
1 

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 

MUZEUM MIEJSKIEGO DZIERŻONIOWA 

2018 rok 

 

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. 
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 W roku 2018, Muzeum Miejskie Dzierżoniowa, odwiedziło  3 096 osób zwiedzających 

(w 2017 r.  zwiedzających było 3 227). Wejścia biletowane to 1 192 osoby, z wejścia 

bezpłatnego skorzystało 1 904 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 oraz czasowe, wraz z usługą przewodnika. Dniem bezpłatnego zwiedzania ekspozycji, 

stałych i czasowych, jest niedziela. W  roku sprawozdawczym przeprowadzono łącznie 23 

lekcje muzealne (koszt lekcji muzealnej z warsztatami plastycznymi wynosi 70 zł, bez 

warsztatów - 50 zł, podczas wakacji, wybrane tematy lekcji muzealnych – zorganizowano 

bezpłatnie). W 2018 r. zorganizowano 7 bezpłatnych lekcji dla dorosłych. 

 W 2018 r. , w Księdze Wpływów, dokonano 374 wpisów, na łączną kwotę 9 521,66 zł 

(w 2017 r. była to kwota 12 319 zł). Muzealia pozyskane w drodze zakupu obejmują 64 wpisy 

(na kwotę 8 082,66 zł), natomiast muzealia pozyskane jako dary dotyczą 310 pozycji 

inwentarzowych (na kwotę 1 439 zł). Zbiory pomocy muzealnych zwiększyły się o 160 pozycji 

(pomoce muzealne nie są wyceniane). Udostępnianą bezpłatnie, w schronie przy ul. 

Daszyńskiego, wystawę militariów odwiedziło w roku sprawozdawczym – 212 osób. 

 W roku 2018 zorganizowano dwie wewnętrzne wystawy czasowe: „Niepodległa” oraz 

„Powrót nad Odrę i Bałtyk – wystawa plakatu Ziem Odzyskanych”. W połowie kwietnia 

udostępniono, na dzierżoniowskim rynku, wystawę plenerową „O Niepodległą. Rok 1914”, a 

podczas wakacji, przy kinie „Zbyszek”, prezentowano drugą cześć komiksowej „Historii 

Zakładów Radiowych Diora”. Na wszystkie wystawy czasowe organizowane w 2018 r., oraz 

jako uzupełnienie ekspozycji stałych, wypożyczono łącznie 110 eksponatów i elementów 

ekspozycyjnych. 

 Muzeum Miejskie Dzierżoniowa poprzez nieodpłatną działalność organizowaną w 2018 

roku realizowało cele kulturalne oraz promocyjno - marketingowe Muzeum. 

 

 

I. WYSTAWY CZASOWE 

 

1. „Zbigniew Cybulski – życie i gra. Opowieść o legendzie polskiego kina” 

do 31. 01. 2018 

Na wystawie czasowej można było zobaczyć fotografie aktora z różnych okresów życia: 

dzieciństwa, działalności harcerskiej, jako dzierżoniowskiego licealisty oraz wybitnego artysty 

– pierwszego powojennego aktora, mającego szansę na międzynarodową karierę. Na 

ekspozycji znalazły się także osobiste pamiątki aktora, udostępnione przez jego przyjaciela, 
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Jana Kaczorowskiego. W roku 2017 obchodziliśmy 90. rocznicę urodzin oraz 50. rocznicę 

tragicznej śmierci Zbigniewa Cybulskiego. Ten wybitny aktor spędził 2 lata młodzieńczego 

życia w Dzierżoniowie. Dzięki uprzejmości Centrum Technologii Audiowizualnych  we 

Wrocławiu (byłej Wytwórni Filmów Fabularnych we Wrocławiu), na wystawie można 

zobaczyć nie tylko wiele zdjęć przedstawiających Zbigniewa Cybulskiego, ale też obrazy, które 

„malował” Cybulski występując, w znakomitej roli Staszka, w filmie Giuseppe w Warszawie i 

kostium, z ostatniego filmu, w jakim aktor wziął udział, a także kożuch, w którym wielokrotnie 

był widziany na żywo. Wernisaż wystawy odbył się 15 listopada o godz. 17:00 – opowieść 

o  wyjątkowych chwilach z życia Zbigniewa Cybulskiego – mieszkańca Dzierżoniowa i 

legendarnego aktora przedstawiła Jolanta Maniecka. 

Wstęp na wernisaż był bezpłatny. 

