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Kalendarium
Powstanie bezpłatnej wypożyczalni książek przy ulicy 
Reytana. Jej założycielami byli: Janina Markowska, Wła-
dysław Hulanicki, agronom Niedzielska, Zofia Wieczor-
kiewicz, Mieczysław Markowski, Jadwiga Szymanowska, 
Emilia Bohowiczowa, ksiądz Tadeusz Kaulbersz. Wypoży-
czalnia istniała do wybuchu II wojny światowej.

1947 
1948
1949
1953
1954

Powstanie Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno. 

Powstanie filii w Zalesiu Dolnym.

Powstanie filii w Jazgarzewie.

Powstanie filii w Głoskowie.

Złączenie Powiatowej Biblioteki Publicznej mieszczącej się  
w budynku Powiatowej Rady Narodowej i Miejskiej Biblio-
teki Publicznej z siedzibą przy ulicy Kościuszki 11. Powsta-
ła Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Piasecznie. 
Sprawowała pieczę nad 12 bibliotekami znajdującymi się 
na terenie powiatu, m.in. nad Miejską Biblioteką Publiczną 
w Górze Kalwarii, Gromadzką Biblioteką Publiczną w Starej 
Iwicznej. 

Fot. ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Piasecznie.

1938-1954

1938

Pierwsza siedziba biblioteki przy ul. Kościuszki 11. Archiwum 
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno.

Wnętrze Powiatowej i Miejskiej Biblioteki w Piasecznie, 1958 rok. Na powierzchni 25 m² mieścił się księgozbiór w ilości ok. 10 tys. woluminów. Na zdjęciu: kierownik 
Biblioteki Maria Niemirow-Ziółkowska wraz z personelem: Wandą Makay - kierownikiem wypożyczalni, Barbarą Młodawską i M. Fratońską. Archiwum Biblioteki 
Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno.



Kalendarium
1955
1956

1959 Wstrzymanie pracy biblioteki z powodu nieodpowied-
nich warunków lokalowych i przeniesienie biblioteki 
wraz z pracownikami i księgozbiorem do lokalu In-
spektoratu Oświaty przy ul. Świętojańskiej 12.

Powstanie filii w Złotokłosie i Zalesiu Górnym.

Powstanie filii w Chylicach, która w 1996 roku ze 
względu na problemy lokalowe została zamknięta.

1960 Rozpoczęcie budowy nowej siedziby Powiatowej 
i Miejskiej Biblioteki Publicznej. Powstanie filii 
w Żabieńcu, kóra została zamknięta w 1982. 

1962 W wyniku pożaru w budynku przy ul. Świętojańskiej 
12 całkowitemu zniszczeniu uległ katalog centralny, 
kartoteki zagadnieniowe oraz różne pisma, ucierpia-
ła również część sprzętu i księgozbiór. Biblioteka zo-
stała przeniesiona do budynku znajdującego się przy 
ulicy Świętojańskiej 4.

1955-1962

Kres wędrówki. Ukończenie budowy budynku przy 
Kościuszki 49 przeznaczonego dla Powiatowej 
i Miejskiej Biblioteki Publicznej.

1963
Na górze stary lokal filii w Zalesiu Górnym. Po środku widoczny budynek przy ulicy 
Kościuszki 49 w trakcie budowy. Na dole ten sam budynek wkrótce po otwarciu. 
Archiwum Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno.



Kalendarium 1963-2011

1970
1974

1981
1982
1986
1998
2011

Powstanie filii Piaseczno-Osiedle.

Połączenie biblioteki z Ośrodkiem Kultury, który zajął 
pierwsze piętro budynku.

1975 Likwidacja powiatów, co wpłynęło na status biblioteki: 
z powiatowej została przekształcona w miejską.

Biblioteka odłączyła się od Ośrodka Kultury, przyjmując 
nazwę Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno.

Utworzenie filii w Bogatkach, przejęcie księgozbioru  
ze zlikwidowanej biblioteki w Żabieńcu. 

Powstanie filii w Grochowej. Zamknięta w 1989 r.

Ponowne połączenie z Ośrodkiem Kultury.

