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 WYDARZENIA

Bibliotekarze 
charytatywnie –  
8 lat z kiermaszemJustyna Stanek-Kapcia 

Biblioteka Główna AGH

Nie każdy pewnie pamięta, że w 2013 roku Biblioteka Główna AGH 
była placem budowy. Wielkim placem budowy, ponieważ przez długie 
miesiące trwał remont całej istniejącej części budynku oraz dobudowa 
nowej – od strony północnej. Brzmi… męcząco, a w tym miejscu 
należy podkreślić jeszcze fakt, że przez cały ten czas biblioteka 
funkcjonowała – w ograniczonym w różnych momentach zakresie, ale 
bez żadnej przerwy. Wydawać by się mogło, że w takich warunkach 
należy skupić się na przetrwaniu i świadczeniu podstawowych usług, 
co i tak było nie lada wyzwaniem – tylko czy to byłoby wystarczająco 
satysfakcjonujące? Świat pędzi do przodu – dlaczego my mielibyśmy 
stać w miejscu?

Zbliżał się kolejny – organizowany przez Stowa-
rzyszenie Bibliotekarzy Polskich – Ogólnopolski 
Tydzień Bibliotek, a w 2013 roku jego hasło 
brzmiało „Biblioteka przestrzenią dla kreatyw-
nych”. Nasze pierwsze reakcje? Oględnie rzecz 
ujmując były w stylu: „bardzo zabawne…”. 
W Bibliotece Głównej przestrzeni fizycznej jakby 
wtedy nie było, ale ta hasłowa kreatywność to 
przecież w końcu o nas, ludziach, o nas – biblio-
tekarzach. Należało się zatem dobrze zastanowić, 
jak włączyć się w obchody Tygodnia Bibliotek 
i wpisać w jego temat. Burza mózgów przyniosła 
pomysł na początku zaskakujący nawet dla nas 

