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B IBLIOTEKA
spotykamy się tu wszyscy

Wstęp

Spis Treści

skich. Oferowali prywatne kontakty. Często to oni byli głównymi organizatorami przedsięwzięć firmowanych przez Książnicę. Szczególnie efektywna okazała się współpraca z organizacjami pozarządowymi. Trwałe związki łączą Książnicę z miejscowymi stowarzyszeniami literackimi, tj. Jeleniogórskim
Klubem Literackim oraz W Cieniu Lipy Czarnoleskiej. Dzięki
Centrum Inicjatyw UNESCO z Wrocławia bibliotekarzom udało
się przeprowadzić od dawna planowaną Żywą Bibliotekę –
akcję promującą tolerancję, dialog zamiast walki, a przede
wszystkim serię interesujących rozmów z wyjątkowymi ludźmi. Fundacja Nemo z Kopańca przybliżyła jeleniogórzanom
kulturę holenderską dwukrotnie organizując Festiwal Rozdroża, w ramach którego odbyły się międzynarodowe debaty,
projekcje filmów oraz zajęcia edukacyjne.
Współpraca nie ograniczała się wyłącznie do środowisk literackich bądź kulturalno-oświatowych. Niedawno Straż Pożarna
zaprezentowała kolekcjonerskie zbiory dotyczące Św. Floriana
– patrona zawodów związanych z ogniem. Z inicjatywy naszej
koleżanki bibliotekarki wyruszyło na miasto Fotoruszenie –
akcja miłośników fotografii. Regionaliści promowali miejscowe
atrakcje w ramach projektu edukacyjnego Moja Mała Ojczyzna
oraz oddawali cześć Duchowi Gór – Karkonoszowi w kolejnych
edycjach międzynarodowego konkursu plastycznego. Efekt
w postaci książki, która poruszyła i wzruszyła wielu jeleniogórzan, przyniosła współpraca ze środowiskiem sportowym.
Album Sportowcy Ziemi Jeleniogórskiej 1945-2010 ukazał się
wiosną tego roku w nakładzie 1000 egzemplarzy.

Drodzy Czytelnicy!
Cztery lata temu, dokładnie 4 sierpnia 2008 roku, Książnica
Karkonoska otworzyła nowy budynek przy ul. Bankowej 27.
Inwestycja prowadzona przez 25 lat dobiegła końca. Jeleniogórscy czytelnicy otrzymali bibliotekę jasną, przestronną
i dobrze wyposażoną. W nowych przestrzeniach zaprojektowano wolny dostęp do książek, miejsca do pracy grupowej,
dwie sale konferencyjne, galerię wystawienniczą oraz liczne
stanowiska komputerowe dla czytelników. Bibliotekarze, którzy do tej pory pracowali w warunkach skromnych i kameralnych mogli w końcu rozwinąć skrzydła i przygotować ofertę
z prawdziwego zdarzenia.

Przez cztery lata Książnica korzystała z dotacji Miasta Jelenia
Góra, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Powiatu Jeleniogórskiego, WFOŚiGW we Wrocławiu, środków europejskich EFRR i RPO, Fundacji Oragne i wielu innych. Zakup
zbiorów w dużej części finansowali czytelnicy, dokonując
hojnych wpłat na fundusz czytelniczy i bez protestów wnosząc
regulaminowe kary za przetrzymanie książek.

Najszybciej uporano się z rozpakowaniem i ustawieniem księgozbioru. Zwłaszcza zbiory najcenniejsze i te najczęściej
czytane trafiły od razu na swoje dawno zaplanowane miejsce.
Od początku też wdrożono system komputerowy do obsługi
wypożyczalni, na co od dawna czekali zarówno bibliotekarze,
jaki i czytelnicy.
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Wzbogacanie zbiorów i promocja czytelnictwa to oczywiście
główne zadania każdej biblioteki. Książnica Karkonoska dysponuje jednak warunkami, które umożliwiają znacznie więcej.
Staramy się jak najlepiej je wykorzystywać, wspierając jeleniogórzan w realizacji planów edukacyjnych i naukowych,
rozwoju zainteresowań, a także promując ich twórczość literacką, naukową i publicystyczną. W cyfrowej bibliotece Książnicy znajdziecie Państwo publikacje współczesnych i dawnych
mieszkańców miasta.

Z początkiem roku szkolnego edukację czytelniczą najmłodszych wznowiła Biblioteka Dziecięco-Młodzieżowa. Zarówno
tradycyjne lekcje biblioteczne, jak i nowe formy pracy do dziś
niezmiennie cieszą się ogromnym zainteresowaniem uczniów
i nauczycieli. To zasługa talentów pedagogicznych bibliotekarzy, ale także nowego lokalu, w którym po prostu przyjemnie
jest pracować.
Już 15 września 2008, wystawą malarstwa Dariusza Milińskiego
zainaugurowała kolejny sezon Galeria Małych Form, wbrew
nazwie prezentując całkiem duże formaty. Temat wystawy
brzmiał Rűbezahl - Duch Karkonoszy: znane i nieznane historie o Rzepiórze. Taki tytuł nosiła też towarzysząca jej książka
– katalog. Reprodukcje obrazów pełniły w niej rolę ilustracji
i rozpoczęły dyskusję o wyższości małych form nad dużymi.

Zapraszam do lektury numeru. Artykuły, sprawozdania i relacje przygotowali dla Państwa bibliotekarze przy dużej pomocy
stażystów i praktykantów, których pracę, entuzjazm oraz
świeże spojrzenie w Książnicy bardzo cenimy.
Z poważaniem
Alicja Raczek

W wielu przedsięwzięciach wspierali Książnicę czytelnicy.
Przychodzili do biblioteki z pomysłami imprez i spotkań autor-

Dyrektor Książnicy Karkonoskiej
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Historia

Kapsuła Czasu
Baszta Bramy Zamkowej w Jeleniej Górze,

Decyzja dotycząca przyszłych losów znalezi-

pięknie położona w okolicach placu ratuszo-

ska nie budziła wątpliwości. Na pewno doku-

wego, została wyremontowana w 2011 roku.

menty zostaną przekazane do Książnicy Kar-

Podczas renowacji pracownicy firmy remon-

konoskiej, aby je zeskanować na specjalnym

towej odkryli jej tajemnicę - metalowy tu-

sprzęcie. Skany zasilą zbiory Jeleniogórskiej

bus z dokumentami.

Biblioteki Cyfrowej. Każdy mieszkaniec będzie mógł sobie poczytać te dokumenty. Po-

Znalezione podczas remontu Wieży Zamko-

tem oryginały najprawdopodobniej przeka-

wej dokumenty, najpierw trafiły do biura

żemy do archiwum. Chcielibyśmy natomiast

Prezydenta Miasta Jeleniej Góry. Prezydent,

przygotować nową kapsułę — mówił Prezy-

z wykształcenia historyk zaczął je od razu

dent Miasta Jeleniej Góry Marcin Zawiła.

studiować, tym bardziej, że okazało się, iż
dotyczą historii miasta. Archiwalia obejmu-

Pracownicy działu Informatyki i Digitalizacji

jące lata 1843–1934 były w bardzo dobrym

Zbiorów Książnicy Karkonoskiej odebrali do-

stanie, jedynie zagięte przez długotrwały

kumenty z biura prezydenta. Samo skanowa-

pobyt w tubie. Obłożone były natłuszczonym

nie odbyło się bez przeszkód, mimo iż doku-

papierem. Całość ukazywała obraz miasta w

menty były mocno zagięte. Oryginalne TIFFy

XIX wieku. Z wieku XX, a konkretnie z 1934

– format, w którym były skanowane doku-

roku pochodzi tylko jeden krótki zapisek.

menty - zajęły blisko 6 GB. Skany razem li-

Miasto otrzymało bezcenny prezent w posta-

czyły ponad 160 stron w 22 plikach. Po ze-

ci ówczesnej dokumentacji budżetowej, cen

skanowaniu, oryginały zostały odniesione do

zbóż czy listy urzędników magistratu oraz

ratusza. Miasto przekazało je uroczyście do

przegląd transakcji handlowych i zestawie-

miejscowej siedziby Archiwum Państwowe-

nie majątku miejskiej Kasy Oszczędnościo-

go. W Książnicy zaś wydrukowano wszystkie

wej. Były tam także wybrane numery jele-

dokumenty i to właśnie owe wydruki zostały

niogórskich gazet „Der Bote aus dem Riesen-

ponownie zamknięte w tubusie wraz z doku-

gebirge” i „Die Post aus dem Riesengebirge”

mentami bieżącymi. Całość archiwaliów zo-

z dni po wielkiej powodzi. Niezwykle cieka-

stała umieszczona w Jeleniogórskiej Biblio-

wy jest plan Jeleniej Góry ukazujący zasięg

tece Cyfrowej gdzie każdy ma możliwość ich

powodzi z 1897 roku.

obejrzenia i poczytania.

Wieko tuby znalezionej w wieży Bramy Zamkowej z datą 1934.

Tubus w całej okazałości, we wnętrzu wieka hitlerowskie pozdrowienie.
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Fot. P. Lewaszkiewicz

Fot. P. Lewaszkiewicz

Odręczna notatka – krótka informacja o sędzim z Landeshutu.

Plan miasta z terenami zalanymi przez powódź w lipcu 1897 roku.

Już przez prawie dwa stulecia trwa swoista
„sztafeta pokoleń”. Dodawane są wciąż nowe dokumenty i to w stale zmieniającej się
formie (np. ksero) i na nowych nośnikach
(np. pendrive). Powstają cyfrowe formy,
dostępne poprzez Internet na całym globie.
Można zadać pytanie, czy następne odkrycie
tubusa nastąpi jeszcze w erze papieru?
Piotr Lewaszkiewicz

Lista urzędników z 1843 roku.

Budżet miasta z 1842 roku.
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Baszta Bramy Zamkowej na starej widokówce.
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Konferencja

Elektroniczne usługi
polskich, czeskich i niemieckich
Bibliotek w Euroregionie Nysa

rach, a także wycieczkę górską do karkono-

Konferencja została zorganizowana przez

skiego schroniska Samotnia w Karpaczu.

Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej Książnica Karkonoska, Kni-

Wydarzenie to było bez wątpienia kształcą-

hovna Liberec (Biblioteka w Libercu) i Grupę

ce dla wszystkich uczestników, dlatego nie-

Ekspercką (Eurex) z Euroregionu Nysa.

miecko-czesko-polska współpraca zapowiada
się owocnie i pozwala optymistycznie spo-

Karol Dróżdż

glądać w przyszłość.

12 i 13 maja 2011 roku w Jeleniej Górze od-

o statusie materiałów cyfrowych i dostoso-

była się Konferencja bibliotekarzy Eurore-

wanie ich do Europeany), digitalizacji biblio-

gionu Neisse-Nisa-Nysa-2011, zatytułowana

tek, wykorzystania mediów (w tym Interne-

Elektroniczne usługi polskich, czeskich i nie-

tu) w funkcjonowaniu bibliotek publicznych,

mieckich bibliotek w Euroregionie Nysa. By-

udostępnianiu zbiorów, a także wykorzysta-

ło to spotkanie przedstawicieli i pracowni-

niu Facebooka. Książnicę Karkonoską na

ków bibliotek z Niemiec, Czech i Polski.

konferencji reprezentowały: Beata Krawczyk

Główny temat konferencji poruszał kwestie

(Quiz literacki jest Ql), Dorota Kacprzak

związane z wykorzystaniem współczesnych

(Jeleniogórska Biblioteka Cyfrowa), Kamila

technologii w bibliotekach.

