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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 

MUZEUM MIEJSKIEGO DZIERŻONIOWA 

za 2019 r 

 

Muzeum Miejskie Dzierżoniowa, jako samorządowa instytucja kultury, zostało powołane Uchwałą 

Nr VIII/48/11 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 18 kwietnia 2011 roku. Muzeum funkcjonuje na 

podstawie ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2012 r. poz. 987) oraz ustawy z 

dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 

r.  poz. 406 oraz  z 2014 r. poz. 423). W Muzeum obowiązuje statut, uzgodniony z Ministrem Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego, nadany uchwałą Rady Miejskiej Dzierżoniowa Nr LIV/372/14 z dnia 24 

października 2014 r. 

Przedmiotem działalności Muzeum Miejskiego Dzierżoniowa jest przede wszystkim: 

− gromadzenie zabytków, zbiorów i materiałów dokumentacyjnych w zakresie: archeologii, 

etnografii, historii i kultury miasta, przemysłu lokalnego oraz detalu architektonicznego, 

nabywanych w drodze: zakupów, darowizn, przyjmowania depozytów i uzyskiwania 

obiektów w wyniku prowadzonych badań terenowych, 

− inwentaryzacja, katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów, 

− przechowywanie gromadzonych zbiorów, w warunkach zapewniających im właściwy stan 

zachowania, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny dla celów naukowych, 

− zabezpieczenie, renowacja i konserwacja zbiorów, 

− zorganizowanie wystawy stałej, 

− urządzanie wystaw czasowych, 

− prowadzenie działalności edukacyjno-promocyjnej, 

− opracowywanie i publikowanie katalogów zbiorów, przewodników wystaw, wyników badań 

oraz informacji z zakresu swoje działalności statutowej, 

− popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę oraz dorobek 

lokalnego przemysłu, 

− współpraca z muzeami w kraju i zagranicą, 

− zapewnienie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i informacji 

zgromadzonych wprowadzonym archiwum, 

− współdziałanie z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami o podobnych celach. 

 

 



 

2 

W roku 2019, Muzeum Miejskie Dzierżoniowa, odwiedziło  4 860 osób zwiedzających. 

Wejścia biletowane to 2 849 osoby, z wejścia bezpłatnego skorzystało 2 011 osoby. Ceny biletów 

wstępu, od stycznia 2014 r. wynoszą: normalny 5 zł, ulgowy 3 zł, grupowy (powyżej 15 osób) 30 zł. 

Obejmuje ona wstęp na wystawy stałe i czasowe wraz z usługą przewodnika. W 2019 r. dwie wystawy 

czasowe były dodatkowo biletowane. Bilet wstępu na wystawę czasową „kierunek SZTUKA” 

kosztował 10 zł, bilet ulgowy 5 zł (przysługiwał tylko za okazaniem Karty Dużej Rodziny),  cena 

biletu grupowego wynosiła 100 zł. Bilet wstępu na wystawę czasową „Szopki krakowskie” to koszt: 

normalny – 8 zł, ulgowy 5 zł, grupowy – 50 zł, posiadacze Karty Dużej Rodziny byli uprawnieni do 

bezpłatnego wstępu. Dniem bezpłatnego zwiedzania ekspozycji stałych jest niedziela. W  roku 

sprawozdawczym przeprowadzono łącznie 24 lekcje muzealne (koszt lekcji muzealnej z warsztatami 

plastycznymi wynosi 70 zł, bez warsztatów - 50 zł, podczas ferii, wybrane tematy lekcji muzealnych 

– zorganizowano bezpłatnie). W 2019 r. zorganizowano 7 bezpłatnych lekcji dla dorosłych. 

 W 2019 r., w Księdze Wpływów, dokonano 240 wpisów, na łączną kwotę 13 551,12 zł. 

Muzealia pozyskane w drodze zakupu obejmują 13 wpisy (na kwotę 11 166,12 zł), natomiast 

muzealia pozyskane jako dary dotyczą 30 pozycji inwentarzowych (na kwotę 2 385 zł). Zbiory 

pomocy muzealnych zwiększyły się o 185 pozycji (pomoce muzealne nie są wyceniane). 

Udostępnianą bezpłatnie, w schronie przy ul. Daszyńskiego, wystawę militariów odwiedziło w roku 

sprawozdawczym – 200 osób. 

 W roku 2019 zorganizowano 5 wewnętrzne wystawy czasowe: „Typowo śląskie?”,  

„Mistrzowskie jak rzadko które …” Ogrody Petera Josepha Lenné w Polsce”, „kierunek SZTUKA”, 

„Henryk Kluza - wspomnienia” oraz „Szopki krakowskie”. W maju otwarto w parku – lapidarium 

wystawę plenerową  „Zapomniana polskość w powiecie dzierżoniowskim”. Wstęp na wystawę był 

bezpłatny. Na wszystkie wystawy czasowe organizowane w 2019 r., oraz jako uzupełnienie 

ekspozycji stałych, wypożyczono łącznie 277 eksponatów i elementów ekspozycyjnych. 

