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Barbara Pytlos
uniwersytet Śląski w Katowicach

Wydawnicza działalność 
miejskiej Biblioteki Publicznej  

im. Gustawa Daniłowskiego w sosnowcu  
w latach 2002–2012

szybki rozwój technologii informacyjnych, coraz większe zapotrzebo-
wanie na informację, rozwój nauki zmieniają ludzkie życie i otaczającą rze-
czywistość. Zmiany te nie są bez znaczenia dla wizerunku wszelkiego typu 
bibliotek, a także oferowanych przez nie usług. nie można zaprzeczyć, że 
współczesna biblioteka to już nie tylko miejsce spotkań czytelnika z książką. 
często biblioteka staje się instytucją kulturalno -edukacyjną, która świadczy 
usługi dla różnych grup społecznych1.

Biblioteki publiczne w środowiskach lokalnych starają się pełnić, a w zasa-
dzie pełnią, funkcje integracyjne wobec wielu grup społecznych (czytelniczych)2. 
to przecież w bibliotekach spotykają się pokolenia ludzi starszych, nastolatków 
i dzieci. czytelnicy z tych grup preferują różne wartości i są przyzwyczajeni 
do niekoniecznie standardowych zachowań. międzypokoleniowe spotkania 
czytelników w bibliotece mogą sprawić, że problemy konfliktogenne staną się 
nieważne i z biegiem czasu, gdy nastąpi wzajemne poznanie i ulegnie przewar-
tościowaniu stosunek do przeszłości, a także zrozumiany zostanie jej wpływ 
na współczesność, znikną3. Zatem chyba zasadne staje się twierdzenie, że bi-
blioteka publiczna, działając w określonym środowisku, „łagodzi obyczaje”.

1 a. Kotwica: Zmieniający się wizerunek biblioteki specjalistycznej na przykładzie Biblio-
teki Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu w latach 2008–2010. W: Wizje bibliotek i biblio-
tekarstwa. red. a. Bajor. Katowice: studio noa, uniwersytet Śląski, 2011, s. 97–104.

2 j. Kołodziejska: Biblioteki publiczne w strukturze społecznej. Warszawa: Wydawnic-
two sBP, 2010, s. 131 i nast.

3 ibidem, s. 131.
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Warto też przypomnieć, iż biblioteka to nadal taka instytucja, w któ-
rej ma miejsce kontakt z kulturą poprzez tekst. i chociaż nie wyklucza 
się innych sposobów komunikowania, to jednak komunikat pisemny pełni 
w bibliotece wciąż funkcję podstawową4. Wśród najlepszych określeń roli 
biblioteki w lokalnych społecznościach warto wymienić stworzoną przez 
raya oldenburga koncepcję biblioteki jako „trzeciego miejsca”: „życie każ-
dego człowieka koncentruje się wokół trzech miejsc: domu, pracy i owego 
»trzeciego miejsca«. Dom to przestrzeń wspólnego funkcjonowania z naj-
bliższymi osobami. jest to miejsce najbardziej intymne, w którym czujemy 
się dobrze, bezpiecznie, pewnie. Praca stanowi miejsce realizacji ambicji 
zawodowych, pokonywania przeszkód i wyzwań. […] »trzecie miejsce« to 
przestrzeń, w której – najogólniej rzecz ujmując – spędzamy wolny czas 
i prowadzimy szeroko pojęte życie towarzyskie i społeczne”5.

Biblioteki funkcję „trzeciego miejsca” pełnią jak najbardziej zasad-
nie. Świadczy o tym ich różnorodna działalność: kulturalna, edukacyjna 
i – dość często – wydawnicza. Zatem biblioteki publiczne biorą udział 
w kształceniu nieformalnym lub nieoficjalnym6. Problem ten doskonale 
można prześledzić na przykładzie działalności miejskiej Biblioteki Publicz-
nej im. Gustawa Daniłowskiego w sosnowcu. jest ona zasłużoną i naj-
starszą instytucją kultury w Zagłębiu Dąbrowskim. Powstała na mocy 
uchwały rady miasta 25 listopada 1927 roku. W tej instytucji zawsze 
starano się wypełniać zadania biblioteki z myślą o wszelakich potrzebach 
społecznych. istotna też była jej funkcja integracyjna w regionie. tak było 
dawniej i tak jest obecnie.

