
 

K A L E N D A R I U M  

   

BIBLIOTEKI  PUBLICZNEJ  

MIASTA   GNIEZNA  

 
 

 

 1 9 4 5 

 
09 lutego  przyznanie bibliotece publicznej, decyzją Zarządu Miejskiego, lokalu przy ul. 

Mieczysława 6 (obecnie: Mieszka I nr 15) - były to trzy pomieszczenia o łącznej 
powierzchni 135 m², początkowo księgozbiór liczył 3.258 wol.  

   

18 lutego  uroczyste otwarcie świetlicy-czytelni  

   

01 kwietnia  rozpoczęcie prac przez kierownika Juliana Śmieleckiego i Czesławę Skrzypińską (z 
domu Szczewczyńską)  

   

03 maja  udostępnienie zbiorów czytelnikom (uruchomienie pierwszej biblioteki publicznej w 
Wielkopolsce po wojnie)  

   

10 lipca  spisanie pierwszego, tymczasowego Regulaminu Biblioteki i Czytelni Miejskiej  

  

    



 

    

1 9 4 8  

 
24 stycznia  dokonanie rejestracji biblioteki jako Publicznej Biblioteki Powszechnej Miasta 

Gniezna, kilka miesięcy później zmiana nazwy - Miejska Biblioteka Publiczna w 
Gnieźnie  

 

    

    

1 9 5 3  

 
05 listopada  przyznanie bibliotece lokalu w budynku przy ul. Chrobrego 10 i powstanie Oddziału 

Dziecięcego  

 

    

    

1 9 5 5  

 
maj  otwarcie pierwszej filii biblioteki, Filia nr 1 przy ul. Kruczej 3 o pow. 57 m²  

 

    

    

1 9 5 8 

 
21 grudnia  spotkanie autorskie z Melchiorem Wańkowiczem (sala Domu Kultury przy Parku 



 

Kościuszki 14)  

  

       

 

                                

1 9 5 9 

 
28 lutego  spotkanie autorskie z Karolem Bunschem (sala Domu Kultury przy Parku Kościuszki 

14)  

  

    

    

1 9 6 0  

 
09 lutego  spotkanie autorskie z Władysławem Broniewskim (sala Domu Kultury przy Parku 

Kościuszki 14)  

   

19 maja  spotkanie autorskie z Jarosławem Iwaszkiewiczem  

   

26 
października  

spotkanie autorskie z Magdaleną Samozwaniec    

  

    

    

1 9 6 1   

 



 

07 maja  spotkanie z krytykiem muzycznym Jerzym Waldorffem  

   

19 maja  spotkanie autorskie z Przemysławem Bystrzyckim  

   

12 
października  

spotkanie autorskie ze Stanisławem Grzesiukiem  

 

    

    

1 9 6 2  

 
19 grudnia  spotkanie autorskie ze Stanisławem Dygatem  

 

    

    

1 9 6 3  

 
06 maja  spotkanie autorskie z Kazimierą Iłłakowiczówną  

   

25 
października  

spotkanie autorskie z Antonim Gołubiewem  

   

20 grudnia  spotkanie autorskie z Eugeniuszem Pauksztą  

  

    

    

1 9 6 4  



 

 
07 lutego  spotkanie z Jerzym Topolskim, przygotowującym monografię o Gnieźnie  

   

21 lutego  spotkanie z Kazimierzem Żurowskim, archeologiem  

   

20 marca  prelekcja Brygidy Kurbisówny na tematy historyczne  

   

06 maja  spotkanie autorskie z Ireną Gumowską  

   

29 maja  wizyta bibliotekarzy z Łukowa   

 

    

    

1 9 6 5  

 
19 maja  spotkanie autorskie z Gerardem Górnickim  

 

    

    

1 9 6 6  

 

11 stycznia  spotkanie autorskie z Przemysławem Bystrzyckim  

   

28 lutego  spotkanie autorskie z Jerzym Sztaudyngerem  

   

06 maja  spotkanie autorskie z Jerzym Korczakiem  

   



 

08 lipca  wizyta bibliotekarzy z Lubelszczyzny  

   

02 grudnia  otwarcie Centrali BPMG przy ul. Mieszka I 16 (nowy lokal, w nowym budynku, z 
wolnym dostępem do półek)   

  

    

    

1 9 6 7  

 
18 lutego  spotkanie autorskie z Adamem Bohdajem  

   

27 kwietnia  spotkanie autorskie ze Stanisławą Fleszarową-Muskat  

   

12 maja  spotkanie autorskie z Wojciechem Żukrowskim  

   

19 maja  spotkanie autorskie ze Stanisławem Ryszardem Dobrowolskim  

   

26 maja  wizyta bibliotekarzy rumuńskich  

   

20 września  wizyta bibliotekarzy z Cottbus (NRD)  

   

10 
października  

spotkania autorskie z: Ryszardem Daneckim, Jerzym Ratajczakiem i Feliksem 
Fornalczykiem (biesiada tłumacz 

 

  

    

    



 

1 9 6 8  

 
29 kwietnia  spotkanie autorskie z Lechem Konopińskim  

   

06 maja  spotkanie autorskie z Moniką Warneńską  

   

21 grudnia  spotkanie autorskie z Marianem Orłoniem  

 

    

    

1 9 6 9  

 
07 marca  spotkanie autorskie z Nikosem Chadzinikolau (wpis w Złotej Księdze BPMG w języku 

greckim)  

   

29 kwietnia  spotkanie autorskie z Krzysztofem Gąsiorowskim  

   

03 maja  spotkanie autorskie z Czesławem Centkiewiczem  

   

07 maja  spotkanie autorskie z Januszem Przymanowskim  

   

10 maja  spotkanie autorskie z Haliną Snopkiewicz  

   

26 listopada  spotkanie autorskie z Jerzym Lovellem  

   

    

    



 

1 9 7 0  

 
19 stycznia  spotkanie autorskie z Jerzym Litwinowem i Jerzym Lovellem (Centrala BPMG)  

   

02 lutego  otwarcie Filii nr 2 (przy ul. Budowlanych) w pomieszczeniach piwnicznych, 
zamknięcie filii w roku 1980  

   

18 lutego  25-lecie Biblioteki, Biblioteka otrzymuje Medal Pamiątkowy XII wieków Gniezna  

   

22 lutego  spotkanie autorskie z Edwardem Balcerzanem  

   

09 marca  wizyta bibliotekarzy z Kutna  

   

18 kwietnia  spotkanie autorskie z Jalu Kurkiem  

   

15 maja  wizyta bibliotekarzy bułgarskich  

   

26 maja  sesja popularno-naukowa "Literatura w służbie Ojczyzny" (Lesław Bartelski, 
Henryk Bereza, E. Markowski)  

   

    

     

1 9 7 1  

 
10 lutego  spotkanie autorskie z Tadeuszem Wyrwą-Krzyżańskim  

   

20 lutego  sesja popularno-naukowa "Polska poezja współczesna" recytacje: Jolanta Nowak-
Węklarowa i Leszek Pollessa  



 

   

17 kwietnia  wizyta dyrektora Biblioteki Narodowej Kuby, Sieroca Ramosa  

   

05 maja  spotkanie autorskie z Erykiem Lipińskim  

   

21 maja  wizyta bibliotekarzy z Warmii i Mazur  

   

05 listopada  spotkanie autorskie z Wojciechem Natansonem  

   

29 listopada  spotkanie autorskie z Andrzejem Przypkowskim  

   

    

    

1 9 7 2  

 
08 kwietnia  spotkanie autorskie z Ireną Naganowską  

   

14 kwietnia  spotkanie  z krytykiem filmowym Krzysztofem Teodorem Toeplitzem  

   

maj  spotkanie autorskie z Czesławem Chruszczewskim i Edmundem Pietrykiem  

   

11 listopada  spotkanie autorskie z Wiktorem Woroszylskim i Andrzejem Drawiczem  

   

grudzień  spotkanie autorskie z Jerzym Harasymowiczem  

 

    

    



 

1 9 7 3  

 
14 lutego  spotkanie autorskie z Eugeniuszem Pauksztą  

 

    

    

 

1 9 7 4  

 
12 stycznia  z inicjatywy Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Poznaniu, Biblioteka Publiczna 

Miasta Gniezna rozpoczyna gromadzenie Dokumentów Życia Społecznego (DŻS-ów)   

 

    

    

1 9 7 5  

 
21 marca  powstanie Klubu Myśli Współczesnej "Argumenty", we współpracy z 

Towarzystwem Krzewienia Kultury Świeckiej w Poznaniu (cykl prelekcji dot. nauki i 
fantastyki)  

   

18 kwietnia  spotkanie autorskie z Janiną Zającówną  

   

26 kwietnia  

   

otwarcie Filii nr 3 (społeczno-polityczna) w lokalu przy ul. Lecha nr 13, księgozbiór 
tej placówki był przenoszony kilkakrotnie, a biblioteka zmieniała adresy m. in. ul. 
Mieszka I nr 17, Marchlewskiego 11, Zabłockiego 12  

   

.............  powstanie Koła Miłośników Książki (późniejsza nazwa: Koło Przyjaciół Biblioteki 



 

Publicznej Miasta Gniezna)  

 

    

    

1 9 7 6  

 
luty  powstanie Młodzieżowego Klubu Miłośników Książki "Pro Libris" z sekcjami: poezji, 

prozy, literatury dziecięco-młodzieżowej i regionalnej, od 1980 r. klub działał pod 
nazwą Młodzieżowy Klub Literacki  

   

01 czerwca  wizyta bibliotekarzy radzieckich  

   

    

    

1 9 7 7   

 
.............  otwarcie Filii nr 4 BPMG przy Zakładach Przemysłu Odzieżowego „Polanex”  

   

.............  otwarcie Filii nr 5 BPMG przy Wielkopolskich Zakładach Obuwia "Polania"  

   

15 sierpnia  powstanie przy Bibliotece Publicznej Miasta Gniezna Grupy Literackiej DRZEWO  

   

02 listopada  prelekcja prof. Benedykta Zientary "Wizerunki Pierwszych Piastów" 

  

   

    



 

    

1 9 7 8 

  
20-21 marca  XII Dekada Pisarzy Wielkopolskich - Gniezno 1978  

   

28 kwietnia  otwarcie Filii nr 6 BPMG [zbiory nieksiążkowe] przy ul. Staszica 12a  

   

04 maja  spotkanie autorskie z Aleksandrem Rymkiewiczem  

   