 Muzeum Miejskie Dzierżoniowa poprzez nieodpłatną działalność organizowaną w 2019 roku 

realizowało cele kulturalne oraz promocyjno - marketingowe Muzeum. 

 

1.  „Powrót nad Odrę i Bałtyk – wystawa plakatu Ziem Odzyskanych” – wystawa 

czasowa  

28. 11. 2018 r. – 13. 01. 2019 r. 

Niecodzienna wystawa polskiego plakatu przywołuje pamięć o wydarzeniach sprzed lat, które na 

trwałe zmieniły oblicze Dolnego Śląska. Przedstawiliśmy blisko 40 unikatowych dzieł, twórców 

polskiej grafiki użytkowej po II wojnie światowej. Na wystawie przedstawiono prace 

najwybitniejszych przedstawicieli polskiej szkoły plakatu, którzy zdobyli międzynarodowy rozgłos: 

legendarnego artystę, satyryka i karykaturzystę – Eryka Lipińskiego, plakacistę, grafika i fotografa – 
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Wojciecha Zamecznika, a także grafika i współtwórcę polskiej szkoły plakatu – Wiktora Górkę. Na 

wystawie nie zabrakło także akcentu graficznego związanego z Dzierżoniowem. Kolekcja plakatów 

pochodzi ze zbiorów Muzeum Niepodległości w Warszawie. Podczas wernisażu, wykład pt.: „Ziemie 

Odzyskane w plakacie” wygłosił Andrzej Kotecki z Muzeum Niepodległości w Warszawie. 

Wstęp na wernisaż był bezpłatny. 

 

2. Diora na 12 miesięcy – Aladyn 

Styczeń  

Projekt ma na celu promocję wyrobów Diory oraz popularyzację poszczególnych jej produktów. 

Odbywa się to głownie przez publikację zebranych informacji, fotografii, archiwaliów i ciekawostek 

na stronie Muzeum (w zakładce Diora → Diora na 12 miesięcy). Informacje o diorowskim produkcie 

miesiąca, znajdują się także na wystawie stałej Diory, w siedzibie Muzeum. „Diora na 12 miesięcy” 

wpisuje się w realizację miejskiego „Projektu Diora” oraz uzupełnia „Trakt Diory” rozbudowując 

informacje zamieszczone na „Trakcie”. 

 

3. „Konferencja pokojowa w Paryżu a sprawa Śląska” – lekcja muzealna dla dorosłych 

13. 01. 2019 r. – Janusz Głód. 

Zorganizowano w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości. 

 

4.  „ Typowo śląskie?” – wystawa czasowa 

23. 01. 2019 r.  – 24. 03. 2019 r. 

Wystawa czasowa poruszała wiele kwestii związanych z tematyką Śląska – jego bogatą historią                            

i kulturą, nie omijając złożonych zagadnień. W szczególności starała się znaleźć odpowiedź na 

pytania związane ze śląską, jak i regionalną, tożsamością zachęcając nas do głębszego spojrzenia na 

temat. Dzięki wystawie, w formie wielobarwnych plansz z tekstami, z bogatą ikonografią autorstwa 

Haus Schlesien z Königswinter, i sześciu polskich muzeów, jak również eksponatom, zgromadzonym 

przez dzierżoniowskie Muzeum, zwiedzający mogli poznać bliżej poszczególne regiony Śląska i ich 

mieszkańców. Wernisaż odbył się 23 stycznia 2019 r. o godz. 17.00, podczas którego wykład pt.:                

„W poszukiwaniu śląskości Śląska czyli śląskie dylematy” wygłosił prof. Tomasz Przerwa. 

Wydarzenie wzbogacili młodzi artyści z bielawskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Poloneziaki”, 

występujący w dolnośląskiej suicie. 

Wstęp na wernisaż był bezpłatny. 
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5. Ferie w muzeum 

30. 01. 2019 r.  – 08. 02. 2019 r. 

Podczas ferii zimowych w Muzeum Miejskim Dzierżoniowa zaplanowano organizację bezpłatnych 

dwugodzinnych lekcji muzealnych w zakresie historii i kultury regionu, dla uczniów klas 1-4 szkół 

podstawowych. Na warsztaty przygotowane zostały materiały do pracy indywidualnej, związanej                   

z tematem: „Życie na wsi i w mieście na przełomie XIX i XX wieku”. Tłem zajęć była wystawa 

„Typowo śląskie?” poruszająca szereg kwestii związanych z tematyką Śląska – jego bogatą historią 

i kulturą. Dzięki wielobarwnym planszom oraz zgromadzonym eksponatom, uczestnicy zajęć mogli 

poznać bliżej poszczególne regiony Śląska i jego mieszkańców. Podział polskiego społeczeństwa, na 

mieszkańców miast i wsi, na przełomie XIX i XX wieku, był widoczny nie tylko na podstawie ubioru 

czy sposobu zachowania. Istotnie różniły się także ich mieszkania. Salonik Mieszczański oraz Izba 