 jako instytucja realizująca wiele projektów, Biblioteka stara się przy-
ciągnąć i zainteresować różnymi formami pracy wszystkie grupy użyt-
kowników: dzieci, młodzież, seniorów i inne grupy czytelnicze7; do takich 
projektów należy także wydawnicza działalność placówki8. Podejmując te 
ostatnie działania, sosnowiecka książnica spłacała swego rodzaju dług wo-
bec historii Zagłębia Dąbrowskiego. Zainicjowanie działalności wydawniczej 
Biblioteka zawdzięcza profesorowi marianowi Kisielowi z instytutu nauk 

4 m. Kisilowska: Wchodzenie w kulturę poprzez tekst? Współpraca bibliotek i innych in-
stytucji kultury w środowisku lokalnym. W: Biblioteka i informacja w aktywizacji regionalnej. 
red. D. Grabowska, E.B. Zybert. Warszawa: Wydawnictwo sBP, 2012, s. 44.

5 j. jasiewicz: Biblioteka „trzecie miejsce”. W: Biblioteka i informacja…, s. 13–14.
6 Inspirator obywatelski. Przewodnik po nieformalnej edukacji obywatelskiej w bibliotekach 

publicznych i nie tylko. red. G. makowski, f. Pazderski. Warszawa: fundacja instytutu 
spraw Publicznych, 2011, s. 10–11.

7 B. Pytlos: Seniorzy w Miejskiej Bibliotece Publicznje im. G. Domisława w Sosnowcu 
(w druku).

8 sprawozdania z działalności miejskiej Biblioteki Publicznej w sosnowcu za rok 
2014, s. 1. Dokument niepublikowany w posiadaniu autorki.
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o literaturze Polskiej uniwersytetu Śląskiego9. Pomysł zaakceptowała dy-
rektor Biblioteki Elwira Kabat -Georgijewa. W uzasadnieniu stwierdziła, że 
inicjatywa wydawnicza będzie dużym wsparciem dla edukacji regionalnej. 
tak przynajmniej podjęcie projektu tłumaczono w sprawozdaniach biblio-
tecznych: „Publikacje, które ukazały się nakładem Biblioteki, uzupełniły 
lukę i usystematyzowały wiedzę o literaturze zagłębiowskiej”10.

Helena synowiec, badaczka edukacji regionalnej na Śląsku i jej wpływu 
na poznawanie i poszanowanie wartości kulturowych, a także gospodar-
czych, podkreślała, jak istotny to problem: „na rozwój i wychowanie młode-
go człowieka szczególny wpływ wywiera kultura najbliższego środowiska. 
tworzy ono nie tylko warunki do harmonijnego i integralnego rozwoju, ale 
też wprowadza w przestrzeń wiele wartości intelektualnych, moralnych, es-
tetycznych, społecznych. oswajanie dziecka ze światem kultury regionalnej 
przypada rodzinie i jest związane z jej funkcją socjalizacyjną”11.

idąc dalej za wywodem badaczki, trzeba zauważyć, że rola w przeka-
zywaniu kultury regionu przypada także szkole i innym instytucjom kul-
tury.

Zatem wydawnicza inicjatywa miejskiej Biblioteki Publicznej im. G. Da-
niłowskiego w sosnowcu wpisuje się w najnowsze zalecenia dla bibliotek 
w zakresie realizowanych przez nie zadań. Dzięki podjętej działalności wy-
dawniczej opublikowano kilkanaście pozycji dotyczących historii, kultury 
i sztuki Zagłębia Dąbrowskiego. Poszczególne edycje, które ukazały się 
w latach 2002–2012, najczęściej były pokłosiem sesji zagłębiowskich, orga-
nizowanych przez Bibliotekę oraz pracowników instytutu nauk o litera-
turze Polskiej uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i międzyinstytutowej 
Pracowni życia literackiego na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim 
przy instytucie nauk o literaturze Polskiej uniwersytetu Śląskiego w Ka-
towicach. 

