
     

Sprawozdanie z działalności 
 Muzeum Miejskiego w Dzierżoniowie

W skład struktury organizacyjnej Muzeum wchodzą: Dział Archeologiczno – Etnograficzny;
Dział Historii i Kultury Miasta (Przemysł Lokalny, Lapidarium – detal architektoniczny);Dział 
Edukacyjno – Promocyjny; Dział Obsługi Muzeum – finanse i administracja.

W okresie działalności Muzeum Miejskiego w Dzierżoniowie udało się zgromadzić i 
częściowo opracować ponad 700 eksponatów, które stanowią naszą własność.
Obecnie w księdze inwentarzowej Działu historycznego wpisanych jest prawie 600 muzealiów. 
Dział Etnograficzny zawiera ok. 100 muzealiów. W wyniku współpracy z Instytutem Archeologii 
Uniwersytetu Wrocławskiego, w październiku, przejęliśmy kolejne zabytki archeologiczne z teremu 
Dzierżoniowa i okolic.

Poza zbiorami własnymi eksponowanymi na wystawach stałych, prezentowane są także 
eksponaty - depozyty pochodzące m.in. z :
 - Muzeum Gospodarstwa Domowego w Ziębicach;
 - Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego i PAN;
 - z kolekcji prywatnych.

Można u nas oglądać w pełni wyposażony salonik mieszczański z umeblowaniem z okresu 
powstania willi Cohna, czyli schyłku XIX wieku. Meble w większości pochodzą z naszego terenu, a 
część z nich została wytworzona w lokalnych wytwórniach mebli, co stanowi o ich jeszcze większej 
wartości.

W tzw. Izbie Śląskiej ilustrujemy życie codzienne ludności wiejskiej oraz jej dorobek 
kulturowy. 



W okresie od maja do listopada 2011 r. :

 - opracowano dokumentację na potrzeby Departamentu Dziedzictwa Kulturowego;
 - opracowano logo (załącznik nr 1) i stronę internetową muzeum, oraz przygotowano stosowne 
ulotki informacyjne;
 - opracowano i przygotowano „Regulamin obowiązujący na terenie parku-lapidarium”;
 - dokonano rekultywacji 5 arów terenów zielonych;
 - opracowano plan wystaw na rok 2012;
 - opracowano katalog do wystawy Pawła Gładkowa, planowanej na grudzień 2011 r;
 - przygotowano ofertę lekcji muzealnych dla dzieci i młodzieży (załącznik nr 2);
 - poszerzono ekspozycję stałą  „z dziejów miasta” z wyodrębnionym działem rzemiosła lokalnego i 
rozwoju przemysłu;
 - zakupiono eksponaty muzealne (14 szt  );
 - uzyskano zabytki w drodze darowizn (40 muzealiów);
 - pozyskano dodatkowe środki na działalność statutową od osób prywatnych i instytucji 
(pozyskano 4 podmioty na sumę ok. 3000, 00 zł); 

 -18 maja miała miejsce promocja Rocznika Dzierżoniowskiego;
 - 17 sierpnia odwiedziny grupy ze stowarzyszenia dawnych mieszkańców okręgu Dzierżoniowa
 „Heimatbund Kreis Reichenbach”;
 - 27 sierpnia odwiedziny grupy artystów z Bośni i Hercegowiny;
 - 12 października rozstrzygnięcie konkursu „Zieleń wokół nas” współorganizowanego z TMD;
 - 26 października odwiedziny uczniów Zakladni umelecka skola im. Jindricha Prawecka z 
Lanskroun w Czechach;
 - 10 listopada przeprowadzono cykl lekcji muzealnych poświęconych Świętu Niepodległości i 
pojęciom z nim związanym;
 - od 11 do 27 listopada zorganizowano wystawę mundurów polskich sił zbrojnych na zachodzie.

Zajmujemy się także :

 - bieżącą analizą ikonografii i archiwaliów dzierżoniowskich;
 - organizacją wystawy poświęconej zabytkom przemysłu Diory;
 - stałym monitorowaniem aukcji krajowych i zagranicznych pod kątem eksponatów z ziemi 
dzierżoniowskiej;
 - współpracą z pełnomocnikiem Konsula ds. Kultury Konsulatu Generalnego Republiki Federalnej 
Niemiec;
 - utrzymywaniem stałego kontaktu ze stowarzyszeniem  „Heimatbund Kreis Reichenbach”
 - prowadzeniem rozmów z muzeum w Zittau (Niemcy);
 - współpracą  z Centrum Informacji Turystycznej (wprowadzono dystrybucję wydawnictw 
regionalnych i popularyzowanie walorów  turystycznych).



W tym czasie przeprowadzono niezbędne prace remontowe:

 - przystosowanie pomieszczeń piwnicznych do celów biurowych i wystawienniczych;
 - remont i modernizacja instalacji elektrycznej i wodno – kanalizacyjnej;
 - naprawa i uzupełnienia połaci dachu;
 - remont zabytkowej  konstrukcji i wymiana pokrycia zadaszenia wejścia głównego;
 - poprawa estetyki elewacji klinkierowej w obrębie wejścia głównego.
 
Zakupiono meble biurowe i sprzęt komputerowy  niezbędne do prawidłowej działalności muzeum 
oraz projektor -  przydatny do prezentacji multimedialnych oraz lekcji muzealnych.

Sprzedaż biletów
lp rodzaj ilość Kwota (zł)
1 normalne 8 16,00 zł
2 ulgowe 244 488
3 darmowe 350 0

Do końca 2011 roku planujemy :
 - zamontować system monitoringu zewnętrznego;
 - dostosować system oświetleniowy do potrzeb wystawienniczych;
 - zamontować ekran reklamowy w obrębie budynku;
 - otworzyć wystawę czasową „Architektura Dzierżoniowa w twórczości Pawła Gładkowa”;
 - przygotować i ujednolicić  informacje o prezentowanych muzealiach oraz wprowadzić opisy w 
języku angielskim;
 - zakupić stoły niezbędne do prowadzenia lekcji muzealnych połączonych z warsztatami;
 - wymienić stolarkę okienną w pomieszczeniach piwnicznych;
 - 30 listopada współorganizujemy konferencję nauczycieli regionalistów połączoną z wykładem 
dra hab. Romualda Kaczmarka, z zakresu historii sztuki;
 - prezentację z okazji 30. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego z wystawą „Tak było na ziemi 
dzierżoniowskiej”.

Wykaz załączników :
załącznik nr 1 - logo Muzeum Miejskiego w Dzierżoniowie,
załącznik nr 2 - oferta lekcji muzealnych,
załącznik nr 3 -sprawozdanie finansowe.