 

2. „Niepodległa” 

od 04. 04. 2018 – 14. 11. 2018 

Wystawa czasowa „Niepodległa” realizowana jest w ramach obchodów stulecia odzyskania 

niepodległości. Na wystawie prezentowane są eksponaty pamiętające czasy walk o 

niepodległość, wśród których można zobaczyć bogaty zbiór szabli, odznak, banknotów i monet 

a także fotografie, dokumenty, książki, prasę i pocztówki. Wątki patriotyczne przedstawione są 

poprzez ukazanie działalności organizacji paramilitarnych, stowarzyszeń i organizacji. Na 

ekspozycji nie zabrakło sztuki w stylu Art Deco – stylu, który stał się symbolem nowej 

państwowości. Wśród eksponatów znajduje się m.in. malarstwo Zbigniewa Pronaszko, znane 

na całym świecie wyroby z Huty Szkła „Niemen” oraz ręcznie wytwarzana porcelana z Fabryki 

Porcelany w Ćmielowie. Wystawę uzupełniają tablice prezentujące utworzoną przez Józefa 

Piłsudskiego, Pierwszą Kompanię Kadrową, która stała się zalążkiem Wojska Polskiego. 

Wernisaż wystawy odbył się 4 kwietnia 2018 r. o godz. 17:00, w siedzibie Muzeum Miejskiego 

Dzierżoniowa. Wykład inauguracyjny „Kształtowanie Niepodległej. Pierwsze lata II RP” 

przedstawi dr Dariusz Dąbrowski (Instytut Pamięci Narodowej we Wrocławiu). 

Wstęp na wernisaż był bezpłatny. 

Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości – otrzymano 

zgodę na korzystanie z logo Programu Wieloletniego „Niepodległa”. 

 

3. „O Niepodległą. Rok 1914” 

13. 04. 2018 – 30. 06. 2018 

Wystawa plenerowa, prezentowana na dzierżoniowskim rynku z okazji obchodów stulecia 
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odzyskania Niepodległości, poświęcona jest żołnierzom Legionów Polskich. Niezwykle 

wymowna wystawa przedstawia Pierwszą Kompanię Kadrową, która od czasów Powstania 

Styczniowego (1863–1864), była pierwszym regularnym oddziałem Wojska Polskiego. Na 

czterdziestu ośmiu planszach zobrazowano życie codzienne polskich legionistów oraz ich 

walkę z Rosją na frontach I wojny światowej. Autorzy umieścili również fragmenty rozkazów 

i mów J. Piłsudskiego, a także wspomnienia żołnierzy będące nieocenionym dokumentem 

tamtego okresu. Materiały prezentowane na wystawie pochodzą ze zbiorów Zakładu 

Narodowego im. Ossolińskich, Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie oraz kolekcji 

prywatnych. Otwarcia dokonał Dariusz Kucharski, burmistrz Dzierżoniowa, przy udziale 

Grupy Rekonstrukcji Historycznej 58 Pułku Piechoty, w dniu miejskich obchodów Dnia 

Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej oraz Dnia Kombatanta. 

Zorganizowano w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości. 

 

4. „Historia Zakładów Radiowych Diora /cz. 2/” 

od 03. 08. 2018 

Otwarcie drugiej części wystawy pt. „Historia Zakładów Radiowych Diora”, odbyło się w 70. 

rocznicę uruchomienia seryjnej produkcji „Pioniera”: 3 sierpnia, przed dzierżoniowskim kinem 

„Zbyszek”. Scalono obie części wystawy ukazującej, na 22 planszach, historię zakładu. 

Pierwsza część, otwarta w maju ubiegłego roku, ukazywała dzieje „Diory”, w formie komiksu: 

od przybycia założycieli fabryki do momentu położenia kamienia węgielnego pod budowę 

nowego zakładu w 1964 roku. W 2018 r., zestawienie obejmujące kalendarium wydarzeń i 

ciekawostki, uzupełniono kontynuacją części komiksowej przedstawiającej dzieje zakładu od 

produkcji telewizora „Tosca” (1964) do zakończenia działalności „Diory” Spółki Akcyjnej 

(2006). 

 

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

od 28. 11. 2018  

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, 

garfika i fotografa – Wojciecha Zamecznika, a także grafika i współtwórcę polskiej szkoły 

plakatu – Wiktora Górkę. Na wystawie nie zabrakło także akcentu graficznego związanego z 
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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. 

 

 

II. WYDARZENIA CYKLICZNE 

 

1. Wykłady Towarzystwa Oświatowego Ziemi Dzierżoniowskiej 

• 31. 01. 2018 r. 

„Ewangelik? Kto to taki? Diecezja wrocławska Kościoła ewangelicko-augsburskiego 

po II wojnie światowej – ludzie, mienie, sposób funkcjonowania” – dr Renata Madziara, 

• 28. 02. 2018 r. 

„Frida Kahlo – malarstwo, które nosi w sobie przekaz” – Piotr Marchewka, 

• 14. 03. 2018 r. 

„Dostojewski, Tołstoj – pisarze prorocy” –  Romuald Wojciechowski, 

•  28. 03. 2018 r. 