Biblioteka zaczyna funkcjonować jako samodzielna 
jednostka. 

Wnętrza biblioteki przy ul. Kościuszki 49. Lata 60.
Archiwum Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno.



Działalność kulturalno-oświatowa
 Przez wiele lat swojej działalności biblioteki podejmowały pracę oświatową 
z czytelnikami poprzez popularyzację książek, wystawy, organizowanie kon-
kursów czytelniczych oraz innych form pracy kulturalno-oświatowej. Biblio-
teka organizowała również quizy (np.: Książka uczy, radzi i wychowuje, czy 
konkurs czytelniczy Pióro i karabin - konkurs z okazji 25-lecia Ludowego Woj-
ska Polskiego), kiermasze książek i loterie książkowe, konkursy recytatorskie 
oraz spotkania autorskie. W ramach konkursu Kierowników Punktów Biblio-
tecznych poszczególne filie zobowiązywały się zwiększyć liczbę czytelników  
i prowadzić w okresie jesienno-zimowym różne formy pracy oświatowej (pro-
wadzenie zespołów czytelniczych, praca z dziećmi).

 Filie biblioteki prowadziły też Niedziele na wsi, które były skierowane za-
równo do młodzieży, jak i dorosłych. Można było wtedy zobaczyć wystawy 
książek konkursowych, uczestniczyć w spotkaniach autorskich, w kiermaszu 
książek. Można też było czasami obejrzeć występy artystyczne. Filie organizo-
wały także konkursy ze znajomości literatury fachowej, rolniczej.

 Celem części działań było podtrzymywanie rodzimych tradycji (zabawy an-
drzejkowe, topienie marzanny, kartki bożonarodzeniowe). Organizowano różne 
formy pracy z czytelnikami młodzieżowymi i dziecięcymi: lekcje biblioteczne, 
wieczory bajek, wyświetlanie przezroczy, poranki z książką, godziny piękne-
go czytania. Młodzież angażowała się w pomoc ludziom chorym i niepełno-
sprawnym: dostarczała książki z biblioteki i odbierała zwroty.

Niniejszym chcę bardzo, a bardzo serdecznie podziękować na-
szej Pani bibliotekarce Maryli Strzeleckiej, za tak miłe i czyn-
ne załatwianie nas czytelników. Jestem emerytką – chorą osobą, któ-
ra jest unieruchomiona przez dolegliwości nóg. Siedzę samotna w domu.  
W obecnej sytuacji książka jest dla mnie wszystkim, a dzięki uprzejmemu po-
dejściu i otrzymywaniu książek a przesyłanych mi przez Panią M[arylę] Strze-
lecką życie moje stało się lżejszym. Jeszcze raz składam jak najserdeczniejsze 
podziękowanie Pani bibliotekarce, za jej uczynność dla mnie.

Tekla Salicka 

Piaseczno 1975 r., Archiwum Biblioteki



Dyrektorzy
1947-1959 
Irena Dobrowolska
Urszula Balińska
Leokadia Cynalska
Maria Ziółkowska

1959-1997 Barbara Młodawska (z d. Podolska)

1998-2009 Anna Mokrzycka 

Pracowała w bibliotece niemalże od samego początku jej istnienia. Stworzyła sieć biblio-
tek na terenie  Miasta i  Gminy Piaseczno. Włożyła wiele trudu, by biblio-

teka mogła się  rozwijać  i  prowadzić swoją działalność niezależnie od 
problemów lokalowych i zawirowań politycznych. Walczyła o każdą 
placówkę. Wspierała zarówno Bibliotekę główną, jak i wszystkie jej 
filie. Przez swoich współpracowników wspominana jest jako dyrektor 

wymagający, ale jednocześnie dbający o swój zespół. Jako osoba pełna 
ciepła i życzliwa dla ludzi zawsze służąca radą i pomocą.

