cierpliwości, niezbyt spektakularna, ale jakże potrzebna
i niezbędna użytkownikom. To właśnie dla ułatwienia tej żmudnej pracy ona pierwsza w 1999 roku
dostała komputer z czarno-białym ekranem podarowany przez firmę Raj Grzegorza Wasilewskiego.
Zakup drukarki był kolejnym krokiem do nowoczesności. Długie lata dopełniała dyżury w czytelni,
kiedy pracowały tam tylko dwie osoby. Niezapomniane surówki z „sercem”, to domena Marysi, ach
i jeszcze czereśnie!
Krystyna Trojanowska-Waligórska (1972 - 2003) - rekordzistka wśród pracowników
Biblioteki Pedagogicznej może pochwalić się 31-letnim stażem. Od początku zatrudniona w dziale
opracowania. To „szara eminencja” Biblioteki, jej filar i twórczyni katalogu rzeczowego. Zawsze
skupiona, poważna, ale też cierpliwa, dociekliwa i systematyczna. Za sumienną pracę nagradzana
wielokrotnie, a najwyższe odznaczenie to Złoty Krzyż Zasługi. W kontaktach koleżeńskich
zachowująca się z dystansem, ale z osobami zaprzyjaźnionymi wierny druh, wytrwały piechur
wciąż ciekawy świata.
Anna Waligórska-Kotfas (1994-2001) pracowała początkowo w wypożyczalni, potem
przeszła do czytelni. Zainicjowała tworzenie Bibliografii oświatowej początkowo województwa
konińskiego, obecnie regionu konińskiego. Posługiwała się własną maszyną do pisania na wpół
zautomatyzowaną, która wówczas zdumiewała nas nowoczesnością. Rzetelnie i sumiennie
wypełniała swoje obowiązki. Chłonna wiedzy, w czasie urlopów kształciła znajomość języka
angielskiego, która to umiejętność przydała się podczas kontaktów z Theo Richmond autora książki
Uporczywe echo. Raczej trudno nawiązywała kontakty towarzyskie, ale była zwykle uśmiechniętą,
chętną do pomocy i bardzo pracowitą koleżanką. W 2001 roku zatrudniła się w Państwowej
Wyższej Szkole Zawodowej
w Koninie i jest tam lektorką języka angielskiego.
Zbigniew Wojnarowski (1979-1996), to intelektualny filar Biblioteki. Pracował w czytelni
i tam spełniał się jako bibliotekarz, który nie musiał sięgać często do źródeł. Wiedział dużo i tym
zaskarbiał sobie podziw koleżanek i użytkowników. Prowadził kronikę Biblioteki.
Okolicznościowo tworzył wiersze i pisał dłuższe teksty trochę satyryczne, trochę prześmiewcze o
koleżankach i kolegach z Biblioteki. Sam też je ilustrował. Kiedy musiał zrezygnować z pracy
bardzo nam brakowało jego błyskotliwych puent, specyficznego poczucia humoru, dystansu. Teraz
pisze książki, słuchowiska, opowiadania. Wielokrotnie nagradzany, doceniany, rozpoznawalny
w środowisku literackim.

Mira Olszak
Kierownik Działu
Wypożyczeń z Magazynem

********
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Książka na jubileusz - świetny pomysł na 60-lecie

PBP w Koninie zorganizowała akcję Książka na jubileusz, dzięki której wzbogaciła swój
księgozbiór o 640 woluminów. W każdym przekazanym nowym egzemplarzu została
zamieszczona informacja o darczyńcy.

Dotychczas naszymi ofiarodawcami są:
Fundacja Wydawnictwa Prószyński i S-ka
Wydawnictwo eMPi2 Mariana Pietraszewskiego s.c.
Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Fundacja im. Stefana Batorego
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie
Oficyna Wydawnicza Uniwersytet Zielonogórski
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Wydawnictwo Biały Kruk
Wydawnictwo WAM
Księgarnia i Hurtownia Taniej Książki
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Muzeum Narodowe w Poznaniu
Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
Pan Robert Adamczyk
Pani Danuta Olczak
Pan Paweł Szczepankiewicz
Pan Stanisław Nawara
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu Wydawnictwo
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Wydawnictwo
Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Pani Zofia Juszczak
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Biblioteka Główna im. Andrzeja Bartnickiego Akademii Humanistycznej im. Aleksandra
Gieysztora
Pani Walentyna Pacyna
Pani Agnieszka Malińska
Pani Mira Olszak
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Pani Danuta Jaszczak
Pani Laura Lewandowska
KOWEZiU
Urząd Gminy i Miasta Kleczew
Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Biblioteka Sejmowa
Ośrodek Rozwoju Edukacji

Magdalena Włodarkiewicz
Kierownik Dział Gromadzenia i
Opracowywania Zbiorów

********
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