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Na podstawie uchwały Sejmu Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej została założona w 

Kowali w roku 1947 biblioteka pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Kowali, 

obejmująca swą działalnością teren gminy Kowala, z liczbą ludności wynoszącą 9107 

mieszkańców. Kierownikiem biblioteki został w tym czasie Pan Józef Banaszkiewicz, 

nauczyciel szkoły podstawowej w Rudzie Wielkiej. Biblioteka znajdowała się w lokalu 

Urzędu Stanu Cywilnego, w budynku Urzędu Gminy w Kowali. Początki nowo 

zorganizowanej biblioteki były bardzo trudne. W aktach biblioteki nie zapisały się żadne dane 

jeśli chodzi o działalność i funkcjonowanie biblioteki do roku 1948. Należy przypuszczać, iż 

biblioteka w tym okresie funkcjonowała tylko dorywczo, ze względu na zamieszkanie 

kierownika we wsi Ruda Wielka oddalonej od Kowali o 4 km błotnistej wówczas drogi, a 

działalność oprócz odległości utrudniał jeszcze wspólny z Urzędem Stanu Cywilnego 

niewielki lokal.  

 Od 1 września 1948 roku funkcję bibliotekarki objęła Pani Feliksa Baryłko, nauczyciel 

szkoły podstawowej w Kowali. Bibliotekę wówczas przejęła bez protokołu zdawczo-

odbiorczego, wkładając wielką pracę w uporządkowanie księgozbioru. Opracowała i 

zainwentaryzowała 96 tomów książek, które zastała w bibliotece i wystarała się z różnych 

źródeł o kolejne 349 tomów. Biblioteka na 31.12.1948 rok posiadała już na stanie 445 

woluminów różnej treści. Pani kierownik założyła wówczas trzy punkty biblioteczne: W 

Rudzie Wielkiej, Helenowie i Potkanowie. Biblioteka liczyła 24 czytelników, z punktami 

bibliotecznymi 91, co stanowiło 1% ludności. Biblioteka posiadała w swoich zasobach dwa 

regały na książki, a w punktach bibliotecznych 3 małe wiszące szafki. W roku 1949 biblioteka 

funkcjonuje bez większych zmian, nadal we wspólnym budynku z USC. Pomimo tych 

trudności kierowniczka biblioteki w dalszym ciągu energicznie organizuje nowe punkty 

biblioteczne, powiększa księgozbiór i rozwija czytelnictwo. W roku 1949 istnieje już 7 

punktów bibliotecznych(tj. Ruda Wielka, Ruda Mała, Helenów, Kończyce, Wośniki, Godów, 

Jeżowa Wola, Potkanów, Kosów). Księgozbiór powiększa się o 1207 tomów i na koniec 1949 

roku wynosi 1642 woluminy. Czytelników przybywa łącznie z punktami bibliotecznymi (jw.) 

liczy 325 osób, co stanowi 3,6 % ogółu ludności w gminie. Wypożyczanie książek odbywa 

się w bibliotece dwa razy w tygodniu po dwie godziny. Biblioteka pobierała w tym czasie 

opłatę od czytelników po 20 zł miesięcznie. Rok 1950 znosi opłaty dla czytelników z 



zarządzenia władz wynika, że z biblioteki mogą korzystać wszyscy bez ograniczeń i bez 

ponoszenia jakichkolwiek odpłatności. Założony został nowy oddział biblioteczny 

mieszczący się na Błoniu. Czytelnicy wypożyczyli w ciągu roku 994 tomy w bibliotece 

głównej, a w punktach 4465 tomów, łącznie liczba wypożyczeni wynosiła 5459. W tym 

czasie książki zostały już uporządkowane wg klasyfikacji dziesiętnej. W roku 1951 bibliotece 

został przyznany  etat w wymiarze 7 godzin dziennie. W związku z tym praca kierownika 

biblioteki została powiększona, w skutek czego Pani kierownik Baryłko będąc jednocześnie 

nauczycielką w miejscowej szkole, zrzekła się od 1 stycznia swego stanowiska w bibliotece. 

Przez cały styczeń biblioteka była nieczynna, a od 1 lutego kierownictwo biblioteki objął Pan 

Jan Tarnasiewicz, emerytowany nauczyciel, długoletni kierownik miejscowej szkoły. 

Przyznanie etatu bibliotece wydatnie zwiększyło wyniki pracy bibliotekarza. Wypożyczanie 

książek odbywało się już cztery razy w tygodniu,( w tym trzy razy po 7 godzin oraz w każdą 

niedzielę po 2 godziny). Czytelników przybyło do 4,8 % ogółu ludności. Z chwilą 

obejmowania kierownictwa w styczniu 1952 roku księgozbiór składał się  już z 2135 książek. 

Każdy następny rok przynosił wzrost wartościowych pozycji. W roku 1965 liczba 

woluminów wzrosła do 5248, a co za tym idzie wzrosło również czytelnictwo, a ponadto 

zmieniło się wyposażenie biblioteki.  

Biblioteka została przeniesiona do domu Jana Tarnasiewicza i umieszczona w 

dawnym lokalu szkolnym o powierzchni 20m². Założył on podobnie jak poprzednicy punkty 

biblioteczne w odległych wsiach gminy i chodził do nich najczęściej piechotą, a gdy nie miał 

już sił wynajmował furmankę, sprawdzając ich działalność. Książka była przez całe życie 

jego najlepszym przyjacielem. Jan Tarnasiewicz był człowiekiem o wysokich walorach 

moralnych, ceniącym wiedzę i wykształcenie, szanującym pracę innych. Był cenionym 

nauczycielem, działaczem kultury, bibliotekarzem, doradcą, przyjacielem.  

Zmarł 6 maja 1965 roku, pochowany na cmentarzu parafialnym w Kowali. Po Janie 

Tarnasiewiczu prowadzenie biblioteki przejęła, na przełomie lat 1965/66, jego żona  pani 

Helena Tarnasiewicz.  

Od 1 sierpnia 1966 roku pracę w bibliotece rozpoczęła pani Urszula Sus. Biblioteka 

zajmowała w tym czasie dwa pomieszczenia w prywatnym drewnianym domu państwa 

Tarnasiewiczów, który z czasem stał się własnością pani Emilii Warchoł – córki pana 

Tarnasiewicza. Użyczała ona nadal – do roku 1996, za niewielką odpłatnością, lokal dla 

biblioteki. Na przestrzeni lat w bibliotece pracowały następujące osoby: Pani Elżbieta Rola, 



Pani Elżbieta Czyżewska, Pani Renata Pięta, Pani Bożena Podrygała, Pani Renata Małysa, 

Pani Jolanta Stanik. W październiku tego samego roku biblioteka została przeniesiona do 

nowego budynku Urzędu Gminy.  

Przez lata systematycznie księgozbiór był uzupełniany i opracowywany, wówczas 

liczył 12685 woluminów. Do 1972r. wypożyczanie książek odbywało się również w 

niedzielę, ze względu na duże zainteresowanie czytelników.  

 