„ Ostatnia wieczerza, czyli najsłynniejsza kolacja w dziejach” – Barbara Rymarska, 

• 18. 04. 2018 r. 

„Yaoyi Kusama – obsesja kropek” – Alicja Abramowicz, 

• 30. 05. 2018 r. 

„Dynastia Kossaków” – Jolanta Maniecka, 

• 26. 09. 2018 r. 

„Polskie madonny” – Krystyna Czekaj, 

• 31. 10. 2018 r. 

„O Irenie Sendler – słów kilka” – dr Anna Grużlewska, 

• 28. 11. 2018 r. 

„Historia figur cynowych” – Arnold Kordasiewicz, 

• 12. 12. 2018 r. 

„O Adamie Mickiewiczu w 220. rocznicę urodzin” – Jolanta Maniecka, 

• 19. 12. 2018 r. 

• „Świątynie sztuki” – Adrianna Michno. 
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2. Promocja „Rocznika Dzierżoniowskiego 2017” - wydarzenie towarzyszące Dniom 

Dzierżoniowa i Dzierżoniowskim Prezentacjom. 

25. 05. 2018 r. 

Promocja 27 tomu  „Rocznika Dzierżoniowskiego” pod redakcją Barbary Ciborskiej, Wandy 

Ostrowskiej, Teresy Rodak, Henryka Smolnego i Marii Zapotocznej, odbyła się podczas Nocy 

Muzeów. Na 288 stronach znalazły się stałe działy, informującymi o najważniejszych 

wydarzeniach z życia miasta i powiatu (Kronika miasta i powiatu, Wydarzenia z życia miasta i 

powiatu, Z nami i wśród nas, Tempus Fugit…), a także ciekawe artykuły popularno-naukowe: 

„Kierunki rozwoju średniowiecznego osadnictwa wiejskiego w zapleczu Dzierżoniowa”,  

„Ptaki Dzierżoniowa. Wykaz gatunków, charakterystyka ekologiczna i zmiany długoterminowe 

w awifaunie miasta”, „Opis sedymentacji dolnego karbonu Sowiogórskiego na terenie wsi 

Kamionki w Górach Sowich”, „Christian Gottfried Felgenhauer, Josephus Taddeus Melchior 

Kellner astronomowie z Dzierżoniowa”, a także informacje o obchodach stulecia odzyskania 

niepodległości: „Inauguracja obchodów stulecia niepodległości” oraz „Związki regionalizmu z 

polskimi dążeniami wolnościowymi”. 

Wstęp na promocję „Rocznika Dzierżoniowskiego” był bezpłatny. 

 

3. Noc Muzeów- wydarzenie towarzyszące Dniom Dzierżoniowa i Dzierżoniowskim 

Prezentacjom. 

25. 05. 2018 r. 

Tegoroczną Noc Muzeów rozpoczęto odsłonięciem tablicy inż. Bohdana Bańkowskiego - 

jednego z czwórki entuzjastów, którym powierzono zorganizowanie fabryki odbiorników 

radiowych w Rychbachu. Był głównym technologiem Dolnośląskich Zakładów Wytwórczych 

Urządzeń Radiowych (później: ZR DIORA), uhonorowany tytułem „Zasłużony dla 

Dzierżoniowa”. Następną atrakcją byłą promocja „Rocznika Dzierżoniowskiego 2017” 

podczas której Henryk Smolny oraz Wanda Ostrowska przybliżyli zgromadzonym gościom 

kulisy odkrycia oraz koronacji wizerunku Matki Bożej Dzierżoniowskiej. O godz. 21:00 odbył 

się interesujący wykład mgr Henryka Matuszczyka pt. „Kryzys demokracji? Zamach majowy 

Józefa Piłsudskiego” z okazji rocznicy śmierci Marszałka obchodzonej 12.05. Wydarzenie 

zakończono nocnym zwiedzaniem Muzeum, z przewodnikiem. Udział we wszystkich 

atrakcjach podczas Nocy Muzeów był bezpłatny. 

Zorganizowano w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości. 
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4. Europejskie Dni Dziedzictwa „Niepodległa dla wszystkich” 

09. 09. 2018 r. 

Motywem przewodnim 26. edycji Europejskich Dni Dziedzictwa jest  hasło „Niepodległa dla 

wszystkich”. W ramach tego tematu zaprezentowano wykład pt.: „Julian Bachiński – 

powstaniec wielkopolski, żołnierz II Rzeczypospolitej”. Wykład poświęcony był postaci 

Juliana Bachińskiego, żołnierza 4. Pułku Strzelców Wielkopolskich, a także uczestnika m.in. 

zwycięskiego powstania wielkopolskiego 1918 – 1919 oraz wojny polsko – bolszewickiej 1919 

– 1920. Wykład wygłosił Krzysztof Bachiński, a spotkanie wzbogacono prezentacją 

archiwalnych fotografii. 