Sowiogórska są przykładami dawnej kultury mieszkania na Ziemi Dzierżoniowskiej. Jak wyglądały 

mieszkania? Jakimi sprzętami je wypełniano? Czym ozdabiano? Czy różnią się one od 

współczesnych wnętrz i sprzętów? Zajęcia łączyły prezentację wybranych eksponatów na wystawach 

stałych z tematycznymi układankami, łamigłówkami oraz pracami plastycznymi. Podczas zajęć 

uwzględnione zostały elementy profilaktyki fonoholizmu (nadmiernego i szkodliwego używania 

telefonu komórkowego). Uczestnicy zostali zapoznani z symptomami fonoholizmu oraz poznali 

sposoby codziennych rozwiązań pozwalających na racjonalne korzystanie z urządzeń mobilnych.  

 

6. „Polki, które zmieniły świat” – wykład Towarzystwa Oświatowego Ziemi 

Dzierżoniowskiej. 

30. 01. 2019 r. – Jolanta Maniecka 

 

7. „Mała Ojczyzna w pracy duszpasterskiej ks. Jana Melca po 1945 r.” – lekcja muzealna 

dla dorosłych 

10. 02. 2019 r. – Janusz Głód. 

Zorganizowano w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości. 

 

8. 79. Rocznica I Deportacji Polaków na Sybir 

11. 02. 2019 r. – organizacja miejskich obchodów uroczystości państwowych. 

 

9. „Vincent van Gogh – od samotności do legendy” – wykład Towarzystwa Oświatowego 

Ziemi Dzierżoniowskiej. 

27. 02. 2019 r. –  Piotr Marchewka. 
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10. Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”  

01. 03. 2019 r. – organizacja miejskich obchodów uroczystości państwowych. 

 

11. „Dziedzictwo powstań śląskich z perspektywy powrotu na Ziemie Odzyskane” – lekcja 

muzealna dla dorosłych 

10. 03. 2019 r. – Janusz Głód. 

Zorganizowano w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości. 

 

12. „Malarz bardzo polski – Józef Chełmoński” – wykład Towarzystwa Oświatowego Ziemi 

Dzierżoniowskiej. 

27. 03. 2019 r. – Maria Tyws. 

 

13. Promocja książki dr Anny Grużlewskiej pt.: „Polska Jerozolima” 

28. 03. 2019 r.   

Spotkanie poprowadził Sebastian Runowicz, który opowiedział o nie tylko o prezentowanej książce, 

ale także o kulisach jej powstania. Już sam tytuł wskazuje jak ważny był Dzierżoniów w powojennej 

historii polskich Żydów. Książka i spotkanie promocyjne, to nie tylko oficjalna historia, ale także 

spojrzenie na przeszłość miasta przez pryzmat wspomnień. Przedstawiona została także historia 

miasta i powiatu poprzez historię społeczności żydowskiej. 

 

14. „Mistrzowskie jak rzadko które …” Ogrody Petera Josepha Lenné w Polsce” – wystawa 

czasowa. 

 02. 04. 2019 r.  – 28. 06. 2019 r. 

Wystawa przedstawiała ogrody krajobrazowe położone na wschód od Odry, zaprojektowane przez 

jednego z najwybitniejszych architektów krajobrazu XIX wieku – Petera Josepha Lenné.                             

Na przygotowanych planszach można było zobaczyć szereg niezwykłych i malowniczych scenerii, 

złożonych kompozycji i bogatych szat roślinnych. Wśród licznie przedstawionych założeń 

parkowych przedstawiono m.in. wyjątkowe ogrody pałacu Marianny Orańskiej w Kamieńcu 

Ząbkowickim czy park Szczytnicki we Wrocławiu. Wystawa bazuje na wynikach projektu 

badawczego, realizowanego przez Uniwersytet Techniczny w Dreźnie i Wyższą Szkołę                                     

w Neubrandenburgu oraz Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, we współpracy  z szeregiem 

partnerów w Niemczech i Polsce. Wernisaż wystawy odbył się 2 kwietnia 2019 r., podczas którego, 

Paula Kopczyk architekt krajobrazu, wygłosiła wykład pt.: „Działalność projektowa Petera Josepha 

Lenné -umiłowaniem pięknego i harmonijnego krajobrazu”. Wystawa Niemieckiego Forum Kultury 

Europy Środkowej i Wschodniej, Instytutu Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Technicznego                     
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w Dreźnie, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz Berlińsko-Brandenburskiej Fundacji 

Pruskich Pałaców i Ogrodów, przygotowana została w dwóch wersjach językowych: polskiej oraz 

niemieckiej.  

Wstęp na wernisaż był bezpłatny. 

 

15. „O Marku Edelmanie – słów kilka”  – wykład Towarzystwa Oświatowego Ziemi 

Dzierżoniowskiej. 

10. 04. 2019 r. – dr Anna Grużlewska. 

 

16. 79. rocznica Zbrodni Katyńskiej 

13.04.2019r. – organizacja miejskich obchodów uroczystości państwowych. 

