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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ  

MIEJSKO-POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ 

im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Dzierżoniowie w 2016 r. 

 

 

W 2016 roku w bibliotece zarejestrowanych zostało  6349  czytelników aktywnie 

wypożyczających (6758 – 2015 r.). Liczba ta zmalała w stosunku do 2014 roku o 409 osób. 

Natomiast liczba użytkowników czytelni, komputerów, kursów, klubów itp. w 2016 wzrosła 

znacznie i wyniosła 55 738 (46 287 w 2015 r.).  

Bibliotekę odwiedzały osoby poszukujące informacji, uczestnicy spotkań autorskich  

i innych wydarzeń kulturalnych. Odnotowano łącznie 101 052 (104 965- 2015 r.) odwiedzin.  

Zanotowano 20 607 (24 887) wejść na stronę internetową biblioteki.  

W swoich zbiorach biblioteka posiada (stan na 31 grudnia 2016 roku) 102 308 wolumenów,  

3 883 pozycji zbiorów audiowizualnych (filmy i audiobooki) i 28 elektronicznych (gry 

komputerowe). 

W dziale Multiteka od 2011 r. gromadzone są filmy oraz audiobooki. Obecnie jest to 2 205 

filmów i  1678 audiobooków. Wśród audiobooków są bajki i baśnie dla dzieci, lektury, 

popularna literatura beletrystyczna, kursy języków obcych, poradniki i przewodniki 

turystyczne.  

Biblioteka wykupiła dostęp do e-booków  na platformie libra.ibuk.pl. Czytelnicy MPBP mają 

bezpłatny, zdalny dostęp do ok. 3 500 tytułów książek, głównie popularnonaukowych. 

Prowadzone są także wypożyczenia międzybiblioteczne dla czytelników, którzy nie znajdują 

potrzebnej literatury w naszej bibliotece oraz dla czytelników z innych bibliotek znajdujących 

interesujące ich pozycje w naszych zbiorach. 

 

Biblioteka posiada 45 komputerów – z tej liczby 21 do użytku czytelników z dostępem do 

Internetu. W 2016 roku skorzystało z nich 9 945 osób. 
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DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-OŚWIATOWA I EDUKACYJNA. 

 Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży 

- ferie zimowe Zimowy zawrót głowy – zajęcia w Dziale Dziecięco-Młodzieżowym, 

Wypożyczalni Filii i Bibliotece Naukowej 

- wakacje Lato z Książką w działach biblioteki i na placu zabaw przy Alei bajkowych 

Gwiazd 

Organizowano w tym czasie konkursy, zajęcia z komputerem, gry stolikowe, zabawy  

z książką, warsztaty plastyczne. Tematy: Zabawa z plasteliną, Bezpieczeństwo dzieci  

w Internecie, Śmieciozbieranie - komputerowe zajęcia z ekologii, Popołudnia z kulturą, 

Zgaduj-zgadula 

 Pogadanki dla dzieci z przedszkoli,  uczniów szkół  podstawowych, gimnazjalnych  

i ponadgimnazjalnych - tematyka takich spotkań najczęściej ustalana jest na konkretne 

zapotrzebowanie nauczycieli – 206 spotkań, 4650 uczestników 

 Wycieczki do biblioteki, to forma zaznajamiania z funkcjonowaniem i ofertą biblioteki 

dla uczniów szkół głównie spoza terenu Dzierżoniowa – 20 wycieczek, 429 

uczestników 

 Konkursy – Konkurs recytatorski VIII Spotkanie z poezją polską. Od Baczyńskiego 

do… 2016, zręcznościowe dla dzieci podczas ferii i wakacji oraz wiedzy z okazji Dni 

Dzierżoniowa i Tygodnia Bibliotek  

–  łącznie 5 konkursów, 155 uczestników 

 Wystawy i wystawki – promocja twórczości lokalnych twórców, promocja 

czytelnictwa, uczczenie rocznic i świąt narodowych – łącznie 75 wystaw,  

m.in. w Bibliotece Głównej: 

- Biblioteka dobre miejsce – jubileusz 70-lecia MPBP 

- Anno Domini 966 – U źródeł Polski 

-  Dzierżoniowska sztafeta pokoleń (pokonkursowa) 

- Historia rzeczy codziennych 

- Quo vadis Henryka Sienkiewicza w literaturze i sztuce (z okazji Narodowego 

Czytania) 

- Dolnośląski Festiwal Nauki – retrospektywa 

- Polskie tradycje i zwyczaje 



godziny otwarcia      
od poniedziałku do piątku:  09:00 – 18:00    
czwartki: 08:00 – 12:00    
NIP: 882-00-03-467           REGON:000281051 

w Filii MPBP: 