26-28 sierpnia  zorganizowanie, z inicjatywy Grupy Literackiej DRZEWO i BPMG, 
I Piastowskiego Lata Poezji  

   

.............  otwarcie Filii nr 7 BPMG przy ul. Kiszkowskiej   

 

  

    

1 9 7 9  

 
.............  powstanie teatrzyku Kajtuś przy Oddziale Dziecięcym [4 przedstawienia]  

   

I kwartał  otwarcie Filii nr 8 BPMG przy ul. Gajowej  

   

2-9 września  II Piastowskie Lato Poezji   

 

    

    



 

1 9 8 0  

 
07 maja  recital "Gościu, siądź pod mym liściem" dla czytelników BPMG z okazji 35-lecia 

Biblioteki Publicznej Miasta Gniezna (Wanda Warska i Andrzej Kurylewicz) w 
Teatrze im. Aleksandra Fredry  

   

18 maja  otwarcie wystawy "Gniezno w literaturze" Centrala BPMG  

   

29 sierpnia  wizyta bibliotekarzy z Tarnowskich Gór  

 

    

    

 

 

1 9 8 1   

 
29 kwietnia  spotkanie autorskie z Marianem Orłoniem (Oddział Dziecięcy)  

   

01 maja  spotkanie autorskie z Janem Józefem Szczepańskim (MOK)  

   

18 listopada  spotkanie autorskie z Andrzejem Szczypiorskim  

 

    

    

1 9 8 2  



 

 
24 czerwca  spotkanie z założycielem i kustoszem Muzeum H. Sienkiewicza w Poznaniu - 

Ignacym Mosiem  

   

27 sierpnia  spotkanie autorskie z Arturem Sandauerem (MOK)  

   

16-19 
września  

IV Piastowskie Lato Poezji  

   

05 
października  

spotkanie z wnuczką Henryka Sienkiewicza, Marią  

 

   

    

    

1 9 8 3  

 
21 stycznia  inauguracja działalności Filii nr 2 BPMG i Filii nr 6 BPMG w nowych pomieszczeniach 

przy ul. Staszica 12a  

   

31 marca  zakończenie pełnienia obowiązków dyrektora BPMG przez Mieczysława 
NADOLSKIEGO  

   

01 kwietnia  objęcie funkcji dyrektora BPMG przez Janusza AMBROŻEGO powołanego na to 
stanowisko przez Prezydenta Miasta Gniezna Henryka JASIŃSKIEGO  

   

01 maja  spotkania autorskie zorganizowane przez BPMG z Łucją Danielewską i Nikosem 
Chadzinikolau [w MPiK-u]  

   

12 maja  spotkanie autorskie z Jerzym Grupińskim  

   

03 czerwca  BPMG gości członków Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z 



 

przewodniczącym Stefanem Kubowem na czele  

   

2-4 maja  BPMG współorganizuje I Spotkania z Kulturą Robotniczą /RSTK/  

   

20-23 
września  

seminarium wyjazdowe bibliotekarzy do Chełmna, Malborka, Gdańska i Elbląga  

   

07 listopada  prelekcji doc. dra hab. Artura Kijasa "65 rocznica odzyskania przez Polskę 
Niepodległości"  

   

19 grudnia  koncert poetycko-muzyczny "Poezja współczesna"  

   

    

    

1 9 8 4  

 
23 lutego  wizyta w BPMG dr Stanisława Badonia, przewodniczącego Zarządu Okręgowego 

SBP w Poznaniu i I sekretarza KM PZPR Jana Maćkowiaka (byłego dyrektora BPMG)  

   

01 marca  wieczór poezji śpiewanej Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej w wykonaniu 
aktorów Teatru im. Aleksandra Fredry  

   

07 marca  spotkanie autorskie z Janem Dobraczyńskim (MOK)  

   

09 maja  spotkanie autorskie z Jerzym Korczakiem (Centrala BPMG)  

   

30 maja  spotkanie autorskie z Gerardem Górnickim (Centrala BPMG)  

   

04 grudnia  spotkanie autorskie z Ryszardem Lasotą  

  



 

    

    

1 9 8 5  

 
11 lutego  Biblioteka Publiczna Miasta Gniezna została wpisana do Rejestru Instytucji 

Upowszechniania Kultury (województwa poznańskiego) pod numerem B-24  

   

15 marca  BPMG przeprowadziła, z okazji swojego 40-lecia, konkurs międzyszkolny /w MOK-u/  

   

21 marca  główne obchody 40-lecia Biblioteki Publicznej Miasta Gniezna m. in. występ Teatru 
Adekwatnego z Warszawy ze spektaklem "Kubuś Fatalista" (sala MOK-u)  

   

25-26 
kwietnia  

BPMG współorganizuje XVIII Dekadę Pisarzy Środowiska Wielkopolskiego 
(spotkanie autorskie z Marcelim Kosmanem i Januszem Koniuszem ) Centrala 
BPMG  

   

06 maja  otwarcie wystawy "Bolesław Chrobry w literaturze" (Centrala BPMG)  

   

19-21 
września  

BPMG organizuje V Piastowskie Lato Poezji  

 

    

    

1 9 8 6  

 
17 marca  seminarium wyjazdowe bibliotekarzy do Wrocławia m. in. zwiedzanie "Panoramy 

Racławickiej"  

   

10-12 
września  

BPMG organizuje VI Piastowskie Lato Poezji  

   



 

08 
października  

wizyta bibliotekarzy z Brna /Czechosłowacja/  

   

16 
października  

wizyta bibliotekarzy z NRD  

   

15-24 
listopada  

dyrektor BPMG podczas pobytu w Holandii przekazuje książki dla tamtejszej Polonii 
/w Brunssum/  

   

05 grudnia  spotkanie autorskie z Krzysztofem Szymoniakiem (Centrala BPMG)  

   

09 grudnia  wizyta bibliotekarzy z województwa katowickiego  

 

    

    

1 9 8 7  

 
11 lutego  przeniesienie zbiorów Filii nr 1 BPMG do nowych pomieszczeń przy ul. Kruczej 3  

   

06 marca  spotkanie autorskie z Hanną Sygidus-Kacewicz  

   

08 kwietnia  spotkanie autorskie z Tadeuszem Wyrwą-Krzyżańskim  

   

29 kwietnia  otwarcie Fili nr 9 BPMG os. Jagiellońskie 29  

   

04 maja  spotkanie autorskie z Marcelim Kosmanem  

   

08 maja  spotkanie autorskie z Markiem Obarskim  

   

13 maja  kompleksowa kontrola działalności Biblioteki Publicznej Miasta Gniezna przez 
Główną Inspekcję Terenową /GIT/ Urzędu Rady Ministrów ze Zdzisławem J. 



 

Lichańskim na czele  

   

27 maja  spotkanie autorskie z Bronisławem Dostatnim, podróżnikiem i pisarzem  

   

10 września  wizyta kolejnej grupy bibliotekarzy z NRD  

   

17-19 
września  

BPMG organizuje VII Piastowskie Lato Poezji  

 

   

    

    

1 9 8 8  

 
24 marca  spotkanie autorskie z Leszkiem Mikułą (Centrala BPMG)  

   

20 maja  spotkanie autorskie z Markiem Zgaińskim (Centrala BPMG)  

   

24 maja  spotkanie autorskie z Lechem Konopińskim  

   

25 maja  wizyta bibliotekarzy z Brna /Czechosłowacja/  

   

09 czerwca  inauguracja III Spotkań z Kulturą Robotniczą  

   

08-10 
września  

BPMG organizuje VIII Piastowskie Lato Poezji  

 

   

    



 

    

1 9 8 9  

 

02 stycznia  przekazanie bibliotece "Domu Działkowca" przy ul. Zabłockiego 
nr 12 i utworzenie Filii nr 10  

   

14 marca  wizytacja BPMG przez Komisję Wychowania, Oświaty i Kultury Wojewódzkiej Rady 
Narodowej w Poznaniu  

   

16 maja  spotkanie autorskie z Tadeuszem Siejakiem  

   

13 listopada  spotkanie autorskie z Tadeuszem Śliwakiem (MDK)  

  

    

    

1 9 9 0  

 
19 stycznia  Biblioteka Publiczna Miasta Gniezna otrzymuje zbiorową odznakę honorową "Za 

zasługi dla rozwoju Gniezna"  

   

26 stycznia  spotkanie autorskie z Krzysztofem Grzechowiakiem (MPiK)  

   

14 marca  otwarcie Fili nr 1 BPMG przy ul. Kruczej 3 /w nowych pomieszczeniach/  

   

29 maja  spotkanie autorskie z Januszem Przybyszem  

 

    



 

    

1 9 9 1  

 
12 lutego  zarządzenie Prezydenta Miasta Gniezna o likwidacji Filii nr 10 /przy ul. Zabłockiego 

12/  

   

19 marca  spotkanie autorskie z Jerzym Grupińskim  

   

13-16 sierpnia  przeniesienie Filii nr 3 BPMG z Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. Łubieńskiego 11, 
do budynku przy ul. Zabłockiego 12  

 

    

    

 

1 9 9 2 

  
23 kwietnia  spotkanie autorskie z Małgorzatą Musierowicz (Filia nr 2 BPMG)  

   

03 czerwca  Biblioteka Publiczna Miasta Gniezna zostaje wpisana do Rejestru Instytucji Kultury 
Miasta Gniezna pod nr KR/OK./2  

   

8-9 
października  

likwidacja Filii nr 5 BPMG w WZO "Polania" ul. 22 Lipca  

   

26 listopada  spotkanie autorskie z Ewą Najwer  

 

  

    



 

    

1 9 9 3  

 
24 stycznia  niedziela, potężna wichura zrywa dach nad magazynem rezerw bibliotecznych 

"akcja zabezpieczania zbiorów" /budynek przy ul. Zabłockiego 12/  

   

02 grudnia  wizyta bibliotekarzy holenderskich z Północnej Brabancji  

 

  

    

   1 9 9 4  

 
24 marca  posiedzenie Zarządu Miasta, na którym zdecydowano o wprowadzeniu rocznej 

opłaty rejestracyjnej oraz likwidacji Filii nr 7 i 8 BPMG  

   

    spotkanie autorskie z Emilią Waśniowską  

  

    

    

1 9 9 5  

 
01 stycznia  wprowadzenie w BPMG jednorazowej, rocznej opłaty rejestracyjnej  

   