 

17. „Sprawa duszpasterstwa polskojęzycznego wśród jeńców wojennych obozu w Mościsku 

w 1939 r.” – lekcja muzealna dla dorosłych 

14. 04. 2019 r. – Janusz Głód. 

Zorganizowano w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości. 

 

18. „Zapomniana polskość w powiecie dzierżoniowskim” – plenerowa wystawa czasowa 

(muzealny park -lapidarium) 

02. 05. 2019 r. – 31. 07. 2019 r. 

Wystawa prezentuje fragmenty kazań w języku polskim z połowy XVIII w. i z XIX w., modlitwy z 

popularnymi na Śląsku słowiańskimi imionami świętych, egzemplarza prasy polskiej z XIX w., 

dwujęzyczne (polskie i niemieckie) napisy na obrazach religijnych z początku XX w., modlitewniki, 

polskojęzyczne księgozbiory, ryty nabożeństw w językach łacińskim, niemieckim i polskim, a także 

pamiątki po wybitnym Ślązaku, obrońcy polskości na Śląsku – ks. Janie Melcu. Otwarcie wystawy 

odbyło się 2 maja 2019 r o godz. 12:00 w muzealnym parku-lapidarium – o przygotowanej wystawie 

opowiedział Janusz Głód. 

Zorganizowano w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości. 

Wystawę współfinansowano ze  środków Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie. 

Wstęp do parku-lapidarium jest bezpłatny. 

 

19. 228. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 

03. 05. 2019 r. – organizacja miejskich obchodów uroczystości państwowych. 
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20. Święto Lilaków 

15. 05. 2019 r. 

Wydarzenie, zainicjowane przez Towarzystwo Miłośników Dzierżoniowa, ma za zadanie wpłynąć 

pozytywnie na upiększanie miasta, by w przyszłości Dzierżoniów stał się „miastem – ogrodem 

lilaków”. Zainicjowana została akcja „Zaadoptuj lilaka”, podczas której instytucje publiczne  z terenu 

Dzierżoniowa zostały obdarowane różnymi odmianami lilaków, udokumentowanymi w „Księdze 

Lilaków”. Wydarzeniu towarzyszyła wystawa obrazów, kompozycji kwiatowych oraz koncert. 

 

21. Noc Muzeów  

24. 05. 2019 r.  

Burmistrz Miasta, dzierżoniowską Nocą Muzeów zainaugurował Dni Dzierżoniowa – o godz. 17,                

w przylegających do Muzeum ogrodach parku-lapidarium, odbyła się promocja kolejnego wydania 

Rocznika Dzierżoniowskiego. Jest to już 28. edycja tego wydawnictwa, w którym znajdziemy m.in. 

artykuły  mówiące o przeszłości ziemi dzierżoniowskiej, a także wszystkie najważniejsze informacje 

wydarzenia gospodarcze, polityczne oraz kulturalne jakie miały miejsce w 2018 r. na terenie samego 

Dzierżoniowa, a także powiatu dzierżoniowskiego i okolicznych gmin. W promocyjnym spotkaniu 

uczestniczyli przedstawiciele Towarzystwa Miłośników Dzierżoniowa, radni miasta, powiatowe 

władze samorządowe, autorzy tekstów  zamieszczonych oraz goście z miast partnerskich: Kluczborka 

(Polska), Lanškroun (Czechy), Hajdúszoboszló (Węgry) oraz Crewe and Nantwich (Anglia). 

Gościem honorowym programu był znany muzyk jazzowy, honorowy obywatel Dzierżoniowa – 

Tadeusz Nestorowicz. Jego fantastyczna gra na trąbce wprowadziła gości  w niesamowity nastrój 

„Ballady o moim Dzierżoniowie”. W dalszej części wieczoru odbyły się interesujące warsztaty 

barwienia papieru – techniką ebru (marmurkowanie). To pochodząca z X w. niezwykła sztuka 

nanoszenia na powierzchnię wody drobinek farby i tworzenia obrazów za pomocą patyczków – 

powstały na powierzchni wody niepowtarzalny obraz zostaje następnie przeniesiony na papier i 

utrwalony. 

Ostatnią atrakcją wieczoru było zwiedzanie Muzeum w nocnej scenerii. 

  

22. „Land art”  – wykład Towarzystwa Oświatowego Ziemi Dzierżoniowskiej. 

29. 05. 2019 r. – Patrycja Mazurek. 

 

23. Dzień Wolności i Solidarności 

04. 06. 2019 r. 

Wydarzenie współorganizowane wraz z Towarzystwem Miłośników Dzierżoniowa, upamiętniające  

30. rocznicę pierwszych, po II wojnie światowej, historycznych wyborów do Senatu i Sejmu (z dnia 
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4 czerwca 1989 roku). Podczas obchodów, Dąb Wolności, w Parku im. Sybiraków, posadzili: Dariusz 

Kucharski – Burmistrz Dzierżoniowa, Andrzej Darakiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej, 

Grzegorz Kosowski – Starosta Powiatu Dzierżoniowskiego oraz Wanda Ostrowska – Prezes 

Towarzystwa Miłośników Dzierżoniowa.  