Wstęp na wykład był bezpłatny. 

 

5.  Diora na 12 miesięcy 

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”. W 

2018 roku opublikowano następujące odbiorniki: 

• Klawesyn 

• Szecherezada, 

• Symfonia, 

• Safari, 

• Ramona, 

• Sonatina, 

• Ewa, 

• Pionier U3, 

• Kos, 

• Elizabeth Stereo, 

• Aga, 

• Malec. 
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III. WYDARZENIA OKOLICZNOŚCIOWE 

 

1. „Digitalizacja cmentarza żydowskiego w Dzierżoniowie”  

12. 01. 2018 r. 

Podsumowanie projektu „Digitalizacja i udostępnianie w postaci cyfrowej zasobów cmentarza 

żydowskiego w Dzierżoniowie” obejmowało prezentację strony internetowej, film o 

dzierżoniowskim kirkucie oraz wystawę fotograficzną „Zapomniani”. Projekt realizowany jest 

przez fundację Forum Dialogu Między Kulturami. Jego celem jest przeniesienie i zachowanie 

w cyfrowej rzeczywistości artefaktów sepulkralnych podlegających cyfryzacji związanych ze 

społecznością żydowską zamieszkującą miasto. Efektem przedsięwzięcia jest serwis 

internetowy dedykowany cmentarzowi żydowskiemu obejmujący interaktywną mapę wraz z 

bazą danych grobów i osób pochowanych. Baza udostępnia fotografię każdego nagrobka, 

informację o jego położeniu, dane personalne osób zmarłych (imię, nazwisko, datę urodzenia, 

datę śmierci, nazwisko rodowe, imię ojca), a także tłumaczenia hebrajskich i 

niemieckojęzycznych inskrypcji na najstarszych pomnikach nagrobnych. Muzeum Miejskie 

Dzierżoniowa jest partnerem projektu. 

 

2. „Dionizy Czachowski – żołnierz niezłomny Powstania styczniowego”  

24.  01. 2018 r. 

Wystąpienie Marka Gadowicza (IPN we Wrocławiu) przybliża życie i losy jednego z 

najwaleczniejszych oficerów Powstania styczniowego, Dionizego Czachowskiego – 

współpracownika gen. Mariana Langiewicza, dyktatora Powstania. Powstanie styczniowe 

(1863-1864) to nasz największy zryw niepodległościowy w XIX w.: przeszło 1200 bitew i 

potyczek oddziałów partyzanckich stoczonych w nierównej walce ze 150 tysięczną armią 

rosyjską. W kulcie, dla bohaterów tego zrywu narodowego, zostały wychowane całe zastępy 

przyszłych bojowników o Niepodległą – na czele z Józefem Piłsudskim. Zorganizowano w 

ramach obchodów 155. rocznicy wybuchu Powstania styczniowego (22.01). Wstęp na wykład 

był bezpłatny. 

Zorganizowano w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości. 

 

3. 78. rocznica I Deportacji na Sybir – organizacja uroczystości miejskich 

09. 02. 2018 r. 

Tradycyjnie, po uroczystościach odbywających się przy pomniku w Parku Sybiraka, uczestnicy 

zebrali się w Muzeum, by przy herbacie dzielić się trudnymi wspomnieniami z młodości oraz 
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wspominając tych, którzy powrotu do ojczyzny nie doczekali. 

Zorganizowano w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości. 

 

4. 71. rocznica straceń w dzierżoniowskim więzieniu  

19. 02. 2018 r. 

W samo południe, na Cmentarzu Komunalnym przy obelisku żołnierzy Armii Krajowej, 

oddano hołd: Jerzemu Kaszyńskiemu (†17. 01. 1947 r.), Jerzemu Pizło (†17. 01. 1947 r.), 

Mieczysławowi Jeruzalskiemu (†19. 02. 1947 r. oraz innym ofiarom komunistycznych represji, 

pochowanych w nieznanym miejscu na dzierżoniowskim cmentarzu parafialnym. W imieniu 

Burmistrza Dzierżoniowa, pamiątkowy znicz zapalił dyrektor Muzeum Miejskiego 

Dzierżoniowa. 

 

5. Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej oraz Dzień Kombatanta 

13. 04. 2018 r. 

Współorganizowanie uroczystości miejskich z okazji 78. rocznicy Zbrodni Katyńskiej i 23. 

rocznicy złożenia urny z ziemią z Polskiego Cmentarza Wojennego w Katyniu pod płytą 

Pomnika Pamięci Losów Ojczyzny w Dzierżoniowie. Po manifestacji patriotycznej nastąpiło 

otwarcie wystawy plenerowej „O Niepodległą. Rok 1914”, na dzierżoniowskim rynku. 