Pracę rozpoczęła w 1982 roku jako młodszy bibliotekarz i poznała wszystkie placówki terenowe. Do dziś uzna-
je to za szansę na zdobycie wspaniałej praktyki. Skupiła się na tym, by o bibliotece było „głośno” – współ-
pracowała z lokalnymi gazetami i dbała o to, by w prasie ukazywały się artykuły o działalności biblioteki.  
W tym czasie odbywało się wiele spotkań autorskich, konkursów oraz coraz więcej lekcji bibliotecznych 
(cykliczne zajęcia oparte na zabawie z książką). Metoda okazała się na tyle skuteczna, że zajęcia takie prze-

prowadzano codziennie. Zakres tematów był bardzo szeroki. Ciągle szukano nowych, innowacyjnych form 
działania bibliotek, uzupełniających i wspierających jej podstawową rolę – upowszechnianie czytelnictwa.

1999-2000
Elżbieta Pietrzykowska

2009-2014
Marzena Styczeń

2014-2015
Magdalena Gawrych

od 2015
Łukasz Krzysztof Załęski



Jana Gerharda, Magdalenę Samozwaniec, Henryka Gaworskiego, Elżbietę Jackiewiczową, 
Andrzeja Zaniewskiego, Edmunda Niziurskiego, Monikę Warneńską, Józefa Stompora, Kry-
stynę Siesicką, Hannę Ożogowską, Dorotę Gellner, Barbarę Gawryluk, Grzegorza Kasdepke, 
Joannę Papuzińską, Agnieszkę Onichimowską, Joannę Olech, Renatę Piątkowską, Bogumiła 
Rzucidło, Rafała Witka, Przemysława Wechterowicza, Ewę Nowacką, Krystynę Nepomucką, 
Bohdana Butenko, Joannę Kulmową, Martę Fox, Laurę Łącz, Beatę Ostrowicką, Elik Aimée, 
Bogdana Bartnikowskiego, Krzysztofa Dworczyka, Kazimierza Szymeczko, Aleksandra Na-
wrockiego, Ernesta Brylla, Marię Czubaszek, Mariolę Pryzwan, Barbarę Gawryluk, poetów  
z Litwy, Ukrainy, Austrii i Niemiec oraz wielu innych autorów lubianych zarówno przez 
dzieci, jak i dorosłych.

Spotkania autorskie
W swoich progach biblioteka gościła m.in.:

Miło mi, że miałem okazję poznać Czytelników 
i Bibliotekarzy PiMB w Piasecznie. Dziękuję ser-
decznie za gościnę. Jan Gerhard, 30.05.1968

Jestem naprawdę zachwycona Klubem Książki  
i Prasy przy Bibliotece Miejskiej i Powiatowej  
z inicjatywy Ligi Kobiet czyli  Ligi Fajnych ba-
bek” (jakby powiedziała młodzież) i uroczymi  
i pełnymi poczucia humoru czytelnikami miasta 
Piaseczna, bardzo mi bliskiego z powodu miłych  
i uprzejmych sprzedawczyń szczególnie w sklepach 
z obuwiem, Magdalena Samozwaniec 21.11.1968

Z okazji przemiłego spotkania autorskiego w Klu-
bie Ruchu, które by zapoczątkowało bliższe kon-
takty z autorem i   Barwami”, dziękując za prze-
miłą atmosferę, wpisuje się Henryk Gaworski 

Do przyjaciół się wraca, więc nie napiszę   żegnaj-
cie” – napiszę, do zobaczenia. 
Ewa Nowacka, 2001.

Najserdeczniej dziękuję za miłą gościnę w Pia-
secznie, wszystkich czytelników i całą bibliote-
karską rodzinę pozdrawiam bardzo serdecznie  
i słonecznie. Wanda Chotomska. 19.04.1999

Kiedy autor przybywał do Piaseczna, było to nie 
tylko święto biblioteki, ale i całego miasta. To 
piękne przeżycie. Miło wspominam chwile, gdy 
zapraszałam pisarzy i zabierałam ich w teren, aby 
odwiedzili nasze małe placówki. Dla dzieci były 
to wyjątkowe spotkania. Gdy w ich miejscowości 
pojawiła się Wanda Chotomska, ze swoją prostą 
dziecięcą radością dziękowały za możliwość spo-
tkania swojego ulubionego autora. 19.04.1999
Anna Mokrzycka – Dyrektor Biblioteki

Zapisano w kronikach...