W godzinach przedpołudniowych zorganizowano lekcję muzealną dla uczniów dzierżoniowskich 

szkół podstawowych i średnich z udziałem Andrzeja Bartoszyńskiego – przewodniczącego Komitetu 

Obywatelskiego „Solidarność” Ziemi Dzierżoniowskiej i Mateusza Cegiełki – członka Komitetu 

Obywatelskiego „Solidarność” Ziemi Dzierżoniowskiej oraz Mariana Kowala – posła na Sejm 

Kontraktowy. 

Zorganizowano w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości. 

 

24. XV Tydzień Kultury Chrześcijańskiej 

04. 06. 2019 r. 

W ramach Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej alumni Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji 

Świdnickiej wystąpili w spektaklu teatralnym pt.: „Za pięć godzin zobaczę Jezusa”  

Już po raz piętnasty w diecezji świdnickiej zorganizowano Tydzień Kultury Chrześcijańskiej, 

odbywający się w kilku parafiach regionu. Głównym elementem wydarzenia jest seria wykładów 

podejmujących ważne i ciekawe zagadnienia życia społecznego i religijnego. Prelegentami są przede 

wszystkim księża prezbiterium świdnickiego. Patronat honorowy nad inicjatywą Wyższego 

Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej objął bp prof. dr hab. Ignacy Dec. 

 

25.  „Powtórka z historii – Unia Lubelska”  – wykład Towarzystwa Oświatowego Ziemi 

Dzierżoniowskiej 

12. 06. 2019 r. – Romuald Wojciechowski. 

 

26. Spotkanie z dyrektorami lokalnych szkół i przedszkoli oraz nauczycielami historii. 

17. 06. 2019 r. - zaprezentowanie oferty edukacyjnej Muzeum na rok szkolny 2019/2020. 

 

27. Rada Muzeum 

18. 06. 2019 r. - pierwsze spotkanie po wyborze nowego składu rady. 

 

28. Posiedzenie Komisji Edukacji i Spraw Społecznych Rady Miejskiej Dzierżoniowa 

19. 06. 2019 r. – w ramach posiedzenia członkowie Komisji zapoznali się z ofertą Muzeum oraz 

został przeprowadzony quiz wiedzy o Dzierżoniowie. 
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29. Wakacje w muzeum 

02. 07. 2019 r. – 31. 07. 2019 r. 

Wakacyjne wtorki w Muzeum przeznaczone były organizację dwugodzinnych warsztatów  

(przeznaczonych dla dzieci i młodzieży szkolnej) zdobienia papieru tradycyjną turecką techniką ebru. 

Zdobienie papieru tą techniką powstaje poprzez przenoszenie na papier wzorów tworzonych przy 

pomocy farb rozprowadzanych pędzelkami i patyczkami na wodzie zagęszczonej tłustą substancją. 

Misterne wzory namalowane na wodzie zachowane zostają przez przyłożenie kartki papieru do jej 

powierzchni, tworząc przepiękne, zadziwiające, niezwykle dynamiczne kształty i barwne figury. 

Papier ozdobiony w technice ebru nazwany jest również papierem tureckim lub papierem 

marmurkowanym. Zajęcia składały się z części teoretycznej oraz praktycznej. Podczas  zajęć 

uczestnicy dowiedzieli się wielu ciekawych informacji dotyczących orientalnej sztuki zdobienia 

papieru, którą w dalszej części mogli wykorzystać w praktyce, tworząc własne obrazy na wodzie.  

 W każdą lipcową środę w Muzeum odbywały się lekcje muzealne dla uczniów 7 i 8 klas 

szkoły podstawowej oraz uczniów szkół średnich pt.: „Zabytki języka polskiego” prowadzone przez 

pedagoga – polonistę. Lekcja muzealna została wzbogacona prezentacją multimedialną. Uczestnicy 

zapoznali się z najstarszymi zabytkami języka polskiego, począwszy od pierwszych zapisów 

polskiego nazewnictwa w dokumentach z IX w. do pełnych tekstów religijnych i świeckich  w XV 

w. Całościowe spojrzenie na dorobek średniowiecznej literatury pozwoliło uczniom zrozumieć, jak 

doniosłą rolę średniowieczne zabytki piśmiennictwa polskiego odegrały w procesie kształtowania się 

naszego języka, kultury i świadomości narodowej.  

 

30. Coolturalny Piątek 

19. 07. 2019 r. - w ramach „Coolturalnego Piątku” Muzeum zorganizowało spacer historyczny z cyklu 

cyklu „Dzierżoniów nieznany”. Pierwszy spacer dotyczył rodziny Sadebecków – przedsiębiorców                 

i miłośników XVIII-wiecznego Dzierżoniowa. Muzealny przewodnik opowiedział o miejscach 

związanych z tą rodziną i jej działalnością. 

 

31. 75. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego 

01. 08. 2019 r. – organizacja miejskich obchodów uroczystości państwowych. 