Zorganizowano w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości. 

 

6. Święto Konstytucji 3 maja – współorganizacja uroczystości miejskich 

03. 05. 2018 

Zorganizowano w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości. 

 

7. Projekt „Diora” - partner 

• udostępnienie radioodbiorników do wykonania odlewów umieszczonych na „Trakcie 

Diory”, 

• przygotowanie treści opisów radioodbiorników umieszczonych na „Trakcie Diory”, 

• udostępnienie materiałów o radioodbiornikach Ramona, Pionier oraz Kos – 

przeznaczonych do aranżacji tematycznych przystanków autobusowych. 

 

8. „Ojczyzna jest tu i we mnie” - partner 

maj – wrzesień 

Współorganizowanie konkursu zorganizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury Bibliotek i 
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Sportu w Łagiewnikach. Zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie prezentacji 

audiowizualnej, odnoszącej się do słów Romana Dmowskiego: „Jesteśmy różni, pochodzimy z 

różnych stron Polski, mamy różne zainteresowania, ale łączy nas jeden cel. Cel ten to Ojczyzna, 

dla której chcemy żyć i pracować”. 

Zorganizowano w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości. 

 

9. Tydzień kultury chrześcijańskiej 

06. 06. 2018 r. 

W ramach XIV Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej wykład „Zasada solidaryzmu społecznego 

Karla von Vogelsanga” wygłosił ks. prof. dr hab. Stanisław Araszczuk. Głównym elementem 

Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej 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. 

Wstęp na wykład był bezpłatny. 

 

10. I Weekend w Geoparku Przedgórze Sudeckie - partner 

22 – 24. 06. 2018 r. 

Wydarzenie ma na celu promocję regionu Przedgórza Sudeckiego. Partnerzy „Weekendu w 

Geoparku” zapewniają w tym czasie dodatkowe atrakcje dla odwiedzających oraz korzystne 

zniżki. 

 

11. Wakacje w Muzeum 

03. 07. 2018 – 28. 08. 2018 r 

W ramach przyznanego dofinansowania na organizację wypoczynku letniego, wakacyjne 

wtorki w Muzeum przeznaczone były na organizację bezpłatnych dwugodzinnych lekcji 

muzealnych. Podczas przerwy uczestnicy mogli skorzystać z przygotowanego słodkiego 

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

z tematem lekcji. W ramach wypoczynku wakacyjnego zaproponowano następujące tematy 

lekcji: 

Lekcje dedykowane przedszkolom oraz klasom 1-3 SP (z warsztatami): 

• „Polskie symbole narodowe”, 

• „Dzierżoniów – poznajemy pochodzenie dwóch nazw miasta i niezwykłe osiągnięcia 

ks. Jana Dzierżona”; 



11 

Lekcje dedykowane klasom 4-8 SP oraz gimnazjom: 

• „Diora. Historia potentata elektroniki”, 

• „Geneza ewangelickiego kościoła Braci Morawskich na przykładzie osiedla Gnadenfrei 

w Piławie Górnej”. 

 

12. Wykład „Powojenna Polska myśli politycznej Władysława Sikorskiego” 

04. 07. 2018 

Z przygotowany z okazji zbliżającej się 75. rocznicy śmierci Władysława Sikorskiego (4 lipca 

1943r.)  

Zorganizowano w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości. 

 

13. Wykład „Polska narodowa w myśli Romana Dmowskiego”  

09. 08. 2018 

Wykład odwołano z powodu panujących upałów. 

 

14. IV Bukowiński Festiwal Nauki – wstęp bezpłatny 

25. 08. 2018  

Bukowiński Festiwal Nauki, organizowany jest w Pile i Jastrowiu, finansowany przez 

Ministerstwo Nauki Szkolnictwa Wyższego z programu „Działalność Upowszechniająca 

Naukę”. Współorganizatorem przedsięwzięcia jest Stowarzyszenie „Res Carpathica”. Celem 

festiwalu jest przede wszystkim upowszechnienie wiedzy o Bukowinie jako regionie 

wielokulturowym oraz integracja społeczna mieszkańców Europy Środkowej. 

W ramach Bukowińskiego Festiwalu Nauki zorganizowano w Muzeum: 

• wprowadzenie – o wystawie czasowej „Niepodległa”- prowadzenie: Maria Zapotoczna, 

• wykład popularno-naukowy „Polacy na Bukowinie-dziedzictwo językowe” - 

prowadzenie: Helena Krasowska, 

• otwarcie wystawy „Dawne Czerniowce i ich mieszkańcy” - prowadzenie: Natalia 

Karalasz, 

• występ Zespołu „Karpacka Tajstra” z Ukrainy. 

 

15. Obchody 79. rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej 

01. 09. 2018 r.  

