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Rok 2007 ze względu na obchody jubileuszowe 750-
lecia Gorzowa obfitował w doniosłe uroczystości, impre-
zy i wspomnienia. Z tej okazji pragnę przedstawić miesz-
kankę naszego miasta Annę Obek. W tym czasie której 
minęło 50 lat, jak z nakazem pracy Ministerstwa Kultury i 
Sztuki, Centralnego Zarządu Bibliotek stawiła się do pra-
cy w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gorzowie Wlkp. 
przy ul. Łokietka 37. 

Pani Anna Obek urodziła się 23 IV l937 w Nowym 
Staninie, pow Łuków na lubelszczyznie. Tu ukończyła 
szkołę podstawową, a Liceum Ogólnokształcące w po-
bliskim Adamowie. Po maturze kontynuowała naukę w 
Państwowym Ośrodku Kształcenia Bibliotekarzy w Jaro-
cinie, gdzie uzyskała kwalifikacje bibliotekarza, zawodzie 
bardzo wówczas na naszym terenie poszukiwanym. Pracę, do której miała szczególne 
zamiłowanie, podjęła 1 IV 1957. Pracowała w dziale opracowania księgozbioru, ponadto 
prowadziła szkolenia pracowników niemających przygotowania zawodowego. Po roku 
pracy powierzono jej funkcję kierownika Oddziału Udostępniania Księgozbioru, którą 
pełniła do 30 IV 1961 r. Za swoje zaangażowanie i sumienność w wykonywaniu obo-
wiązków otrzymywała liczne dowody uznania. Pomimo satysfakcji z pracy w tej biblio-
tece marzyła jej się placówka samodzielna, w której mogłaby się sprawdzić ze swych 
umiejętności organizacyjnych. 

Tak się szczęśliwie złożyło, że w tym czasie poszukiwano osoby wykwalifikowanej 
do prowadzenia Biblioteki Związku Zawodowego Kolejarzy, która mieściła się w Domu 
Kultury „Kolejarz” przy ul. Armii Czerwonej 12. Pani Anna szybko się zdecydowała i 
została przyjęta na stanowisko kierownika biblioteki. Pracę podjęła 2.05 1961 r.

Początki były bardzo trudne. Biblioteka zajmowała bowiem jeden pokoik bez okna 
w sąsiedztwie kotłowni. Dojście do niej prowadziło przez salę widowiskową. Księgozbiór 
liczył około 4.000 woluminów, ale co wartościowsze pozycje zostały wypożyczone „ na 
zawsze”, nie prowadzono bowiem dokumentacji wypożyczeń.

Po opracowaniu księgozbioru Anna Obek stosowała różne formy pracy, aby popu-
laryzować bibliotekę i wiedzę zawartą w zbiorach. Skrupulatnie uzupełniała księgozbiór 
w wartościowe pozycje. Prowadzeniu prac popularyzatorskich wymagających większych 
powierzchni takich, jak spotkania autorskie, wieczory literackie, prelekcje sprzyjał fakt, 
że biblioteka mogła korzystać z pomieszczeń Domu Kultury „Kolejarz”, który w latach 
1960-1990 był bardzo prężnym ośrodkiem kultury funkcjonującym nie tylko dla kole-
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jarzy, ale dla całego Gorzowa. Między biblioteką a Domem Kultury „Kolejarz” istniała 
ścisła współpraca.

Biblioteka ZZ Kolejarzy współpracowała w upowszechnianiu imprez czytelniczych z 
bibliotekami publicznymi, zakładowymi i szkolnymi znajdującymi się na terenie miasta 
i województwa. Brała udział w ogólnopolskich konkursach czytelniczych. W związku 
ze wzrostem księgozbioru biblioteki nastąpił szybki rozwój czytelnictwa. Po paru latach 
usilnych starań udało się p. Annie uzyskać większy lokal biblioteczny z czytelnią i bez-
pośrednim wejściem z holu. Biblioteka wyróżniała się aktywnością i wzrostem liczby 
czytelników. Zyskała opinię najlepszej biblioteki zakładowej w województwie. Pani Anna 
została upoważniona przez Wojewódzką Komisję Związków Zawodowych w Zielonej 
Górze do kontroli i niesienia pomocy instruktażowej bibliotekom zakładowym i związ-
kowym na terenie całego województwa. Przez parę lat brała czynny udział w naradach 
i pracach przy Zarządzie Głównym Komisji Kultury i Oświaty Związku Zawodowego 
Kolejarzy w Warszawie.