 

32. 80. rocznica wybuchu II Wojny Światowej 

01. 09. 2019 r. - organizacja miejskich obchodów uroczystości państwowych. 
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33. „Kierunek SZTUKA” – wystawa czasowa 

05. 09. 2019 r. – 27. 10. 2019 r. 

Bogate zbiory malarstwa, ceramiki i szkła ze zbiorów Muzeum Katolickiego Uniwersytetu 

Lubelskiego im. Jana Pawła II prezentowane były dotąd w znaczących miastach Polski, m.in. na 

Zamku Królewskim w Warszawie, w Malborku czy Książu. 

Po raz pierwszy na mapie udostępniania publiczności dzieł malarskich, wyrobów z porcelany i szkła 

znanych twórców polskich i europejskich znalazł się  Dzierżoniów.  Wystawa  „kierunek SZTUKA”  

była zatem  wydarzeniem wielkiej rangi w historii  Dzierżoniowa  oraz  niewątpliwym zaszczytem i  

wyróżnieniem zarówno dla Muzeum Dzierżoniowa, jak i samego miasta, również  Ziemi 

Dzierżoniowskiej. 

Na wystawie można było podziwiać obrazy znakomitych mistrzów polskich, w tym  z przełomu XIX 

i XX wieku: Włodzimierza Tetmajera, Jacka Malczewskiego, Józef Chełmoński, Jerzego 

Nowosielskiego i innych. Poza wybitnymi przedstawicielami  malarstwa polskiego wystawa 

obejmowała również niezwykłe  dzieła tak uznanych  mistrzów,  jak:  Marten van Valckenborch 

(niedościgły  manierysta, którego prace są w zbiorach wiedeńskiego Kunsthistorisches), Jan 

Molenaer II, Abraham Storck, Hendrick Verschuring, Christoph Friedrich Reinhold Lisiewski, 

Christian Georg Schütz Starszy i inni. Unikatem był też namalowany na blasze flamandzki obraz 

„Kordegarda małp” z kręgu Davida Teniersa Młodszego. 

Wernisaż wystawy odbył się 5 września 2019r., podczas którego krótką przemowę wygłosili m.in. ks. 

bpa prof. dra hab. Ignacy Dec – Metropolita Świdnicki, ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński – rektor 

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz dr Krzysztof Przylicki – Dyrektor 

Muzeum KUL, głos zabrał również Burmistrz Dzierżoniowa – Dariusz Kucharski oraz Dyrektor 

Muzeum Miejskiego Dzierżoniowa – Henryk Smolny. 

Wstęp na wernisaż był bezpłatny. 

 

34. Europejskie Dni Dziedzictwa pod hasłem przewodnim „Polski splot” 

7. 09. 2019 r. – w ramach plenerowego pokazu na dzierżoniowskim Rynku zaprezentowano postać 

wybitnego Ślązaka – ks. Jana Melca, obrońcy polskości na niemieckim Śląsku w I poł. XX wieku. 

Po prelekcji uczestnicy mogli obejrzeć wystawę „Zapomniana polskość w powiecie 

dzierżoniowskim” 

 

35. 80. rocznica sowieckiej napaści na Polskę, Światowy Dzień Sybiraka 

17. 09. 2019 r. - organizacja miejskich obchodów uroczystości państwowych. 

 

36. 18. 09. 2019 r. - wizyta przedstawicieli Muzeum Nantwich – miasta partnerskiego w Anglii 
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37. Gala konkursu „Piękno kwiatów i zieleni wokół nas” 

18. 09. 2019 r. – wydarzenie, zainicjowane przez Towarzystwo Miłośników Dzierżoniowa, ma za 

zadanie wpłynąć pozytywnie na upiększanie miasta. 

 

38. „Józef Rotblat – Polski noblista z angielskim paszportem” - wykład Towarzystwa 

Oświatowego Ziemi Dzierżoniowskiej 

25. 09. 2019 r. – dr Monika Jędrusik 

 

39. 80. rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego. 

27. 09. 2019 r. - organizacja miejskich obchodów uroczystości 

 

40. „Znaki firmowe dzierżoniowskich firm z lat 1855 -1938 – przyczynek do historii 

lokalnego biznesu” – lekcja muzealna dla dorosłych 

13. 10. 2019 r. – Janusz Głód 

 

41. „Powtórka z historii – powstanie śląskie” - wykład Towarzystwa Oświatowego Ziemi 

Dzierżoniowskiej 

30. 10. 2019 r. – Henryk Matuszczyk 

 

42. „Znani i nieznani Ślązacy w walce o niepodległą Polskę” – lekcja muzealna dla dorosłych 

10. 11. 2019 r. – Janusz Głód 

 

43. Narodowe Święto Niepodległości 

11. 11. 2019 r. - organizacja miejskich obchodów uroczystości państwowych. 

W ramach obchodów miejskich Narodowego Święta Niepodległości zostały złożone kwiaty i wieńce 

pod Pomnikiem Pamięci Losów Ojczyzny, a po części oficjalnej, w auli Państwowej Szkoły 

Muzycznej I stopnia im. Wojciecha Kilara w Dzierżoniowie, odbył się koncert pieśni Stanisława 

Moniuszki „Ze śpiewnika domowego”. 