13 stycznia  przeprowadzka dyrekcji, administracji i księgowości BPMG, z lokalu przy ul. Mieszka 
I nr 16, do lokalu przy ul. Staszica 12a  

   



 

06 kwietnia  likwidacja Filii nr 4 BPMG przy ul. Roosevelta /ZPO „Polanex”/  

   

24 kwietnia  finał konkursu czytelniczego dla szkół podstawowych, inaugurujący 50-lecie BPMG  

   

25 maja  główne uroczystości związane z 50-leciem Biblioteki Publicznej Miasta Gniezna  

 

  

    

    

1 9 9 6  

 

22 lutego  uroczystość 40-lecia Filii nr 1 BPMG  

   

01 września  likwidacja Filii nr 7 i nr 8 BPMG na mocy uchwały Zarządu Miasta  

   

03 listopada  wizyta uczestników III Forum Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich (obrady w 
MPPP)  

   

14 listopada  wizyta delegacji bibliotekarzy z Tilburga (Holandia)  

   

    

    

1 9 9 7  

 
20 marca  wykład ks. prof. Kazimierza Śmigla na temat św. Wojciecha  

   

28 marca  wichura zrywa dach z budynku przy ul. Zabłockiego 12 (Filia nr 3 BPMG)  



 

   

11 kwietnia  wizyta bibliotekarzy ze środowiska krakowskiego  

   

03 czerwca  udział bibliotekarzy w uroczystościach związanych z 1000-leciem śmierci św. 
Wojciecha w Gnieźnie z udziałem papieża Jana Pawła II  

   

11 czerwca  spotkanie integracyjne z bibliotekarzami gnieźnieńskich szkół podstawowych (w 
gabinecie dyrektora BPMG)  

   

28 lipca  zaprezentowanie wiceprezydentowi Andrzejowi Grzelakowi, opracowania 
"Przygotowanie i przebieg obchodów milenium śmierci św. Wojciecha w Gnieźnie" 
- artykuły prasowe 1995-1997, autorzy: Alicja Wegnerska i Janusz Ambroży  

   

01 
października  

wizyta bibliotekarzy z województwa toruńskiego  

 

    

    

 

1 9 9 8  

 
24 lutego  przyjazd bibliotekarzy z Nysy, która ucierpiała w czasie powodzi, przekazanie 486 

wol. wybranych z magazynu rezerw bibliotecznych przy ul. Zabłockiego 12  

   

06 kwietnia  demontaż starych maszyn do kodowania i pisania (opracowanie zbiorów)  

   

29 kwietnia  finał konkursu "Astrid Lindgren - współczesny klasyk literatury dziecięcej"  

   

08 maja  seminarium wyjazdowe pracowników BPMG do Winnej Góry i Śmiłowa  

   



 

12 maja  wizyta bibliotekarzy wielkopolskich  

   

04 czerwca  sprawozdanie finansowe BPMG nie zostaje przyjęte przez Zarząd Miasta, następują 
cięcia finansowo-budżetowe i ograniczenia wydatków  

   

27 listopada  spotkanie autorskie z pisarzem Andrzejem Górnym  

   

10 grudnia  otwarcie wystawy "Ziemia Gnieźnieńska w literaturze Powstania Wielkopolskiego 
1918/1919" połączone z wykładem Grzegorza Łukomskiego pt.: "Gniezno w 
literaturze Powstania Wielkopolskiego 1918/1919"  
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06 maja  pracownicy BPMG zwiedzają bibliotekę Wyższego Prymasowskiego Seminarium 

Duchownego w Gnieźnie oraz Archiwum i Muzeum Archidiecezjalne, a także 
podziemia katedry  

   

13 maja  wizyta bibliotekarzy leszczyńskich  

   

22 czerwca  spotkanie autorskie z Bronisławem Dostatnim, pisarzem i podróżnikiem  

   

06 listopada  zakończenie działalności przez Koło Przyjaciół BPMG  

   

19 listopada  BPMG współorganizatorem XXII Międzynarodowego Listopada Poetyckiego 
(w ZSE-O) m. in. Julia Pawlicka, Elżbieta Cwojdzińska, Anna Smolenko i Dawid 
Jung) 

   



 

27 grudnia  spotkanie autorskie z Pawłem Soroką   
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25 stycznia  wykład ks. dyr. Mariana Aleksandrowicza (Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie) 

nt.: "Zjazd Gnieźnieński - jego wpływ na dalszy rozwój państwowości polskiej"  

   

12 marca  udział bibliotekarzy w Zjeździe Gnieźnieńskim (przyjazd prezydentów Polski, Litwy, 
Słowacji, Niemiec i Węgier)  

   

20 kwietnia  przeprowadzenie konkursu "Jaka jesteś Europo?" Biblioteka Główna BPMG  

   

23 maja  wyjazd pracowników BPMG do Leszna i Rydzyny  

   

25 maja  otwarcie wystawy "Milenium Zjazdu Gnieźnieńskiego"  

   

28 września  wizyta bibliotekarzy z województwa lubuskiego  

   

02 
października  

likwidacja punktu bibliotecznego w Szpitalu Miejskim w Gnieźnie  

   

20 
października  

spotkanie z pisarzami środowiska wielkopolskiego w Bibliotece Głównej BPMG  

   

28 grudnia  otwarcie wystawy "975 rocznica koronacji Bolesława Chrobrego" połączona z 
publiczną prezentacją opracowania "1000 rocznica Zjazdu Gnieźnieńskiego" - 
przygotowanie i przebieg uroczystości (zbiór artykułów prasowych)    
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02 kwietnia  otwarcie wystawy "Unia Obywateli Europy" w czytelni Biblioteki Głównej przy ul. 

Mieszka I nr 16  

   

09 maja  konferencja prasowa wiceprezydenta Andrzeja Grzelaka z okazji "Dnia 
Bibliotekarza", przekazanie przez dyrektora BPMG opracowania "1000 rocznica 
Zjazdu Gnieźnieńskiego" - przygotowania i przebieg uroczystości (artykuły prasowe)  

   

11 maja  otwarcie wystawy "120 rocznica urodzin gen. Władysława Sikorskiego" (Filia nr 2 
BPMG)  

   

02 sierpnia  otwarcie pierwszej wystawy w nowej sali wystawowej BPMG przy ul. Staszica 12a 
"Stefan Kardynał Wyszyński - Prymas Tysiąclecia" połączonej z wykładem ks. 
Andrzeja Jasińskiego "Stefan Kardynał Wyszyński - Arcybiskup Gniezna i 
Warszawy - Prymas Polski"  

   

14 listopada  otwarcie wystawy "100 rocznica procesu Dzieci Wrzesińskich i ich Rodziców przed 
sądem pruskim w Gnieźnie oraz 95. rocznica strajku Dzieci Gnieźnieńskich"  

   

10 grudnia  otwarcie wystawy "Śladami polskich laureatów literackiej Nagrody Nobla"  
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30 stycznia   spotkanie autorskie z Teresą Tomsią (Filia nr 2 BPMG)  

   

09 kwietnia   spotkanie autorskie ze Stanisławą Łowińską (MOK)  

   

22 kwietnia   otwarcie wystawy "Gnieźnieńskie wspomnienia Milenijne 1997-2002"  

   

09 maja   wyjazd pracowników BPMG do Kalisza i Gołuchowa  

   

04 czerwca   spotkanie autorskie z Tomaszem Wincentym Rzepą  

   

01 
października  

otwarcie wystawy "Józef Chociszewski - gnieźnieńskie lata"  

   

15 
października  

spotkanie autorskie z prof. Ireną Obuchowską (Filia nr 2 BPMG)  

   

09 grudnia  wykład prof. Kazimierza Ilskiego "Początki chrześcijańskiej Europy" (Filia nr 2 
BPMG)  
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02 stycznia  przygotowanie wystawy "Powstanie Wielkopolskie 1918/1919 w grafice" ze 

zbiorów Ludwika Krumreya  

   



 

15 stycznia  otwarcie wystawy "Józef Piłsudski 1867-1935"  

   

28 kwietnia  spotkanie ze Stefanem Drajewskim (Filia nr 2 BPMG)  

   

20 maja  dyrektor BPMG wprowadza w życie (w formie zarządzenia) "Zasady polityki 
gromadzenia zbiorów w Bibliotece Publicznej Miasta Gniezna w latach 2003-2007"  

   

10 września  spotkanie autorskie z Wandą Chotomską  

   

27 września  otwarcie wystawy "Gniezno w numizmatyce i medalierstwie" z okazji 40-lecia koła 
Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego w Gnieźnie  

   

04 
października  

wyjazd bibliotekarzy BPMG do Lądu i Lichenia  

   

05 listopada  otwarcie wystawy "Ziemia Święta w fotografii i literaturze" połączone z prelekcją 
dyrektora BPMG "Pielgrzymowanie Polaków do Ziemii Świętej"  

   

28 listopada  wykład prof. Zbyszko Melosika "Młodzież w społeczeństwie współczesnym" (Filia 
nr 2 BPMG)  

   

17 grudnia  otwarcie wystawy "Aby pamięć przetrwała" i "Miejsca pamięci Powstania 
Wielkopolskiego 1918/19 na Ziemi Gnieźnieńskiej" połączone z prelekcją dra 
Roberta Andrzejewskiego "Rola i znaczenie Gniezna w okresie Powstania 
Wielkopolskiego 1918/19"  
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07 stycznia  Wizyta w BPMG Jana Krajewskiego, przewodniczącego Związku Bibliotek Polskich  

   

19 stycznia  przystąpienie Biblioteki Publicznej Miasta Gniezna do Polskiego Związku Bibliotek 
(certyfikat członkowstwa nr 92)  

   

19 stycznia  wprowadzenie systemu komputerowego SOWA w BPMG do opracowywania książek  

   

11 marca  prelekcja Piotra Fischera "Roman Dmowski"  

   

22 kwietnia  otwarcie wystawy "Pielgrzymki Ojca Św. do grobu św. Wojciecha - 25 lecie 
pierwszej wizyty"  

   

29 kwietnia  impreza biblioteczna w Wypożyczalni dla Dzieci BG BPMG "Co każdy Europejczyk 
wiedzieć powinien" z udziałem Jaromira Dziela, Prezydenta Miasta Gniezna  

   

01 maja  wyjazd na spotkanie integracyjne pracowników BPMG do gospodarstwa 
agroturystycznego HULA w Gutowie Małym  

   