Za pracę i osiągnięcia w upowszechnianiu wiedzy i rozwoju czytelnictwa była wielo-
krotnie wyróżniana i odznaczana. Otrzymała:

l. „Honorowa Odznaka Działacza Kultury ZZK” – przyznana przez ZZ Pracowni-
ków Kolejowych PRL Prezydium Zarządu Głównego – 25 VIII 1970 r.

2. „Zasłużony Działacza Kultury” – przyznaną przez Ministerstwo Kultury i Sztuki 
PRL – 4 V 1971

3. „Za Zasługi dla Województwa Gorzowskiego” (srebrna odznaka honorowa) –  
4 I 1977

4. „Przodujący Kolejarz” – odznaka nadana przez Zachodnią Dyrekcję Okręgową 
Kolei Państwowych – 7 IX 1979

5. Medal: „W uznaniu zasług dla ruchu związkowego woj. gorzowskiego” – przyzna-
ny przez Prezydium Woj. Rady ZZ w Gorzowie Wlkp. – 7 V 1980

6. Odznaka honorowa: „Za szczególne zasługi w rozwoju społeczno-gospodarczym i 
kulturalnym miasta Gorzowa Wlkp.”. – przyznano postanowieniem Prezydium Miejskiej 
Rady Narodowej w Gorzowie Wlkp. – 25 II 1987 r.

7. „Złoty Krzyż Zasługi” – nadany uchwałą Rady Państwa w uznaniu za dwudziesto-
letnią wyróżniającą się pracę w instytucjach i placówkach kultury - otrzymany w kwiet-
niu 1992 r.

Po tym prężnym ośrodku kultury, jakim był Dom Kultury „Kolejarz” wraz z Biblio-
teką Związków Zawodowych Kolejarzy z dobrze dobranym księgozbiorem i ponad 2.000 
liczbą czytelników, zostało wspomnienie. Budynek dawny nie istnieje, został sprzedany 
firmie prywatnej, która na starych fundamentach wybudowała nowy gmach z przezna-
czeniem prawdopodobnie na hotel. 

W kwietniu 1992 r. Anna Obek osiągnęła odpowiedni wiek i przeszła na emeryturę. 
Nie znosząc bezczynności, pracowała jeszcze na 1/2 etatu w Wojewódzkiej i Miejskiej 
Bibliotece Publicznej w Gorzowie w Dziale Informacji Bibliograficznej. Stan zdrowia 
zmusił ją jednak do zaniechania zajęć.

Szukając zajęcia, trafiła na Uniwersytet Trzeciego Wieku do Sekcji Plastycznej, po-
nieważ od najmłodszych lat fascynowało ją malarstwo. Edukację plastyczną rozpoczęła 
pod kierunkiem mgra Eugeniusza Jaszkula, który potrafił zaszczepić wiarę w siebie i za-
inspirować do uprawiania malarstwa. Pani Ania tak mówi o swojej pasji: „Maluję techni-
ką olejną, moje obrazy powstają pod wpływem zachwytu pięknem natury, barwami, grą 
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świateł. Pragnę utrwalić szybko mijający czas, ulotną chwilę, otaczającą rzeczywistość 
zatrzymać na płótnie. Fascynuje mnie piękno zmieniających się pór roku”.

Pani Anna maluje bardzo dużo. Namalowała już 124 obrazy. Wiele z nich było wy-
stawianych na wystawach zbiorowych Uniwersytetu III wieku, ale również od 2000 roku 
na wystawach w corocznym Gorzowskim Przeglądzie Amatorskiego Ruchu Artystycz-
nego w Grodzkim Domu Kultury w Gorzowie, ponadto miały miejsce 5-krotnie wysta-
wy indywidualne w tutejszych klubach i czytelniach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Gorzowie.

 Pani Anna Obek pomimo słabego zdrowia nie rezygnuje z malarstwa i z pewnością 
namaluje jeszcze wiele pięknych obrazów, między innymi widoków tak często zmienia-
jących się pejzaży naszego miasta. 
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