- Malarstwo Heleny Lipowskiej 

- Sztuki walki 

- Historia o zagładzie i przetrwaniu: Holokaust w galicyjskim okręgu naftowym 

- Dzierżoniów w oczach Tadeusza Głowacza 

- Herb Dzierżoniowa (pokonkursowa) 

- Indie – kraj kontrastów 

- 70-lecie Dzierżoniowskiej Biblioteki Publicznej 

- Smoki, rycerze, smokobójcy – o twórczości dra Marka Sikorskiego 

 Spotkania autorskie w 2016 roku obyło się łącznie 20 spotkań dla 636 uczestników.   

dla dzieci i młodzieży. Bohaterami spotkań byli m. in.: Melania Kapelusz, Katarzyna 

Ryrych, Arkadiusz Niemirski, Paweł Beręsewicz, Marek Sikorski, Zbigniew 

Laskowski, Zdzisław Maciejewski, Marek Cieśla, Janina Weretka-Piechowiak, Mariola 

Pryzwan, Tomasz Przerwa, Jacek Grużlewski, Ryszard Mierzejewski, Krystyna 

Patrzykąt, Tomasz Zimoch. 

 Biblioteka Malucha - Spotkania rodziców i dzieci mają edukacyjno-zabawowy 

charakter (warsztaty plastyczne, nauka prostych wierszyków, piosenek, wyliczanek, 

głośne czytanie, zabawy ruchowe).  

Odbyło się 8 spotkań, udział wzięło 174 uczestników. Zrealizowano tematy: Jak 

powstaje chleb?, Miodowa kraina, Podróż do Francji, Piracka przygoda, W krainie bajek 

(Festyn Rodzinny w Alei Gwiazd Bajkowych), W lesie, W krainie drzew, Mikołajowo. 

 Klub Książki i Ilustracji dla dzieci w wieku szkolnym. W trakcie tych zajęć młodzi 

czytelnicy przekonują się, że książka może być inspiracją do zabawy, tworzenia 

obrazów i animacji, poznają ciekawą literaturę dziecięcą oraz różne techniki plastyczne. 

Odbyło się 8 spotkań, udział wzięło 95 uczestników. Zrealizowane tematy: Artystyczne  

            palce,  W krainie pszczół, Francja-elegancja, Wakacje na kółkach, Festyn rodzinny,  

            W indiańskiej wiosce, Mur - o  powojennej historii Berlina, Mikołaj – ho, ho , ho. 

  Biblioteka Młodzieży to pogadanki, spotkania i warsztaty 

 m.in.: - spotkanie z Agnieszką Kanarek Jeździectwo - pasja dobra dla wszystkich  

 w ramach cyklu Człowiek z pasją  

W trzech działach biblioteki realizowane były zajęcia Miejskiego Programu 
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Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

W Dziale Dziecięco–Młodzieżowym realizowany był program Nałogom mówię NIE. 

Dzieci wiedzą, jak radzić sobie z uzależnieniami. W zajęciach wzięli udział 

uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 9 im Mikołaja Kopernika w Dzierżoniowie.  Cykl 

zajęć zapoczątkowała  pogadanka, podczas której dzieci  poznały zagrożenia, jakie  

wynikają  ze spożywania  alkoholu oraz niezdrowej żywności. W czasie  kolejnych 

spotkań,  o charakterze biblioterapeutycznym,  uczniowie  dowiedzieli się jak unikać 

różnego rodzaju środków psychoaktywnych, mogących zagrażać ich zdrowiu. 

Uczestnicy programu podczas różnego rodzaju zabaw i gier zapoznali się  z zasadami 

zdrowego odżywiania oraz aktywnego spędzania  wolnego czasu.  Dzieci wykonały 

prace plastyczne, propagujące zdrowy i aktywny tryb życia. Z powstałych prac 

stworzono wystawę, która była eksponowana  w holu biblioteki  w Rynku. 

Projekt Masz wybór realizowano w Filii MPBP. Młodzież obejrzała prezentację  

i została zapoznana ze stronami internetowymi, na których można znaleźć informacje 

oraz pomoc w przypadku pojawienia się problemu z uzależnieniem. Uczniowie 

wysłuchali pogadanek na temat rozpoznawania sygnałów ostrzegawczych świadczących 

o możliwości uzależnienia alkoholowego, nikotynowego czy narkotykowego, mitów 

dotyczących picia alkoholu, palenia papierosów czy sięgania po środki psychoaktywne. 

Młodzież gimnazjalna spotkała się z psychologiem prowadzącym terapię osób 

uzależnionych. Dzięki nawiązaniu współpracy ze Stowarzyszeniem Klubu Abstynenta - 

Na Pawłowym Wzgórzu otrzymano, ulotki i broszury o tematyce antyalkoholowej, 

które zaprezentowano zainteresowanym. 