10 sierpnia  otwarcie wystawy "Udział Gnieźnian w Powstaniu Warszawskim" połączone z 
projekcją filmu dokumentalnego Bogumiła Bieleckiego "Gnieźnianie w Powstaniu 
Warszawskim"  

09 września  wykład Piotra Fischera "65 rocznica wybuchu II wojny światowej" (Filia nr 2 BPMG)  

   

23 
października  

inauguracja I Gnieźnieńskich Warsztatów Humanistycznych (dla gnieźnieńskich 
maturzystów) w Wypożyczalni dla Dzieci BG  

   

16 listopada  otwarcie wystawy "X-lecie Towarzystwa Przyjaciół Lwowa i Kresów Południowo-
Wschodnich - Koło w Gnieźnie"  

   

26 listopada  Rada Miasta Gniezna uchwala dla Biblioteki Publicznej Miasta Gniezna nowy statut  

   

01 grudnia  spotkanie autorskie z Janiną Papuzińską (Filia nr 2 BPMG)  



 

   

02 grudnia  wykład prof. Bogumiły Kaniewskiej "Fantasy - filozofia czy romans, europejska 
powieść dla młodych czytelników" (Filia nr 2 BPMG)  

   

15 grudnia  spotkanie autorskie z Zygmuntem Rolą  
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22 stycznia  wykład prof. Kazimierza ILSKIEGO "Aleksander Macedoński" w ramach II 

Gnieźnieńskich Warsztatów Humanistycznych (Wypożyczalnia dla Dzieci BG  
BPMG)  

   

28 lutego  otwarcie wystawy "Gnieźnieńskie Jednostki Morskie"  

   

20 kwietnia  podsumowanie konkursu "Św. Wojciech patron Gniezna, patron Polski, patron 
zjednoczonej Europy" z udziałem JE ks. bpa Bogdana Wojtusia  

   

27 kwietnia  wizyta w BPMG i na wystawie "Gnieźnieńskie Jednostki Morskie" matek 
chrzestnych statków i okrętów: Joanny Krumrey, Janiny Wardęgi i Haliny 
Ostrzyckiej  

   

28 kwietnia  otwarcie wystawy "Bolesław Chrobry. W 980. rocznicę koronacji i 20-lecie 
odsłonięcia pomnika" oraz podsumowanie konkursu "Bolesław Chrobry, nasz 
pierwszy król"  (Filia nr 2 BPMG)  

   

16 sierpnia  wizyta w BPMG i na wystawie prof. Jerzego Sobocińskiego, autora pomników 
gnieźnieńskich m. in. Bolesława Chrobrego i Św. Wojciecha  

   

25 sierpnia  spektakl teatrzyku Huśtawka z Wrocławia pt.: "Przeprowadzka" Dorota Abbe i 
Krzysztof Zych  



 

   

15 września  otwarcie wystawy "Zjazd Gnieźnieński (2000) - pięć lat później"  

   

25 
października  

połączenie zbiorów Filii nr 3 ze zbiorami Filii nr 2 i opuszczenie budynku przy ul. 
Zabłockiego 12  

   

29 listopada  otwarcie wystawy "60-lecie Towarzystwa Miłośników Gniezna"  
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09 luty  otwarcie wystawy "Czy mnie jeszcze pamiętasz" (okładki płyt analogowych) Filia nr 

2 BPMG  

   

01 marca  inauguracja IKONKI, bezpłatne stanowiska dostępu do Internetu (czytelnia Biblioteki 
Głównej przy ul. Mieszka I 16)  

   

27 marca  spotkanie autorskie z Andrzejem Górnym, pisarzem, uczestnikiem wydarzeń 
Czerwca 1956  

   

30 marca  otwarcie wystawy "Gnieźnieńska Kolej Wąskotorowa - wczoraj i dziś" połączone z 
promocją książki Marka Torzewskiego "Gnieźnieńska i Wrzesińska. Koleje 
wąskotorowe"  

   

18 kwietnia  spotkanie autorskie z Pawłem Soroką  

   

12 maja  wręczenie po raz pierwszy honorowego wyróżnienia "Biały papirus"  

   



 

16 maja  wyjazd pracowników BPMG do Biblioteki Kórnickiej i Rogalina  

   

22 maja  spotkanie autorskie z Krzysztofem Kuczkowskim i Wojciechem Kassem 
(prowadzenie : Krzysztof Szymoniak)  

   

04 
października  

otwarcie wystawy "W obronie mowy ojczystej - 100. Rocznica strajku Dzieci Ziemii 
Gnieźnieńskiej"  

   

16 
października  

otwarcie wystawy fotogramów "Ostatnia pielgrzymka Jana Pawła II do Gniezna" 
oraz wystawy medali "Śladami pielgrzymek Jana Pawła II do Polski"  

   

05 grudnia  spotkanie autorskie z Tomaszem Wincentym Rzepą (prowadzenie: Sławomir 
Kuczkowski)  

   

07 grudnia  otwarcie wystawy "Miejsca pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/19" obecny 
na uroczystości Paweł Anders z WPB i CAK w Poznaniu (autor większości 
prezentowanych fotogramów)  

   

18 grudnia  spotkanie autorskie z Jolantą Nowak-Węklarową (Filia nr 2 BPMG)  
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22 stycznia  uruchomienie licznika odwiedzin strony internetowej BPMG  

   

15 lutego  wykonanie pierwszego podpisu elektronicznego przez dyrektora BPMG i główną 
księgową BPMG (4 przelewy)  

   

26 lutego  spotkanie młodzieży z Martą Guśniowską (pisanie scenariuszy)  

   



 

09 marca  otwarcie okolicznościowej wystawy z okazji Dni Irlandzkich  

   

27 marca  otwarcie wystawy "Stanisław Samostrzelnik - iluminator ksiąg"  

   

02 kwietnia  uroczyste uruchomienie elektronicznej Wypożyczalni dla Dorosłych przy ul. Mieszka 
I nr 16 (z udziałem Jacka Kowalskiego, prezydenta i Roberta Andrzejewskiego, 
zastępcy prezydenta)  

   

23 kwietnia  przekazanie przez młodych czytelników  Wypożyczalni dla Dzieci "Księgi 
imieninowej dla miasta" przewodniczącemu Rady Miasta Gniezna Jerzemu 
Stachowiakowi i zastępcy prezydenta Robertowi Andrzejewskiemu  

   

10 maja  finał konkursu międzyszkolnego organizowanego przez BPMG "Cudowny świat 
Astrid Lindgren" (w SP. nr 12)  

   

01 czerwca  spotkanie autorskie z Wiolettą Piasecką  

   

12 czerwca  otwarcie wystawy "II Zjazd Gnieźnieński (1997) w dziejach miasta"  

   

17 lipca  wizyta starosty gnieźnieńskiego Krzysztofa Ostrowskiego i prezydenta miasta Jacka 
Kowalskiego w BPMG (sprawy związane ze zbliżającą się 90. rocznicą Powstania 
Wielkopolskiego 1918/19)  

   

01 września  uroczysta Msza Św. w intencji bibliotekarzy w kościele pw. Św. Wawrzyńca, pod 
przewodnictwem ks. kan. Jana Szrejtera proboszcza parafii  

   

15 września  wizyta w BPMG pilskich bibliotekarzy, w drodze do Kościelnej Wsi i Gołuchowa (na 
święto patronalne bibliotekarzy wielkopolskich)  

   

16 
października  

uroczysty jubileusz 30-lecia Grupy Literackiej DRZEWO (Filia nr 2 BPMG)  

   

29 
października  

wykład dra Tomasza Mazurkiewicza „Sztuka pisania” (Filia nr 2 BPMG)  

   



 

13 listopada  wykład dr Teresy Jędrzak-Gierszewskiej „Młodzież wobec bolączek współczesnego 
świata” (Filia nr 2 BPMG)  

   

27 listopada  otwarcie wystawy "Znani ludzie książki w Gnieźnie w XIX wieku i pierwszej połowie 
XX wieku – do 1939”  

   

11 grudnia  spotkanie autorskie z Justyną Szymańską (Filia nr 2 BPMG)  
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09 marca  otwarcie wystawy fotograficznej Anny Zielińskiej „Irlandia monastyczna”  

   

10 kwietnia  otwarcie wystawy "Nasze pasje w jesień życia” (prezentacja twórczości artystycznej 
uczestników Gnieźnieńskiego Uniwersytetu III Wieku)  

   

22 kwietnia  impreza w Wypożyczalni dla Dzieci BG BPMG „Blaski i cienie pracy włodarza 
miasta” z udziałem Jacka Kowalskiego, prezydenta miasta i dzieci z gnieźnieńskich 
przedszkoli  

   

08 maja  „Dzień Bibliotekarza” (Filia nr 2 BPMG) z udziałem prezydenta miasta, Jacka 
Kowalskiego i zastępcy Roberta Andrzejewskiego, połączony z wręczeniem 
Nagrody Pąsowej Róży  

   

19 maja  otwarcie wystawy – galerii amatorskich prac plastycznych uczniów Gimnazjum nr 3 
w Gnieźnie (Hubert Maćkowiak, Mateusz Witczak, Mateusz Wesołowski). Motto 
wystawy: "Nie istnieje nic takiego, czego sztuka by nie mogła wyrazić” (Oskar Wilde)  

   

20 maja  wyjazd pracowników BPMG do biblioteki w Pleszewie (na zaproszenie dyrektor 
Elżbiety Mielcarek, zwiedzanie m. in. zespołu pałacowo-parkowego w Dobrzycy i 



 

Muzeum Piekarstwa w Pleszewie)  

   

28 maja  wizyta w BPMG bibliotekarzy z Opatówka z dyr. Jadwigą Maluśką  

   

09 września  uroczyste uruchomienie skomputeryzowanej Wypożyczalni dla Dzieci przy ul. 
Mieszka I 15  

   

22 września  udział bibliotekarzy BPMG w V Patronalnym Święcie Wielkopolskich Bibliotekarzy 
(Słupca, Ląd i Strzałkowo)  

   

30 września  otwarcie wystawy „Dokumenty Życia Społecznego w zbiorach Biblioteki Publicznej 
Miasta Gniezna”  

   

09 
października  

wykład prof. Przemysława Czaplińskiego „Lekcja z panem od poezji” (Filia nr 2 
BPMG)  

   

20 
października  

wykład prof. Mieczysława INGLOTA z Wrocławia „O miłości romantycznej” (Filia nr 
2 BPMG)  

   