samych – kiermasz charytatywny. Szczytny cel, 
do dyspozycji przestrzeń przed budynkiem pod 
chmurką przy majowej pogodzie, prezentacja 
książek pozyskanych w trakcie kilkutygodniowej 
zbiórki, które jednym są już niepotrzebne, a przez 
innych będą mogły być zabrane za dobrowolny 
datek, na dokładkę jeszcze słodkie i niesłodkie 
smakołyki domowej roboty. 15 maja jeszcze przed 
południem wiedzieliśmy, że wszelkie obawy o to, 
czy ta inicjatywa się spodoba i odniesie sukces, 
były niepotrzebne.
Tak zaczęła się nasza tradycja corocznych kier-
maszów charytatywnych, z różnych względów 
w późniejszych latach organizowanych kilka 
tygodni później, poza ramami czasowymi Tygodnia 
Bibliotek, który dorocznie trwa od 8 do 15 maja. 
Pogoda dwa razy nie była łaskawa, ale deszcz 
pokazał nam tylko, że i w takich warunkach orga-
nizacyjnie damy radę, a nawet dzięki temu naro-
dziła się tradycja kiermaszu bis, czyli wystawienia 
ponownie książek, które nie zostały zabrane dnia 
poprzedniego.
Spośród wielu celów tej inicjatywy najważniej-
szym stała się zbiórka pieniędzy na cele charyta-
tywne. Oczywiście nie działaliśmy sami, do naszej 
akcji przyłączyło się wiele osób prywatnych, 
ale też instytucji i organizacji. Przez te kilka lat 
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współpracowaliśmy między innymi z Wydawnic-
twem Znak i Biblioteką Jagiellońską, które wspar-
ły nas darami książkowymi, swoje produkty po-
darowała nam Wytwórnia Napojów Chłodzących 
SAHARA. Kiermasze uświetniały występy ZPiT AGH 
„Krakus”, Orkiestry Reprezentacyjnej AGH oraz 
artystów Piwnicy pod Baranami: Piotra „Kuby” 
Kubowicza, Sergiusza Orłowskiego i Dawida Suleja 
Rudnickiego. Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych 
AGH wsparło nas w kwestowaniu, zapewniło 
też możliwość spróbowania swoich sił na wózku 
inwalidzkim – odważni mieli okazję przekonać się, 
jak wygląda życie osób, które nie mogą poruszać 
się samodzielnie. W naszą inicjatywę włączyło się 
tak naprawdę tyle osób, że nie sposób tutaj wy-
mienić wszystkich. Jesteśmy ogromnie wdzięczni 
za każdą przekazaną na kiermasz książkę, płytę, 
gadżet, za każdą formę wsparcia, za każdy datek, 
miłe słowo…
W pierwszych latach pieniądze zbieraliśmy na 
rzecz Krakowskiego Schroniska dla Bezdom-
nych Zwierząt (2013) i Fundacji na Rzecz Dzieci 
z Chorobą Nowotworową przy Klinice Onkologii 
i Hematologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala 
Dziecięcego w Krakowie „Wyspy Szczęśliwe” (2014).
W kolejnych latach Biuro ds. Osób Niepełno-
sprawnych informowało nas o potrzebujących 
wsparcia osobach ze środowiska uczelnianego. 
Dzięki temu dalsze zbiórki zorganizowane były dla 
Maćka – studenta AGH zmagającego się z chorobą 
nowotworową (2015), na leczenie i rehabilitację 
Huberta – dziecka pracownika AGH (2016), na 
leczenie i rehabilitację Krzysztofa, naszego stu-
denta (2018) oraz na leczenie Magdy, absolwentki 
WFiIS (2019). W 2017 roku przyszedł moment 
smutnej refleksji – kwota zebrana na kiermaszu 
miała wspomóc Mateusza, ciężko chorego studen-
ta z glejakiem mózgu. Niestety Mateusz przegrał 
walkę z chorobą tuż przed kiermaszem. Na mo-
ment wszystko zamarło… Nieco później przyszedł 
moment otrzeźwienia – nie mogliśmy zmarnować 
takiego nakładu pracy, nie mogliśmy zawieść 
tych wszystkich osób ze środowiska uczelnianego 

i spoza niego, które co roku nas wspierały i anga-
żowały się w pomoc przy organizacji kiermaszu. 
Wybór wydał się oczywisty – pieniądze ze zbiórki 
zostały przekazane na rzecz Fundacji „Nasze Dzie-
ci”, której podopiecznym był Mateusz.
Pandemia na dwa lata przerwała tę naszą 
coroczną charytatywną tradycję – tak jak wiele 
innych inicjatyw na świecie. Na szczęście w tak 
szczególnym roku, w którym Biblioteka Główna 
AGH obchodzi 100-lecie istnienia, udało się 
zorganizować kiermasz ponownie. 25 i 26 maja 
2022 roku kwestowaliśmy dla Dominika, studenta 
kierunku informatyka i systemy inteligentne na 
Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki 
i Inżynierii Biomedycznej, którego czekają kolejne 
specjalistyczne operacje w USA, mające przywró-
cić mu zdrowie po ciężkich oparzeniach, jakich 
doznał w dzieciństwie.
W sumie od 2013 roku zebraliśmy 64 611,99 zł 
i małe sumy w obcych walutach. Zaczęliśmy od 
kwoty 3 518,69 zł, przed pandemią w 2019 roku 
w puszkach było już 12 937,10 zł, 3 dolary, 2,6 euro, 
50 pensów i 1 funt egipski, natomiast w tym roku – 
na ósmym już kiermaszu – dla Dominika zebraliśmy 
14 169 zł, 5,05 euro i 10 pensów. DZIĘKUJEMY jesz-
cze raz za każdą formę współpracy oraz datki i – 
mamy nadzieję – do zobaczenia w przyszłym roku!
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ZPiT AGH Krakus - kiermasz 2018
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Orkiestra Reprezentacyjna AGH - 
kiermasz 2016
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