Warto przyjrzeć się poszczególnym pozycjom książkowym wyda-
nym w ramach owego interesującego projektu badawczego. i tak: 8 maja 
2001 roku Biblioteka zorganizowała sesję naukową poświęconą instytucjom 
kultury i środowiskom twórczym sosnowca. W roku 2002 ukazały się ma-
teriały z tej sesji: Instytucje kultury a środowiska twórcze Sosnowca12. Zamie-

 9 rozmowa autorki artykułu z dyrektorem miejskiej Biblioteki Publicznej im. Gu-
stawa Daniłowskiego w sosnowcu Elwirą Kabat -Georgijewą w dniu 29.02.2016 r.

10 sprawozdania z działalności miejskiej Biblioteki Publicznej w sosnowcu za rok 
2014…, s. 1.

11 H. synowiec: Śląska ojczyzna polszczyzna z perspektywy edukacyjnej. Wybór zagadnień. 
Katowice: Wydawnictwo „sapientia”, 2013, s. 149 i nast.

12 Instytucje kultury a środowiska twórcze Sosnowca. Materiały sesji naukowej, zorganizowa-
nej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Sosnowcu 8 maja 2001 roku. red. E. Kosowska. so-
snowiec: miejska Biblioteka Publiczna im. G. Daniłowskiego w sosnowcu, 2002, ss. 145.
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rzeniem organizatorów sesji było „stworzenie szerokiego forum dyskusyj-
nego, dotyczącego problemów, z którymi to środowisko się boryka. Do 
wzięcia udziału w tym przedsięwzięciu zostali zaproszeni samorządowcy, 
naukowcy uniwersytetu Śląskiego, akademii muzycznej, akademii sztuk 
Pięknych w Katowicach, szefowie i pracownicy instytucji upowszechniania 
kultury w mieście i regionie, artyści i literaci oraz młodzież sosnowieckich 
liceów”13. Prelegentami konferencji byli: jan Pierzchała (O wielkim stule-
ciu 1897–1997 – artykuł poświęcony dziejom sosnowieckiego teatru), maria 
Z. Pulinowa (Muzeum w Sosnowcu. Promieniowanie kultury z północnych obrzeży 
miasta), Barbara szczypka -Gwiazda (Czy istnieje środowisko twórcze artystów 
plastyków Sosnowca po 1945 roku?), jolanta Bauman -szulakowska (Zarys życia 
muzycznego w Sosnowcu), Elżbieta Gondek (Sto lat dziejów prasy w Sosnowcu), 
Paweł majerski (Życie literackie Sosnowca), marian Kisiel (Polonistyka w So-
snowcu), jan lewandowski (Sosnowieckie tradycje filmowe), Ewa Kosowska 
(Sosnowiec jako instytucja kulturowa)14. Wszystkie wystąpienia złożyły się na 
wydanie książkowe, w którym we Wstępie Ewa Kosowska, redaktor edycji, 
pisała: „Dla większości autorów podejmowana problematyka ma znacze-
nie żywotne. Związani z instytucjami życia intelektualnego i kulturalnego, 
oceniają dotychczasowy dorobek sosnowca z perspektywy własnej wiedzy 
i osobistych doświadczeń. […] Duma z własnego miasta, z miejsca uznanego 
za własne, przebija z tych tekstów na równi z troską o dalsze losy instytucji, 
o losy ludzi zaangażowanych w ich tworzenie i rozbudowywanie, o wize-
runek sosnowca zasługującego na wielowymiarową ocenę”15.

Warto podkreślić, że wśród autorów wydawnictwa znajduje się także 
szanowna jubilatka Profesor Elżbieta Gondek.