Od lewej na górze:
Spotkanie z Janem Gerhardem w 1968.
Spotkanie z Józefem Stomporem w 1973.
Spotkanie z Elżbietą Jackiewiczową w 1969.
Od lewej po środku:
Uczestnicy spotkania z Janem Gerhardem.
Wernisaż wystawy Iraidy Cwietkow. Lata 70.
Na dole:
Spotkanie z red. A Kozerą.
Archiwum Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy 
Piaseczno.
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 Powstanie filii w Złotokłosie ma genezę w 1951 roku, kiedy to Jan Piwowarczyk, 
z pomocą żony Zofii Piwowarczyk, wypożyczał książki z własnej biblioteczki swoim 
kolegom z Ochotniczej Straży Pożarnej. Z czasem zdał sobie sprawę, że prywatny 
księgozbiór nie będzie w stanie zaspokoić potrzeb jego czytelników. Dlatego też po-
stanowił zorganizować punkt biblioteczny. Początkowo znajdował się on w miesz-
kaniu komendanta Ochotniczej Straży Pożarnej, a po pewnym czasie wypożyczalnię 
przeniesiono na werandę państwa Wierzbickich. Nadchodząca zima zmusiła jednak 
pana Piwowarczyka do starania się o nowy lokal. Pan Broszkowski udostępnił mu 
pokój o wymiarach 20 m².
 
 Jan Piwowarczyk przy dużym wsparciu lokalnej społeczności pokonywał wszelkie 
trudności, aż w końcu w 1955 roku punkt biblioteczny przekształcił się w Bibliote-
kę Gromadzką Rady Narodowej. Prowadziła ją jego żona, Zofia. W czasie długich 
zimowych wieczorów, czy to słońce, czy to deszcz i śnieg, chodzili z książkami po 
domach i czytali strudzonym pracą ludziom fragmenty literatury pięknej, która roz-
budzała najszlachetniejsze ludzkie uczucia, poruszała serca, rozbudzała uczucie do 
ziemi ojczystej.

 W latach 1977-1981 biblioteka nie działała z powodu braku lokalu. W 1981 roku bi-
blioteka wznowiła działalność w poczekalni stacji PKP Złotokłos. Później ze wzglę-
du na konieczność remontu lokalu, księgozbiór został przeniesiony do prywatnego 
mieszkania Elżbiety Wojdak. Od października 1990 roku biblioteka mieści się w bu-
dynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Złotokłosie. 

Filia w Złotokłosie

Opisy do zdjęć:
1-3. Fragmenty Kroniki Biblioteki w Złotokłosie.
4-5. Kierownik Gromadzkiej Biblioteki Publicznej w Złotokłosie Maryla Strzelecka.

1 2

3

4 5

Jan Piwowarczyk
Zofia Piwowarczyk

Karolina Wierzbicka
Maryla Strzelecka

Halina Kraszka
Elżbieta Wojdak

Ewa Kostyrka

Kierownicy Biblioteki w Złotokłosie:



 W roku szkolnym 1945/1946 z inicjatywy Kamili Gruszczyńskiej, kie-
rownika szkoły podstawowej w Zalesiu Górnym, przy szkole powstaje 
punkt biblioteczny. Następnie prowadzenie punktu przejmuje Ludwik 
Rybak, jednak przez zbyt wiele obowiązków musiał zrezygnować z tej 
funkcji. W 1955 roku oddał go w opiekę nowo powstałym Gromadzkim 
Radom Narodowym. W konsekwencji punkt biblioteczny zostaje prze-
niesiony do lokalu Gromadzkiej Rady Narodowej, stając się Gromadzką 
Biblioteką Publiczną w Zalesiu Górnym.  Księgozbiór został umieszczony 
w łazience - pomieszczeniu w żaden sposób niepozwalającym na funk-
cjonowanie wypożyczalni. Po wielu namowach ówczesnego kierownika 
biblioteki, Eleonory Janeczek, udostępniono jej przystosowane do pracy 
pomieszczenie.