 

 Biblioteka Seniora.  

W ramach programu realizowanego od 2010 roku przeprowadzono następujące zadania: 

Kurs komputerowy dla początkujących przeznaczony dla seniorów. W 2016 odbyło 

się 16 edycji kursu (127 spotkań), przeszkolono 53 osoby.   

Dużym zainteresowaniem cieszy się także szkolenie pn.: O finansach w bibliotece. 

Klub Komputerowy Seniora skupia raz w miesiącu osoby, które pragną rozszerzyć 

swoją wiedzę i zdobyć nowe umiejętności np.: poznając podstawy grafiki 

komputerowej, obróbkę zdjęć itp.  



godziny otwarcia      
od poniedziałku do piątku:  09:00 – 18:00    
czwartki: 08:00 – 12:00    
NIP: 882-00-03-467           REGON:000281051 

Klub Kulinarny  Łasuchy to oferta dla osób zainteresowanych zdrowym żywieniem. 

W ramach spotkań odbywają się pogadanki, wykłady, wystawy książek dostępnych  

w bibliotece. Spotkania są także okazją do wymiany doświadczeń i degustacji 

własnoręcznie przygotowanych potraw.  

Klub Robótek Ręcznych  w ciągu 2016 roku zmienił formułę i z bardzo skromnej 

formy spotkań zmienił się w warsztaty, na które zgłasza się coraz liczniejsza grupa 

osób.  

Konsultacje komputerowe, to indywidualne zajęcia, na które umawiają się  

z bibliotekarzami osoby, które z różnych powodów nie poradziły sobie ze zdobyciem 

podstawowych umiejętności podczas kursu komputerowego.  

 Wykłady i prelekcje z zakresu literatury, historii, sztuki organizowane we współpracy 

z Towarzystwem Oświatowym Ziemi Dzierżoniowskiej.  

 Klub Podróżnika spotkał się 10 razy i wzięło w nim udział 311 osób.  

Tematy spotkań: 

- Litwa.  Prezentację przedstawił Leonard Kruczek 

- Moje PaGóry. Spotkanie ze Zbigniewem Piotrowiczem 

- Kierunek Albania. Relacja Leszka Gałka i Grażyny Grzyb 

- Kolejką Malinowskiego przez Peru i Boliwię. Prezentacja Bolesława Grabowskiego 

- Relacja z podróży do Jerozolimy. Prezentacja Leonarda Kruczka 

- Relacja z podróży do Indii. Tomasz Dymny 

- Bretania - celtycka kraina Francji. Prezentacja Danuty Bunij 

- Na motocyklu wśród kolarzy. Andrzej Załużny oraz Alpejskie szczyty dla każdego 

Jadwiga Horanin 

- Czarnobyl - wróciłem i nie świecę. Prezentacja  Przemysława Bizonia 

 Raz w kwartale odbywała się bezgotówkowa wymiana ubrań i książek p.n.: Projekt 

Szafa, skupiająca dużą grupę użytkowników i czytelników. 

 Konkursy (plastyczny, czytelniczy, rysunkowy) organizowane były we współpracy  

     z placówkami oświatowymi.  

WAŻNIEJSZE WYDARZENIA w MPBP w 2016 roku: 

Uczczeniu 70-lecia działalności dzierżoniowskiej biblioteki poświęcona była konferencja 
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Biblioteka – dobre miejsce, która odbyła się 11 lutego 2016 w Sali Rycerskiej 

dzierżoniowskiego Ratusza. Dyrektorka Jadwiga Horanin uhonorowała byłych pracowników 

biblioteki oraz fundatorów pomnika książki, którego odsłonięcie, w asyście zaproszonych 

gości, rozpoczęło obchody jubileuszu. Historię biblioteki Oswojona rzeczywistość. Siedem 

dekad dzierżoniowskiej biblioteki publicznej przedstawiła Krystyna Gliwa, kustosz 

dzierżoniowskiej biblioteki. Andrzej Tyws, dyrektor Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej  

im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu, w swoim wystąpieniu Przełomy. Tradycje  

i nowoczesność we współczesnej  bibliotece publicznej przedstawił przykłady harmonijnych 

rozwiązań w pracy bibliotek dolnośląskich i amerykańskich. Dr Sylwia Bielawska, dyrektor 

Biblioteki i Wydawnictwa Uczelnianego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. 

Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, w wykładzie Biblioteczna ewolucja czy rewolucja? Kilka 

uporządkowanych refleksji o przyszłości bibliotek publicznych rozważała  problem, który 

wywołał żywą reakcję słuchaczy. Wszyscy uczestnicy konferencji otrzymali nowe 

jubileuszowe wydanie Dzierżoniowskich legend i opowieści Janiny Weretki-Piechowiak, pod 

redakcją Jadwigi Horanin. Podczas składania gratulacji i życzeń przedstawiciele władz 

lokalnych, instytucji oświatowych, stowarzyszeń i organizacji, bibliotek powiatu 

dzierżoniowskiego oraz przyjaciele biblioteki przekazali cenne książki, które w liczbie kilkuset 

zasiliły biblioteczne zbiory. 

 

W  lutym  ukazało się wydanie II zmienione Dzierżoniowskich legend i opowieści autorstwa 

Janiny Weretki-Piechowiak. Pierwsze wydanie z 2013 roku niewątpliwie było ważnym 

lokalnym wydarzeniem. Zgodnie z zamierzeniem, legendy trafiły do wielu bibliotek  

i prywatnych księgozbiorów. Stały się swoistym dopełnieniem ponad kilkusetletniej historii 

miasta, dzięki czemu jego zamierzchła przeszłość zyskała zasłużony koloryt. Legendy mają na 

celu popularyzować dzieje, miejsca i bohaterów oraz rozbudzać wyobraźnię. Dzierżoniowskie 

legendy... cechuje niezwykła staranność języka i stylu, atrakcyjna fabularyzacja treści 

uwzględniająca artefakty bądź kronikarskie zapiski, dbałość o realia historyczne oraz związanie  

z miejscem. Dlatego zyskały wielu czytelników w kraju i za granicą. Ten sukces a także 

wyczerpanie nakładu skłoniły do przygotowania wydania drugiego, uzupełnionego o legendę  

o dzierżoniowskim kacie. Nową szatę graficzną stworzył Robert Konrad. Niewiele miast może 

pochwalić się tak bogatym plastycznym zapisem legendarnych dziejów. Pierwsze wydanie 
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ilustrowała Liliana Ferdek. Dzierżoniowska biblioteka publiczna posiada także zbiór obrazów 

autorstwa Kamili Karst, oddających doskonale klimat i atmosferę legend. Nowością w drugim 

wydaniu jest legenda o dzierżoniowskim kacie oraz ilustracje Roberta Konrada. Na promocji 

17 marca w zaczarowany świat legend wprowadziła zebranych Janina Weretka-Piechowiak, 

autorka zbioru. Mówiła o cechach, które różnią legendy dzierżoniowskie od tradycyjnych 

legend oraz o różnicy między legendą miejską a ludową. Opowiedziała jak wyglądały 

poszukiwania źródeł, z których korzystała oraz o dbałości o realia historyczne, weryfikowane 

poprzez studiowanie  dostępnej literatury i pomoc pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego. 

Drugim „głosem” spotkania była Jolanta Maniecka, która jako czytelniczka poszukiwała autora 

legend poprzez analizę postaci narratora w poszczególnych legendach. 

 

Wielbiciele talentu Anny Jantar i Anny German spotkali się w bibliotece 15 marca,  

by posłuchać Opowieści o dwóch Annach Marioli Pryzwan – biografki, autorki wielu 

wspomnień o artystach i ludziach estrady. Autorka ubarwiła anegdotami i zdjęciami nieznane 

dotąd fakty z życia artystycznego i prywatnego piosenkarek. Mariola Pryzwan zaprezentowała 

także osobiste pamiątki, które otrzymała od zaprzyjaźnionych osób, między innymi od Haliny 

Szmeterling, matki Anny Jantar. Spotkanie urozmaiciły fragmenty niezapomnianych przebojów 

obu artystek. 

 

Promocja książki  Wieże i punkty widokowe na dawnych pocztówkach i zdjęciach pod 

redakcją Tomasza Przerwy i Jacka Grużlewskiego zgromadziła 25 kwietnia 2016 r. w Miejsko-

Powiatowej Bibliotece Publicznej wielu miłośników turystyki, historii oraz kolekcjonerów 

starych pocztówek. Na spotkanie  przybyli Mirosław Piorun Przewodniczący Rady Miejskiej 

Dzierżoniowa, Marek Chmielewski Wójt Gminy Dzierżoniów, radni Rady Miejskiej 

Dzierżoniowa, przedstawiciele Towarzystwa Miłośników Dzierżoniowa, Towarzystwa Miast 

Partnerskich Dzierżoniowa, PTTK oraz czytelnicy. Spośród współautorów książki obecni byli 

również: dr Rafał Brzeziński, Karolina Rybicka i Jakub Kuśnierz. 