Wilk (Słownik biograficzny Ziemi Jeleniogórskiej) i Anna Gałkowska (Galeri@ w Tle). Po

W ramach pierwszego dnia konferencji wy-

zakończeniu wszystkich prezentacji nastąpi-

powiadali się pracownicy bibliotek z Nie-

ła dyskusja, a następnie spacer po Jeleniej

miec (Drezno, Wiesbaden i Zittau), Czech

Górze. Na drugi dzień zaplanowano wyciecz-

(Praga, Liberec, Jablonec i Trutnov) i Polski

kę na trasie Jelenia Góra–Karpacz–Jelenia

(Toruń, Jelenia Góra). Wystąpienia dotyczy-

Góra. Obejmowała ona wizytę w bibliote-

ły m.in. prawa autorskiego (materiały wolne

kach w Mysłakowicach, Kowarach i Karpa-

od praw autorskich i podlegające prawom

czu, Park Miniatur Dolnego Śląska w Kowa-

autorskim; ujednolicenie zapisu prawnego

Wycieczka na trasie Jelenia Góra–Karpacz–Jelenia Góra.

Projekt został współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa.

Prof. dr Thomas Bürger – dyrektor Saksońskiej
Biblioteki Krajowej.

Bożena Bednarek-Michalska – redaktor naczelna
magazynu EBIB oraz Prezydent Miasta Jelenia
Góra – Marcin Zawiła.
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Projekt
Pomysłodawcami idei byli młodzi Duńczycy

Organizatorzy jeleniogórskiej edycji Żywej

skupieni wokół organizacji Stop Przemocy,

Biblioteki mieli nadzieję udowodnić za po-

którzy w 2000 roku na festiwalu w Roskilde

mocą projektu, że spotkanie z innym czło-

po raz pierwszy zorganizowali Żywą Bibliote-

wiekiem może być doświadczeniem zmienia-

kę. Akcja odniosła sukces i w efekcie dużego

jącym spojrzenie na świat, tworząc szansę

zainteresowania, jednorazowy projekt stał

zweryfikowania fałszywych lub krzywdzą-

się cyklicznym wydarzeniem (w Danii organi-

cych przekonań i sprowokuje do krytycznego

18 marca 2011 roku w Książnicy Karkonoskiej miało miej-

zowanym corocznie). W ciągu następnych lat

myślenia. Wydarzenie zorganizowane zosta-

sce wydarzenie pod hasłem Żywa Biblioteka Porozmawiaj-

rozprzestrzenił się i obecnie Żywa Biblioteka

ło w konwencji biblioteki: były Żywe Książki,

my o różnorodności!, zorganizowane przez zespół pracow-

realizowana jest w 45 krajach na świecie.

byli czytelnicy, byli także bibliotekarze

ników Książnicy i Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw UNE-

Organizacją, która sprawuje opiekę nad pro-

(gospodarze, którzy czuwali nad przebie-

SCO we Wrocławiu w ramach projektu Books 21.

jektem i czuwa nad jego realizacją na skalę

giem wydarzenia). Jak przy wypożyczaniu

Na wstępie warto wyjaśnić, czym jest Żywa Biblioteka. To

międzynarodową,

Library.

tradycyjnej książki, po którą sięgamy, by

edukacyjny projekt, mający na celu przełamanie szkodli-

W Polsce pierwsza Żywa Biblioteka została

zdobyć wiedzę lub oderwać myśli od co-

wych stereotypów, wskazanie problemu dyskryminacji,

zorganizowana w 2006 roku przez Dom Spo-

dziennych problemów, tak i Żywe Książki

wykluczenia społecznego, nieposzanowania ludzkiej god-

tkań im. Angelusa Silesiusa we Wrocławiu

„wypożyczane” były w podobnym celu. Róż-

ności lub wręcz łamania praw człowieka. To miejsce,

i Mediatekę Miejskiej Biblioteki Publicznej

nica jest tylko jedna – Żywa Książka to czło-

gdzie zamiast tradycyjnych książek można „wypożyczać”

we Wrocławiu.

wiek, np.: przedstawiciel mniejszości naro-

Ż y wa B i b l i o t e k a

jest

Human

Żywe Książki – ludzi.

Bibliotekarz udziela informacji oczekującym.

W oczekiwaniu na rozpoczęcie.
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dowej, religijnej lub seksualnej, osoba nie-

resujący go tytuł spośród propozycji z kata-

pełnosprawna, feministka, weganin, zakon-

logu. Organizatorzy postarali się, aby kata-

nica, były bezdomny czy więzień – ich co-

log Żywych Książek odpowiadał na aktualne

dzienność i problemy jakie napotykają. Każ-

potrzeby lokalnej społeczności, aby był re-

dy zainteresowany mógł poznać ich historie,

prezentatywny i zrównoważony. Czytelnicy

Warunkiem korzystania jest zarejestrowanie się, czyli założenie karty bibliotecznej.

a następnie o nich podyskutować i zweryfi-

odwiedzający Żywą Bibliotekę mogli liczyć

Kartę zakłada dla każdego Czytelnika dyżurujący w punkcie informacyjnym bibliote-

kować swoje wyobrażenia oraz postawy.

na wsparcie bibliotekarzy, którzy pomagali

karz w czerwonej koszulce. U niego także Czytelnik może zapoznać się z katalogiem

„Czytanie” w tym przypadku polegało na

im w wyborze odpowiedniego tytułu i wyja-

Żywej Biblioteki.

dialogu, który dawał możliwość zapytania

śniali zasady funkcjonowania Biblioteki. Za-

„wypożyczonej” osoby o nurtujące czytelni-

sady wypożyczeń określał regulamin, który

ka kwestie, zasięgnięcia informacji i zwery-

przewidywał m.in., że każdy czytelnik wy-

fikowania wiedzy niejako u źródeł. Taki za-

pożyczał książkę na 30-minutowe spotkanie.

bieg działa oczywiście i w drugą stronę: także „książka” może chcieć dowiedzieć się
czegoś o swoim czytelniku.

Regulamin Żywej Biblioteki





zerwować sobie miejsce w kolejce oczekujących lub wypożyczyć w tym czasie inny dostępny tytuł. Jeżeli Żywa Książka nie jest w tym momencie wypożyczona, pomocnik
bibliotekarza w niebieskiej koszulce odprowadza Czytelnika do stanowiska Książ-

bardzo ważne – w nienaruszonym stanie.

ki (w zielonej koszulce).

W katalogu Żywej Biblioteki znalazło się
trzynaście „książek”. Oto ich tytuły: Cho-

strował się u bibliotekarza, aby wybrać inte-

chlik z Czeskiego Raju; Historia Japończyka,

Czytelnik wybiera interesującą go Żywą Książkę, a bibliotekarz sprawdza dostępność
tytułu. W przypadku, gdy okaże się, że Książka jest zajęta, Czytelnik będzie mógł zare-

Po upływie tego czasu musiał ją oddać – co

Jak działała Żywa Biblioteka? Czytelnik reje-

Żywa Biblioteka jest zorganizowana na podobnych zasadach jak biblioteka tradycyjna.



Książka może być wypożyczona na maksymalnie 30 minut. Zdajemy sobie sprawę,
iż jest to literatura absolutnie wyjątkowa i wielu Czytelników mogłoby odczuwać potrzebę przedłużenia czasu spotkania. Niemniej starajmy się pamiętać również o pozostałych osobach oczekujących na wypożyczenie.



Książki najlepiej czytać w pojedynkę. W określonych sytuacjach, po wcześniejszym
uzgodnieniu tego z bibliotekarzem oraz Książką, istnieje możliwość wypożyczeń grupowych.



Książki wypożyczamy jedynie w miejscu do tego wskazanym.



Książka nie musi odpowiadać na wszystkie, zadane przez Czytelnika pytania. Jeżeli
z pewnych przyczyn uzna, że nie może lub nie chce udzielić odpowiedzi, prosimy nie
wywierać nacisku.

Drodzy Czytelnicy, pamiętajcie, że jesteście zachęcani do zadawania pytań, dzielenia się
swoimi opiniami oraz punktem widzenia, lecz bez względu na różnicę zdań prosimy o zachowanie szacunku wobec Książki. Jeżeli Książka uzna, że zachowanie Czytelnika powoduje dyskomfort i godzi w zasady wypożyczania, może poprosić go o opuszczenie stanowiska. W takiej sytuacji prosimy o uczynienie tego bez protestów i nie przeszkadzania tym
samym innym czytelnikom i czytelniczkom w lekturze.

Wolontariusze przy pracy.
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któremu spełniły się marzenia; Okiem Kub-

i zakończyła się spotkaniem w Galerii Książ-

ka; Widzący szczątkowo; Anglik-emigrant;

nicy, w czasie którego przeprowadzono ewa-

Podróżnik-bezrobotny; Wiecznie zajęty ab-

luację. Uczestnicy, (zwłaszcza Żywe Książ-

solwent uniwersytetu; Lesbijka, przyszły

ki),

ekspert kryminalistyki; Moherek; Aktywny

z efektów akcji i deklarowali chęć udziału

senior;

w kolejnych edycjach.

Żyd;

Portugalka-wolontariuszka;

WłoszkaGreczynka – terapeutka uzależnień.

mimo

zmęczenia,

byli

Realizacja projektu możliwa była dzięki

Zaciekawienie imprezą przerosło najśmiel-

wsparciu finansowemu i rzeczowemu spon-

sze oczekiwania organizatorów. W pochmur-

sorów: Urzędu Miasta Jelenia Góra, przed-

ny, deszczowy piątek w progach Książnicy

siębiorstw SIMET S.A. i TAURON Ekoenergia

Karkonoskiej pojawiło się blisko dwustu czy-

Sp. z o. o., Biura Poselskiego Elżbiety Za-

telników pragnących „wypożyczyć” Żywe

krzewskiej, Pasażu Grodzkiego oraz restau-

Książki. Do niektórych „tytułów” ustawiały

racji Blues Cafe.

się kolejki chętnych, co spowodowało konieczność uruchomienia – za zgodą zaintere-

Beata Krawczyk

sowanych – wypożyczeń grupowych. Impreza
trwała siedem godzin (od 11.00 do 18.00)
Podczas rozmowy z Żywą Książką.

Organizatorami Żywej Biblioteki w Jeleniej Górze byli:
Centrum Inicjatyw UNESCO we Wrocławiu (w ramach projektu Books 21)
oraz pracownicy Książnicy Karkonoskiej

Uczestnicy i organizatorzy projektu.
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Sprawozdanie

Działalność BDM
w 2011 roku
W centrum uwagi pracowników Biblioteki

przedszkolnym, jak i dla uczniów szkół pod-

Dziecięco-Młodzieżowej zawsze znajduje się

stawowych i gimnazjalnych. Książki z na-

czytelnik, dlatego nasze działania zmierzają

szych zbiorów znajdują swoich odbiorców

do możliwie najlepszego zaspokojenia jego

także wśród zupełnie dorosłych osób, które

potrzeb, zarówno w obszarze doboru odpo-

chętnie sięgają po teksty mądre, wypełnione

wiedniej do wieku i zainteresowań literatu-

humorem i młodzieńczym wigorem, ale po-

ry, jak i w zakresie udzielania najobszer-

siadające dużą wartość moralną, książki na-

niejszej informacji. Literatura gromadzona

pisane pięknym językiem i wielokrotnie cha-

w bibliotece przeznaczona jest dla każdej

rakteryzujące się terapeutycznymi walora-

grupy wiekowej: zarówno dla dzieci w wieku

mi.
VIII Dolnośląskie Spotkania Pisarzy z Młodymi Czytelnikami. Spotkanie z Pawłem Beręsewiczem – 2 czerwca 2011 r.