 W 1959 roku w Zalesiu zawiązuje się  Koło Przyjaciół Biblioteki”, 
aby zbierać fundusze na zakup książek. Nazwę wymyśliła Barbara Mło-
dawska, ówczesny dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej. 
Fundusze ze składek starczyły na zakup kilku książek miesięcznie. 

 W 1973 roku znacznie poprawiają się warunki lokalowe: biblioteka 
pracuje w samodzielnym budynku o powierzchni 72 m2. W 1977 roku 
biblioteka uzyskała status gminnej. Pod jej opieką znalazło się pięć filii: 
Jazgarzew, Chylice, Głosków, Złotokłos, Żabieniec. 

 W 1983 roku został utworzony Oddział dla dzieci i zatrudniono Elż-
bietę Pietrzykowską. Dzięki swojej aktywnej działalności biblioteka sta-
ła się znaczącym ośrodkiem życia kulturalnego na terenie Zalesia Gór-
nego. Od 2016 roku biblioteka działa w budynku znajdującym się przy 
ul. Białej Brzozy 3.

Filia w Zalesiu Górnym

Opisy do zdjęć:
1, 2. Eleonora Janeczek w starym lokalu o pow. 7,68 m2. Fot. T. Pikulski, 1964 r.
3. Kiermasz książek w Zalesiu Górnym w 1973 r.
4. Spotkanie z Józefem Stomporem w Bibliotece w Zalesiu Górnym 10.05.1973 r.
5. Quiz o Mikołaju Kopernika w Zalesiu Górnym w 1973 r.
6. Ul. Wiekowej Sosny 4. Siedziba Biblioteki w latach 1973-2016.
7, 9. Wnętrze Biblioteki przy ul. wiekowej Sosny 4.
10. Wnętrze przestrzeni dla dzieci w nowym lokalu przy ul. Białej Brzozy 3.
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 Filia powstała w 1948 roku dzięki Ewie Krauze, lokalnej działaczce społecznej. W la-
tach 1949-1950 podjęła inicjatywę budowy szkoły, która otrzymała później nazwę Szkoły 
Podstawowej nr 2 im. Ewy Krauze. Poświęcała wiele czasu i energii pracy społecznej. Jako 
wieloletnia radna pomagała szkołom, organizowała przedszkola i biblioteki. Jej życie po-
święcone nauczaniu jest niepodważalnym dowodem jej pedagogicznego i organizacyjnego 
talentu. Miała jeszcze jeden talent, o którym wiedzieli tylko nieliczni - jej pasją była poezja. 
Namiętnie ją czytała i pisała własne wiersze. 

 Księgozbiór zalesiańskiej biblioteki pochodził wyłącznie z darów. Ofiarodawcami były 
osoby znane i cenione w środowisku lokalnym: Helena i Władysław Radwanowie, prof. Wa-
cław Borowy, prof. Wanda Dąbrowska, A. Gdańska, K. Letkiewicz. 

 Pierwszym bibliotekarzem był J. Pągowski. W 1955 roku filia została przeniesiona do 
budynku przy ul. Anny Jagielonki 10. Obowiązki bibliotekarza przejęła Wiktoria Zarzycka. 
W maju 1970 roku kierownikiem została Danuta Orłowska, która pełniła tę funkcję przez 
20 lat. Danuta Orłowska aktywnie uczestniczyła w życiu społecznym  i kulturalnym Zalesia 
Dolnego, a jako wrażliwy i otwarty człowiek w różnorodny sposób wspierała potrzebują-
cych pomocy ludzi, a także zwierzęta. Była autorką wierszy  i piosenek o tematyce przyrod-
niczej, harcerskiej, patriotycznej i religijnej oraz opowiadań publikowanych w ,,Płomyku”,  
,,Płomyczku”, ,,Kobiecie i Życiu”, ,,Przyrodzie Polskiej”,  ,,Filipince” i innych czasopismach. 
Za swoją działalność została odznaczona medalami: Zasłużony Działacz Kultury, Zasłużo-
ny Dla Miasta Piaseczna. Napisała pięć powieści dla młodzieży: Zielona jarzębina (1970), 
Ballada dla Anny Marii (1974, w 1975 wydanie Braille’a), Monika i  Mariusz (1975, w 1980 
wydanie slowackie), Sukcesy i porażki Anny Marii (1976), Nie śpij, bo cię okradną (1982).