 

22 kwietnia 2016 r. biblioteka włączyła się w akcję czytelniczą realizowaną przez Wrocław – 

Stolicę Kultury w ramach Światowego Dnia Książki  i Praw Autorskich oraz inauguracji 

Światowej Stolicy Książki UNESCO - Wrocław 2016. W tym dniu zorganizowano w Rynku 
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przy pomniku książki imprezę dla dzieci ze szkół podstawowych  Przyjęcie dla Królowej 

Książki.   

Czytanie Miasta to interdyscyplinarny projekt realizowany w kilku dolnośląskich 

miasteczkach w ramach obchodów Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016. W trakcie 

kilkumiesięcznych działań, w które zaangażowani byli młodzi badacze (socjolodzy, architekci, 

psycholodzy, urbaniści), animatorzy kultury oraz artyści powstał subiektywny szkic/portret 

tych miejscowości. Dzierżoniów, był jedną z badanych miejscowości. Przeprowadzono 10 

pogłębionych wywiadów, zrealizowano słuchowisko (reportaż radiowy). Pierwszego kwietnia 

mieszkańców Dzierżoniowa zapoznała z ideą projektu Czytanie miasta dr Kamila Kamińska – 

koordynatorka projektu Czytanie miasta, (Uniwersytet Wrocławski), z ideą obecności ESK  

w regionie dolnośląskim - Marek Sztark (Europejska Stolica Kultury Wrocław 2016) oraz 

najważniejszymi refleksjami i rekomendacjami płynącymi z przeprowadzonej w mieście 

interwencji badawczo-animacyjnej - dr Bartłomiej Lis (Muzeum Współczesne Wrocław). 

Uczestnicy spotkania mieli też okazję wysłuchać specjalnego reportażu na temat Zakładów 

Radiowych DIORA zrealizowanego specjalnie na tę okazję przez reportażystkę Joannę 

Morawiecką.  

 

Z okazji obchodzonego corocznie Tygodnia Bibliotek (8–15 maja) Filia MPBP przy  

ul. Sikorskiego 2 zaprosiła miłośników książek na kiermasz taniej książki. Do kupienia było 

ponad 200 książek Przeważała literatura piękna dla dzieci i dorosłych, ale można było również 

kupić słowniki, podręczniki dla studentów oraz wydawnictwa dotyczące regionu. Za drobną 

opłatą, sprzedano około 150 ciekawych pozycji książkowych, które na pewno wzbogacą swoją 

wartością niejedną domową bibliotekę. Cała kwota uzyskana ze sprzedaży przeznaczona jest na 

zakup nowych pozycji do biblioteki. Również w Rynku, przy pomniku książki, bibliotekarze 

zorganizowali kiermasz taniej książki. Wielu mieszkańców Dzierżoniowa  wzbogaciło domowe 

zbiory o bardzo atrakcyjne pozycje. 

 

Znana dziennikarka, podróżniczka i pisarka Joanna Lamparska spotkała się 17 maja  

z czytelnikami. Autorka cyklu książek o tajemnicach i skarbach Dolnego Śląska jest 

zafascynowana regionem i jego burzliwą historią. Tematem przewodnim spotkania był złoty 

pociąg, o którym zrobiło się głośno zarówno w mediach krajowych, jak  
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i światowych w sierpniu 2015 roku. Autorka swoją opowieść wzbogaciła prezentacją zdjęć 

złotego pociągu oraz innych miejsc, z którymi wiążą się legendy o ukrytych skarbach m.in. 

Zamku Książ, a także tajemniczej góry  Ślęży i jej okolic. 

24 maja w ramach gry terenowej organizowanej przez Stowarzyszenie POMOST, 

bibliotekę odwiedziły dzieci ze szkół w Dzierżoniowie i Piławie Górnej. Uczestnicy gry mieli 

za zadanie odnaleźć wybrane atrakcje Dzierżoniowa w tym również bibliotekę i wykonać  

określone zadania. Dzieci posługiwały się mapą i wykorzystywały swoją wiedzę na temat 

miasta. Uczniowie poznali bibliotekę i odgadli zagadki związane z Dzierżoniowem oraz 

otrzymali na pamiątkę zakładki z ilustracjami z legend i opowieści dzierżoniowskich. 