Biblioteka Dziecięco-Młodzieżowa, obok gro-

sposób, aby zaangażować dzieci i opieku-

madzenia wartościowej literatury, prowadzi

nów. Tematyka zajęć była bardzo różnorod-

szerokie działania popularyzujące książkę

na, czasem wynikała również z zachowań

i czytelnictwo, a także różnorodną działal-

dzieci, np. niepoprawne zachowanie niesfor-

ność kulturalno-oświatową i wychowawczą.

nego dziecka podsuwało pomysł na wykorzy-

Odbiorcami tego typu działań są szczególnie

stanie takiej sytuacji do korygowania po-

dzieci młodsze, ale również gimnazjaliści

staw i uzyskania efektu wychowawczego.

i młodzież szkół średnich.

Wakacje z legendą Dolnego Śląska - Zamki, duchy i potwory – 3 sierpnia 2011 r.
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Na każdym spotkaniu uczestnikom czytany

W 2011 roku oprócz przeprowadzenia szere-

był tekst, który następnie był omawiany.

gu lekcji bibliotecznych z zakresu edukacji

Wykorzystywana literatura była starannie

czytelniczej,

Poranki–

przygotowana i wyselekcjonowana. Często

czytanki, czyli cykl całorocznych spotkań

miała charakter biblioterapeutyczny. Spo-

przeznaczonych dla dzieci w wieku przed-

tkanie kończyły zajęcia plastyczne, które

szkolnym, które nie uczęszczają do przed-

związane były z tematem zajęć. Zajęcia cie-

szkoli, a pozostają w domu pod opieką ro-

szyły się popularnością zarówno wśród dzieci

dziców, dziadków lub opiekunki. W zaję-

jak i osób dorosłych – opiekunów małych

ciach uczestniczyły dzieci wraz z osobą do-

czytelników.

kontynuowaliśmy

rosłą. Spotkania były przygotowane w taki

17

W 2011 roku Książnica Karkonoska została

Również czas wakacyjny bibliotekarze wyko-

partnerem wspomagającym przygotowanie

rzystali na organizowanie interesujących

imprezy

Pisarzy

spotkań dzieci z książką. Tym razem zajęcia

z Młodymi Czytelnikami Z Książką na Waliz-

przebiegały pod nazwą Wakacje z legendą

kach. Organizatorem tego przedsięwzięcia

Dolnego Śląska – zamki, duchy i potwory.

jest Dolnośląska Biblioteka Publiczna im.

Spotkania odbywały się dwa razy w tygodniu

Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu, Wy-

we wtorki i w czwartki przez cały okres wa-

dawnictwo Literatura oraz Wydawnictwo

kacyjny. Zajęcia przygotowano specjalnie

Akapit Press. Impreza odbywa się corocznie

z myślą o dzieciach, które w lipcu i sierpniu

w trakcie Ogólnopolskiego Tygodnia Czyta-

spędzały wakacje w mieście. W sumie prze-

nia Dzieciom. W tym czasie głównym wyda-

prowadzono 16 spotkań, na których dzieci

rzeniem

Dziecięco -

miały okazję poznać jedną legendę o wybra-

Młodzieżowej było spotkanie z Pawłem Berę-

nych zamkach Dolnego Śląska, która była

sewiczem – popularnym autorem książek dla

czytana przez prowadzącego spotkanie. Jeśli

dzieci. Podczas spotkania pisarz z ogromnym

tekst był długi, do czytania zaangażowane

entuzjazmem przeczytał dzieciom wybrane

były również dzieci albo ich opiekunowie.

przez siebie fragmenty swoich dzieł oraz

Uczestnicy spotkania poznawali krótką histo-

opowiedział o swojej twórczości.

rię obiektu, którego dotyczyła legenda.

Dolnośląskie

w

Spotkania

Bibliotece

Spotkanie autorskie z Renatą Piątkowską – 28 kwietnia 2011 r.

Spotkania kończyły zajęcia plastyczne, na

wpomniany wcześniej Paweł Beręsewicz czy

których dzieci wykonywały różnorodne pra-

Joanna

ce, między innymi projektowały makietę

Książnica

zamku, wycinały kolorowe witraże, rysowały

Patronat nad książką pani Joanny – Neska

proporce, wykonywały rycerzy oraz księż-

i

niczki, a wszystko to nawiązywało do okre-

wydanej w 2011 roku.

ślonej legendy. Uczestnicy wykazali się dużą
pomysłowością

i

samodzielnością.

W zajęciach uczestniczyły dzieci ze szkół
podstawowych i w wieku przedszkolnym.
Młodszym dzieciom towarzyszyli rodzice lub
opiekunowie.

Spotkanie autorskie z Joanną Marią Chmielewską – 13 czerwca 2011 r.
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Do

srebrny

Chmielewska.

Karkonoska
talizman

objęła

również

opowiadań

Honorowy

spotkań

lokalni
dla

Ponadto

wydawnictwa AMEA

przeprowadzenia

zostali
i

Maria

zaproszeni

twórcy

dzieci

Śnieżkowska-Bielak

-

oraz

książek
Elżbieta
Joanna

Peczenenko. Podczas spotkań z regionalnymi
pisarkami dzieci wykonywały ilustracje do

Przez cały rok biblioteka prowadziła cykl

czytanych

spotkań

Opowiadania oraz wybrane ilustracje zostały

autorskich.

W

ramach

przez

wykorzystane

cenieni i popularni autorzy książek, m.in.:

pisanki, która powstała w ramach projektu

Grzegorz Kasdepke, Tomasz Trojanowski,

Zwyczaje i tradycje w Euroregionie Nysa.

Niemycki,

Renata

Piątkowska,

19

książce

utworów.

zaplanowanych spotkań zaproszeni zostali

Mariusz

w

autorki

Zapomniane

były

łą przygodą, ucieczką od szarości, pomocą

Jesienią tradycyjnie odbył się Wrześniowy

zapoznawane z fragmentami książek, które

w rozwiązywaniu własnych problemów, do-

Rajd Czytelników i Bibliotekarzy. Była to już

czytali sami autorzy. Każde spotkanie miało

stępną dla wszystkich przyjemnością. Istot-

XVI edycja tej imprezy. Tym razem przebie-

na celu uświadomienie dzieciom potrzebę

ne było uświadomienie rodzicom potrzeby

gał pod hasłem W krainie wygasłych wulka-

czytania.

etapy

czytania dzieciom, ale również przedstawie-

nów i odbył się na trasie Jelenia Góra – My-

ilustracji

nie biblioteki jako miejsca, do którego przy-

ślibórz. W Myśliborzu, uczestnicy naszej im-

towarzyszącej tekstom, przedstawiali skąd

chodzi się w poszukiwaniu wiedzy i informa-

prezy udali się do Dolnośląskiego Zespołu

czerpią pomysły na swoje książki oraz

cji, a także przestrzeni dla wystaw, spo-

Parków Krajobrazowych Salamandra. Tutaj

zachęcali dzieci i dorosłych do wspólnego

tkań, koncertów, odczytów i innych form

odbyły się zajęcia stacjonarne z wykładem

czytania, jak i tworzenia własnych tekstów.

uczestniczenia w kulturze. Spotkanie objęło

na temat ekosystemu rzeki i tego jak rośliny

kilkanaście zabaw–konkursów o różnorodnej

wykorzystują światło słoneczne. Była rów-

tematyce, najczęściej związanych z litera-

nież okazja zapoznania się z technologią

turą dla najmłodszych i bohaterami książek

czerpania papieru i samodzielnego wykona-

dziecięcych. Były to zagadki literackie, ka-

nia kartki oraz jej ozdobienia.

lambury, czy składanie w całość wierszy

Kolejnym etapem wycieczki były zajęcia

z rozsypanek wersowych. Wiele zabaw było

terenowe, które przeprowadzono na ścież-

wspartych podkładem muzycznym i obejmo-

kach i szlakach Parku Krajobrazowego Cheł-

wało również zabawy taneczno-muzyczne.

my. Uczestnicy otrzymali sitka i udali się

Na

każdym

powstawania

spotkaniu

Autorzy
książek,

dzieci

omówili
rolę

Wiosną już po raz trzeci w Bibliotece Dziecięco-Młodzieżowej

przygotowany

został

trzygodzinny program dla dzieci i ich rodziców - Festyn Rodzinny. Celem Festynu Rodzinnego było zaangażowanie całych rodzin
do wspólnego spędzenia czasu wolnego oraz
wzmacnianie roli literatury jako narzędzia
komunikacji międzypokoleniowej. Organizatorzy dążyli do pokazania, że poznawanie
świata poprzez literaturę może być wspania-

Do zabaw integracyjnych wykorzystana została kolorowa chusta Klanzy.

XVI Wrześniowy Rajd Czytelników i Bibliotekarzy – 24 września 2011 r.

III Festyn Rodzinny – 18 czerwca 2011 r.
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nad brzeg potoku, gdzie poznali i wyłowili

zaproszeni na ognisko i poczęstunek, pod-

kilku jego „mieszkańców” (robaki, owady,

czas którego wszystkie dzieci uczestniczące

rośliny wodne itd.). Wyłowione różne okazy

w

były obserwowane pod mikroskopem i przy

i w warsztatach ekologicznych pt. W krainie

pomocy wcześniej przygotowanych tablic

wygasłych wulkanów. Dzieci rozwiązywały

uczestnicy ustalali ich nazwy. Następnie

krzyżówki, łamigłówki i wykreślanki, odpo-

mieszkańcy potoku powrócili do swojego

wiadały na pytania, układały ekologiczne

środowiska.

hasła oraz brały udział w ekologicznych ka-

Po zakończeniu zajęć w Centrum Edukacji
Ekologicznej i Krajoznawstwa w Myśliborzu,
odbyła się piesza wędrówka po Wąwozie Myśliborskim. Dzieci otrzymały od edukatorów
atlasy i przewodniki, na podstawie których

rajdzie,

wzięły

udział

w

konkursie

lamburach, którym towarzyszył dobry humor
i dużo radości. Komisja podsumowała zmagania czterech drużyn i wyłoniła zwycięzców. Każda grupa otrzymała nagrody i upominki.

miały rozpoznać gatunki drzew, opisać korę

W ciągu całego roku w Bibliotece Dziecięco-

drzew i inne rośliny, które napotkały po dro-

Młodzieżowej działał Dyskusyjny Klub Książki

dze. Panie edukatorki opowiedziały o roli

Fraszka. Spotkania uczestników klubu, które

drzew jako ważnego ekosystemu Ziemi. Na

odbywały się przynajmniej raz w miesiącu,

zakończenie wędrówki uczestnicy zostali

prowadziła Elżbieta Haustow - starszy biblio-

Książka-zabawka. Rozstrzygnięcie konkursu – 2 kwietnia 2011 r.

tekarz. Pomimo tego, że klub ma stałych,

konkurs dla dzieci starszych – Biblioteka na

wiernych bywalców, na spotkania przycho-

miarę – na wykonanie plakatu promującego

dziły także dzieci niezrzeszone w klubie,

bibliotekę. Celem obydwu konkursów była

czyli okazjonalnie. Uczestnikami spotkań

promocja czytelnictwa, kształtowanie pozy-

były także dzieci należące do Świetlicy Śro-

tywnego wizerunku biblioteki w środowisku

dowiskowej przy kościele św. Erazma i Pan-

i zaprezentowanie jej jako przestrzeni spo-

kracego w Jeleniej Górze. W trakcie spotkań

tkań dla ludzi dzielących te same pasje

odbywały się interesujące zajęcia czytelni-

i zainteresowania.

cze i plastyczne.