Kolejną publikacją Biblioteki w 2002 roku był pierwszy tom słownika 
Pisarze i badacze literatury w Zagłębiu Dąbrowskim. Słownik biobibliograficzny 
pod redakcją Pawła majerskiego16.

następna sesja zagłębiowska odbyła się 22 listopada 2002 roku i doty-
czyła literackiego Zagłębia Dąbrowskiego, a publikacja materiałów prezento-
wanych podczas tej sesji nastąpiła w 2003 roku. sesja stanowiła jednocześnie 
pierwsze z cyklu spotkań zagłębiowskich organizowanych przez miejską 
Bibliotekę Publiczną im. G. Daniłowskiego17. na zawartość tomu złożyły 

13 sprawozdanie z wydawniczej działalności miejskiej Biblioteki Publicznej im. 
G. Daniłowskiego w sosnowcu. sosnowiec. miejska Biblioteka Publiczna im. G. Dani-
łowskiego. 2002. Dokument niepublikowany w posiadaniu autorki, s. 1. 

14 ibidem.
15 ibidem, s. 14.
16 Pisarze i badacze literatury w Zagłębiu Dąbrowskim. Słownik biobibliograficzny. red. P. ma-

jerski. t. 1. sosnowiec: miejska Biblioteka Publiczna im. G. Daniłowskiego, 2002, ss. 235. 
17 Literackie Zagłębie. Materiały I Sesji Zagłębiowskiej Miejskiej Biblioteki Publicznej 

im. Gustawa Daniłowskiego w Sosnowcu oraz Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej Uniwersy-
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się teksty: Włodzimierza Wójcika (Daniłowski i Piłsudski), Piotra Bajera (Czas 
w „Martwym morzu” Emila Zegadłowicza), jerzego Paszka (Poetycki debiut 
Kruczkowskiego), joanny Kisielowej („Przed pustką stygnę w grozie”. O poezji 
Władysława Sebyły), Ewy jaskółowej („Sosnowiec 1929”. Wokół wiersza Stani-
sława Ciesielczuka), Pawła majerskiego („W poezji można powracać”. Notatki 
o wierszach Lecha Piwowara), justyny cembrowskiej (Dylematy i dychotomie. 
Glosa do powieści Jana Pierzchały „Krzak gorejący”), Pawła sarny (Pragnienie 
transcendencji. O wierszach Tadeusza Sławka), anny Kałuży (Brzoska, Lekszycki, 
Sarna, Barański. Szkic do portretu młodych poetów)18. redaktorzy publikacji in-
formowali we Wstępie, że edycja wydana przez Bibliotekę zawiera materiały 
pomocnicze dla edukacji regionalnej19.

tom drugi z cyklu sesji zagłębiowskich Biografie z Zagłębia ukazał się 
w 2004 roku20. Publikacja ta była kontynuacją poprzedniej książki: Literackie 
Zagłębie; tym razem przedstawiano jednak nie literatów, a ludzi kultury. jak 
zaznaczali redaktorzy w Słowie wstępnym, symboliczny tytuł miał przywo-
ływać „symbole kultury Zagłębia Dąbrowskiego”21. W niewielkiej książce 
znalazły się teksty adama W. jarosza (Zagłębiowskie biografie. Doświadczenia 
i perspektywy badawczo -wydawnicze), Elżbiety Gondek (Wiktor Monsiorski. Wy-
dawca prasy w Sosnowcu), urszuli rzewiczok (Marian Kantor -Mirski. Szkic do 
biografii), a także Dariusza rotta o stefanie Ślązaku, michała Kaczmarczy-
ka o Konstantym Ćwierku, jana f. lewandowskiego o Poli negri, Doroty 
fox o janie Dormanie, tadeusza Kwaśnika o marianie malinie, jana Pierz-
chały o juliuszu Kadenie-Bandrowskim – pisarzu22. 

jubilatka na przykładzie dorobku twórczego dziennikarza Wiktora mon-
siorskiego (1873–1932)23 ukazała historię prasy w Zagłębiu Dąbrowskim.

trzecią sesję zagłębiowską, która odbyła się 9 grudnia 2004 roku, po-
święcono janowi Pierzchale. materiały z niej ukazały się w 2005 roku24. 
autorami szkiców w tomie byli: marian Kisiel, Paweł majerski (Słowo 
wstępne), Włodzimierz Wójcik (Janek), adam W. jarosz (Jan Pierzchała o Józe-

tetu Śląskiego w Katowicach. Sosnowiec, 22 listopada 2002 roku. red. m. Kisiel, P. majerski. 
sosnowiec: miejska Biblioteka Publiczna im. G. Daniłowskiego, 2003, ss. 136.