Współorganizacja miejskich obchodów. 
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16. "Before social media" - partner 

10 - 15. 09. 2018 r.  

Podczas wystawy „Before Social Media”, zorganizowanej w Galerii Dominikańskiej, 

odwiedzający ekspozycję zobaczyli elektronikę sprzed epoki Facebooka, m.in. telewizory oraz 

projektory pochodzące z Muzeum Techniki w Jaworzynie Śląskiej, radioodbiorniki z bogatej 

kolekcji dzierżoniowskiej Diory (udostępnione przez Muzeum Miejskie Dzierżoniowa) oraz 

najbardziej znane modele komputerów z dawnych lat. 

 

17. Gala XXIII edycji konkursu „Piękno kwiatów i zieleni wokół nas” 

10. 09. 2018 r. 

Towarzystwo Miłośników Dzierżoniowa zorganizowało galę wręczenia nagród w XXIII edycji 

konkursu „Piękno kwiatów i zieleni wokół nas”. Rozdanie nagród zwycięzcom, poprzedzone 

zostało występem Zespołu Górali Czadeckich „Pojana”. 

Wstęp na wydarzenie – bezpłatny. 

 

18. Światowy Dzień Sybiraka oraz 79. rocznicę sowieckiej napaści na Polskę 

17. 09. 2018 r. 

Współorganizacja miejskich obchodów. 

 

19. Narodowe Święto Niepodległości  

11. 11.2018 r. 

Współorganizacja miejskich obchodów, w tym: przygotowanie projektu zaproszeń oraz list 

dystrybucyjnych. Podczas obchodów udostępniono, przed Muzeum oraz wejściem do Ratusza, 

fotościankę przedstawiającą postać Józefa Piłsudskiego, wraz z akcesoriami (czapka, hełm, 

wąsy Piłsudskiego). 

Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości – otrzymano 

zgodę na korzystanie z logo Programu Wieloletniego „Niepodległa”. 

 

20. Kresowe Archiwum Dzierżoniowian - partner 

23. 11. 2018  

Kresowe archiwum, służące gromadzeniu i opracowaniu fotografii, dokumentów i relacji 

mówionych osób pochodzących z dawnych Kresów Wschodnich II Rzeczpospolitej, które w 

efekcie umów międzynarodowych kończących II wojną światową opuściły miejsce swojego 

urodzenia i różnymi drogami trafiły do na ziemię dzierżoniowską, jest rezultatem projektu 
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„Biografie kresowe dzierżoniowian” realizowanego przez Fundację Forum Dialogu Między 

Kulturami we współpracy ze Stowarzyszeniem Kresowian w Dzierżoniowie, Muzeum 

Miejskim Dzierżoniowa, Miejsko-Powiatową Biblioteką Publiczną w Dzierżoniowie i 

Dzierżoniowskim Ośrodkiem Kultury. 

 

21. Wrocław Winyl Weekend 2018 – partner 

24 – 25. 11. 2018 r. 

Wypożyczenie odbiorników Diory na wystawę eksponowaną podczas wydarzenia. 

 

22. Historie mówione dzierżoniowian – partner 

07. 12. 2018 r. 

Uroczyste podsumowanie projektu „Historie mówione dzierżoniowian”, którego celem było 

utrwalanie i zachowanie w pamięci czasu, miejsc i losów mieszkańców Dzierżoniowa, 

zapisanych w ich wspomnieniach. W wyniku działań projektowych powstało archiwum historii 

mówionej, które będzie dostępne jest pod adresem:www.dzierzoniowskiearchiwum.pl. 

 

23. Koncert pieśni patriotycznych i piosenek świątecznych 

14. 12. 2018 r.  

Przewodniczący Rady Miejskiej oraz Burmistrz Dzierżoniowa zorganizowali koncert, który 

obejmował: 

• pieśni patriotyczne i piosenki świąteczne w wykonaniu dzierżoniowskiej Szkoły 

Muzycznej oraz Niepublicznej Szkoły Podstawowej Sióstr Salezjanek, 

• koncert świąteczny zespołu Tadeusza Nestorowicza (Honorowego Obywatela 

Dzierżoniowa). 

 

 

IV. ZWIEDZANIE Z LEKCJAMI MUZEALNYMI 

 

1. „Polskie symbole narodowe” 

Lekcja muzealna z zakresu wiedzy o historii Polski. Uczestnicy, w ciekawy i przystępny 

sposób, poznają podstawowe polskie symbole narodowe. Na podstawie prezentacji 

multimedialnej odgadną m.in. od kiedy znak orła białego towarzyszy Polakom, znaczenie 

narodowych: barw i najważniejszej polskiej pieśni – hymnu. W części warsztatowej lekcji 

przewidziane są zajęcia i zadania plastyczne. Lekcje muzealne będą odbywać się w sali wystaw 
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czasowych, wśród ekspozycji wystawy czasowej „Niepodległa”. Wystawa prezentuje 

eksponaty pamiętające czasy walk o niepodległość, wśród których można zobaczyć bogaty 

zbiór szabli, odznak, banknotów i monet a także fotografie, dokumenty, książki, prasę i 

pocztówki. Warto zaszczepić w młodych ludziach szacunek dla pokoleń walczących o 

niepodległość Polski oraz pamięć o trudnej drodze do uzyskania autonomii. Szczególnie w roku 

stulecia odzyskania niepodległości. 

