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MARIA WRZESIEŃ (1926–2009)*

18 lipca 2009 r. żegnali na zawsze emerytowaną, zasłużoną bibliotekarkę – Marię 
Wrzesień – najbliższa rodzina (m.in. syn i córka, która zdążyła przylecieć z Au-
stralii), przyjaciele, znajomi oraz duże grono bibliotekarzy z Książnicy Pomor-
skiej oraz fi lii bibliotecznych w Szczecinie-Dąbiu. Po mszy świętej w kościele 
parafi alnym została odprowadzona na wieczny spoczynek na cmentarz komunal-
ny w Szczecinie-Dąbiu.

Maria Wrzesień (z domu Sielecka) urodziła się 15 kwietnia 1926 r. w Stepa-
niu (woj. wołyńskie) w rodzinie inteligenckiej. Wojna zastała rodzinę w Dąbro-
wicy – 17 września 1939 r., kiedy tereny te zajęli Rosjanie. Tam ukończyła ósmą 
i dziewiątą klasę szkoły radzieckiej. Później, w 1941 r., przyszli Niemcy. Do 
szkoły już nie można było chodzić. Pracowała dorywczo w miejscowym mająt-
ku, który był własnością hrabiego Platera. O tym, co było później, tak wspomina-
ła w 1995 r.: W kwietniu 1943 r. cała moja rodzina (ojciec, matka, brat i siostra) 
została wymordowana przez UPA. Mnie wtedy w domu nie było i dzięki temu 
się uratowałam. Wówczas nie miałam innego wyjścia, jak pójście do partyzantki 
radzieckiej, a przecież miałam dopiero 17 lat. W partyzantce przebywałam do lu-
tego 1944 r. i dosłużyłam się stopnia plutonowego1. W czasie walk partyzanckich 
z Niemcami była kilka razy ranna i odznaczona medalami: Za Wojenne Zasługi 
i Za Odwagę. Po zajęciu terenu przez wojska radzieckie oddziały partyzanckie 

* Tekst z niewielkimi zmianami został opublikowany w „Bibliotekarzu Zachodniopomorskim” 
2009, nr 3–4.

1  W. Michnal, Maria Wrzesień – bibliotekarka z pasją. „Bibliotekarz Zachodniopomorski” 
1995, nr 3, s. 32.
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zostały rozformowane. Od kwietnia 1944 do maja 1945 r. pracowała w Berez-
nem jako główna księgowa w Rejonowej Kasie Oszczędnościowej i kinoteatrze. 
Z pracy została zwolniona na własną prośbę, w związku z repatriacją ludności 
polskiej. 

Do Polski Maria Wrzesień przyjechała w 1945 r. i zamieszkała w Gdań-
sku, gdzie przez dwa lata (do 30.09.1947) pracowała jako kancelistka w Sądzie 
Apelacyjnym. W 1947 r. wyszła za mąż (za Zbigniewa Września) i wraz z nim 
przyjechała do Dąbia jako osadnik wojskowy (Dąbie wówczas jeszcze nie nale-
żało do Szczecina, lecz do powiatu gryfi ńskiego). Tutaj też w latach 1947–1949 
pracowała jako główna księgowa w fi rmie „Bałtyk”.

O tym, że Maria Wrzesień została bibliotekarką, zadecydował w pewnym 
sensie przypadek. Tak o tym swego czasu wspominała: Otóż w 1948 r. wybrałam 
się ze szkolną wycieczką z Dąbia do Szczecina. Tu zwiedziliśmy Bibliotekę Miej-
ską, Bibliotekę Wojewódzką i Oddział Wydawnictwa „Czytelnik” przy pl. Hołdu 
Pruskiego. Zafascynowała mnie praca bibliotekarska, a zwłaszcza propozycja 
ze strony „Czytelnika”, aby otworzyć społeczny punkt biblioteczny w Dąbiu. 
Podjęłam się tego przedsięwzięcia zupełnie bezinteresownie. Władze dały pokoik 
przy ul. Gryfi ńskiej 151, wydawnictwo dało 50 książek i tak rozpoczęłam w 1948 r. 
udostępnianie książek (wówczas jeszcze w Dąbiu nie było żadnej biblioteki). 
Pierwszą fi lię biblioteczną nr 6 utworzono w Dąbiu 15 grudnia 1948 r. przy 
ul. Gryfi ńskiej 151, a jej kierownikiem był mój mąż Zbigniew. To od niego 1 mar-
ca 1949 r. przejęłam tę bibliotekę2. Tak rozpoczęła się bibliotekarska praca zawo-
dowa Marii Wrzesień, której pozostała wierna do końca. Śmiało można powie-
dzieć, że wraz z mężem byli pionierami upowszechniania książki i czytelnictwa 
w swojej dzielnicy.