18 sprawozdanie z wydawniczej działalności miejskiej Biblioteki Publicznej 
im. G. Daniłowskiego…, s. 1–2.

19 ibidem, s. 2. 
20 Biografie z Zagłębia. Materiały II Sesji Zagłębiowskiej. Sosnowiec, 20 listopada 2003 

roku. red. m. Kisiel, P. majerski. sosnowiec: miejska Biblioteka Publiczna im. G. Dani-
łowskiego, 2004, ss. 131.

21 ibidem, s. 7–9.
22 Biografie z Zagłębia. Materiały II Sesji Zagłębiowskiej…
23 ibidem, s. 25–38.
24 O Janie Pierzchale. Materiały III Sesji Zagłębiowskiej. Sosnowiec, 9 grudnia 2004 roku. 

red. m. Kisiel, P. majerski. sosnowiec: miejska Biblioteka Publiczna im G. Daniłow-
skiego, 2005, ss. 125.
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fie Piłsudskim), Grażyna B. szewczyk (Niemcoznawcze prace Jana Pierzchały), 
jan Klemens („… by trwał zawsze, jak Zagłębie Zagłębiem”), Paweł majerski 
(Legenda Zagłębia – reaktywacja?), Krzysztof Kłosiński (O „Krzaku gorejącym” 
Jana Pierzchały), Paweł sarna („Kazałeś wiatrom mówić sprzeciw”. O formach 
lirycznych Jana Pierzchały), agnieszki nęckiej („Jak to się tylko zdarzyć może”. 
Małe narracje Jana Pierzchały), jan f. lewandowski (Adaptacje filmowe po-
wieści Jana Pierzchały), józef Górdziałek (Jak powstawała powieść „Szept węża 
w wysokiej trawie”). na spotkaniach z czytelnikami pracownicy Biblioteki 
prezentowali tę pozycję następująco: „Z zamieszczonych w tomie szkiców 
powstał swoisty zarys monografii niezwykle wszechstronnej twórczości jana 
Pierzchały, poczynając od analizy jego debiutanckich »Wierszy«, poprzez 
nowe odczytania »legendy Zagłębia«, »Krzaku gorejącego«, opowiadań (ze 
zbiorów »antykwariat przy ulicy Barbarossy«, »Przeczekaj deszcz«), aż po 
dzieje powstawania ostatniej niepublikowanej dotąd powieści »szept węża 
w wysokiej trawie«. Książka zawiera również teksty dotyczące innych ob-
szarów twórczej aktywności Pierzchały – jako człowieka teatru, dramaturga, 
scenarzysty filmowego, niemcoznawcy, człowieka zafascynowanego osobo-
wością i dziełem józefa Piłsudskiego”25. 

Wszystkie publikacje z sesji zagłębiowskich można było nabyć w Biblio-
tece w bardzo niskiej cenie (5 zł). 

Mozaika kultur to czwarta pozycja wydawnicza Biblioteki – materiały 
z iV sesji Zagłębiowskiej26. Publikacja zawiera między innymi szkice o toż-
samości regionalnej i kulturowej (Ewa Kosowska), świadomości regionalnej 
(Ewa Barańska), odrębności językowej (magdalena Pastuch). autorzy arty-
kułów zamieszczonych w książce szukali odpowiedzi na pytanie o podwali-
ny kulturowej tożsamości Zagłębia Dąbrowskiego27. Wydane teksty stanowią 
istotną pomoc w edukacji regionalnej.

uczestnicy V sesji Zagłębiowskiej (sosnowiec, 30 listopada 2006 roku) 
skupili się wokół symboliki Zagłębia Dąbrowskiego. materiały zatytułowa-
ne Symbole Zagłębia ukazały się drukiem w 2007 roku28. autorami szkiców 
byli między innymi: Włodzimierz Wójcik, adam jarosz, Krzysztof Kłosiński, 

25 sprawozdanie z działalności wydawniczej miejskiej Biblioteki Publicznej im. 
G. Daniłowskiego w sosnowcu za rok 2005. sosnowiec. 2005. Dokument niepublikowa-
ny w posiadaniu autorki, s. 1.