 Biblioteka w Zalesiu Dolnym była zawsze ważnym punktem na mapie miejscowości. Mimo 
to w 1976 roku władze podjęły decyzję o likwidacji biblioteki. Jednak dzięki zdecydowane-
mu sprzeciwowi mieszkańców w 1978 roku zamiast likwidacji księgozbiór przeniesiono do 
lokalu willi Runo przy ul. Dębowej 5.

 W 1988 roku Danuta Orłowska przeszła na emeryturę, nadal jednak pracowała w Biblio-
tece. W 1998 roku kierownikiem została Izabela Orłowska-Szeremietiew. W 2000 roku filia 
została przeniesiona do lokalu przy ul. Jałowcowej. Od października 2003 roku funkcjonuje 
w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ewy Krauze przy al. Kasztanów 12.

 W ostatnich latach biblioteka przeszła gruntowny remont. Nie ma już starych regałów, 
ale pamięć o patronce Danucie Orłowskiej trwa, o czym świadczy poświęcona jej tablica 
wewnątrz budynku. 

Filia w Zalesiu Dolnym

Danuta Orłowska (1928-1999)

Wnętrze biblioteki po gruntownym remoncie, wrzesień 2017.



Piaseczno-Osiedle 
Filia powstała w 1970 roku. Po kolejnych przeprowadzkach Filia Piaseczno-Osiedle znajduje 
się w budynku komunalnym przy ulicy Szkolnej 9. W 1996 roku biblioteka przejęła księgo-
zbiór filii w Chylicach po jej likwidacji. Jest to jedna z największych filii pod względem liczby 
czytelników i księgozbioru. W 1997 roku został utworzony Oddział dla dzieci i młodzieży. 
Było to miejsce przystosowane właśnie dla najmłodszych czytelników, w którym organizo-
wano zabawy andrzejkowe, spotkania autorskie i z podróżnikami, spotkania z książką i tra-
dycją, lekcje biblioteczne. Filia organizowała również konkursy plastyczne związane z trady-
cją, książką i bohaterami literackimi.

Chojnów
Filia w Chojnowie została stworzona w 1989 roku na bazie księgozbioru ze zlikwidowanej 
filii w Grochowej. Filia mieści w budynku OSP w Orzeszynie przy ul. Klonowej 12.

Głosków 
Filia w Głoskowie powstała w 1953 roku i po kilku przeprowadzkach znalazła się przy 
ul. Parkowej 8.

Bogatki
Filię w Bogatkach utworzono w 1982 roku. Przejeła ona księgozbiór po zlikwidowanej pla-
cówce w Żabieńcu. Biblioteka mieści się w Domu Ludowym przy ul. Królewskiej 91.

Jazgarzew
Filia w Jazgarzewie powstała w 1949 roku i początkowo mieściła się w Gołkowie przy ul. 
Głównej 3. Funkcjonowała ona w samodzielnym lokalu o powierzchni 20 m². Pierwszym bi-
bliotekarzem był Zenon Felczyński, następnie  - od 1958 roku - placówką kierowała Janina 
Panicz. W tym samym roku biblioteka została przeniesiona do budynku Gromadzkiej Rady 
Narodowej w Jazgarzewie. Mimo iż  lokal ten był zbyt mały, ciemny i zimny, działała tam 
do 1969 roku. 
W 1964 roku zorganizowano na terenie Gromadzkiej Biblioteki Publicznej pięć punktów bi-
bliotecznych: w Pęcherach, Grochowej, Bogatkach, Łbiskach i w Bobrowcu.  W tym samym 
roku kierownictwo objęła Helena Samsel. W roku 1969 biblioteka przeniosła się do nowego 
lokalu przy ulicy Łąkowej. 
W 1985 roku Renata May zastąpiła Helenę Samsel na stanowisku kierownika. W 1990 bi-
blioteka przeniosła się do budynku Domu Strażaka w Jazgarzewie, a kierownictwo objęła 
Grażyna Jaros. Kolejnymi kierownikami byli: Władysław Kwiatkowski, Krystyna Jakubow-
ska, Teresa Klimczak, zaś od 1994 roku Helena Jakóbowska. Od 2010 roku filię prowadzi Ewa 
Wierzbic.