13 szt.: 24.04.2018 r. (x3), 25.04.2018 r. (x2), 26.04.2018 r. (x2), 27.04.2018 r. (x2) 14.08.2018 

r., 19.10.2018 r., 24.10.2018 r., 14.11.2018 r. 

Zorganizowano w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości.   

 

2. Jak wyglądały dawne wnętrza mieszkańców Ziemi Dzierżoniowskiej? Życie 

miejskie i wiejskie 100 lat temu. 

Lekcja muzealna z zakresu wiedzy o historii i kulturze regionu, wprowadzająca w zagadnienie 

dawnej kultury mieszkania. Zajęcia prowadzone w oparciu o pokaz slajdów oraz ekspozycję 

muzealną: salonik mieszczański i izbę wiejską. Uczniowie poznają miejskie i wiejskie wnętrza 

z przełomu XIX i XX wieku oraz różnice pomiędzy nimi. W części warsztatowej lekcji 

przewidziane są zajęcia plastyczne i zadania (dostosowanie części warsztatowej do określonej 

grupy uczniów). 

 

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

Lekcja muzealna z zakresu wiedzy o historii i kulturze Dzierżoniowa dla przedszkoli i klas 1-

3 SP, zapoznająca uczniów z sylwetką patrona miasta, świętym Jerzym a także legendą o nim. 

Uczestnicy zastanowią się co to jest legenda i ile jest tych związanych z Dzierżoniowem. 

Uczniowie poznają najważniejsze insygnia miasta i ich znaczenie: jak wygląda herb miasta oraz 

flaga i dzieje hejnału miejskiego. W części warsztatowej lekcji przewidziane są zajęcia 

plastyczne i zadania. 

1 szt.: 12.01.2018 r.  

 

4. Dzierżoniów – poznajemy pochodzenie dwóch nazw miasta i niezwykłe osiągnięcia 

ks. Jana Dzierżona. 

Lekcja muzealna z zakresu wiedzy o historii i kulturze Dzierżoniowa, w oparciu o pokaz 

slajdów, eksponatów, zdjęć. Uczniowie poznają historię nazw: Reichenbach oraz Dzierżoniów. 

Zastanowią się czy znają legendarne wersje powstania miasta. Dlaczego miasto nazywa się 

Dzierżoniów i od kiedy? Przybliżona zostaje sylwetka księdza Jana Dzierżona oraz rola pszczół 
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w życiu człowieka. W części warsztatowej lekcji przewidziane są zajęcia plastyczne i zadania 

(dostosowanie części warsztatowej do określonej grupy uczniów). 

2 szt.: 17.07.2018 r., 21.08.2018 r. 

 

5. Dzierżoniów - ostatnia bitwa Wojny Siedmioletniej na Śląsku. 

Lekcja z wykorzystaniem eksponatów muzealnych i pokazem slajdów. Jej tłem jest największa 

bitwa w dziejach Ziemi Dzierżoniowskiej. Uczniowie poznają przyczyny wojen śląskich w 

XVIII wieku, taktykę i sposoby walki. Na życzenie lekcja może być uzupełniona o wycieczkę 

krajoznawczą na pole bitwy i pod pomnik poświęcony poległym żołnierzom - szczegóły 

podlegają omówieniu przed organizacją wyjazdu.  

 

6. Diora. Historia potentata elektroniki. 

Lekcja Muzealna dla klas 4-8 SP oraz szkół średnich, podczas której uczniowie poznają 

historię, pierwszych w Polsce, zakładów radiowych. Lekcja połączona ze zwiedzaniem 

wystawy DIORY. Lekcja uzupełniona bogatą prezentacją multimedialną (film, reportaż 

radiowy). 

6 szt.: 09.01.2018r., 05.04.2018 r., 24.05.2018 r., 10.07.2018 r., 07.11.2018 r., 09.11.2018 r.   

 

7. Udział Polaków w bitwie o Wielką Brytanię. 

Lekcja patriotyzmu ukazująca losy polskich lotników podczas największej bitwy powietrznej 

w dziejach świata. W trakcie zajęć uczestnicy poznają historię batalii, a także sylwetki asów 

lotnictwa. Lekcja uzupełniona prezentacja multimedialną z wykorzystaniem ekspozycji 

muzealnej „Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie”. 