26 Mozaika kultur. Materiały IV Sesji Zagłębiowskiej. Sosnowiec, 1 grudnia 2005 roku. red. 
m. Kisiel, P. majerski. sosnowiec: miejska Biblioteka Publiczna im. G. Daniłowskiego, 
2006, ss. 187, fot. 19.

27 sprawozdanie z wydawniczej działalności miejskiej Biblioteki Publicznej im. 
G. Daniłowskiego w sosnowcu za rok 2006. Dokument niepublikowany w posiadaniu 
autorki, s. 1.

28 Symbole Zagłębia. Materiały V Sesji Zagłębiowskiej. Sosnowiec, 30 listopada 2006 roku. 
red. m. Kisiel, P. majerski. sosnowiec: miejska Biblioteka Publiczna im. G. Daniłow-
skiego, 2007, ss. 114.
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aleksander nawarecki, Piotr fast29. Prezentując książkę, pracownicy Bibliote-
ki podkreślali, że większość symboli zagłębiowskich związana jest z biogra-
fiami konkretnych ludzi, jak: jan Kiepura czy juliusz Kaden -Bandrowski30. 
Pozycja ta cieszyła się dużym zainteresowaniem odbiorców.

Kolejna edycja sesji zagłębiowskich – z roku 2008 – dotyczyła zagłębiow-
skich rodów. Vi sesja Zagłębiowska odbyła się 6 grudnia 2007 roku31. W to-
mie wydanym jako pokłosie sesji zamieszczono szkice: Ewy Kosowskiej 
(Więzy krwi i dziedzictwo lokalne), jarosława Krajniewskiego (Mieroszewscy 
w Zagłębiu), ryszarda Kaczmarka (Rodzina Lamprechtów. Niemieccy mieszcza-
nie w Sosnowcu), agnieszki miki (Życie i działalność Dietlów 1878–1945. Miejsce 
rodu w historii Sosnowca i kraju), anny makarskiej (Sosnowieccy przemysłowcy – 
Schönowie), Włodzimierza Wójcika (Ciechanowscy), janusza lewandy (Zarzyc-
cy), Elżbiety oleksiak (Rody zagłębiowskie w zbiorach regionalnych)32. nakład 
książki został szybko wyczerpany. nic dziwnego, bo tom stanowi cenne 
źródło w pracy nauczycieli prowadzących zajęcia z edukacji regionalnej. 
autorzy Przedmowy – marian Kisiel i Paweł majerski – pisali o Zagłębiowskich 
rodach następująco: „Książka, jaką oddajemy, w części zaledwie przywołuje 
znane zagłębiowskie rody. nie dlatego, że trudno je odnaleźć w burzliwej 
przeszłości regionu, lecz że niepodobna je wszystkie scalić w jednej publi-
kacji. Dzieje rodzin przemysłowców i rodzin ziemiańskich musiałyby się 
nałożyć tutaj na losy pokoleń lekarzy, nauczycieli i zwykłych ludzi, którzy 
swoje miejsce na ziemi odnaleźli właśnie tutaj – w niezwykłej krajobrazowo, 
znajdującej się na głównych traktach podróżniczych i, niestety, przez czas 
i ludzi okrutnie potraktowanej przestrzeni”33.

Publikacja Zagłębiowskie rody to książka propagująca historię Zagłębia 
Dąbrowskiego. Wartość tego tomu docenili miłośnicy regionu.

następna publikacja przygotowana przez miejską Bibliotekę Publiczną 
im. G. Daniłowskiego dotyczyła artystów. temu zagadnieniu poświęcono 
Vii sesję Zagłębiowską z dnia 27 listopada w 2008 roku. materiały z niej 
wydano w 2009 roku34. W szkicach, które w tomie zamieszczono, przy-
pominano znane osoby, jak: michał spisak (magdalena Dziadek), janina 

29 ibidem.
30 sprawozdanie z wydawniczej działalności miejskiej Biblioteki Publicznej im. 