04 listopada  otwarcie wystawy „Plakaty teatralne w zbiorach Teatru im. Aleksandra Fredry  w 
Gnieźnie i Biblioteki Publicznej Miasta Gniezna” 

 

06 listopada  spotkanie autorskie z Grzegorzem Kasdepke w Wypożyczalni dla Dzieci BG BPMG  

   

20 listopada  spotkanie autorskie Jerzego Kałwaka i Macieja Krzyżana, połączone z wystawami: 
obrazów (Barbary Krzyżan) i fotografii „Gniezno nieoficjalne” (Wiktorii Kałwak); 
prowadzenie: Krzysztof Szymoniak (Filia nr 2 BPMG)  
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15 stycznia  

  

otarcie wystawy fot. "Dolomity". Autorzy zdjęć: Roman Górczak, Maciej Kwacz i 
Sławomir Kościelski (hol biblioteki ul. Staszica 12a)  

  

16-20 lutego  

  

VI Gnieźnieńskie Warsztaty Humanistyczne  

  

11 marca  

  

otwarcie wystawy "Ani chwili nudy, z Gniezna na morze" oraz spotkanie autorskie 
z Mariuszem Borowiakiem (biblioteka przy ulicy Staszica 12a)  

  

24 marca  

  

otwarcie wystawy fotograficznej "Aritis est cellare artem" (Sztuką jest ukryć 
sztukę), autorem zdjęć: Marta Kasprzyk, uczennica II LO w Gnieźnie  
 

02 kwietnia  

  

"Maraton Baśni Andersena", czytanie dzieciom (Wypożyczalnia dla Dzieci, ul. 
Mieszka I nr 15  
 

11 maja  

  

spotkanie autorskie z Izabellą Klebańską  
 
 

12 maja  

  

odebranie w Kaliszu I nagrody marszałka woj. wielkopolskiego w konkursie - nasz 
projekt "Złap bakcyla na czytanie"  

  

28 maja  

  

finał konkursu międzyszkolnego "Literackie potyczki biblioteczne" w Sz. P. nr 3 w 
Gnieźnie (BPMG - współorganizator)  

  

02 czerwca  

  

otwarcie wystawy fot. "03 czerwca 1979 r. w historii Gniezna", autorem zdjęć: 
Władysław Nielipiński (hol biblioteki przy ulicy Staszica 12a)  

  

06 czerwca  

  

wyjazd gnieźnieńskich bibliotekarzy do Muzeum Powstania Warszawskiego i 
Wilanowa  

  

04 września  

  

 posiedzenie Komisji Promocji, Kultury i Turystyki Rady Miasta Gniezna w     
wyremontowanej sali reprezentacyjnej BPMG (ul. Staszica 12a)  

  

12 września  

  

 wizyta bibliotekarzy z Gorzowa Wlkp  

  

29 września  

  

 spotkanie autorskie z Krzysztofem Szymoniakiem i promocja książki "Pokój bez 
okien"  

  



 

02 października  

  

otwarcie wystawy "OBECNOŚĆ - prezentacja drogi twórczej Mirosława 
Skrzypkowskiego"  

  

09 października  

  

  otwarcie wystawy medali i plakatów z okazji IX Dnia Papieskiego (hol    
  biblioteki przy ul. Staszica 12a)  

  

20 października  

  

 wykład prof. Piotra Śliwińskiego (UAM) nt. polskiej literatury  
 współczesnej  

  

26 października  

  

 uruchomienie bezpłatnego dostępu do Internetu (Filia nr 2 BPMG)  

  

04 listopada  

  

 podsumowanie akcji "Podaruj książkę" dla Polaków na Ukrainie”  
    (koordynator BPMG)  

  

18 listopada  

  

wykład prof. Włodymyra Wasyłenko "W kręgu mitologii Słowian"  

  

25 listopada  

 

finał konkursu plastycznego "Miś z bajki, wiersza i piosenki" (Wypożyczalnia dla 
Dzieci BG)  

  

04 grudnia otwarcie wystawy fot. "Parowozownia (przed CanDiD)", autorem zdjęć: Waldemar 
Lisiecki (hol biblioteki ul. Staszica 12a)  

 

 
 

 

 
2 0 1 0 

 
05 stycznia uruchomienie bezpłatnego dostępu do Internetu w Filii nr 9 BPMG (os. Jagiellońskie 

29)  

  

12 stycznia otwarcie wystawy fot. "Gniezno po zmierzchu", autor zdjęć: Jerzy Gozdowski (hol 
biblioteki ul. Staszica 12a)  

  



 

06 lutego otwarcie wystawy fot. "Interpretacje", autorzy zdjęć: studenci III roku 
kulturoznawstwa GWSH-M "Milenium" (hol biblioteki ul. Staszica 12a)  

  

11 lutego uroczyste podsumowanie konkursu literackiego "Moja opowieść wigilijna" - 
Wypożyczalnia dla Dzieci BG  

  

06 kwietnia spotkanie autorskie z Pawłem Soroką połączone z wystawą prac plastycznych i 
promocją książki poetyckiej "Wyzwalanie wyobraźni" - sala reprezentacyjna ul. 
Staszica 12a  

  

20 kwietnia spotkanie autorskie z Grzegorzem Kasdepke - Wypożyczalnia dla Dzieci BG  

  

22 kwietnia spotkanie autorskie z Janem Grzegorczykiem - sala reprezentacyjna ul. Staszica 12a  

  

23 kwietnia finał konkursu plastycznego pt. "Zbudź legendę o Gnieźnie" - Wypożyczalnia dla 
Dzieci BG  

  

14 maja 
 
24 maja   
2 czerwca 

seminarium wyjazdowe pracowników BPMG do bibliotek Gorzowa Wlkp  
 
przeprowadzenie pierwszej inwentaryzacji zbiorów metodą elektroniczną 

  

15 czerwca otwarcie wystawy "Pasje naszych czytelników" - sala wystawowa ul. Staszica 12a  

  

28 lipca spotkanie autorskie z Krzysztofem Szymoniakiem, Dawidem Jungiem, Maciejem 
Krzyżanem i Jerzym Kałwakiem - sala reprezentacyjna ul. Staszica 12a  

 

04 sierpnia otwarcie wystawy "Plakaty polskich filmów 2005-2008" - hol biblioteki ul. Staszica 
12a  

  

02 września otwarcie wystawy "Plakaty Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy" - hol 
biblioteki ul. Staszica 12a  

  

10 września wizyta pracowników kultury i bibliotekarki z Radwiliszek  

  

11 września udział bibliotekarzy BPMG w VII Patronalnym Święcie Wielkopolskich Bibliotekarzy 
(Lednica - Gniezno)  



 

  

14 września spotkanie autorskie z Mirosławą Woźną - sala reprezentacyjna ul. Staszica 12a  

  

01 października uruchomienie elektronicznej wypożyczalni - Filia nr 2 ul. Staszica 12a  

  

06 października otwarcie wystawy plakatów z "Dni Papieskich" - okna BG, oraz podsumowanie 
konkursu "Taki duży, taki mały, może świętym być"  

  

25 października wykład Andrzeja Malickiego dla licealistów pt. "Kultura żywego słowa", w ramach 
VII Gnieźnieńskich Warsztatów Humanistycznych - sala reprezentacyjna ul. Staszica 
12a  

  

26 października otwarcie wystawy fot. "Gniezno oczami seniora", autorzy zdjęć: D. Burchardt, M. 
Gostyńska, A. Przybylska, T. Ryczkowska, B. Wolna, J. Gozdowski, R. Górczak, Br. 
Wolnowski i M. Zieliński - hol biblioteki ul. Staszica 12a  

  

03 listopada wieczór poetycki Danieli Zybalanki-Jaśko - sala reprezentacyjna ul. Staszica 12a  

  

08 listopada spotkanie z cyklu "Gniezno - znane i nieznane" połączone z promocją książki 
Tomasza Tomkowiaka "Tajemnice Gniezna" - sala reprezentacyjna ul. Staszica 12a  

  

19 listopada Światowy Dzień Pluszowego Misia w Wypożyczalni dla Dzieci BG oraz w 
Przedszkolu nr 17 "Piastowska Gromada" 

  
 

01 grudnia inauguracja "Przeglądu Prasy" na stronie www. Biblioteki Publicznej Miasta 
Gniezna  

  
15 grudnia otwarcie wystawy "Exlibrisy w zbiorach Janusza Kubackiego-Gorweckiego" (hol 

biblioteki ul. Staszica 12a)  

  
  

 2011 

12 lutego otwarcie wystawy „Fotoigrce” studentów III roku kulturoznawstwa WSH-M 



 

Milenium 

 

16 marca poświęcenie wyremontowanego lokalu Filii nr 2 przez ks. kan. Stanisława Pietrzaka 

 

27 kwietnia wręczenie wyróżnienia w konkursie Mistrz Promocji Czytelnictwa dla BPMG w W-

wie (Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich) 

  

29 kwietnia otwarcie wystawy prac plastycznych „Przyroda choruje – przyjaciół potrzebuje” 

 

10 maja wykład prof. Piotra Śliwińskiego „Jasne i ciemne źródła poezji Czesława Miłosza”  

 

18 maja spotkanie autorskie z Maciejem Krzyżanem połączone z promocją tomiku 

„Tymczasem wracam do swoich” 

 

30 maja otwarcie wystawy „Wyobraźnia oczu i rąk, czyli jak czytać świat wszystkimi 

zmysłami” 

 

11 czerwca otwarcie wystawy plakatu „Premiery filmowe roku 2008” 

 

15 czerwca wykład dra Jana Miłosza „Pierwszy bunt – Poznański Czerwiec 56” 

 

02 sierpnia otwarcie wystawy pamiątek „Kardynał Stefan Wyszyński (1901 – 1981)” 

 

21 września wykład dra Olafa Bergmana „Sport jako fenomen XXI wieku” 

 

03 października zakończenie komputeryzacji BPMG (ostatnia wypożyczalnia elektroniczna – Filia nr 9) 

 

06 października otwarcie wystawy prac plastycznych „Moja modlitwa” oraz wystawy medali 

„Śladami Jana Pawła II po Polsce” 



 

 

19 października wykład dra Jana Miłosza „Millenium czy tysiąclecie – obchody tysiąclecia” 

 

25 października spotkanie poetyckie z Julią Pawlicką-Dekert 

 

 

27 października 

 

otwarcie wystawy fot. „Kapliczki, figury i krzyże przydrożne”  