Z funkcji kierownika fi lii 1 marca 1963 r. Maria Wrzesień awansowała na 
stanowisko kierownika Dzielnicowej Biblioteki Publicznej w Dąbiu, a 1 stycznia 
1973 r. została jej dyrektorem. Wówczas biblioteka dzielnicowa miała rangę bi-
blioteki powiatowej. Awanse były wynikiem osiągnięć organizacyjnych i meryto-
rycznych, a także stale podnoszonych kwalifi kacji naszej bohaterki. Dzielnicowa 
Biblioteka Publiczna mieściła się najpierw w skromnych warunkach lokalowych 
w Zdrojach przy ul. Jaracza 1, a następnie, po odbudowie zabytkowego pałacu 
myśliwskiego (1972–1975), 2 czerwca 1975 r. przeniesiona została do jego po-
mieszczeń przy ul. Dziennikarskiej 39. Trzeba było włożyć dużo starań i wysiłku, 
aby w Dąbiu zorganizować sieć czternastu fi lii bibliotecznych, wyposażyć je, za-

2  Tamże, s. 33.
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opatrzyć w zbiory i wreszcie urządzić bibliotekę dzielnicową w nowym pięknym 
lokalu o powierzchni 250 m². Maria była osobą skromną, zawsze podkreślała, że 
osiągnięcia to zasługa całego zespołu, z którym pracowała. W 1975 r. w związku 
z reformą administracyjną państwa zniesiono dzielnice, a więc z sieci wypadła 
biblioteka dzielnicowa, przemianowana na fi lię. Filie biblioteczne Dąbia włą-
czono do ogólnomiejskiej sieci pod bezpośrednią administrację Wojewódzkiej 
i Miejskiej Biblioteki Publicznej (dzisiaj Książnica Pomorska). Wówczas Marii 
Wrzesień powierzono funkcję kierownika Oddziału Gromadzenia Zbiorów dla 
Filii, którą pełniła do czasu przejścia na emeryturę 15 kwietnia 1981 r. Od 1968 r. 
miała stanowisko kustosza służby bibliotecznej.

Można powiedzieć, że Maria Wrzesień uczyła się przez całe życie zawo-
dowe. Najpierw ukończyła Gimnazjum Ogólnokształcące w Gdańsku (1947), 
następnie Liceum Ogólnokształcące dla Pracujących w Szczecinie (1951). 
W 1956 r. zdała „specjalny egzamin dla pracowników bibliotecznych” w Po-
znaniu przed Państwową Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Centralny 
Zarząd Bibliotek Ministerstwa Kultury i Sztuki. Dawał on takie same upraw-
nienia jak ukończenie państwowego liceum bibliotekarskiego. Następnie w la-
tach 1963–1965 ukończyła Korespondencyjne Studium Oświaty i Kultury Do-
rosłych, zorganizowane przez Towarzystwo Wiedzy Powszechnej. Studium było 
równorzędne z wykształceniem niepełnym wyższym zawodowym. Jednocześnie 
podjęła trzyletnie studia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
na kierunku Zawodowe Studium Administracyjne, które ukończyła w 1966 r., 
uzyskując wykształcenie wyższe zawodowe. Nie poprzestała na tym i w 1973 r. 
ukończyła wyższe studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji na tym 
samym uniwersytecie w Poznaniu. Ponadto w latach osiemdziesiątych ukończy-
ła w Szczecinie roczne Studium Pedagogiczne dla nauczycieli z wyższym wy-
kształceniem. Po przejściu na emeryturę Maria Wrzesień jeszcze przez wiele lat 
pracowała w niepełnym wymiarze czasu pracy w bibliotece szkolnej, często też 
zastępując na lekcjach nieobecnych nauczycieli.

Pracę bibliotekarską łączyła z aktywną działalnością społeczną. Była człon-
kiem Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Związku Zawodowego Pracowni-
ków Kultury i Sztuki, Związku Bojowników o Wolność i Demokrację, Związku 
Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Ligi Kobiet. Działała w ru-
chu spółdzielczym. Przez dwie kadencje była radną Dzielnicowej Rady Narodo-
wej, przez jedną kadencję członkiem Komisji Kultury Miejskiej Rady Narodo-
wej. Przez wiele lat pełniła też funkcję ławnika sądowego. Praca społeczna da-
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wała jej dużo satysfakcji, otrzymywała wyrazy uznania, podziękowania, nagrody 
i odznaczenia.

Za zasługi wojenne otrzymała:
– cztery medale radzieckie i order II stopnia oraz jeden medal rosyjski;
– pięć polskich odznaczeń wojskowych i pamiątkowych.
Za pracę zawodową i społeczną otrzymała:
– Srebrny Krzyż Zasługi i Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski;
– trzy medale;
– dziesięć odznak różnych organizacji.

Maria Wrzesień zmarła 13 lipca 2009 r. w Dąbiu. Środowisko bibliote-
karskie straciło żywą legendę pionierskiego okresu organizacji bibliotekarstwa 
i rozwoju kultury w Szczecinie. Będziemy Ją wspominać zawsze jako osobę 
pogodną, życzliwą, chętną do udzielenia pomocy i o niespożytej energii. Cześć 
Jej pamięci.

 