 

44. „Henryk Kluza – wspomnienia” wystawa malarstwa 

17. 11. 2019 r. - spotkanie wspomnieniowe poświęcone pamięci dzierżoniowskiego artysty Henryka 

Kluzy (1935-2013). 
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45. Projekt „Piernikowe Miasteczko” 

17. 11. 2019 r. – w Muzeum odbyły się warsztaty zorganizowane w ramach projektu „Piernikowe 

Miasteczko” 

 

46. „Historie mówione dzierżoniowian” 

22. 11. 2019 r. 

Uroczyste podsumowanie drugiej edycji projektu „Historie mówione dzierżoniowian” realizowanego 

przez Fundację Forum Dialogu Między Kulturami we współpracy partnerskiej z Muzeum Miejskim 

Dzierżoniowa, Dzierżoniowskim Ośrodkiem Kultury i Miejsko-Powiatową Biblioteką Publiczną w 

Dzierżoniowie. Działania projektowe skupiały się na rejestrowaniu relacji mówionych świadków 

minionych wydarzeń z życia Dzierżoniowa, pozyskiwaniu i digitalizowaniu starych fotografii i 

dokumentów związanych z miastem. Zebrany materiał wzbogacił zasoby Cyfrowego Archiwum 

Dzierżoniowa dostępnego pod adresem: dzierzoniowskiearchiwum.pl. Zadanie  uzyskało 

dofinansowane ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie, w ramach programu Patriotyzm 

Jutra, oraz ze środków Gminy Miejskiej Dzierżoniów. 

 

47. „W świecie niezwykłych obrazów Edwarda Hoppera” - wykład Towarzystwa 

Oświatowego Ziemi Dzierżoniowskiej 

27. 11. 2019 r. – Barbara Rymarska 

 

48. „VII Konferencja Regionalistów”  

27. 11. 2019 r.  

Towarzystwo Miłośników Dzierżoniowa wspólnie Muzeum Miejskim zorganizowały, po raz VII 

Konferencję Regionalistów, na którą zostali zaproszeni dyrektorzy przedszkoli, szkół i instytucji 

kultury z Dzierżoniowa. Podczas konferencji mogliśmy zobaczyć występ dzieci z Przedszkola 

Publicznego nr 7 w Dzierżoniowie. W programie zaplanowano również wykład na temat kamiennych 

krzyży w powiecie dzierżoniowskim, który zaprezentowała dr Dagmara Adamska, pracownik 

naukowy w Instytucie Historii Uniwersytetu Wrocławskiego. Drugi wykład wygłosiła Dorota 

Pieszczuch, zastępca burmistrza Dzierżoniowa w prezentacji” Tożsamość jest nauką wspólnot- 

edukacja regionalna w dzierżoniowskich przedszkolach i szkołach podstawowych”. Z wykładu 

mogliśmy się dowiedzieć o założeniach programowych dotyczących edukacji regionalnej                                 

w odniesieniu do poszczególnych etapów kształcenia. Informację o działalności Muzeum Miejskiego 

w latach 2018- 2019 i planach na przyszłość opowiedział dyr. Henryk Smolny.  
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49. „Nielegalne druki ulotne z terenu powiatu dzierżoniowskiego z okresu PRL.” – lekcja 

muzealna dla dorosłych 

08. 12. 2019 r. – Janusz Głód 

 

50. „Szopki krakowskie” – wystawa czasowa 

11. 12. 2019 r. – 31. 01. 2020 r. 

Wystawa prezentowała wybór piętnastu szopek krakowskich ze zbiorów Muzeum Krakowa, które                   

w 2018 r. zostały wpisane na Reprezentatywną Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego 

Ludzkości UNESCO. Eksponaty tej rangi gościły w Dzierżoniowie po raz pierwszy. Wśród nich 

znajdowały się  miniaturowe budowle, które brały udział w konkursach szopkarskich głównie w  

latach 80. i 90.  XX wieku, zajmując w nich czołowe miejsca. Prezentowane eksponaty  to szeroki 

przekrój kategorii, od szopek małych,  przez średnie do dużych, z których największa, mierząca  160 

cm, zdobyła pierwsze miejsce w swojej kategorii w 1988 r. Najstarsze z prezentowanych w Muzeum 

Dzierżoniowa szopek wywodzą się z roku 1984, najmłodsza natomiast pochodzi z czasów nam 

współczesnych. Została wykonana bowiem w roku 2006 i uzyskała  wyróżnienie w kategorii szopek 

średnich.  

Tradycja szopkarska w Krakowie sięga XIX w., kiedy to w zimowym, „martwym” sezonie 

budowalnym cieśle i murarze zaczęli wykonywać miniaturowe makiety budynków krakowskich, 

które miały ubogacać jasełka. Po 1918 r. nie udało się już wskrzesić tradycji jasełek, dopiero w 1937 

r. ogłoszono w Krakowie pierwszy konkurs na najpiękniejsze szopki. Po II wojnie światowej zaczęto 

gromadzić i wystawiać różnorodne oraz misterne dzieła szopkarzy. 