03 listopada wręczenie nagrody głównej im. Andrzeja Wojtkowskiego – dyrektorowi BPMG 

 

08 listopada otwarcie wystawy „Znalezione w książkach” 

 

17 listopada spotkanie autorskie ze Szczepanem Kropaczewskim  

 

24 listopada spotkanie autorskie z Tomaszem Wincentym Rzepą 

 

06 grudnia otwarcie wystawy fot. Klubu FOTO 50+ „Pory roku, pory życia” 

 

14 grudnia wykład dra Olafa Bergmana „Powstanie Wielkopolskie jako jeden z 

najważniejszych i zapomnianych momentów historii” 

 

 2012 

09 stycznia wernisaż wystawy fotograficznej „Teatr w fotografii Mirosława Skrzypkowskiego” 

27 stycznia spotkanie autorskie z Ryszardem Grajkiem  

15 marca wernisaż wystawy „Od fotografii analogowej do cyfrowej – historia fotografii” Klub 

FOTO 50+  

19 marca wernisaż wystawy fotograficznej Teresy Ryczkowskiej „Turcja bez retuszu” 

27 marca nagrodzenie Ewy Jaworskiej (kustosz Filii nr 2) statuetką w konkursie na najlepiej 

przeprowadzoną kampanię społeczną Cała Polska Czyta Dzieciom w roku szkolnym 



 

2010/2011 

04 kwietnia przejście z systemu SOWA do systemu SOWA2/MARC21 (Zintegrowany System 

Zarządzania Biblioteką) 

17 kwietnia otwarcie wystawy fotograficznej Jerzego Andrzejewskiego „Architektura romańska i 

gotycka w Europie” 

23 kwietnia wernisaż wystawy „Książki zakazane. Literatura i kontrowersje” 

24 kwietnia spotkanie autorskie z Wiolettą Piasecką 

15 maja wernisaż wystawy plastycznej dla gnieźnieńskich przedszkolaków „Moje miasto 

Gniezno” 

18 maja wernisaż wystawy plac plastycznych „Zużyte baterie i co dalej?” 

21 maja Spotkanie autorskie z Elżbietą Gałęzewską-Krasińską 

01 czerwca impreza czytelnicza z okazji Dnia Dziecka „Z Koziołkiem Matołkiem na europejskie 

boiska”  

12 czerwca wernisaż wystawy „Julian Śmielecki (1916-1997), współzałożyciel i pierwszy 

kierownik gnieźnieńskiej biblioteki” 

14 czerwca przyjazd do BPMG książkobusu z Wydawnictwa Media Rodzina, w ramach akcji Cała 

Polska Czyta Dzieciom 

26 czerwca wernisaż wystawy fotograficznej „Afganistan w obiektywie Karola Mikuły” 

30 sierpnia wernisaż wystawy fotograficznej Bronisława Wolnowskiego „Sanktuarium Maryjne 

w Licheniu” 

06 września wernisaż wystawy haftu „Igłą świat malowany” 

19 września podpisanie dokumentu „Polityka gromadzenia zbiorów w BPMG (2013-2020)” 

20 września spotkanie autorskie z Elżbietą Cwojdzińską 

15 października wernisaż wystawy fotograficznej Henryka Maćkowiaka „Sacrum i profanum” 

15 października wykład „Świętość w twórczości literackiej Karola Wojtyły”, połączony z prezentacją 

młodzieńczej poezji Karola Wojtyły przez Annę Kadecką-Nowicką 

24 października uchwała nr XXVI/296/2012 Rady Miast Gniezna w sprawie zmiany statutu BPMG m. 

in. zmiana lokalizacji Filii nr 9 (uchwała przyjęta jednogłośnie) 

15 listopada wernisaż wystawy „Bajkoterapia, czyli dla małych i dużych o tym, jak bajki mogą 

pomagać” 

04 grudnia wieczór autorski Szczepana Kropaczewskiego (poezja miłosna) prowadzenie: 



 

Zenona Golc 

06 grudnia wernisaż wystawy fotograficznej „Jesienne wędrówki po Ziemi Gnieźnieńskiej” Klub 

FOTO 50+ 

12 grudnia wyróżnienie dla biblioteki w konkursie Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 

„Historyczne wędrówki z biblioteką” 

19 grudnia wykład Alicji Twardowskiej „Czy w dobie Internetu warto czytać książki?” dla 

słuchaczy Uniwersytetu III Wieku 

  

 2013 

17 stycznia wernisaż wystawy fotograficznej „Dziecko 2012” w ramach Objazdowej Galerii 

Wielkopolskiej Fotografii WBPiCAK  w Poznaniu    

22 stycznia wernisaż wystawy „100 lat z harcerską książką„ 

01 lutego uruchomienie Filii nr 9 w nowym lokalu – os. Orła Białego 18 

07 lutego z cyklu „Ludzie  ich pasje” – spotkanie z Wiktorem Kolińskim  

19 lutego wernisaż wystawy fotograficznej Krzysztofa Łukasika „Gnieźnianie pojedynczo i 

grupami” 

14 marca z cyklu „Ludzie  ich pasje” – spotkanie z Marianem Fludrem 

20 marca wernisaż wystawy fotograficznej  „Właśnie w tym miejscu lubię czytać książki”   

05 kwietnia „U Andersena na urodzinach” - Dzień z Andersenem obchodzony jako 

Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci – impreza czytelnicza dla dzieci              w 

ramach akcji CPCD 

11 kwietnia spotkanie autorskie z poetą Krzysztofem Szymoniakiem  oraz wernisaż wystawy 

„Gniezno Antywidokówki, czyli 29 prac Szymona Słupnika” 

18 kwietnia z  cyklu „Ludzie  ich pasje” – spotkanie z Kamilą Kasprzak 

22 kwietnia wernisaż wystawy „Kobieta w literaturze” w czasie którego odbyła                    się 

pierwsza videokonferencja za pomocą komunikatora internetowego              (You 

Tube), uczniowie ZSE-O w Gnieźnie (teatr G@j) czytali wiersze Juliana Tuwima o 

kobietach      

26 kwietnia podsumowanie konkursu wiedzowego „Tajemnice Szlaku Piastowskiego” 

08 maja festyn przed biblioteką „Imieniny ulicy Stanisława Staszica”  

13 maja warsztaty dla dzieci „Oglądane, dotykane, czytane ”  



 

14 maja - podsumowanie projektu czytelniczego „RANYJULEK”  

- wernisaż wystawy fotograficznej Pawła Kostusiaka „Kwiaty w moim ogrodzie” 

15 maja I Gnieźnieńskie Spotkanie Bibliotekarzy 

06 czerwca wernisaż wystawy „Kwiaty w literaturze i w malarstwie”  

11 czerwca wernisaż prac  plastycznych uczestników VIII Powiatowego Konkursu Ekologicznego 

dla Uczniów z Niepełnosprawnością Intelektualną   „Ekologia – zielone okno na 

świat”  

19 czerwca warsztaty „Spotkanie z żywymi książkami – 5 zmysłów kultury” 

22 czerwca spotkanie Klubu Dyskusji o Książce na gnieźnieńskim  rynku 

24 czerwca happening czytelniczy dla przedszkolaków w Dolinie Pojednania  

25 czerwca wernisaż wystawy fotograficznej Mariana Zielińskiego „ Ziemia Kłodzka oczami 

kuracjusza” 

21 sierpnia biblioteka zakupiła pierwsze audiobooki 

31 sierpnia oddanie do digitalizacji pierwszej partii zbiorów DŻSów (do WBPiCAK                   w 

Poznaniu) 

02 września wernisaż wystawy fotograficznej Karola Mikuły „Reporterskie podróże               po 

świecie” 

06 września „Fredrarki” – zabawy i animacje dla dzieci inspirowane wierszami Aleksandra Fredry  

07 września „Narodowe Czytanie. Aleksander Fredro” – impreza plenerowa przed 

gnieźnieńskim teatrem, przeczytanie z podziałem na role „Zemsty” zaproszonych 

gości m.in. dyrektor biblioteki 

24 września spotkanie autorskie ze Szczepanem Kropaczewskim  

10 października wernisaż wystaw: "Półwiecze gnieźnieńskiej pasji w 80-letnim żywocie"             i 

„Ičići” (Henryk Maćkowiak) 

11 października wernisaż wystawy „Plakaty Dni Papieskich”   

22 października z  cyklu „Ludzie  ich pasje” – spotkanie z Ramzesem Temczukiem 

06 listopada wernisaż wystawy „50- lecie Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego. Oddział w 

Gnieźnie” 

08 listopada „Ale kino” – warsztaty dla dzieci połączone z wernisażem wystawy ilustracji 

Magdaleny Głażewskiej (w ramach VII Offeliady) 

14 listopada jubileusz 60-lecia Wypożyczalni dla Dzieci, połączony ze Światowym   Dniem 



 

Pluszowego Misia 

27 listopada spotkanie autorskie z Janem Hyjkiem (z gnieźnieńskimi gimnazjalistami) 

29 listopada promocja książki Ferdynanda Wolińskiego „Karty krajopisarskie Gniezna                 i 

Ziemi Gnieźnieńskiej”  

06 grudnia wernisaż wystawy fotograficznej „Polska w obiektywie seniora”                     Klub  

FOTO 50 + 

10 grudnia wernisaż wystawy fotograficznej „Polscy nobliści w literaturze” 

11 grudnia spotkanie autorskie z Krzysztofem  Spadło, autorem powieści „Skazaniec” 

  

 2014 

15 stycznia           wernisaż wystawy fotograficznej Aleksandry Przybylskiej „Ziemia Święta wielu 

narodów” 

24 stycznia           wykład prof. Anny Grzegorczyk  „Kultura chrześcijańska” 

  10 lutego              prezentacja przez Sonię Jachymiak i Szymona Kołodzieja widowiska literackiego 

„Świeczka zgasła”  w ramach Gnieźnieńskich Warsztatów Humanistycznych 

   22 lutego               „Zapraszamy do Baśnioboru” – warsztaty czytelnicze w ramach V Konwentu 

Fantastyki  „Fantasmagoria” 

 26 lutego               z cyklu „Ludzie i ich pasje” spotkanie z Jarosławem i Tymoteuszem Mikołajczykami 

 27 lutego               wernisaż wystawy fotograficznej Anny Lis „Indie – kraj niesamowitych kolorów  

i kontrastów” 

 03 kwietnia           wernisaż wystawy fotograficznej Jerzego Gozdowskiego  „Ulotne piękno -  klejnoty  

natury” 