Oczywiście tradycyjnie, biblioteka jest miej-

W Bibliotece Dziecięco-Młodzieżowej nie

scem spotkań z literaturą, pisarzami oraz

może zabraknąć również konkursów. W roku

ciekawymi ludźmi. Jednak współczesne bi-

2011 były to dwa konkursy plastyczne:

blioteki przechodzą ogromną transformację

Książka zabawka – przeznaczony dla dzieci

proponując coraz to bardziej różnorodne

młodszych, w którym zadanie polegało na

usługi dla wszystkich grup użytkowników.

wykonaniu

zabawki

Biorąc pod uwagę oczekiwania naszych czy-

z różnych materiałów (książki grającej,

telników, stwarzamy liczne możliwości roz-

przytulanki, manipulacyjnej, przestrzennej,

wijania ich pasji, zainteresowań czy umie-

układanki, gry, książki–puzzle lub innej) oraz

jętności. Nową, ciekawą formą zajęć zapro-

bezpiecznej

książki

Dyskusyjny Klub Książki Fraszka.
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ponowaną dla czytelników Biblioteki Dzie-

Kolejne zajęcia o odmiennym dla biblioteki

cięco-Młodzieżowej były warsztaty z wyko-

charakterze to spotkania Logopedia na we-

rzystaniem klocków LEGO – Buduj z nami.

soło prowadzone i urozmaicone autorskimi

W zajęciach mógł uczestniczyć każdy, kto

pomysłami przez mgr Monikę Mikulską - lo-

wykazywał chęć konstruowania i tworzenia

gopedę i muzykoterapeutę. Spotkania były

nowych budowli. Spotkania prowadził rodzic

zabawą ujętą tematycznie lub miały postać

naszego czytelnika, Pan Paweł Janic, który

bajki logopedycznej. W zajęciach z dziec-

dostarczył również swoje materiały na zaję-

kiem mógł uczestniczyć rodzic. Dla dzieci

cia, czyli niezliczoną ilość klocków LEGO.

z zaburzeniami mowy były to zajęcia wspo-

Zabawa cieszyła się popularnością. Najmłod-

magające indywidualną terapię z logopedą,

szym uczestnikom przysporzyła wielu rado-

dla innych – formą profilaktyki, pozwalającą

ści, a jednocześnie rozwijała zdolności ma-

utrwalić prawidłowe nawyki.

nualne oraz wyobraźnię przestrzenną.
Dzieci

chętnie

podejmowały

Inną formą spotkań najmłodszych czytelni-

współpracę

ków biblioteki były zajęcia Czytanie bajek

w grupie, wymieniały się swoimi doświad-

w języku angielskim, które prowadziły nau-

czeniami, a rywalizacja między nimi prze-

czycielki Szkoły Języków Obcych dla Dzieci –

biegała w zdrowej atmosferze.

Mała Lingua. Na zajęciach zainteresowane

Światowy Dzień Pluszowego Misia – 25 listopada 2011 r.

dzieci miały okazję wysłuchać znane i lubia-

Pluszowego Misia. W imprezie uczestniczyły

ne bajki pięknie przeczytane po angielsku,

sześciolatki z Miejskiego Przedszkola nr 2 i z

mogły poznać i nauczyć się kilku prostych

Niepublicznego

słówek związanych z tekstem oraz uczestni-

w Jeleniej Górze.

czyć w zabawach językowych. Dodatkowo
lektorki wzbogaciły zajęcia o elementy multimedialne w specjalnie dla dzieci przygotowanych komputerowych programach edukacyjnych.

Buduj z nami – 14 maja 2011 r.
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Przedszkola

Piątka

5

Dzieci przybyły do biblioteki w towarzystwie
swojego ulubionego misia. Spotkanie miało
charakter zabaw integracyjnych, ale zaplanowano również konkurencje, m.in. slalom
z misiem na paletce, sprawdzenie sprawno-

W bibliotece publicznej użytkownik jest naj-

ści „misiowych łap”, czyli przekładanie na

ważniejszy.

Dziecięco-

czas małych przedmiotów w kuchennych rę-

Młodzieżowej są to dzieci, ich potrzeby, roz-

kawicach, wyścig misiów, czyli podawanie

wój, zainteresowania. Jesienią – 25 listopa-

pluszaków systemem „podaj dalej” od po-

da swoje święto obchodzi najmilsza zabaw-

czątku szeregu do końca. Innym etapem

ka, najlepszy przyjaciel dzieci i niezastąpio-

zmagań był quiz na temat poszczególnych

na przytulanka przy zasypianiu – Pluszowy

bohaterów książkowych: Kubusia Puchatka,

Miś. Z tej okazji w naszej placówce został

Misia Paddingtona, Misia Colargola i Misia

zorganizowany Turniej o Puchar Przyjaciela

Uszatka. Dzieci wykazały się doskonałą zna-

W

Bibliotece
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Nasze wydawnictwa
Zbigniew Adamski
Sudecka Baśń
Obecnie, w dobie niemal nieograniczonego
dostępu do Internetu i wiedzy, pozycje taEkologia w BDM. Dary lasu – leśny naszyjnik.

kie jak Sudecka Baśń... autorstwa Zbigniewa Adamskiego, wydają się nie mieć racji

jomością poszczególnych postaci, ich zwy-

Po zawodach i wspólnej zabawie przyszedł

bytu. Jednakże, ogromny wpływ kultury

czajów, upodobań i przyjaciół. Po quizie

czas na wyłonienie zwycięzcy turnieju. Oka-

masowej i jej komercjalizacja doprowadziły

każda grupa zaprezentowała przygotowaną

zało się, że obie grupy zdobyły jednakową

do zubożenia kultury o elementy mitolo-

przez siebie piosenkę o misiach oraz dodat-

ilość punktów. Każdy uczestnik otrzymał

Sportowcy Ziemi

giczne, kształtujące związki pomiędzy ludź-

kowo przedszkolaki z „dwójki” zadeklamo-

mały upominek, a dla poszczególnych przed-

Jeleniogórskiej 1945-2010

mi oraz relacje człowiek-przyroda. Te ele-

wały wiersz, który wzbogaciły krótką scenką

szkoli został przygotowany Puchar Przyjacie-

teatralną.

la Pluszowego Misia.

Następnie dzieci miały za zadanie przycze-

Biblioteka Dziecięco-Młodzieżowa przez cały

lokalnym, jak i ogólnopolskim. 22 autorów

pić poszczególne części ciała: oczy, nos,

okres swojej działalności zabiega o szerokie

pod przewodnictwem Romana Prystroma

uszy i łapy, do wizerunku misia umieszczo-

rozpowszechnianie

zbiorów,

opisało 29 dyscyplin sportowych. Pośród

nego na korkowej tablicy. Uczestnicy tego

kształtowanie gustów i zainteresowań czy-

ponad 200 sylwetek znajdują się sportow-

zadania mieli zasłonięte oczy, a reszta grupy

telników oraz zaspokajanie ich potrzeb inte-

cy, których łączy ziemia jeleniogórska. Są

za pomocą okrzyków kierowała zawodnikami

lektualnych. Ukoronowaniem efektów pro-

wśród nich także olimpijczycy.

w odpowiednią stronę. Zadanie okazało się

wadzonej działalności było przyznanie Wy-

dość trudne i tylko nielicznym udało się tra-

różnienia Specjalnego w konkursie na najle-

fić we właściwe miejsce.

piej przeprowadzoną kampanię społeczną

Ostatnim etapem było wykonanie papierowych niedźwiadków. Wcześniej bibliotekarki
przygotowały szablony misiów, które dzieci
miały pokolorować według własnego uznania, a następnie wypchać je ścinkami papieru z niszczarki. Opiekunowie pomagali dzie-

własnych

2010–2011. Dyplom Uznania od Fundacji ABC
XXI Cała Polska Czyta Dzieciom otrzymała
w marcu 2012 roku Książnica Karkonoska
kierownik

Biblioteki

Dziecięco-

Młodzieżowej.

ciom połączyć zszywaczami do papieru wy-

wały także tożsamość ludzi związanych

miłośników sportu zarówno w wymiarze

Cała Polska Czyta Dzieciom w roku szkolnym

oraz

menty, legendarne czy baśniowe, kształto-

Sportowcy... to pozycja przeznaczona dla

z danym terenem. Do tych związków odwołuje się niewątpliwie autor – przyrodnik,
fotograf. Tam, gdzie zawodzi nauka, sprawdzają się baśnie, legendy i mity. Przedstawione w książce opowieści są oczywiście
fikcyjne, jednak nie w tym rzecz, aby orzekać o stopniu ich autentyczności, ile raczej

Ponad 400-stronicową książkę urozmaicają

o przedstawieniu siły i piękna przyrody,

unikalne fotografie (niekiedy jest ich po

która jest przecież na wyciągnięcie ręki.

kilka na stronie) oraz oryginalna oprawa
graficzna, na którą składają się m.in. rysunki Marka Lerchera. Profesjonalne i rzetelne podejście do tematu ze strony autorów sprawia, że Sportowcy... to niezwykłe
kompendium i niewyczerpane źródło informacji o jakże pięknej dziedzinie życia jaką

Krystyna Spólnik

jest sport.

pełnione formy.
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P i e rw s z e w y s taw y
- początki
G a l e r i i M a ł y c h Fo r m

Wystawa Polskie przewodniki turystyczne po

Dzięki pomocy Burmistrza Karpacza Józefa

Ziemi Jeleniogórskiej – została zorganizowa-

Piotrowskiego wydany został katalog do tej

na 16 grudnia 1991 roku. Eksponaty wysta-

wystawy zawierający kompletny spis ekspo-

wione zostały w Muzeum Sportu i Turystyki

nowanych wydawnictw z pełnym opisem bi-

Regionu Karkonoszy w Karpaczu. Celem au-

bliograficznym. Katalog służył przez wiele

torek wystawy Kamili Wilk i Wiesławy Ce-

lat jako bibliografia przewodników i był wie-

nian było skompletowanie, opisanie i wyeks-

lokrotnie, po wyczerpaniu nakładu kopiowa-

ponowanie całości przewodników turystycz-

ny. Trzy lata później Muzeum Sportu i Tury-

nych, nie tylko tych, które ukazały się po

styki w Warszawie zwróciło się do nas

wojnie, ale również przedwojennych wyda-

z prośbą o uaktualnienie wykazu przewodni-

nych w języku polskim. Zaledwie niewielka

ków, który wraz z referatem Przewodniki

część eksponatów pochodziła ze zbiorów

i informatory po Ziemi Jeleniogórskiej

naszej biblioteki. Z pomocą w skompletowa-

w latach 1945-1994 przedstawiony został na

niu zbiorów przyszły nam Biblioteka Narodo-

jubileuszowej

wa i Biblioteka Jagiellońska. Spośród jele-

i krajoznawstwo w muzealnictwie w MSiT

niogórskich instytucji wsparły nas Archiwum

w Karpaczu i opublikowany w Studiach i Ma-

Państwowe i Pracownia Regionalna PTTK.

teriałach. Tom 8 (Warszawa : MSiT, 1995).

Swoje

również

Po sukcesie pierwszej, kolejne wystawy

mieszkańcy Jeleniej Góry, przede wszystkim

również były organizowane w gościnnych

przewodnicy górscy i kolekcjonerzy. Najcen-

salach

zbiory

udostępnili

nam

sesji

naukowej

zaprzyjaźnionych

Turystyka

instytucji.