25 maja w Filii Biblioteki ul. Sikorskiego 2 odbył się koncert uczniów Państwowej Szkoły 

Muzycznej I stopnia im. Wojciecha Kilara w Dzierżoniowie oraz słuchaczy Stowarzyszenia 

Harfa działającego przy Szkole Muzycznej. Zgromadzeni słuchacze wysłuchali gry na 

fortepianie, trąbce, flecie, skrzypcach, akordeonie i saksofonie.  Oprócz dzieci uczących się  

w Szkole Muzycznej wystąpili dorośli słuchacze Stowarzyszenia Harfa.  Do Stowarzyszenia 

może zapisać się każdy, kto chciałby rozwijać swoje pasje muzyczne.  Nigdy nie jest za późno, 

aby spełnić swoje marzenia i rozpocząć naukę gry na ulubionym instrumencie. Odkrywać 

swoje talenty można przez całe życie. W dzieciństwie i na emeryturze. Coś, co może stać się 

twoim hobby,  coś, co będzie ci sprawiało przyjemność i radość. A na koniec można się 

podzielić z innymi swoimi talentami muzycznymi i wystąpić na koncercie w Bibliotece. 

Twórczość Katarzyny Ryrych autorki powieści dla dzieci i młodzieży poznali 13 czerwca 

uczniowie z Gimnazjum nr 1, Zespołu Gimnazjów nr 3 oraz ze Szkoły Podstawowej nr 5  

w Dzierżoniowie. Pisarka odwiedziła dzierżoniowską bibliotekę w ramach  akcji Z książką na 

walizkach, czyli Dolnośląskie Spotkania Pisarzy z Młodymi Czytelnikami organizowanej 

przez Dolnośląską Bibliotekę Publiczną we Wrocławiu oraz wydawnictwo Literatura. Impreza 

odbywa się po raz trzynasty.  Katarzyna Ryrych oprócz twórczości poważnej, zajmuje się także 

pisaniem książek dla dzieci. Podczas spotkania autorka zaprezentowała swoje najnowsze 

książki, opowiedziała także o warsztacie pisarskim. 

 

Dzięki współpracy biblioteki z Zofią Mirek i Haliną Pezowicz - szefowymi Towarzystwa 
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Oświatowego Ziemi Dzierżoniowskiej członkowie Towarzystwa, czytelnicy oraz mieszkańcy 

powiatu mieli okazję w 2016 r. wysłuchać 10 wykładów z zakresu literatury, kultury i historii 

sztuki. W spotkaniach uczestniczyło liczne grono słuchaczy, łącznie 661 osób. Prelegentkami 

były cenione i lubiane polonistki: Jolanta Maniecka, Janina Weretka-Piechowiak, Barbara 

Rymarska, germanistka Brygida Martychowiec oraz dyrektorka strzelińskiej biblioteki, historyk 

sztuki Maria Tyws.   

 

Z okazji jubileuszu 70-lecia biblioteki we wtorek 21 czerwca w Rynku, przed wejściem  

do Ratusza obył się koncert plenerowy dla mieszkańców. Wystąpił zespół KRAB oraz 

pianista Marek Cieśla. Przechodnie przebywający w tym czasie w Rynku zostali poczęstowani 

tortem, otrzymali także pierwszy numer  Informatora Dzierżoniowskiego WIR. Święto było 

okazją do promocji biblioteki, spotkań, rozmów  i pamiątkowych fotografii. 

 

Twórczość autorki powieści dla dzieci i młodzieży Katarzyny Ryrych poznali 13 czerwca 

uczniowie z Gimnazjum nr 1, Zespołu Gimnazjów nr 3 oraz ze Szkoły Podstawowej nr 5  

w Dzierżoniowie. Pisarka odwiedziła dzierżoniowską bibliotekę w ramach  akcji Z książką na 

walizkach, czyli Dolnośląskie Spotkania Pisarzy z Młodymi Czytelnikami, organizowanej 

przez Dolnośląską Bibliotekę Publiczną we Wrocławiu oraz wydawnictwo Literatura. Impreza 

odbywa się po raz trzynasty Podczas spotkania autorka zaprezentowała swoje najnowsze 

książki, opowiedziała także o warsztacie pisarskim.  

 

W Filii MPBP 2 czerwca odbyło się uroczyste wręczenie nagród w konkursie na prezentację 

multimedialną Dzierżoniowska Sztafeta Pokoleń. Historia mojego domu, który został 

ogłoszony z okazji jubileuszu 70-lecia biblioteki. Uczestnicy w prezentacjach przedstawili 

bogate, niemal stuletnie dzieje swoich rodzin. O walorach i wartościach historycznych prac 

mogli przekonać sie także goście podczas finału konkursu, dla nich bowiem przygotowano 

jedną wspólną prezentację. W holu biblioteki w Rynku eksponowana była pokonkursowa 

wystawa zdjęć Dzierżoniowska Sztafeta Pokoleń - Historia Mojego Domu. 