G. Daniłowskiego w sosnowcu za rok 2007. sosnowiec. 2007. Dokument niepublikowa-
ny w posiadaniu autorki, s. 1.

31 Zagłębiowskie rody. Materiały VI Sesji Zagłębiowskiej. Sosnowiec, 6 grudnia 2007 roku. 
red. m. Kisiel, P. majerski. sosnowiec: miejska Biblioteka Publiczna im. Gustawa Da-
niłowskiego, 2008, ss. 150, fot. 20.

32 ibidem.
33 ibidem, s. 8.
34 Artyści z Zagłębia. Materiały VII Sesji Zagłębiowskiej. Sosnowiec, 27 listopada 2008 

roku. red. m. Kisiel, P. majerski. sosnowiec: miejska Biblioteka Publiczna im. G. Dani-
łowskiego, 2009, ss. 118, fot. 35.
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Kraupe (anna Baranowa), janusz Gajos (Krzysztof Karwat), Eugeniusz 
chmiel (Włodzimierz Wójcik), stanisław jędryka (jan f. lewandowski), 
Władysław szpilman (Wiesława Konopelska), jan Świderski (Piotr Zacz- 
kowski), natalia stokowacka (regina Gowarzewska), Zdzisław tadeusz 
Łączkowski (marian Kisiel), anka Kowalska (agnieszka nęcka). redak-
torzy tomu tłumaczyli, że jest to pozycja ważna ze względu na jej treści 
promujące region: „niemal w całości została poświęcona tym, którzy wy-
szli z Zagłębia Dąbrowskiego, mieli z nim kontakt duchowy, lecz objawiali 
się w jego kulturze okazjonalnie. stąd ważną rolę w tytule sesji odgrywa 
przyimek »z«. […] Pewnie inaczej być nie mogło, jeżeli chciało się pokazać 
podłoże intelektualne, tradycje i osiągnięcia artystyczne Zagłębia. jest co 
przypominać i chwalić”35.

Edycja ta to dobry przykład trafionego pomysłu wydawniczego, za-
świadcza także, iż działalność miejskiej Biblioteki Publicznej im. G. Dani-
łowskiego mocno wpisuje się w historię Zagłębia Dąbrowskiego.

W 2009 roku ukazała się książka o zagłębiowskiej poezji: Zderzenia 
poetyckie 2008, przygotowana przez Edytę antoniak36, a także jana f. le-
wandowskiego jubileuszowa publikacja o historii dworca kolejowego: Na 
początku była kolej. 150 lat Dworca Głównego w Sosnowcu37.

W 2009 roku odbyła się także Viii sesja Zagłębiowska (sosnowiec, 22–
23 października). Dotyczyła ona twórczości pisarzy w Zagłębiu Dąbrow-
skim. Publikację Pisarze z Zagłębia Biblioteka wydała w 2010 roku38. tom za-
wierał czternaście tekstów: Elżbiety Dutki (O „Drodze” i „drogach poetyckich” 
Stanisława Krawczyka), agnieszki Klepek -Drozd (Człowiek jak powój w lesie. 
Motyw drzewa i lasu w poezji Jerzego Lucjana Woźniaka), agnieszki nęckiej (To, 
co przemija i trwa. O sztuce pisarskiej Jacka Durskiego), Dariusza nowackiego 
(Między konkretem i symbolem. O „Płakuli” Jerzego Suchanka), Włodzimierza 
Wójcika (Poeta i animator. O Jacku Golonce), agnieszki Gurbin (W witrażu 
słowa. O poezji Barbary Gruszki -Zych), Krystyny Kłosińskiej („Serdeczna mam-
mografia” i nie tylko. O poezji Sławomira Matusza), aliny Świeściak (Profana-
cje Marka K.E. Baczewskiego), Krzysztofa uniłowskiego (Fantastyka jako gra 
kombinatoryczna. O prozie Romualda Pawlaka), anny Kałuży (Poezja Pawła 
Lekszyckiego w kontekście kultury popularnej), joanny Kisiel (Powrót żywiołów. 
O wyobraźni poetyckiej Pawła Sarny), tomasza Kaliściaka (Per -wersje poetyckie 

