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Arkadiusz Pacholski odszedł nagle rok temu w wieku 57 lat. Na kilka dni przed pierwszą rocznicą jego śmierci,
która przypada 11 stycznia, jego rodzina zdecydowała się przekazać Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Adama
Asnyka, w której pisarz pracował, nie tylko cały domowy księgozbiór, ale także meble z jego mieszkania.
Dzięki uprzejmości Bożeny Pacholskiej, matki pisarza, księgozbiór Miejskiej Biblioteki Publicznej wzbogacił się o kilkaset
książek gromadzonych przez lata przez kaliskiego eseistę. Są wśród nich dzieła literatury pięknej, polskiej i zagranicznej,
książki historyczne oraz wiele pozycji poświęconych sztuce i architekturze. Część z nich posiada dedykacje ich autorów.
Wszystkie opatrzone zostały przez MBP w Kaliszu stemplem „Księgozbiór Arkadiusza Pacholskiego”.
Podarowane bibliotece meble traﬁły do czytelni i wypożyczalni Biblioteki Głównej. Wraz z przekazanymi kilkudziesięcioma
zdjęciami, graﬁkami, rysunkami i reprodukcjami obrazów oraz lustrami tworzą urokliwy salonik, w którym czytelnicy
korzystają z prasy, zarówno tradycyjnej, jak i elektronicznej, przeglądają albumy, korzystają z internetu bądź czekają na
zamówione książki.
Do Działu Zbiorów Specjalnych kaliskiej Biblioteki traﬁły ponadto bibeloty należące do Arkadiusza Pacholskiego, a także dane
z płyt CD, pendrive’ów i komputera.
To kolejny tak pokaźny zbiór książek i pamiątek przekazany MBP w Kaliszu. W zeszłym roku traﬁły tu m.in. obrazy i
dokumenty rodziny Mieszczańskich i Borowiaków oraz ponad pięćset książek Elwiry Fibiger.
Wiadomość o stworzeniu saloniku z meblami Arkadiusza Pacholskiego szybko dotarła do środowiska literackiego i
bibliotekarskiego Kalisza oraz do przyjaciół pisarza. Kilkanaście osób przybyło już we wtorkowe popołudnie, 11 stycznia, w 1.
rocznicę śmierci autora „Pochwały stworzenia” do Biblioteki Głównej, by nie tylko zobaczyć fragment salonu przeniesionego
z mieszkania przy ulicy Górnośląskiej, ale przede wszystkim powspominać.
Beata Majchrzak ze stowarzyszenia Kalisz Literacki, którego Arkadiusz Pacholski był założycielem i prezesem, przygotowała
okolicznościowy tekst, który został wcześniej opublikowany na portalu calisia.pl:
https://calisia.pl/w-rzece-heraklita-pierwsza-rocznica-odejscia-arka-pacholskiego,54537
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