Przy

Trudno sobie dzisiaj wyobrazić bibliotekę

Czy zawsze tak było?

niejszy był dla nas kontakt z Tadeuszem Ste-

współpracy z MSiT w Karpaczu powstały wy-

przy ul. Bankowej 27 bez wystaw w Galerii

Był rok 1991, budynek przy ul. Bankowej

ciem, który nie tylko użyczył na wystawę

stawy: Zabytkowa architektura w ekslibrisie

Małych Form. Obecnie, dla wszystkich jest

został zamknięty z etykietką budowli grożą-

sporą część książek z prywatnej biblioteki

czeskim, niemieckim, polskim (1992) i Kar-

oczywiste, że wystawy to nie tylko zadanie

cej zawaleniem. Biblioteka główna przenie-

(chociaż panowało przekonanie, że Pan Ta-

pacz na dawnej pocztówce (1995). Efektem

statutowe biblioteki pełniącej funkcje regio-

siona została do pomieszczeń zastępczych

deusz książek nikomu nie pożycza), ale dał

współpracy ze Szkołą Górską Przewodnictwa

nalne, ale również doskonała forma promo-

na Zabobrzu. Oddalona od centrum miasta

się namówić na wystawę poświęconą jemu

i Narciarstwa w Karpaczu były wystawy Ta-

cji samej instytucji. Wernisaże to okazja na

traciła prestiż i czytelników. Zbiory regio-

samemu i jego zbiorom. Pomysłodawcą tej

deusz Steć In memoriam (1994) i Waldemar

pozyskiwanie nowych użytkowników, zaist-

nalne gromadzone z dużą pieczołowitością

wystawy był Zbigniew Kulik, dyrektor Mu-

Siemaszko In memoriam (1996). Na wernisa-

nienie w mediach, pogłębianie związków

nie trafiały do użytkowników. Biblioteka do-

zeum Sportu w Karpaczu, w którym wspólna

żu tej ostatniej obecny był ówczesny pre-

z otoczeniem, kontakt z ośrodkami władzy

tychczas promująca region, sama potrzebo-

wystawa również miała być zorganizowana.

mier Włodzimierz Cimoszewicz. Wystawy

samorządowej, a przede wszystkim bezpo-

wała reklamy. Potrzebowała WYSTAW. Nie

Naszym zadaniem, które udało się wykonać,

połączone były z wieczorem wspomnień.

średnie spotkanie z mieszkańcami regionu.

mieliśmy żadnej sali do ekspozycji, nie po-

było przekonanie Pana Stecia do wypożycze-

Z okazji otwarcia obu wystaw wydane zosta-

Na otwarcia wystaw i do Galerii Małych

siadaliśmy żadnego sprzętu do reprografii

nia cennych zbiorów z własnej kolekcji. Do

ły grafiki autorstwa Jerzego Waygarta – Ta-

Form trafiają ludzie, którzy wcześniej nie

ani środków finansowych na ten cel, ale

tej wystawy niestety nie doszło. Wspólne

deusz Steć In memoriam i Marka Likszteta –

korzystali z biblioteki. Część z nich zostaje

wiedzieliśmy, że wystawy są ważne.

plany Biblioteki i Muzeum Sportu zniweczyła

Waldemar Siemaszko in memoriam.

naszymi czytelnikami.

Na początku wystawy miały promować zbio-

tragiczna śmierć Tadeusza Stecia.

ry biblioteczne.
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Współorganizowaliśmy

również

wystawy

Każde otwarcie wystawy było wydarzeniem

z innymi instytucjami m.in. z Filharmonią

i świętem. Wernisażom Vahana Bego i Grze-

Dolnośląską w Jeleniej Górze i Jeleniogór-

gorza Szymczyka towarzyszyły happeningi

skim Teatrem Animacji (obecnie Zdrojowy

grupy Pławnej 9. Na otwarciu wystawy Da-

Teatr Animacji). W 1992 roku zorganizowali-

riusza Milińskiego i Vahana Bego śpiewał Ma-

śmy wystawę Flora i fauna w ekslibrisie ze

rek Dyjak. Po wernisażach Grafiki Waygarta

zbiorów Romualda M. Łuczyńskiego w Mu-

i Zabytkowej architektury w ekslibrisie ar-

zeum Przyrodniczym. W pomieszczeniach

tyści i bibliotekarze spotykali się przy ogni-

Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” odbyły

sku. Na wystawę zorganizowaną z okazji set-

się trzy duże wspólne wystawy: Solidarność

nej rocznicy urodzin George’a Bidwella, eks-

w afiszu i plakacie (1993), którą otwierał

ponaty udostępniły nam córki pisarza. Po

Marian Krzaklewski, O niepodległość i grani-

wernisażu odbyło się wzruszające spotkanie

ce 1914-1921 (1993) i Salvador Dali. Biblia

w kawiarni z Krystyną i Sybillą Bidwell.

w obrazach. Faksymilia (1994).

Przeglądając zdjęcia i stare wpisy w kronice

W 1993 roku wróciliśmy do wyremontowane-

widzimy, że stałymi gośćmi na naszych wy-

go budynku przy ul. Bankowej. Oczywiste

stawach byli: Jerzy Nalichowski, Marcin Za-

dla nas było, że musi się tam znaleźć miej-

wiła, Ryszard Matusiak, Tadeusz Lewandow-

sce na własną galerię. Galeria Małych Form,

ski, Józef Piotrowski, Jerzy Pokój i Piotr Ro-

bo taką dostała nazwę, galerią była od świę-

man. Swoją obecnością zaszczycili nas rów-

ta, na co dzień była po prostu Czytelnią Re-

nież, wspomniani wcześniej Włodzimierz

gionalną. Na wernisażach, nawet w dni

Cimoszewicz, Marian Krzaklewski, a także

świąteczne Galerię odwiedzali liczni czytel-

Tadeusz Zwiefka i Tadeusz Maćkała. Zawsze

nicy, bibliotekarze, dziennikarze, politycy,

bardzo mile widziani byli przewodnicy gór-

władze państwowe i samorządowe. Odbyło

scy, goprowcy, pracownicy instytucji kultu-

się tu wiele wspaniałych wystaw. Trudno

ralnych i pracownicy ZR NSZZ „Solidarność”.

byłoby je wszystkie wymienić. Były to np.:

Dzisiaj Galeria Małych Form znajduje się

Grafika Jerzego Waygarta, Współczesna gra-

w pięknych pomieszczeniach, wystawy orga-

fika zachodnioeuropejska (1995), dwukrot-

nizowane są częściej, ale wydaje się, że coś

nie obrazy Dariusza Milińskiego, rysunki Va-

z

hana Bego (1998), obrazy Grzegorza Szym-

z atmosferą tamtych lat.

czyka, Mariusza Kaczmarka, wzruszające

jej

niepowtarzalnego

uroku

Wpisy z Kroniki Galerii Małych Form

odeszło

Kamila Wilk

wystawy prac niepełnosprawnych artystów,
zbiory z kolekcji Jana Hałuszki, Romualda
M. Łuczyńskiego, Władysława Stasieńki i Janusza Milewskiego.
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33

34

35

36

37

Polskie przewodniki turystyczne
po Ziemi Jeleniogórskiej
- 16 grudnia 1991 r.

Na zdjęciu m.in.: Jerzy Kolankowski, Zenon Kędziora.

Na zdjęciu: Jerzy Kolankowski i Tadeusz Steć.

Na zdjęciu m.in.: Zbigniew Kulik, Tadeusz Steć, Jerzy Kolankowski, Zbigniew Garbaczewski – autor przewodników

Na zdjęciu m.in.: Zbigniew Kulik, Ivo Łaborewicz.

38

39

Zabytkowa architektura w ekslibrisie
czeskim, polskim, niemieckim
ze zbiorów Romualda M. Łuczyńskiego
- 9 października 1992 r.

Na zdjęciu m.in.: Tadeusz Steć, Jerzy Pokój, Jerzy Kolankowski.

Na zdjęciu: Małgorzata Hoffman, Mirosława Jośko i Romuald M. Łuczyński

Na zdjęciu m.in.: Romuald M. Łuczyński, Janusz Nagórny.
Na zdjęciu: Tadeusz Steć i Kamila Wilk.

40

41

Na zdjęciu m.in.: Elżbieta i Jan Kotlarscy, Marek Liksztet.

Na zdjęciu: Elżbieta i Jan Kotlarscy.

Na zdjęciu m.in.: Romuald M. Łuczyński.

Na zdjęciu m.in.: Zbigniew Kulik, Józef Piotrowski.

42

43

Flora i fauna w ekslibrisie

Solidarność w afiszu i plakacie – 1980-81

- 13 listopada 1992 r.

- 5 września 1993 r.

Na zdjęciu: Andrzej Paczos i Romuald M. Łuczyński.

Na zdjęciu m.in.: Romuald M. Łuczyński, Mirosława Jośko.

44

Na zdjęciu: Sławomir Kryszkowski.

Na zdjęciu m.in.: Marian Krzaklewski, ks. Franciszek Krosman.

45

Na zdjęciu m.in.: Jerzy Nalichowski, Józef Piotrowski, Romuald M. Łuczyński,
Ryszard Matusiak, Marian Krzaklewski.

Na zdjęciu: Marian Krzaklewski, Piotr Roman, Mirosława Jośko i Jerzy Kisiel.

Na zdjęciu m.in.: Jan Owczarek, Jerzy Nalichowski, Jerzy Kisiel, Józef Piotrowski.

46

Na zdjęciu m.in.: Józef Piotrowski, Romuald M. Łuczyński, Ryszard Matusiak, Marian Krzaklewski.

47

Jerzy Waygart – Grafika
- 24 września 1993 r.

Na zdjęciu: Jerzy Nalichowski i Mirosława Jośko.
Na zdjęciu m.in.: Tadeusz Lewandowski, Kazimierz Raksa, Mirosław Szerszeń, Stefan Kubów.

Na zdjęciu: Romuald M. Łuczyński, Jerzy Waygart i Mirosław Szerszeń.

48

Na zdjęciu: Mirosława Jośko, prof. Jadwiga Kołodziejska i Józef Piotrowski.

49

Dariusz Miliński – Obrazy
- 21 marca 1996 r.

Na zdjęciu: Kamila i Waldemar Wilkowie, Stefan Kubów i Ryszard Turkiewicz.

Na zdjęciu: Grzegorz Jędrasiewicz wpatrzony w obrazy Dariusza Milińskiego.

Na zdjęciu m.in.: Ryszard Matusiak, Jerzy Waygart, Mirosław Szerszeń.

50

51

Alicja Szymańska – Portrety

Grzegorz Szymczyk – Moje Podróże

- 10 grudnia 1996 r.

- 26 września 1997 r.

Na zdjęciu: goście i pracownicy biblioteki.
Na zdjęciu m.in.: Grzegorz Szymczyk, Kazimierz Raksa, Regina Podsadowska, Jolanta Stopka.

52

53

Twórczość moja jest wszystkim
- 10 grudnia 1997 r.

Na zdjęciu m.in.: Grzegorz Szymczyk, Kazimierz Raksa.

Na zdjęciu m.in.: autorzy prac.

Na zdjęciu m.in.: Piotr Roman.

Na zdjęciu m.in.: Grzegorz Szymczyk, Mirosława Jośko.

54

55

Na zdjęciu m.in.: Zbigniew Ładziński, Mirosław Szerszeń, Irena Kępisty,
Jerzy Kolankowski.

Na zdjęciu: goście (m.in.: Włodzimierz Śniatecki), pracownicy biblioteki.

56

Na zdjęciu m.in.: Andrzej Tyws.

Na zdjęciu m.in.: Irena Kempisty, Jerzy Kolankowski.

57

890 lat Jeleniej Góry

Vahan Bego – Rysunki

- 2 września 1998 r.

- 26 września 1998 r.

Na zdjęciu: Vahan Bego, z tyłu Marek Dyjak.

Na zdjęciu: m.in.: Janusz Milewski.