35 ibidem, s. 8–9.
36 Zderzenia poetyckie 2008. Antologia. Wybór, wstęp i oprac. E. antoniak. sosnowiec: 

miejska Biblioteka Publiczna im. G. Daniłowskiego, 2009, ss. 135.
37 j.f. lewandowski: Na początku była kolej. 150 lat Dworca Głównego w Sosnowcu. 

sosnowiec: miejska Biblioteka Publiczna im. G. Daniłowskiego, 2009, ss. 35, fot.
38 Pisarze z Zagłębia. Materiały VIII Sesji Zagłębiowskiej. Sosnowiec, 22–23 październi-

ka 2009 roku. red. m. Kisiel, P. majerski. sosnowiec: miejska Biblioteka Publiczna im. 
G. Daniłowskiego, 2010, ss. 196, fot.
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Pawła Barańskiego), magdaleny Boczkowskiej („Dzisiaj wreszcie uwierzyłem 
w literaturę”. O poezji Wojciecha Brzoski).

na pytanie: czy Biblioteka bierze aktywny udział we wspieraniu eduka-
cji regionalnej?, odpowiedź będzie twierdząca. Właściwie – trzeba to pod-
kreślić z całą mocą – miejska Biblioteka Publiczna im. G. Daniłowskiego 
w sosnowcu odpowiada na edukacyjne potrzeby regionu. jej udział w nie-
formalnym kształceniu jest nie do przecenienia. Dowodzi tego też iX sesja 
Zagłębiowska w 2010 roku na temat zagłębiowskiej architektury. materiały 
z sesji wydano w 2011 roku39. szkice zgromadzone w tej edycji adresowano 
do szerokiego grona odbiorców, miłośników kultury zagłębiowskiej i na-
uczycieli, którzy zajmowali się edukacją regionalną40.

Dziesiąty, ostatni tom publikowanych materiałów sesyjnych poświę-
cono przyrodzie Zagłębia Dąbrowskiego41. Kończył on serię wydawnictw 
o Zagłębiu, zamykał projekt, którego inicjatorem był marian Kisiel, a reali-
zatorem sosnowiecka miejska Biblioteka Publiczna im. G. Daniłowskiego. 
oczywiście, owe pozycje nie zaistniałyby bez finansowego wsparcia władz 
samorządowych. 

na publikację Przyroda Zagłębia złożyły się profesjonalnie przygotowane 
teksty na temat zagłębiowskiej flory i fauny, opatrzone fotografiami, mapa-
mi i wykresami. to atrakcyjne pod względem szaty graficznej wydawnictwo 
szybko znalazło nabywców42, ponieważ i ta pozycja, tak jak poprzednie, 
wpisuje się w edukację o regionie.

Podkreślić należy, że działalność sosnowieckiej miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej im. Gustawa Daniłowskiego obejmuje różne obszary oczekiwań 
użytkowników, a jako instytucja kultury w regionie Biblioteka ta pełni rolę 
wiodącą. Podejmowane przez tę placówkę zadania świadczą o znajomości 
potrzeb odbiorców, a także o odpowiedzialności pracowników Biblioteki za 
wypełnianie jej misji. 

39 Architektura Zagłębia. Materiały IX Sesji Zagłębiowskiej, Sosnowiec, 16–17 września 
2010 roku. red. m. Kisiel, P. majerski. sosnowiec: miejska Biblioteka Publiczna im. 
G. Daniłowskiego, 2011, ss. 266.

40 sprawozdanie z wydawniczej działalności miejskiej Biblioteki Publicznej im. 
G. Daniłowskiego w sosnowcu za rok 2011. sosnowiec. 2011. Dokument niepublikowa-
ny w posiadaniu autorki.

41 Przyroda Zagłębia. Materiały X Sesji Zagłębiowskiej. Sosnowiec, 2 grudnia 2011 roku. 
red. m. Kisiel, P. majerski. sosnowiec: miejska Biblioteka Publiczna im. G. Daniłow-
skiego, 2012, ss. 183.

42 sprawozdanie z wydawniczej działalności miejskiej Biblioteki Publicznej im. 
G. Daniłowskiego w sosnowcu za rok 2012. sosnowiec. 2012. Dokument niepublikowa-
ny w posiadaniu autorki, s. 1.