 

Narodowe Czytanie 2016 - Henryk Sienkiewicz Quo Vadis. 2 września  biblioteka 

zorganizowała wspólne czytanie powieści Henryka Sienkiewicza w ramach ogólnopolskiej 
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akcji pod patronatem Prezydenta RP. Uroczyste  czytanie poprzedził wykład Janiny Weretki - 

Piechowiak, która przybliżyła zgromadzonym świat  sienkiewiczowskich bohaterów oraz 

znaczenie i percepcję dzieła. Interpretacje fragmentów powieści można było usłyszeć także 

poza murami biblioteki. W Rynku zabrzmiały głosy 30 uczestników Narodowego Czytania, 

przyjaciół książki i promotorów literatury. Fragmenty Quo vadis zaprezentowali 

przedstawiciele władz miasta i powiatu, pracownicy placówek oświatowych i kulturalnych, 

lokalnych mediów, reprezentanci Dyskusyjnego Klubu Książki oraz uczniowie I LO  

w Dzierżoniowie. 

 

W październiku odbyły się dwa spotkania z pisarzami tworzącymi literaturę dziecięco-

młodzieżową  Arkadiuszem Niemirskim autorem kontynuacji serii książek o przygodach Pana 

Samochodzika, którą wzbogacił o kolejne 16 tomów  i Pawłem Beręsewiczem laureatem wielu 

konkursów literackich między innymi Nagrody Literackiej im. Kornela Makuszyńskiego. 

 

W szóstej Edycji Regionalnej  Dolnośląskiego Festiwalu Nauki w Dzierżoniowie, który 

odbywał się pod hasłem Ziarna wiedzy, udział wzięło 27 pracowników nauki, wykładowców  

i nauczycieli. W  ciągu dwóch dni 2411 uczestników skorzystało  z 35 wykładów, warsztatów  

i prezentacji. Święto nauki rozpoczęło się 6 października w Miejsko-Powiatowej Bibliotece 

Publicznej, występem uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Wojciecha Kilara 

w Dzierżoniowie. Wykład inauguracyjny Pamiętajcie o świetle! Czyli co rośnie w ogrodzie 

medycyny? wygłosiła dr Beata Joanna Osiecka z Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu 

Medycznego we Wrocławiu, współprowadzący: Stanisław Kwiatkowski – przewodniczący 

Studenckiego Koła Naukowego. 

 

24 października obchodzono w bibliotece Światowy Dzień Seniora. Liczne grono Seniorów 

powitały Jadwiga Horanin dyrektor biblioteki i Wanda Kunecka prezes Dzierżoniowskiej Rady 

Seniorów, radna Rady Miejskiej Dzierżoniowa. Prof. Tadeusz J. Nowak dyrektor Arboretum  

w Wojsławicach  Gawędą optymistyczną - Małe  jest piękne, ilustrowaną prezentacją zdjęć, 

wprowadził w optymistyczny nastrój wszystkich gości. Spotkanie uatrakcyjnił Mieczysław 

Stępień mini recitalem na akordeonie.  
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VIII Spotkanie z poezją polską – od Baczyńskiego do…2016. 24 listopada Filia MPBP gościła  

21 recytatorów – reprezentantów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z powiatu 

dzierżoniowskiego, którzy wzięli udział w rywalizacji o miano najlepszego interpretatora 

poezji polskiej. Swoim wychowankom towarzyszyli nauczyciele, pedagodzy i  bibliotekarze. 

Uczestnicy konkursu, prezentowali dwa wybrane wiersze. Przedstawili utwory m.in.: 

Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Juliana Tuwima, Wisławy Szymborskiej, ks. Jana 

Twardowskiego, Tadeusza Nowaka,  Czesława Miłosza, Tadeusza Matonia, Stanisława 

Barańczaka, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Tadeusza Borowskiego, Bolesława 

Leśmiana. 

 

Żywa Biblioteka to inicjatywa, która powstała dzięki autorom akcji Stop Volden – przeciwko 

przemocy.  Zainicjowana po to, aby ludzie mogli się nawzajem „wypożyczać”  

i w ten sposób poznawać, redukując jednocześnie dystans i uprzedzenia. 18 listopada  

w dzierżoniowskiej bibliotece odbyła się pierwsza edycja Żywej Biblioteki. Żywe Książki nie 

tylko odpowiadają  na pytania Czytelników, mogą także same zadawać́ pytania. Czytelnicy 

mieli możliwość́ skonfrontowania swoich wyobrażeń́ na temat danej grupy z rzeczywistością. 

Do wyboru były następujące tytuły: Osoba na wózku inwalidzkim, Żydówka, Gej, Weganka, 

Mama dziecka niepełnosprawnego, Senior, Obrońca praw zwierząt. Łącznie dokonano 43 

„wypożyczeń”.   