Na zdjęciu m.in.: Vahan Bego, Marek Dyjak, Janusz Nagórny, Jolanta Stopka.

58

59

Elżbieta Szulc – Szuflandia Eli
- 5 stycznia 1999 r.

Na zdjęciu: Marek Dyjak.

Na zdjęciu m.in.: Elżbieta Szulc.

Na zdjęciu: Dariusz Miliński z Grupy Pławna 9.
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Impresje Jeleniogórskie
12 czerwca 2012 roku o godzinie 17:00

rzeźby oraz ikona. Prace zostały wykonane

w Galerii Małych Form Dyrektor Książnicy

kilkoma technikami, a w swojej formie na-

Karkonoskiej Alicja Raczek uroczyście otwo-

wiązują do różnych stylów malarskich. Dzie-

rzyła wystawę Impresje jeleniogórskie, do-

ła przedstawiają pejzaże, budowle, anioły,

roczny przegląd prac stowarzyszenia Nowy

ludzi, ale pojawia się też czysto abstrakcyj-

Młyn Kolonia Artystyczna.

na twórczość. Wszystkie dzieła cechuje duża

Nowy Młyn to w pewnym stopniu kontynua-

Fot. 03

Fot. 04

Fot. 05

oryginalność.

braci

Wielkie emocje wywołało dzieło Bernadety

Rzeźby

przedstawiają

Jedyna na tej wystawie ikona, autorstwa

Hauptmannów, działającej w Szklarskiej Po-

Nowak zatytułowany Konie ogniste. Charak-

prawdopodobnie kobietę i mężczyznę (Fot.

Mariusza Mielęckiego, jak przystało na sztu-

rębie od końca XIX wieku do lat czterdzie-

terystyczny dla niego jest niepokój, wywoła-

03, Fot. 04). Oprócz nich na wystawie jest

kę sakralną, przedstawia świętych, tutaj

stych XX wieku. Autorzy zrzeszeni i współ-

ny wrażeniem, że konie za chwilę wyskoczą

rzeźba, przedstawiająca popiersie kobiety,

prawdopodobnie Trójcę Świętą, ukazaną

pracujący w Nowym Młynie reprezentują

z płótna (Fot. 01).

którą

jako dzieci. U dołu obrazu widzimy patrzą-

tor

tradycji

Kolonii

Artystycznej

okoliczne miejscowości takie jak: Jelenia
Góra, Kamienna Góra, Szklarska Poręba,
Karpacz, Kopaniec, Popielówka, Sosnówka.

Typową impresją jest obraz Teresy Kępo-

Agaty

Różańskiej

wykonała

Mielęcka (Fot. 05).

Agnieszka

Topolnicka-

cego w górę z przerażeniem Szatana (Fot.
06).

wicz zatytułowany Czakram Karkonoski, na
którym uwidoczniony jest zachód słońca.

Wśród przedstawianych prac dominują obra-

Jego nastrój wprowadza w stan zadumy

zy, ale pojawiły się także rzeźby, płasko-

i zmusza do refleksji (Fot. 02).

Fot. 06
Fot. 01

Fot. 07

Fot. 02
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Interesująco prezentują się płaskorzeźby

Z jednej strony, jest w nich coś ze sfery sa-

Anioł, który ma czas i Anioł zabity ćwiekiem

crum, a z drugiej przedstawione anioły są

Beaty Makutynowicz, wykonane z drewna

namacalne, bliskie sfery profanum (Fot. 07).

i metalu (drutu).

Fot. 14

Fot. 08

Fot. 09

Fot. 15

Pośród dzieł abstrakcyjnych znajdują się

mgliste klimaty i błękit tworzą wrażenie oni-

Obrazy bez podtekstów Bogumiły Twardow-

ryzmu, ale mogą też budzić skojarzenia

skiej-Rogacewicz (Fot. 08, Fot. 09) oraz cykl

z atmosferą gotycką.

obrazów Agaty Makutynowicz-Turskiej (Fot.
10-13).

Dwa obrazy Ireny Gołąb (Fot. 16, Fot. 17)
przedstawiają leśne pejzaże, na jednym

W podobnym do siebie tonie utrzymane są

drogę, na drugim skałki. Obydwa mają pozy-

obrazy Olgi Orlińskiej-Szczyżowskiej (Fot.

tywny i ciepły przekaz.

14) i Urszuli Broll (Fot. 15). Tajemnicze,

Fot. 10, 11, 12, 13

Fot. 16
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Fot. 17
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Ryszard Tyszkiewicz zaprezentował na wy-

kach autor posłużył się własną techniką ma-

stawie dwa swoje obrazy. Pierwszy (Fot. 23)

lowania. Zwłaszcza na pierwszym obrazie

pochodzi z cyklu Artefakt i jest zatytułowa-

został uzyskany efekt głębi poprzez uwypu-

ny Kościół Erazma i Pankracego w Jeleniej

klenie pierwszego planu i stopniowe oddala-

Górze. Drugi zaś (Fot. 22) reprezentuje cykl

nie coraz odleglejszych obiektów.

Kamienne tablice, a jego tytuł to Kościół św.
Krzyża w Jeleniej Górze. W obu przypad-

Obrazy Janusza Motylskiego, wykonane techniką akwarelową, ukazują trzy charaktery-

Fot. 19

Fot. 18

Dwie prace Emanueli Czujowskiej charakte-

Janusz Konecki namalował obraz (Fot. 21),

ryzują się wykorzystaniem liści i drzew. Do-

na którym z wielu kolorowych punkcików

bór tych materiałów ma nawiązywać bezpo-

wyłania się niebo. Drugie jego dzieło (Fot.

średnio do natury. Pierwszy obraz (Fot. 18)

20) przedstawia gałęzie drzewa jesienią.

składa się z drewna, szkła, suszonych roślin

Autor osiągnął ciekawy efekt malując gałę-

i klucza, w drugim (Fot. 19) autorka użyła

zie i liście także na ramie, przez co zdają

suszonych liści oprawionych metodą Tiffany.

się one wychodzić z obrazu.

Fot. 22

Fot. 24

Fot. 23

Fot. 25

Fot. 21

Fot. 26

Fot. 20
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Fot. 27
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styczne miejsca Jeleniej Góry: Plac Ratuszo-

tego uczucia został uzyskany poprzez poka-

wy (Fot. 26); bramę Kościoła św. Erazma

zanie tej postaci w sposób dynamiczny.

i Pankracego (Fot. 27) oraz budynek Muzeum
Przyrodniczego w Cieplicach (Fot. 25).

Joanna Adamczyk uwieczniła na obrazie
(Fot. 29) prawdopodobnie śpiącą kobietę.

Na rysunku Beaty Kornickiej-Koneckiej (Fot.

Możliwe, że coś się jej śni lub jest w coś,

28) prawdopodobnie przedstawiona jest roz-

np. w sen „wciągana”.

pacz osoby po stracie kogoś bliskiego. Efekt

Fot. 32

Fot. 28

Joanna Krenz-Kurowska na wystawie zapre-

Z kolei Bernadeta Tyszkowska zaprezento-

zentowała

Hunter

wała dwa pastele przedstawiające sowę

(Fot. 32). Postacie człowieka i zwierzęcia

i łabędzia (Fot. 33, Fot. 34). Czarne tło ob-

przywołują na myśl Afrykę, a każda z nich

razów dobrze kontrastuje z przedstawioną

czeka w skupieniu na reakcję „oponenta”.

fauną.

grafikę

zatytułowaną

Fot. 29

Fot. 30

Fot. 31
Fot. 33
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Fot. 34
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Praca Natalii Kryszpin pokazuje most nad

Organizatorami wystawy są Nowy Młyn Kolo-

Bobrem o wschodzie słońca (Fot. 30).

nia Artystyczna w Szklarskiej Porębie oraz

Obraz Jerzego Borowca (Fot. 31), malowany
akwarelą, budzi wielorakie skojarzenia. Być
może jest to katedra, być może bramy Nie-

Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej Książnica Karkonoska, a za
organizację i rozplanowanie wystawy odpowiedzialne były Panie Bożena Danielska -

biańskiej Jerozolimy.
Ciekawostką był zestaw naczyń ze szkła sodowego i piaskowanego wykonany przez
Agnieszkę Ślipko-Strzałkowską, zatytułowany Pij mleko (Fot. 36).
Wernisaż urozmaiciła Anna Wilk, która zachęcała do malowania tuszem po płytach

Kierownik Oddziału Muzeum Karkonoskiego
w Szklarskiej Porębie - Domu Carla i Gerharta Hauptmanów i Kamila Wilk z Książnicy
Karkonoskiej.
Wystawę można podziwiać do 15 sierpnia
2012 roku.
Karol Dróżdż, Jan Lercher,

ceramicznych (Fot. 35).

Piotr Lewaszkiewicz

Fot. 35

Zapraszamy
W następnych miesiącach zapraszamy Państwa na dwie wystawy w Galerii Małych Form.
Krystyna Matusiak i Barbara Przybyszówna to artystki związane z regionem jeleniogórskim.
Obydwie uprawiają malarstwo, grafikę i rysunek. Mają za sobą wystawy w zarówno Polsce,
jak i na świecie. Obie uzyskały dyplom z malarstwa (Krystyna Matusiak dodatkowo z litografii) i studiowały w Akademiach Sztuk Pięknych. Prezentują różnorodną twórczość, z którą
warto się zapoznać. A gdy już się w nią zagłębimy, możemy tylko podziwiać.

Krystyna Matusiak – Tancerki

Barbara Przybyszówna – Pozdrowienia
z Turcji

Fot. 35
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Historia

Biblioteka
Wczoraj i Dziś

Historia Książnicy Karkonoskiej (dawniej Bi-

go interesują, odnajdując je w katalogu

blioteki Grodzkiej w Jeleniej Górze) sięga

komputerowym. Może też podejść do półki

1947 roku. Jej funkcjonalność, przeznacze-

i przejrzeć konkretne publikacje.

nie, wygląd i wystrój znacznie zmieniały się
na przestrzeni tych kilkudziesięciu lat. Stopniowo ze stonowanego i tradycyjnego miejsca, biblioteka przeobrażała się w ośrodek
bardziej nowoczesny i idący z duchem czasu. Zdjęcia zamieszczone poniżej przedstawiają niektóre działy biblioteki zarówno
w jej ówczesnym, jak i współczesnym
kształcie. Wspomnianym zmianom warto
przyjrzeć się bliżej. Dzięki fotografiom można prześledzić i porównać dawny wygląd
instytucji z obecnym.

Niektóre działy Książnicy (np. Biblioteka
Dziecięco-Młodzieżowa mieściła się przy ul.
Wojska Polskiego) znajdowały się w innych

W dawnej czytelni było ok. 30 miejsc siedzących.

budynkach. Jednak w późniejszych latach

W nowej są 52 miejsca.

udało się przenieść je do jednej siedziby
przy ul. Bankowej 27.
Obecnie widoczne i odczuwalne jest silne
skomputeryzowanie Książnicy. Unowocześnienie biblioteki przyczyniło się m.in. do
zamknięcia katalogów kartkowych i zmiany
organizacji pracy, która stała się ekonomiczniejsza. Współczesna biblioteka to nie tylko

Przykładowo, kiedyś czytelnicy mieli mniej
miejsca do chodzenia po bibliotece, ponieważ więcej przestrzeni zajmował księgozbiór. Dziś część zbiorów przechowywana
jest w magazynie, którego wówczas biblioteka nie posiadała. Dostęp do książek był
zamknięty, tzn. bibliotekarz podawał książki, a czytelnik stał za barierkami. Teraz każ-

wypożyczalnia i czytelnia. To coś więcej. To
multimedialna instytucja kulturalna. Warto
zaznaczyć, że ciągle rozwijający się postęp
technologiczny ułatwia pracę bibliotekarzom
i sprawia, że wypożyczanie książek czytelnikom staje się prostsze i przyjemniejsze.
Dzięki temu obie zainteresowane strony są
w pełni usatysfakcjonowane.

dy sam może znaleźć i wybrać książki, które
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Niegdyś Biblioteka Dziecięco-Młodzieżowa znajdowała się w innym budynku przy ul. Wojska Polskiego.