  09 kwietnia           z cyklu „Ludzie i ich pasje”  spotkanie z Krzysztofem Modrzejewskim 

 23 kwietnia           rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „O Świętym Wojciechu, co Gniezna pilnuje” 

 08 maja                 udział dyrekcji BPMG  w Wielkopolskim Dniu Bibliotekarza (Ostrów Wlkp) 

  10 maja                 festyn czytelniczy „Spotkajmy się w bibliotece na imieninach ulicy Stanisława 

Staszica”  (Filia nr 2) 

  22 maja              wernisaż wystawy plastycznej „Las – mistrz recyklingu”  w ramach IX  Powiatowego 

Konkursu Ekologicznego 

-  spotkanie autorskie z Joanną Olech 



 

12-14 czerwca   udział biblioteki w Królewskim Festiwalu Artystycznym ( „Sklota w Gnieźnie” ; 

„Niecha historia nami nie szasta, bo mamy Piasta” 

  13 czerwca        wieczór poezji  Ireny Ułanowskiej 

 26 czerwca        wernisaż wystawy fotograficznej Teresy Ryczkowskiej „Fotografia inspirowana – 

muzy malarzy polskich” 

01 lipca- 

31 sierpnia   

akcja językowa „Słodkie słowa”, w ramach projektu „W Pierwszej Stolicy -  Ojczysty 

się liczy” 

01 lipca- 

31 sierpnia   

„Z Muminkami spędzaj letni czas” – akcja czytelnicza zachęcająca do czytania 

powieści Tove Jansson z Jansson z okazji 100 rocznicy urodzin fińskiej pisarki 

  21 lipca              wernisaż wystawy fotograficznej Dawida i Waldemara Stube „Zapiski szczęścia” 

  27 września inauguracja  „Galerii Jednej Książki”  (Filia nr 2) 

02-28 

października   

„Bajki ortograficzne” w ramach projektu „W Pierwszej Stolicy – Ojczysty się liczy” 

09 października        wernisaż wystawy Marii Gozdowskiej  „Moje malarskie inspiracje” 

15 października       wernisaż wystawy fotograficznej Waldemara i Dawida Stube  „Zapach kobiety” w  

ramach  II Wielkopolskiego Festiwalu Fotografii  im. I. Zjeżdżałki 

07 listopada            „Fabryka snów” program dla dzieci na ósmą Offeliadę, w tym: „1 z 10” – ranking 

najlepszych filmów dla dzieci”, „Jednodniowy konkurs filmowy” – zabawa filmowa 

„Zróbmy sobie arcydziełko” – warsztaty dla dzieci połączone z przedstawieniem 

„Piękna i Bestia” przez uczniów Sz. P. nr 3  

08 listopada   wystawa okolicznościowa  „150-lecie chóru DZWON” 

17 listopada zamontowanie w oknie Biblioteki Głównej ekspozytora „Wejdż, wypożycz, 

przeczytaj” 

04 grudnia               wernisaż wystawy fotograficznej  Klubu  FOTO  50  +   „FOTO  50  +   w Europie – 

przyroda” 

20 grudnia „Biblioteka pod choinką” specjalne warsztaty dla dzieci i rodziców zorganizowane 

podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego na gnieźnieńskim Rynku 

  

 2015 

14 stycznia spotkanie autorskie z Andrzejem Niziołkiem i promocja książki „Fira. Poznańscy 

Żydzi. Opowieść o życiu.” 

05 lutego wernisaż wystawy fotograficznej „FOTO 50+ w Europie – historia i dzień dzisiejszy”  



 

07 lutego warsztaty dla dzieci „Tylko nie gotujcie Kopciuszka” w ramach VI Konwentu 

Fantastyki FANTASMAGORIA 

16 marca rozpoczęcie programu edukacyjnego „Rok koronacji w Mieście Królów”  

13 kwietnia wernisaż wystawy poświęconej Patronowi Oddziału Polskiego Towarzystwa 

Numizmatycznego Andrzejowi Schmidtowi  

17 kwietnia impreza czytelnicza „Moje miasto Gniezno z udziałem Ramzesa Temczuka, wydawcy 

książki „Dawne widoki Gniezna” 

29 kwietnia wydanie „Monografii Biblioteki Publicznej Miasta Gniezna” 

14 maja uroczystość 70-lecie Biblioteki Publicznej Miasta Gniezna połączona z wernisażem 

wystaw: „Stanisław Samostrzelnik – iluminator ksiąg i „Biblioteki obraz własny”  

01 czerwca spotkanie autorskie z Jarosławem „Mixerem” Mikołajczykiem, połączone z promocją 

książki „Bajki dla mądrych dzieci i nie głupich rodziców” (w ramach akcji CPCD) 

09 czerwca wernisaż wystawy prac plastycznych uczestników X Powiatowego Konkursu 

Ekologicznego pt. „Bycie eko czyni nas lepszymi” 

12 czerwca podsumowanie konkursu plastycznego „Z wizytą na dworze króla Bolesława 

Chrobrego” 

30 czerwca wernisaż wystawy fotograficznej Władysława Nielipińskiego „Trzecia zmiana” 

od 01 lipca  „Królewskie zagadki o Gnieźnie” w ramach programu edukacyjnego „2015 – Rok 

koronacji w mieście królów” 

od 07 lipca wakacyjne spotkania z książką dla dzieci „Kufer pełen baśni Andersena” 

17 września rozpoczęcie warsztatów dla młodzieży „Blubrajmy Kochani!” w ramach projektu 

„Blubrajmy na Fyrtlu w ramach ogólnopolskiego programu grantowego Ministerstwa 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Patriotyzm Jutra” 

od 21 września akcja czytelnicza „Niebezpieczne, przeklęte, niepoprawne” Tydzień Zakazanych 

Książek 

24 września wernisaż wystawy „Chrzcielnice 966 – 2016” 

16 października „I Gnieźnieński Turniej Książkożerców” w ramach Festiwalu Literackiego PRETEKSTY, 

- spotkanie autorskie dla dzieci „Wybuchy śmiechu z Agnieszką Gadzińską” 

27 października spotkanie autorskie dla dzieci z Elizą Piotrowską 

29 października rejestracja Biblioteki Publicznej Miasta Gniezna na Facebooku 

02 listopada zabawa z ikonicznymi postaciami filmowymi w ramach Offeliady pt. „Gdyby Harry 

Potter nie był czarodziejem, to co by robil?” 



 

03 listopada warsztaty dla młodzieży w ramach Offeliady pt: „Całe Gniezno czyta na ekranie” 

04 listopada inauguracja działalności Klubu Czytelniczego „Trzy kwadranse z książką” 

05 listopada impreza filmowo-literacka „Siedmiu krasnoludków ratuje Śpiącą Królewnę” 

06 listopada warsztaty filmowe dla licealistów – spotkanie z twórcą kina niezależnego, reżyserem 

Jerzym Janasem (w ramach Offeliady) 

19 listopada wręczenie Bibliotece Publicznej Miasta Gniezna certyfikatu „Najlepsze w Polsce” za 

program „Upowszechnianie czytelnictwa od bobasa do dryblasa” 

20 listopada finał Królewskiej Olimpiady w Mieście Królów 

04 grudnia wernisaż wystawy „Ocalić od zapomnienia. Gnieźnianie w Powstaniu Wielkopolskim 

1918/19” – dokumenty, pamiątki 

06 grudnia warsztaty dla dzieci na Rynku „Pracownia św. Mikołaja w ramach Jarmarku 

Bożonarodzeniowego 

  

 2016 

07 stycznia wernisaż wystawy fotograficznej Anny LIS „Etiopia” 

14 stycznia „Podróż w głąb Afryki” – spotkanie dla dzieci z Anną LIS 

08 lutego spotkanie autorskie z Danielą Zybalanką-Jaśko  

09 lutego Ala ma @ - program biblioteki na Dzień Bezpiecznego Internetu 

od 10 do 12 

lutego 

„Świat Magii i Czarodziejstwa” – program biblioteki na VII Konwent Fantastyki 

Fantasmagoria 

11 lutego wernisaż wystawy fotograf. „Świat w obiektywie seniora” Klub FOTO 50+ 

12 lutego „100” rocznica urodzin Juliana Śmieleckiego – pierwszego kierownika biblioteki 

(spotkanie okolicznościowe i wystawa) 

17 lutego wernisaż wystawy Doroty Degórskiej-Bartkowicz „Mozaika” 

17 lutego „Kot wśród książek” – konkurs fotograficzny 

od 01 do 12 

marca 

„Kobiety Wszechczasów” – konkurs czytelniczy 

17 marca wernisaż wystawy „Ulotne chwile zatrzymane w albumie” ( z okazji 10-lecia GUTW-

u) 

od 21 marca do „Złóż życzenia Polsce z okazji 1050 rocznicy chrztu” – konkurs plastyczny dla dzieci 



 

20 maja  

02 kwietnia „Z Andersenem przez świat wyobraźni” – impreza czytelnicza z okazji 

Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci im. H. Ch. Andersena w ramach akcji 

CPCD 

06 kwietnia „Czytam w podróży….. Herberta” – ogólnopolska akcja czytelnicza 

11 kwietnia wernisaż wystawy „Gniezno w numizmatyce i falerystyce. Od denara GNEZDVN 

CIVITAS do banknotu okolicznościowego na 1050 rocznicę chrztu Polski” 

22 kwietnia „Kocha, lubi, szanuje… książka wciąż zaskakuje – spotkanie dla młodzieży z okazji 

Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich 

od 09 do 13 maja „Biblioteka inspiruje” z okazji XIII Tygodnia Bibliotek 

10 maja spotkanie autorskie z Tanyą Valko  

12 maja wizyta bibliotekarzy z Konina 

18 maja Wielkopolski Dzień Bibliotekarza – Gniezno, współorganizator BPMG, która 

otrzymała tytuł „Templum Libri” za działalność na rzecz społeczności lokalnej w tym 

szczególnie za bogatą działalność wystawienniczą 

20 maja wernisaż wystawy prac plastycznych „Ekologia blisko nas” uczestników XI 

Powiatowego Konkursu Ekologicznego 

23 maja międzygimnazjalny konkurs wiedzy o Gnieźnie, wspólnie z Gimnazjum nr 3 

od 30 maja do 04 

czerwca 

„Czytanie uskrzydla” – XV Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom 

04 czerwca „Co się dzieje kiedy śpisz?” – II Noc Bibliotek w Gnieźnie połączona ze spotkaniem 

autorskim z Maciejem Łazowskim 

10 czerwca „Chrobry, Chrobry! Byłeś dobry!” – warsztaty dla dzieci w trakcie Imienin ulicy 