 

Tomasz Zimoch znany reporter, dziennikarz radiowy i telewizyjny, 1 grudnia gościł  

w Dzierżoniowie na zaproszenie Burmistrza  oraz biblioteki. Głównym celem spotkania była 

promocja książki Panie kończ pan ten mecz. Salę PEGAZ wypełnili miłośnicy sportu, 

członkowie dzierżoniowskich klubów sportowych oraz czytelnicy. Tomasz Zimoch 

zaprezentował wiele przedmiotów, m.in. but do gry w piłkę nożną, dawniej należący do 

Zbigniewa Bońka, tabliczkę oznaczającą odległość, na jaką skoczył Adam Małysz. Z każdym 

„eksponatem” związana była interesująca historia bądź anegdota. 

 

Książka Anny Grużlewskiej „Żydzi z prowincji”, będąca opracowaniem dziejów Żydów 

niemieckich mieszkających na terenie Przedgórza Sudeckiego i Sudetów Środkowych  

w latach 1812-1945, wzbudziła żywe zainteresowanie mieszkańców Dzierżoniowa, Bielawy  
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i innych okolicznych miejscowości, którzy licznie przybyli do biblioteki 12 grudnia na jej 

promocję. Wprowadzeniem do rozmowy o publikacji było krótkie wystąpienie historyka  

dr. hab. prof. UWr Tomasza Przerwy, prywatnie brata autorki. Książka dotyczy Świdnicy, 

Wałbrzycha, Dzierżoniowa, Strzegomia i Świebodzic, miast w których funkcjonowały 

żydowskie gminy wyznaniowe. Szczególną wartością publikacji jest fakt, że społeczności 

Żydów niemieckich na tym terenie nie zostały dotychczas poddane szczegółowemu 

opracowaniu. W książce znalazła się analiza zmian demograficznych, omówienie 

funkcjonowania żydowskich gmin wyznaniowych, modernizacja wspólnot, udział Żydów  

w rozwoju miejscowej gospodarki oraz kwestie związane z wykluczeniem i zagładą. Książka 

jest bogato ilustrowana materiałami archiwalnymi, wykresami i mapami, co podnosi walory 

książki. Po wystąpieniu dr Anny Grużlewskiej zabierali głos uczestnicy spotkania dzieląc się 

swoimi refleksjami i wiedzą na temat współżycia społeczności Żydów, Niemców i Polaków  

w okresie przed II wojną światową, podczas zagłady oraz w okresie powojennym. Autorka 

zapowiedziała wydanie kolejnej książki, tym razem poświęconej społeczności Żydów na 

Dolnym Śląsku po 1945 roku.  

 

Teatrzyk Lalkowy Błękitny Ptak działający w Filii Biblioteki przy ul. Sikorskiego 2 wystąpił  

1 i 2 grudnia  z premierowym przedstawieniem Kopciuszek. Przedstawienie obejrzało  

ok. 100 dzieci z Przedszkola nr 3 i nr 4 oraz Szkoły Podstawowej nr 6. W Teatrzyku występują 

uczennice Gimnazjum nr 3 w Dzierżoniowie. Teatrzyk prowadzi bibliotekarz Dorota 

Kucharska, a scenografię i kukiełki wykonały Jolanta Karaszewska, Grażyna Kubiak i  Dorota 

Kucharska.  W marcu rozpoczną się próby do kolejnego spektaklu. 

 

Seminarium Odkrywanie Jachimowicza, zorganizowane 14 grudnia, poświęcone poecie, 

tłumaczowi, malarzowi Marianowi Jachimowiczowi zakończyło obchody Jubileuszu 70-lecia 

dzierżoniowskiej biblioteki. Przybliżenia postaci mało znanego i zapomnianego poety, mimo 

znacznego i cenionego dorobku, zaproszonym  bibliotekarzom, nauczycielom, uczniom  

i czytelnikom, podjęli się Sława Janiszewska z wałbrzyskiej biblioteki Pod Atlantami  

i dr Karol Maliszewski z Uniwersytetu Wrocławskiego. Marian Jachimowicz (1906-1999) 

związany był z Wałbrzychem od drugiej połowy lat 40. XX w. Tutaj pracował, tworzył  

i publikował. Po śmierci artysty część jego prywatnego archiwum trafiła do Biblioteki pod 
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Atlantami w Wałbrzychu. W stulecie urodzin otwarto Pokój Pamięci tego wybitnego poety, 

tłumacza i eseisty, który pokazała w prezentacji Sława Janiszewska. Dr Karol Maliszewski  

w wykładzie Odkrywanie Jachimowicza (dla siebie i innych)  opowiadał o swoim bardzo 

osobistym stosunku do twórczości poety. Podsumowania seminarium dokonała Jolanta 

Maniecka, prezentując m. in. dwa utwory poety ze zbioru Jaskółki jutra. 

 

31.01.2017 r. 

      

 

 

 


