
 
 

HISTORIA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W JEDLI ŃSKU 
 
 Z opowiadań starszych ludzi dowiadujemy się, Ŝe w połowie XIX wieku istniała mała 
biblioteczka przy urzędzie gminnym, z której korzystali mieszkańcy Jedlińska. W roku 1916 
Polska Macierz Szkolna załoŜyła bibliotekę, która w latach późniejszych przeszła pod zarząd 
gminy. Istniała teŜ biblioteka syjonistyczna załoŜona przez gminę Ŝydowską. Obecna 
biblioteka została załoŜona w 1948 roku. Mieściła się przy gminie w miejscowej 
świetlicy. Małym księgozbiorem opiekowała się  p.   Helena Jarzyńska – nauczycielka. Po jej 
wyjeździe z Jedlińska funkcję bibliotekarza pełnił miejscowy nauczyciel p. Czesław  
ElŜanowski. Księgozbiór biblioteki liczył około 400 ksiąŜek, które przechowywane były  
w szafach. W porozumieniu z kierowniczką szkoły biblioteka została przeniesiona do 
budynku szkolnego. Księgozbiór został wpisany do księgi inwentarzowej. 
W roku 1951 funkcję kierownika Biblioteki Gminnej, a później Gromadzkiej objął pan 
Antoni Ziembicki. Dzięki jego nieustannym staraniom biblioteka w 1954 otrzymała nowy 
lokal. Przybyło więcej ksiąŜek, a tym samym i czytelników. Przy bibliotece w Jedlińsku 
działało 14 punktów bibliotecznych. W 1956 została załoŜona Biblioteka Gromadzka. 
Opiekę merytoryczną sprawowała Powiatowa Biblioteka w Radomiu. 1 marca 1967 roku ze 
względu na stan zdrowia p. A. Ziembicki odszedł na emeryturę. W bibliotece pracował  
16 lat. Otrzymał szereg nagród ministerialnych, wojewódzkich, powiatowych, dyplomów 
i wyróŜnień. W roku 1964 otrzymał odznakę 1000-lecia Państwa Polskiego. Antoni 
Ziembicki przekazał bibliotekę p. Marii Bartuli. W tym czasie biblioteka posiadała  
5 punktów bibliotecznych, wzrosło zainteresowanie czasopismami. 
1 grudnia 1968 roku bibliotekę objęła p. Marta Ciesielska. W maju 1971 roku biblioteka 
została przeniesiona do Domu StraŜaka. Zajmowała jedno pomieszczenie o powierzchni 
39m, z czego oprócz wypoŜyczalni wygospodarowany został kącik czytelniczy  
z 10 miejscami. 
Rok 1974 przyniósł nowe zmiany w kadrze bibliotekarskiej. Funkcję kierownika objęła 
p. Krystyna Michalska, były kierownik Gromadzkiej Biblioteki w Jastrzębi. W tym czasie 
Gminna Biblioteka sprawowała opiekę nad 4 filiami bibliotecznymi: we Wsoli, Wólce 
Kwateckiej, Bierwcach i Ludwikowie. Ponadto na terenie gminy działało 6 punktów 
bibliotecznych. Gminna Biblioteka organizowała spotkania z ciekawymi ludźmi, brała udział 
w licznych konkursach, organizowała wiele wystaw mających na celu popularyzację ksiąŜek. 
Biblioteka wielokrotnie była nagradzana za dobrą pracę. Od 15 lipca 1977 roku Gminna 
Biblioteka Publiczna uzyskała drugi etat. Została zatrudniona p. ElŜbieta Staszewska. W roku 
1979 Wojewódzka Biblioteka Publiczna rozstrzygnęła konkurs na wspomnienia w ramach 
akcji ,,Krajobrazy kultury gmin ziemi radomskiej”. Były bibliotekarz p. A. Ziembicki spisał 
w formie kroniki historię Jedlińska, która obejmuje dwie części: fotograficzno- albumową  
i opisową. Praca została oprawiona i zainwentaryzowana. Do dzisiaj słuŜy społeczeństwu 
jako cenne źródło informacji o Jedlińsku. 1. grudnia 1981 r. była kierownik filii w Wólce 
Kwateckiej p. GraŜyna Wąsik została przeniesiona do Gminnej Biblioteki w Jedlińsku na 
miejsce p. ElŜbiety Staszewskiej, która odeszła do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej  
w Radomiu na stanowisko instruktora. W związku z odejściem kierownika biblioteki  
K. Michalskiej na urlop wychowawczy w 1982 roku funkcję kierownika objęła p. GraŜyna 
Wąsik. W miesiącu listopadzie pracę w bibliotece podjął p. Grzegorz Sasin, który pracował 
do maja 1983 roku. Z dniem 1 lipca 1983 roku w bibliotece została zatrudniona p. Jolanta  
Krajewska. Rok 1986 przyniósł zmiany w bazie lokalowej. Biblioteka otrzymała lokal  
o pow. 72 m w starej szkole podstawowej przy ul. Św. Wojciecha. 
 1 października 1986 roku na miejsce p. J. Krajewskiej została zatrudniona p. Edyta 
Szczepańska, która pracowała do 31. maja 1987 roku. Z dniem 1 sierpnia 1987 roku do 
Biblioteki Gminnej została przeniesiona z filii bibliotecznej we Wsoli p. BoŜena Starzyńska. 
We wrześniu 1988 roku Gminna Biblioteka Publiczna obchodziła 40- lecie swojej 