 

8. Geneza ewangelickiego kościoła Braci Morawskich na przykładzie osiedla 

Gnadenfrei w Piławie Górnej. 

Lekcja muzealna ukazująca dzieje osiedla Braci Morawskich Gnadenfrei w Piławie Górnej. 

Uczestnicy poznają m.in. sposób życia, zwyczaje i rozwój Wspólnoty na przestrzeni wieków. 

Lekcja wzbogacona o pokaz slajdów. Na życzenie lekcja może być uzupełniona o wycieczkę 

krajoznawczą po Piławie Górnej - szczegóły podlegają omówieniu przed organizacją wyjazdu. 
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9.  „Samorząd terytorialny”  

Bezpłatna lekcja przeprowadzona przez Przewodniczącego Rady Miejskiej, Mirosława 

Pioruna.  

1 szt.: 11.01.2018 r. 

 

 LEKCJE MUZEALNE DLA DOROSŁYCH 

10. „Józef Piłsudski z perspektywy śląskiego działacza narodowego ks. Jana Melca, cz. 

2” 

14. 01. 2018 r. – Janusz Głód 

Zorganizowano w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości. 

 

11. „Walka Ślązaków o Polskę w świetle odkrytych dokumentów Kazimierza 

Malczewskiego” 

11. 02. 2018 r. – Janusz Głód 

Zorganizowano w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości. 

 

12. „Zapisane w kajecie – sekrety kuchni kresowej i nie tylko” 

11. 03. 2018 r. – Janusz Głód 

 

13. „Rozwój ruchu narodowego na Śląsku w okresie odzyskiwania przez Polskę 

niepodległości” 

08. 04. 2018 r. – Janusz Głód 

Zorganizowano w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości. 

 

14. „Życie codzienne w dawnym Dzierżoniowie” 

14. 10. 2018 r. – Maria Zapotoczna 

 

15. „Polskie regiony w drodze do wolności” 

18. 11. 2018 r. – Janusz Głód 

Zorganizowano w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości. 

 

16. „Tradycje bożonarodzeniowe Ziemi Dzierżoniowskiej” 

16. 12. 2018 r. – Janusz Głód 
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V. ILOŚĆ ODWIEDZAJĄCYCH I SPRZEDANE BILETY 

 

Miesiąc 
Osób indywidualnie 

(bilety) 

Osób grupowo 

(bilety) 
Sprzedane bilety 

Osób 

bezpłatnie 

Styczeń 28 0 28 w tym grupowe: 0 239 

Luty 25 0 25 w tym grupowe: 0 129 

Marzec 8 0 8 w tym grupowe: 0 194 

Kwiecień 7 248 19 w tym grupowe: 12 147 

Maj 24 175 32 w tym grupowe: 8 171 

Czerwiec 44 102 49 w tym grupowe: 5 75 

Lipiec 53 24 54 w tym grupowe: 1 63 

Sierpień 54 46 56 w tym grupowe: 2 103 

Wrzesień 31 0 31 w tym grupowe: 0 72 

Październik 38 185 46 w tym grupowe: 8 68 

Listopad 20 73 23 w tym grupowe: 3 336 

Grudzień 7 0 7 w tym grupowe: 0 307 

Razem 339 853 378 w tym grupowe: 39 1 904 

 

 

 

VI. POZYSKIWANIE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH 

 

W 2018 r. zostały złożone wnioski w programach realizowanych przez: 

1. Krajowe Centrum Badań nad Dziedzictwem 

Projekt: Program ochrony XIX-wiecznych panoram Dzierżoniowa (wniosek nr K3-

2017-10). 

2. Krajowe Centrum Badań nad Dziedzictwem 

Projekt: Program ochrony XVIII-wiecznych panoram Dzierżoniowa (wniosek nr 

K3-2017-09). 
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3. Biuro Programu Niepodległa 

Projekt: Wystawa czasowa "Niepodległa". 

4. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu Wspieranie 

działań muzealnych 

Projekt: Wystawa prezentująca dążenia Polaków do niepodległości (wniosek nr 

09553/18). 

5. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu Ochrona 

zabytków 2018 

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

Miejskiego Dzierżoniowa (wniosek nr 117511/18). 

6. Narodowe Centrum Kultury, w ramach programu Kultura – Interwencje (2 nabór) 

Projekt: Wydanie publikacji pt. "Dzierżoniów dla Niepodległej" (wniosek nr 

9685/18). 

7. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu Ochrona 

zabytków 2019  

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

Miejskiego Dzierżoniowa (wniosek nr 121943/2018). 

 

 

Opracowanie:       Zatwierdził: 

  Marta Szachniewicz          Henryk Smolny 

 