Bolesława Chrobrego 

13 czerwca podsumowanie I etapu projektu „O Mieszku I co chrzest przyjął” 

30 czerwca wernisaż wystawy fotograficznej Sebastiana Żurka „Wspomnienia znad zatoki San 

Francisco”  

od 01 lipca do 31 

sierpnia 

„Kocham Polskę. Historia Polski dla dzieci” – II etap projektu „O Mieszku I co chrzest 

przyjął” 

23 lipca GNIEZNO Światowe Dni Młodzieży „Razem u źródła” gra miejska 

28 lipca „W Pierwszej Stolicy Książka się Liczy” – prezentacja biblioteki na Rynku podczas 

Tygodnia Koronacyjnego 



 

29 lipca wernisaż wystawy malarstwa Anastazji Holland „Zmysłowe chwile elfów” 

31 lipca „Jej Wysokość Książka” – Koronacja Królewska (pl. św. Wojciecha) – współudział 

BPMG 

03 września Narodowe Czytanie – Henryk Sienkiewicz „Quo vadis” – Filia nr 2: Beata Tarczyńska – 

Starosta Powiatu Gnieźnieńskiego, Tomasz Budasz – Prezydent Miasta Gniezna, 

Elżbieta Zacholska – Dyrektor Sz. P. nr 6 w Gnieźnie i dyrektor Biblioteki Publicznej 

Miasta Gniezna 

17 września wyjazd bibliotekarzy gnieźnieńskich do Międzychodu na Dzień Patrona 

29 września wernisaż wystawy „Portret i nie tylko…” Piotra Serkowskiego (haft krzyżykowy) 

30 września „Basia w bibliotece” – spotkanie autorskie z Zofią Stanecką w ramach Festiwalu 

Literackiego „Preteksty” 

30 września II Turniej Książkożerców (Klub Dyskusji o Książce przy BPMG) 

18 października wernisaż wystawy Jerzego Gozdowskiego „Plakaty” 

od 02 do 04 

listopada 

„James Bond na przyjęciu u Królowej Śniegu, czyli filmowe opowieści o bibliotece” – 

program biblioteki na X Offeliadę 

04 listopada „Nakręć się na film” międzygimnazjalny turniej w ramach Offeliady 

15 listopada wernisaż wystawy fotograficznej Gnieźnieńska przyroda – nasze wędrówki” Klub 

FOTO 50+ 

18 listopada spotkanie autorskie z podróżnikiem Jerzym Wierzbickim (Miejska Rada Seniorów) 

18 listopada „W antrejce na ryczce stały pyry w tytce…” warsztaty dla dzieci z gwary 

gnieźnieńskiej w ramach Festiwalu Dziedzictwa Kulturowego „Fyrtel” 

25 listopada spotkanie autorskie z Jolantą Szwalbe (Miejska Rada Seniorów) 

25 listopada Światowy Dzień Pluszowego Misia – imprezy dla dzieci w ramach akcji CPCD 

07 grudnia „Ocalić od zapomnienia” cz. 2 wystawy Pawła Trygalskiego poświęconej bohaterom 

Powstania Wielkopolskiego 1918/19 

08 grudnia „Mikołajki jak z bajki” – świąteczne warsztaty na Rynku w trakcie Jarmarku 

Bożonarodzeniowego 

09 grudnia spotkanie z podróżnikiem Michałem Sulimem (Miejska Rada Seniorów) 

  

 2017 



 

styczeń „Daj lajka czytaniu” rozpoczęcie projektu czytelniczego wspierającego Narodowy 

Program Rozwoju Czytelnictwa 

12 stycznia wernisaż wystawy Teresy Ryczkowskiej „Bo we mnie jest… Inspiracja…” Gnieźnianie 

w Machinie Czasu 

16 lutego spotkanie autorskie z Agnieszką Gadzińską, połączone z promocją książki „Co 

kapelusz jeść powinien i inne opowiadania” 

17 lutego „Piękna i Bestia, czyli o miłości fantastycznej” – impreza czytelnicza przygotowana na 

VIII Konwent Fantastyki Fantasmagoria 

23 lutego wernisaż wystawy malarstwa Jana Aleksandra Łąckiego „Dźwięki roztańczonych 

barw” 

28 lutego wernisaż wystawy „Żołnierze Polski Podziemnej” połączony z prelekcją Marty 

Szczesiak-Ślusarek (IPN o/Poznań) 

luty rozpoczęcie realizacji programu edukacyjnego „Gniezno siedziba Prymasów” 

30 marca „Poczytaj mi – gimnazjaliści z jedynki czytają przedszkolakom” – rozpoczęcie cyklu 

spotkań w ramach akcji CPCD 

03 – 07 kwietnia tygodniowe obchody Dnia Książki dla Dzieci im. H. Ch. Andersena „Andersen Party”  

03 kwietnia ogłoszenie konkursu plastycznego „Prawdy ukryte w bajkach prymasa Ignacego 

Krasickiego” (zakończony wystawą prac)  

11 kwietnia spotkanie z dziennikarzem Maciejem Januchowskim z okazji Dnia Radia  

18 kwietnia wernisaż wystawy „Prymas Tysiąclecia Kardynał Stefan Wyszyński (1901 – 1981) 

21 kwietnia „Z książką mi do twarzy” – happening czytelniczo-fotograficzny z okazji Światowego 

Dnia Książki i Praw Autorskich 

27 kwietnia spotkanie autorskie z Piotrem Kordyaszem, połączone z promocją książki „Stefek. 

Opowiadania o dzieciństwie kardynała Stefana Wyszyńskiego”  

08-16 maja „Biblioteka. Oczywiście” – blok programowy przygotowany na XIV Ogólnopolski 

Tydzień Bibliotek 

12 maja spotkanie autorskie z Anną Zgierun-Łaciną   

16 maja „Bajka prawdę Ci powie” – spotkanie z twórczością Prymasa Ignacego Krasickiego 

prowadzone przez Irminę Kosmalę, szefową Kuźni Literackiej 

18 maja wystawa prac plastycznych „Przyroda to najlepszy ekolog” uczestników XII 

Powiatowego Konkursu Ekologicznego 

24 maja rozpoczęcie gry miejskiej „PIERWSZY MIĘDZY RÓWNYMI” od zwiedzenia wystawy 

„Prymas Tysiąclecia Kardynał Stefan Wyszyński (1901 – 1981)” w sali wystawowej 



 

przy ul. Staszica 12a 

26 maja wernisaż wystawy „Adam Borys ps. „Pług” jego życie i walka” 

29 maja „Bajki wam niosę, posłuchajcie dzieci – Ignacy Krasicki” – impreza czytelnicza z 

udziałem pełnomocnika Prezydenta Gniezna ds. kultury 

30 maja Międzygimnazjalny konkurs historyczny o Gnieźnie w sali reprezentacyjnej im. ks. 

Antoniego Ludwiczaka 

od 31 maja „Czytanie zbliża” – blok programowy przygotowany na XVI Ogólnopolski Tydzień 

Czytania 

09 czerwca impreza podsumowująca I etap programu edukacyjnego „Gniezno siedziba 

Prymasów”, z udziałem Prezydenta Miasta Gniezna 

12 czerwca wernisaż wystawy „Ludwik Karpiński 1883 – 1947 kupiec i przemysłowiec 

gnieźnieński”  

13 czerwca wernisaż wystawy fotograficznej „Czechy jakich nie znacie” klubu FOTO 50+ 

Lipiec - sierpień „Święte słowa Prymasa Tysiąclecia” – letnia akcja czytelnicza 

29 lipca „Ależ królu co z książkami” – program edukacyjny biblioteki zrealizowany w ramach 

Koronacji Królewskiej na Placu św. Wojciecha 

02 września Narodowe Czytanie „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego z udziałem: Dariusza 

Iglińskiego (przewodniczącego Rady Powiatu Gnieźnieńskiego); Michała Glejzera 

(przewodniczącego Rady Miasta Gniezna); Andrzeja Duszyńskiego (dyrektora 

Gimnazjum nr 1); Macieja Siwaka (komendanta Hufca ZHP w Gnieźnie) oraz Irminy 

Kosmali (szefowej Kuźni Literackiej) 

08 września I gnieźnieński spacer z książką „Chodzę i czytam” z okazji Święta Gnieźnieńskiego 

Handlu 

25 września nadanie imienia Mirosława Skrzypkowskiego foyer BPMG przy ul. Staszica 12a  

01 października III Gnieźnieński Turniej Książkożerców w ramach VII Festiwalu Literackiego 

PRETEKSTY 

12 października spotkanie autorskie z Julią Pawlicką-Dekert, połączone z promocją tomiku „Kwiaty 

dla ciebie” cz. 3 oraz wernisażem wystawy malarstwa autorki 

17 października wystawa fotograficzna Jerzego Andrzejewskego „Romańska architektura sakralna (X-

XIII w.)” 

24 października „Poszukiwania pióra Prymasa Ignacego Krasickiego” – gra biblioteczna 

od 30 

października 

„Offeliada dzieciom” – blok programowy przygotowany na Festiwal Filmowy 

„Offeliada” 



 

15 listopada wernisaż wystawy malarstwa Zdzisława Niteckiego „Mowa drzew” 

23-25 listopada modernizacja systemu SOWA2/MARC21 do wersji SOWA2/SQL 

28 listopada wernisaż wystawy fotograficznej „Nasze wędrówki po Europie” Klubu FOTO 50+ 

04 grudnia „Basia w bibliotece, czyli Basiowy Bal Pasiastych” – impreza czytelnicza promująca 

polską literaturę współczesną dla dzieci 

08 grudnia spotkanie z podróżniczką Anną Lis „Iran starożytny i współczesny” 

grudzień „Choinka z książek” – nietypowa dekoracja biblioteki połączona z konkursem na ilość 

pozycji, z których zostało zbudowane świąteczne drzewko. 

10 grudnia „O Mikołaju, który zgubił prezenty” – warsztaty biblioteczne podczas Jarmarku 

Bożonarodzeniowego na gnieźnieńskim Rynku 

12 grudnia „Powstanie Wielkopolskie okiem 12.latka” – Czytajki z naszej bajki, upamiętniające 

99 rocznicę wybuchu powstania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