Dziś połączona jest z główną biblioteką.
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Na zdjęciu widać jak kiedyś czytelnicy byli odgrodzeni od bibliotekarza barierką.

Obecnie wypożyczalnia naukowa została połączona z główną wypożyczalnią.
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Filia nr 3 powstała w 1971 roku na osiedlu Zabobrze w Jeleniej Górze.
Filia nr 7 powstała w 1980 roku na osiedlu Zabobrze II w Jeleniej Górze i mieści się przy ul. Noskowskiego 6/261.
Obecnie posiada komputery z dostępem do Internetu dla czytelników.
Współcześnie widoczne jest skomputeryzowanie i wycofanie katalogów kartkowych.
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Zdjęcia przedstawiają sekretariat, który tak wyglądał kiedyś.

Dział Regionalny. Na fotografii kierownik działu Kamila Wilk.

A tak został unowocześniony w późniejszych latach.

78

A tutaj pracownice działu. Na pierwszym planie Dorota Kacprzak, na drugim Anna Gałkowska.
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Bibliotekarze przy pracy.

Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów.

Na współczesnej fotografii widać stanowisko kierownika działu.

Spotkanie Grupy Eurex Bibliotek Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa - 15 stycznia 2009.

Roksana Czajka, Magdalena Morek
uczennice III klasy
Zespołu Szkół Rzemiosł Artystycznych im. Stanisława Wyspiańskiego w Jeleniej Górze
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Współpraca

W y s tawa z o k a z j i 1 5 0 - l e c i a
z aw o d o w e j S t r a ż y P o ż a r n e j
na z i e m i j e l e n i o g ó r s k i e j

W kolekcji znalazły się dawne narzędzia

zmiany zachodziły w ich wyposażeniu i na-

i stroje strażaków oraz elementy sztuki

rzędziach, a wreszcie jak rozwój technologii

użytkowej związane z profesją strażacką.

ułatwiał i nadal ułatwia im pracę.

Ponieważ patronem zawodów wiążących się
z ogniem jest Św. Florian to właśnie jego
wizerunki były najczęściej wykorzystywane
do zdobienia przedmiotów i narzędzi strażackich.

150-lecia Zawodowej Straży Pożarnej w Je-

fragmentów ozdób z XIX i XX wieku dotyczą-

leniej Górze. Tradycje tej instytucji sięgają

cych straży pożarnej, a w szczególności wi-

zatem XIX wieku i przedwojennych czasów

zerunku Św. Floriana pochodzi z prywatnych

miasta Hirschberg, które po wojnie kontynu-

kolekcji, m.in. ze zbiorów Marii Drapiew-

ują Polacy.

skiej i Mariana Malickiego z Wrocławia.

4 maja 2012 roku w Galerii Małych Form

Oglądając wystawę można było wyobrazić

Stąd zrodził się pomysł wspólnego zorganizo-

Książnicy Karkonoskiej otwarto wystawę po-

sobie dawną pracę strażaków oraz to jakie

wania wystawy poświęconej jubileuszowi

święconą temu wydarzeniu.

ralno-wychowawcza

stale

poszerza

pole

swojej działalności i dlatego współpracuje
z innymi instytucjami państwowymi takimi
jak choćby Komenda Miejska Państwowej
Straży Pożarnej w Jeleniej Górze.

Uroczyste otwarcie wystawy 150–lecia Zawodowej Straży Pożarnej na Ziemi Jeleniogórskiej.
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Fot. T. Maleńczuk

i dlatego maluchy również znalazły na wystawie coś dla siebie. Wśród zbiorów znajdowały się zabawki ukazujące pracę strażaków, m.in. wozy strażackie czy maskotki.

Wiele z zaprezentowanych malowideł, figur,
Książnica Karkonoska jako placówka kultu-

Strażacy nie zapomnieli o najmłodszych

Wystawie towarzyszyła także prezentacja
prac z XIII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży Powódź,
pożar, dniem czy nocą – Straż przychodzi Ci
z Pomocą.
Eksponaty

można

było

podziwiać

do

6 czerwca 2012 roku.

Fot. R. Czajka i M. Morek

Dwie prace ukazujące postać świętego Floriana.
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Sprzęt strażacki.

Fot. R. Czajka i M. Morek

Zabawki ukazujące pracę strażaków.

Maski strażackie.

Stare hełmy strażackie.

Fot. M. Morek i T. Maleńczuk

Hydrant.

Fot. R. Czajka i M. Morek

Fot. R. Czajka i M. Morek

Fot. R. Czajka i M. Morek

Roksana Czajka, Magdalena Morek
uczennice III klasy
Zespołu Szkół Rzemiosł Artystycznych im. Stanisława Wyspiańskiego w Jeleniej Górze
Fot. R. Czajka i M. Morek

Praca z konkursu plastycznego dla dzieci.
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Projekt

R z e p i ó r , K r a b at
- c z y i c h z na c i e ?

W niniejszej edycji obowiązywały cztery

został zorganizowany przy współpracy Jele-

kategorie wiekowe: 1. 7–10 lat; 2. 11–13

niogórskiego Centrum Informacji i Edukacji

lat; 3. 14–16 lat; 4. Powyżej 16 lat. Łącznie

Regionalnej Książnica Karkonoska w Jeleniej

na

Górze i Serbołużyckiej Biblioteki Centralnej

ręce

komisji

wpłynęły

404

prace.

10 grudnia 2011 roku w Książnicy Karkono-

w Budziszynie.

skiej nastąpiło uroczyste wręczenie nagród
Również one miały miejsce w sali konferencyjnej Książnicy. Historia Rzepióra – Ducha
Karkonoszy to wykład Antoniego Witczaka
zorganizowany dla dzieci. Duchy Dolnego

dla laureatów i wystawa prac konkursowych.

Karol Dróżdż

Po nagrodzeniu zwycięzców dr Przemysław
Wiater przedstawił prezentację na temat
legendarnych postaci pogranicza. Konkurs

Śląska obejmowały zaś wykład i projekcję
filmów w reżyserii Tadeusza Siwka.
Ostatnim etapem międzynarodowego
projektu był VII Konkurs Plastyczny Rzepiór,
Krabat – czy ich znacie?, który został rozstrzygnięty 3 listopada 2011 roku w Książnicy Karkonoskiej. W konkursie brały udział
dzieci i młodzież z Euroregionu Neisse–Nisa–
Nysa. Była to kontynuacja konkursu znanego
wcześniej jako Krakonoš – Rűbezahl – RzeProjekt Rzepiór, Krabat – czy ich znacie? to

piór: Duch Karkonoszy.

przedsięwzięcie o charakterze regionalnym
mającym na celu popularyzację wśród młodych ludzi legendarnych postaci: władcy
Karkonoszy – Krakonoša/Rűbezahla/Rzepióra
i Krabata (łużyckiego czarodzieja).
Projekt zapoczątkował Krabat łużycki czarodziej – wykład dr Susanne Hose z Instytutu
Serbskołużyckiego w Budziszynie. Odbył się
on 19 października 2011 roku w sali konferencyjnej Książnicy Karkonoskiej przy ul.

Na pierwszym planie Dr Susanne Hose.

Bankowej 27 w Jeleniej Górze.
Kolejnymi wydarzeniami związanymi z projektem były: wykład Historia Rzepióra – Du-

Program był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa.

cha Karkonoszy (29 listopada 2011) i filmy
Duchy Dolnego Śląska (30 listopada 2011).

86

87

Wydarzenia
w Wojcieszycach (25 października 2010)

C r o s s r oa d s F e s t i va l

oraz w Kościele Ewangelicko-Augsburskim
w Cieplicach (26 października 2010).
Na festiwalu w ciągu dwóch dni zaprezentowano także pokazy materiałów filmowych.
Oficjalne otwarcie Festiwalu Rozdroża i wy-

zy byli: Miasto Jelenia Góra, Gmina Stara
Kamienica, Kolegium Karkonoskie w Jeleniej
Górze, Katedra Filologii Niderlandzkiej Uniwersytetu

Wrocławskiego,

Jeleniogórskie

Centrum Kultury, Książnica Karkonoska oraz
Fundacja Anny Frank z Amsterdamu. Dodatkowo Festiwal wspierany był przez Ambasadę Królestwa Niderlandów i Fundację Literatury Holenderskiej.

stawy Anna Frank - historia na dzień dzisiejszy

nastąpiło

w

Książnicy

Karkonoskiej

27 października 2010 roku o godzinie 17.00.
Otwarcia dokonali Ambasador Królestwa Niderlandów w Polsce Marcel Kurpershoek
i Prezydent Miasta Jelenia Góra Marek Obrębalski. Po nim miał miejsce Wieczór Kultury
Holenderskiej podczas, którego wystąpił
Chór muzyki klasycznej Kwajr oraz oddano
poetycki hołd ku czci Luceberta. Całość za-

W programie festiwalu znalazły się spotka-

kończyło spotkanie z międzykulturowymi

nia poetyckie, koncerty, projekcje filmów,

poetami, także holenderskimi. Wspomniany

wystawy oraz projekt edukacyjny Free2Cho-

chór Kwajr koncertował jeszcze w Kościele

Na zakończenie w Sali Kameralnej Jeleniogórskiego Centrum Kultury pokazano trzy
filmy Paula Verhoevena: Tureckie owoce,
Żołnierza Orańskiego i Czwartego człowieka.
Nadrzędnym celem Festiwalu Rozdroża było
uświadomienie społeczeństwu, że kultura
migracyjna i wielość języków wciąż mają dla
Europejczyków ogromną wartość. Ponadto
idea festiwalu sprzeciwia się funkcjonowaniu partii nacjonalistycznych.
Karol Dróżdż

ose połączony z wystawą o Annie Frank.
Obie dotyczyły praw obywatelskich oraz granic wolności.
Pierwsze wydarzenie związane z festiwalem
W dniach 18-29 października 2010 roku
w Starej Kamienicy, Jeleniej Górze i Wrocławiu odbyły się IX. Dni Kultury Holenderskiej - Crossroads Festival/Festiwal Rozdro-

dzinie 18.00. Był to koncert Chóru Muzyki
Wschodnioeuropejskiej

Mila

w

Świetlicy

Wiejskiej w Chromcu.
Festiwalowe wydarzenia na obszarze Jele-

ża.
To niezwykłe wydarzenie powstało dzięki
Fundacji

odbyło się 18 października 2010 roku o go-

Nemo

z

Kopańca–Międzylesia

(Gmina Stara Kamienica) będącej polskoholenderskim przedsięwzięciem organizują-

niej Góry objęły Kolegium Karkonoskie,
Książnicę Karkonoską, Jeleniogórskie Centrum Kultury, a także kościoły w Wojcieszycach i Cieplicach.

cym corocznie Dni Kultury Holenderskiej

27 października 2010 roku w Karkonoskiej

w Polsce. W latach 2003-2009 odbywały się

Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Gó-

one w Starej Kamienicy, a od 2009 roku tak-

rze odbyła się konferencja Odkrywanie gra-

że w Jeleniej Górze i Wrocławiu. Pozostały-

nic języka i kultury. Straty i zyski w poezji

mi współpracownikami przy realizacji impre-

międzykulturowej.
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W pierwszym rzędzie od lewej siedzą, : Marcel Kurpershoek - ambasador Królestwa Niderlandów w Polsce,
Marek Obrębalski - Prezydent Miasta Jelenia Góra, Alicja Raczek - zastępca dyrektora Książnicy Karkonoskiej.
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Wydarzenia

J e l e n i o g ó r s k a Ś c i e ż k a F i l m o wa
- 1 1 5 l at K i n w J e l e n i e j G ó r z e

towym dokonano pierwszego publicznego

na Lot. W 1957 roku uruchomiono kino

pokazu filmów. Było to pięć krótkich mate-

Śnieżka, które dysponowało 754 miejscami.

riałów filmowych przedstawiających np.