Józefosław
Filia w Józefosławiu jest najmłodszą placówką Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Piasecz-
no. Powstała jesienią 2014 roku. Prowadzi szeroką działalność kulturalną: spotkania z książ-
ką, spotkania autorskie, animacje. 

Filie: Piaseczno-Osiedle, Chojnów, 
Głosków, Bogatki, Jazgarzew, Józefosław

Spotkanie z Grzegorzem Kasdepke.

Powitanie wiosny, 1999 r.

Prezentacja w filii Piaseczno-Osiedle.



Klub Poszukiwaczy Słowa

Klub Poszukiwaczy Słowa powstał w listopadzie 2005 roku z inicjatywy piaseczyńskiej poetki 
Katarzyny Sioćko. To grupa skupiająca literatów z dużym dorobkiem twórczym oraz adeptów 
zaczynających swoją przygodę z pisaniem. Poeci i prozaicy, młodzież i dorośli spotykają się, 
aby wspólnie doskonalić swoje umiejętności, poddać życzliwej krytyce swoją twórczość, uzu-
pełnić braki, czerpać z doświadczenia kolegów i koleżanek.

Pieczę nad klubem sprawuje Halina Kraszka, kierownik Oddziału dla dorosłych Biblioteki 
Głównej przy ul. Kościuszki 49.

Członkowie klubu: Joanna L. Chołuj, Joanna Jakubik, Mag-
da Kaczmarczyk, Barbara Kamińska, Tadeusz Krzysztof Kny-
ziak, Zbigniew Kurzyński, Wojciech Letki, Czesława Ochman, 
Marta Precht, Zbigniew Rułkowski, Ryszard Sobieszczański, 
Katarzyna Sioćko, Zbigniew Świątek.

Był rok 2005...

Publikacje Klubu Poszukiwaczy SłowaCzłonkowie Klubu Poszukiwaczy Słowa



Biblioteka współcześnie
 Ambicją bibliotekarzy jest stworzenie przyjaznej przestrzeni do spo-
tkań, tętniącej życiem, otwartej na potrzeby lokalnej społeczności. 
Aby zachęcić czytelników do jej odwiedzania, bibliotekarze organizują 
liczne  konkursy, spotkania autorskie, rajdy rowerowe, lekcje biblio-
teczne. 
 
 Biblioteka przestaje być miejscem służącym jedynie do gromadzenia, 
opracowywania i udostępniania zbiorów: teraz to przestrzeń, w której 
wszyscy mogą rozwijać swoje zainteresowania, spełniać marzenia lub 
po prostu przyjść i poznać nowych ludzi. To wciąż miejsce pełne ta-
jemnic i książek, które gotowe są zabrać w podróż do fantastycznych 
krain każdego, kto po nie sięgnie. Tu książka jest ważna, ale zawsze 
najważniejszy jest czytelnik.

Tak więc jeśli biblioteka jest, jak chce tego Borges, modelem wszech-
świata, staramy się uczynić z niej wszechświat na miarę człowieka, 
a przypominam, że biblioteka na miarę człowieka to znaczy także 
biblioteka radosna, zapewniająca możliwość wypicia kawy ze śmie-
tanką, zapewniająca również to, iż para studentów usiądzie sobie po 
południu na kanapie i (…) cząstkę flirtu dopełni w bibliotece, biorąc 
z półki i odstawiając książki naukowe; a zatem biblioteka, do której 
chodzi się chętnie i która przeobrazi się stopniowo w wielką machinę 
spędzania wolnego czasu (…).

Umberto Eco, O Bibliotece.