Podczas wernisaż wystawy, który odbył się 11 grudnia 2019r., mogliśmy usłyszeć o tradycji 

szopkarskiej w Krakowie, którą przedstawiła w skrócie Pani Anna Śliwa – Suchowiak, z-ca dyrektora 

ds. Organizacji Działalności Podstawowej Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. 

Wstęp na wernisaż był bezpłatny. 

 

51. „Polacy z Kresów Wschodnich na ziemi dzierżoniowskiej” 

13. 12. 2019 r. 

Uroczyste podsumowanie projektu, który opierał się na dokumentowaniu indywidualnych losów 

dawnych mieszkańców Kresów Wschodnich II RP, którzy w wyniku expatriacji w granice 

powojennej Polski różnymi drogami trafili na ziemię dzierżoniowską. W ramach projektu były 

nagrywane wspomnienia żyjących jeszcze przesiedleńców bądź potomków rodzin kresowych, 

pozyskiwane i digitalizowane stare fotografie, dokumenty i pamiątki z rodzinnych zbiorów. 

Fragmenty relacji, ich transkrypcje oraz archiwalia zostały udostępnione online za pośrednictwem 

rozbudowanej i uaktualnionej w toku działań projektowych strony internetowej kresowego 
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archiwum. Zadanie realizowała Fundacja Forum Dialogu Między Kulturami we współpracy ze 

Stowarzyszeniem Kresowian,  Muzeum Miejskim Dzierżoniowa, Dzierżoniowskim Ośrodkiem 

Kultury, Miejsko-Powiatową Biblioteką Publiczną w Dzierżoniowie. Projekt uzyskał dofinansowane 

ze środków Narodowego Instytutu Wolności w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 

oraz ze środków Gminy Miejskiej Dzierżoniów. 

 

 

 

 

ZWIEDZANIE Z LEKCJAMI MUZEALNYMI 

 

1. „Polskie symbole narodowe” 

2 szt.: 07.06, 14.06.  

 Zorganizowano w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości. 

2.  „Jak wyglądały dawne wnętrza mieszkańców Ziemi Dzierżoniowskiej? Życie miejskie 

i wiejskie 100 lat temu” 

3 szt.: 14.03, 07.06, 30.10. 

3. „Dzierżoniów – poznajemy pochodzenie dwóch nazw miasta i niezwykłe osiągnięcia ks. 

Jana Dzierżona” 

3 szt.: 25.01, 15.03, 15.03. 

4. „Mój Dzierżoniów – poznaj symbole i patrona miasta.” 

2 szt.: 19.11. 

5. Diora. Historia potentata elektroniki. 

9 szt.: 11.09, 13.09, 15.11, 20.11, 21.11, 22.11, 27.11, 02.12, 13.12,  
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ILOŚĆ ODWIEDZAJĄCYCH I SPRZEDANE BILETY 

 

Miesiąc 
Osób indywidualnie 

(bilety) 

Osób grupowo 

(bilety) 
Sprzedane bilety 

Osób 

bezpłatnie 

Styczeń 27 166 28 w tym grupowe: 1 163 

Luty 50 122 52  w tym grupowe: 2 111 

Marzec 29 218 33 w tym grupowe: 4 97 

Kwiecień 24 160 24 w tym grupowe: 0 172 

Maj 27 158 28 w tym grupowe: 1 204 

Czerwiec 38 217 43 w tym grupowe: 5 148 

Razem I 

półrocze 
195 1041 208 w tym grupowe: 13 895 

Lipiec 82 22 83 w tym grupowe: 1 38 

Sierpień 44 20 45 w tym grupowe: 1 56 

Wrzesień 67 130 70 w tym grupowe: 3 312 

Październik 59 385 76 w tym grupowe: 17 60 

Listopad 11 591 22 w tym grupowe: 11 467 

Grudzień 105 97 108 w tym grupowe: 3 183 

Razem II 

półrocze 
368 1245 404 w tym grupowe: 36 1116 

Razem 2019 563 2286 612 w tym grupowe: 49 2011 

 

 

Muzeum Miejskie Dzierżoniowa poprzez nieodpłatną działalność organizowaną w 2019 roku 

realizowało cele kulturalne oraz promocyjno-marketingowe Muzeum. 
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POZYSKIWANIE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH 

W 2019 r. zostały złożone wnioski w programach realizowanych przez: 

1. Biuro Programu Niepodległa 

Projekt: Wystawa prezentująca znaczenie Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie dla 

Niepodległej Polski. 

2. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu Ochrona zabytków 

Projekt: Restauracja i prace remontowe hełmu wraz z wieżą budynku Muzeum 

Miejskiego Dzierżoniowa. 

 

 

 

30. 01. 2020 r. 

Opracowanie:       Zatwierdził: 

Ewa Korczyńska 