Poza tym istniały też tak zwane kina objaz-

ruch uliczny w Paryżu czy defiladę wojsko-

dowe. Od tamtej pory część z nich zamknię-

wą. W 1909 roku powstało pierwsze w Jele-

to, ale w zamian pojawiły się inne, istnieją-

niej Górze kino – Welt-Theater (po wojnie

ce do dziś kina.

zwane Marysieńką). W roku 1912 otwarto
kino o nazwie Kronprinz-Lichtspielhaus, któ-

Karol Dróżdż

re funkcjonowało do 1917 r. Uruchomiono je
ponownie w 1951 roku pod nazwą Turysta.
Kolejne kino – Apollo Theater – zostało

W oparciu o:
Krzysztof Tęcza, Jeleniogórska Ścieżka Filmowa [online].
Jelenia Góra 2011 [dostęp: 07.06.2012].

otworzone w 1913 roku. Pierwsze kino

Dostępny w World Wide Web:

z prawdziwego zdarzenia zbudowano w 1937

<http://jbc.jelenia-gora.pl/dlibra/docmetadata?
id=7857&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&QI=)>.

roku i nazwano je Capitol (mogło pomieścić
666 osób). Po wojnie zmieniono jego nazwę
Sfinansowano ze środków
Urzędu Miasta Jelenia Góra

9 listopada 2011 roku z inicjatywy Agnieszki

Na wystawie zaprezentowano zbiory doty-

Romanowskiej odbyło się szczególne wyda-

czące jeleniogórskich kin, takie jak zdjęcia,

rzenie dla kinomanów – Jeleniogórska Ścież-

bilety, opisy, programy, a nawet plany

ka Filmowa. 115 lat kin w Jeleniej Górze.

obiektów. Jej gospodarzem był Ivo Łabore-

Impreza ta składała się z dwóch części: dar-

wicz. Oprawą muzyczną imprezy zajęli się

mowej wystawy w Archiwum Państwowym

Piotr i Sebastian. W Jeleniogórskim Centrum

przy ul. Podchorążych 2 oraz projekcji ru-

Kultury Kwadrat przed projekcją filmów wy-

chomych obrazów w Jeleniogórskim Cen-

kład wprowadzający w świat i estetykę filmu

trum Kultury przy ul. Bankowej 28/30.

wygłosił Waldemar Wilk (specjalista od edu-

Za organizację imprezy kulturalnej odpowiadali: Jeleniogórskie Centrum Kultury, Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji
Regionalnej Książnica Karkonoska, Archiwum
Państwowe i Towarzystwo Przyjaciół Jeleniej Góry. Patronat honorowy nad przebiegiem imprezy objął Prezydent Miasta Jelenia
Góra, a patronat medialny portal interneto-

kacji filmowej). Projekcja objęła filmy takie
jak Przyjazd pociągu na stację braci Lumière i Młodego Sherlocka Holmesa Bustera
Keatona. Ponadto Agnieszka Romanowska
i Maciej Bartkiewicz przeprowadzili ankietę
uliczną, którą wyświetlono podczas projekcji, dotyczącą wiedzy jeleniogórzan na temat historii kin w mieście.

wy jelonka.com, Muzyczne Radio i Telewizja

Historia kin w Jeleniej Górze sięga roku

Karkonosze Play.

1896, kiedy to 10 listopada w Domu Koncer-
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Na zdjęciu m.in.: Agnieszka Romanowska – pomysłodawczyni Jeleniogórskiej Ścieżki Filmowej i Waldemar Wilk
- znawca historii kina.
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Projekt
dr

M o ja M a ł a O j c z y z na

Przemysław

Wiater

(znawca

historii

Szklarskiej Poręby), Rafał Fronia (alpinista),
Grzegorz Żak (autor limeryków), Romuald
Łuczyński (autor publikacji o zamkach i pałacach Dolnego Śląska), Carl-Christian Elze
(pisarz niemiecki), Zbigniew Kulik (znawca
Karkonoszy), Zbigniew Adamski (autor gra-

W 2012 roku zakończył się trzyletni projekt

fik, fotografii i książek przyrodniczych, hi-

Moja Mała Ojczyzna – Sudety Zachodnie or-

storycznych i przygodowo-łowieckich), Joan-

ganizowany przez Zespół Szkół Ekonomiczno

na Lamparska (autorka książek) i Robert Kle-

-Turystycznych, Książnicę Karkonoską, Wy-

mentowski (pracownik IPN-u we Wrocławiu).

dział Oświaty i Wychowania w Jeleniej Gó-

Młodzież brała także udział w konkursach

rze oraz Muzeum Miejskie Dom Gerharda

literackich: Mój dom otoczony górami – na

Hauptmanna. Celem nadrzędnym całego

najlepszy utwór poetycki; Słowa wśród gór,

przedsięwzięcia, jak czytamy na stronie in-

w którym liczyła się wiedza i umiejętność

ternetowej projektu, było: …wzbogacenie

pisania fraszek i Limeryki z Kotliny – na naj-

wiedzy młodzieży na temat historii Jeleniej

lepszy limeryk.

Góry i okolic, jej mieszkańców, obiektów
kultury

(taniec, turnieje rycerskie, pieśni), walorów

wy, np. Element chaosu przedstawiający

średniowiecznej,

turystycznych, a także wiedzy o problemach
współczesnych tych ziem.
Patronat nad Moją Małą Ojczyzną sprawowali Prezydenci Miasta Jelenia Góra Marek Obrębalski i Marcin Zawiła, a patronat medialny portal internetowy jelonka.pl. Głównym
koordynatorem i autorem scenariusza projektu jest Katarzyna Pitera z Zespołu Szkół
Ekonomiczno-Turystycznych w Jeleniej Górze.
W czasie trwania projektu organizowano
wydarzenia nakierowane na regionalność,
lokalność, historię i kulturę. Oprócz wykładów, spotkań czy wystaw, młodzież została
zobligowana do międzyszkolnej rywalizacji.
Dodatkowo, każda szkoła biorąca udział
w programie musiała przeprowadzić konkurs

Katarzyna Pitera.

Fot. Sudetyzachodnie.pl

surrealistyczną twórczość Jakuba Rebelki;

lub potyczkę. Ramy czasowe każdej edycji

Architektura renesansowych dworów na Dol-

Mojej Małej Ojczyzny wyznaczał rok szkolny.

nym Śląsku ukazująca budowle z epoki,

Rajd Lingwistyczno-Krajoznawczy rozpoczy-

ale i wystawy plastyczne (Bogumiły Twar-

nał każdą edycję i miał na celu integrację

dowskiej-Rogacewicz, Alicji Ochocińskiej,

między uczestnikami projektu. Zakończenie

Marka Lerchera, Krzysztofa Kmiecia) i foto-

każdej edycji zawsze odbywało się w miłej

graficzne (Jana Kotlarskiego, Janiny Pei-

i rodzinnej

kert).

atmosferze.

Wiele

wydarzeń

dzie moja Jelonka.
Ciekawym pomysłem były konkursy filmowe:
Weekend na sportowo – reportaż; Jelenia
Góra w trzech odsłonach i W 7 minut o Ziemi Jeleniogórskiej. Odbyły się także warsztaty naukowe – filmowe i teatralne –
skierowane do uczniów.
Organizatorzy starali się jak najbardziej
urozmaicić potyczki tworząc inne konkursy,
np. na nakrycie stołu bożonarodzeniowego
czy na przygotowanie (pod okiem fachowców) potrawy wigilijnej; Potyczki Krasomówcze; test wiedzy o Karkonoskim Parku
Narodowym; dyktando ortograficzne i Konkurs Piosenki Turystycznej.
Dopełnieniem całego projektu był konkurs

Projekt urozmaicały różnego rodzaju wysta-

architektury

mieszkam w Jeleniej Górze oraz Taka bę-

krajoznawczy Znam Moją Małą Ojczyznę,
w którym uczniowie gimnazjów musieli wykazać się wiedzą na temat ziem i zabytków.
Moja Mała Ojczyzna – Sudety Zachodnie to
projekt niezwykle twórczy i kształcący dla
wszystkich,

na

nim

przede

wszystkim młodzież, ale także organizatorzy.

Różnorodność

działań

wchodzących

w skład projektu była strzałem w dziesiątkę
a dzięki licznym potyczkom, młodzież zdo-

miało miejsce we współpracy z Książnicą

W celu zgłębienia wiedzy o regionie organi-

Karkonoską lub w budynku Książnicy, a część

zowano konkursy historyczne: Jelenia Góra

z nich była wspierana przez jej pracowni-

w średniowieczu; Zamki Kotliny Jeleniogór-

ków: Alicję Raczek, Kamilę Wilk, Dorotę

skiej; Zamki i pałace Kotliny Jeleniogór-

Kacprzak, Joannę Broniarczyk, Barbarę Ró-

skiej; Tajemniczy rynek Jeleniej Góry; Tro-

życką-Jaskólską i Marcina Zawiłę.

pami Śląskiego Dziedzictwa (Walończycy,

Atrakcją bez wątpienia były liczne spotkania

szklarze, laboranci) i konkursy plastyczne:

i wykłady z takimi osobami i twórcami regio-

Mit Karkonoszy; Moja Mała Ojczyzna –

była cenne doświadczenie i wiedzę o swoim
regionie.
Pozostaje mieć tylko nadzieję, że znajomość kultury i historii regionu jeleniogórskiego na stałe zapiszą się w pamięci młodych ludzi.

nalnymi jak: Małgorzata Lutowska (pisarka),
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skorzystała

93

Karol Dróżdż, Jan Lercher

Wybrane wydarzenia w ramach Mojej Małej Ojczyzny

Spotkanie autorskie z Małgorzatą Lutowską

Romuald M. Łuczyński w trakcie wykładu

– 15 grudnia 2009 r.

– 30 marca 2012 r.

Laureaci konkursu Limeryki i inne wybryki. – 14 lutego 2012 r.
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Wystawa Jakuba Rebelki – 22 stycznia 2010-28 lutego 2010 r.

Rafał Fronia podczas spotkania – 29 lutego 2012 r.
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Fot. BWA Jelenia Góra

Grzegorz Żak – 14 lutego 2012 r.

Rozstrzygnięcie konkursu Jelenia Góra w Trzech Odsłonach – 19 kwietnia 2011 r.

III Rajd Lingwistyczno-Krajoznawczy – 7 października 2011 r.
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Fot. sudetyzachodnie.pl

Zakończenie III edycji Mojej Małej Ojczyzny – 6 czerwca 2012 r.
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Fot. Biblioteka ZSET w Jeleniej Górze

Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej
Książnica Karkonoska
58-500 Jelenia Góra
ul. Bankowa 27
Tel: (75) 752-25-68;
Fax: 752-28-84
E-mail: gbpjg_biuro@interia.pl
http://biblioteka.jelenia-gora.pl
NIP 611-005-30-06
REGON 000600361