działalności. Na uroczyste spotkanie przybyły władze wojewódzkie, miejscowe, pracownicy 
biblioteki oraz mieszkańcy gminy. Z okazji jubileuszu biblioteka otrzymała wiele nagród, 
dyplomów. Został wydany okolicznościowy exlibris. 
Rok 1990 nie był korzystny dla biblioteki. W sierpniu przeniosła się do dwóch sal w tym 
samym budynku, ale o zmniejszonej powierzchni. Powodem tej decyzji było zasiedlenie 
części budynku młodzieŜą ze Szkoły Podstawowej w Jedlance. Jedyną zaletą było to, Ŝe 
nowe pomieszczenia zostały umalowane i odnowione.29sierpnia 1990r. Komisja do Spraw 
Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych przy Urzędzie Gminy zdecydowała o zaprzestaniu 
działalności punktów bibliotecznych na terenie gminy Jedlińsk, motywując brakiem 
pieniędzy. W 1991r. zapadły decyzje władz gminy o likwidacji etatów w bibliotekach. 31 
grudnia 1997r. przestają działać filie biblioteczne w Bierwcach i Ludwikowie. Księgozbiory 
tych bibliotek częściowo przejęła biblioteka gminna, a pozostałe zostały przekazane do 
miejscowych szkół i świetlicy. W maju 1999r. biblioteka przeniosła się do 
wyremontowanych pomieszczeń po Urzędzie Gminy przy ul.Krótkiej 1. Zajęła powierzchnię 
157m.Pomieszczenia są widne, ciepłe, przestronne. Wydzielona jest czytelnia z 16 
miejscami, wypoŜyczalnia, pokój dyrektora, dział gromadzenia i opracowania, magazyn, 
toalety i hol z czytelnią prasy. W 2001r. po raz pierwszy Ministerstwo Kultury przekazało 
2,800zł na zakup ksiąŜek dla biblioteki. W tym samym roku została zlikwidowana filia 
biblioteczna we Wsoli. W miesiącu wrześniu 2003 roku w bibliotece nastąpiła wymiana 
okien, a cały budynek otrzymał nową elewację.31 grudnia 2005 roku uchwałą Rady Gminy 
Jedlińsk została zlikwidowana jednostka budŜetowa pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna 
w Jedlińsku. Z dniem 1 stycznia 2005 roku tworzy się instytucję kultury występującą pod 
nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Jedlińsku i nadaje się jej statut. Na stanowisko 
Dyrektora GBP Wójt Gminy, Wojciech Walczak powołuje dotychczasowego kierownika 
biblioteki p. GraŜynę Wąsik. Przez wszystkie lata biblioteka współpracowała z placówkami 
oświatowo-kulturalnymi. Gościła takich znanych pisarzy jak: Anna Milewska, Marta Fox, 
Michał Jagiełło, Anna Onichimowska, Janusz Krasiński. Organizowała wystawy, konkursy, 
kiermasze ksiąŜek, lekcje biblioteczne dla dzieci i młodzieŜy z całej gminy Jedlińsk.            
W celach edukacyjnych w 2006 roku w bibliotece została uruchomiona czytelnia internetowa 
"IKONKA" z trzema stanowiskami komputerowymi. Komputery z bezpłatnym dostępem do 
Internetu słuŜą mieszkańcom gminy Jedlińsk.27 września 2007r. po 38 latach pracy 
odeszła na emeryturę Dyrektor Biblioteki- p. GraŜyna Wąsik. W wyniku postępowania 
konkursowego Wójt Gminy w Jedlińsku powołał od dnia 1 listopada 2007r. na stanowisko 
Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej - p. BoŜenę Starzyńską. W tym samym roku 
biblioteka przy współpracy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu, rozpoczęła 
komputeryzację swoich zbiorów w programie MAK. 1 grudnia 2007 roku pracę w bibliotece 
na stanowisku młodszego bibliotekarza podjęła p. Anna śochowska. W zbiorach jedlińskiej 
biblioteki znajduje się ponad 17 tys. woluminów. W roku 2007 na zakup nowych ksiąŜek 
wydano 16 tys. zł. Biblioteka od 8 lat otrzymuje dotację z Ministerstwa Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego. PoniewaŜ wiele osób się dokształca, biblioteka gromadzi 
literaturę z róŜnych dziedzin wiedzy. Obok beletrystyki poszukiwane są ksiąŜki z ekonomii, 
pedagogiki, psychologii, historii czy geografii. Potrzeby naszych czytelników staramy się 
uwzględniać podczas nowych zakupów. Zbiory biblioteki powiększane są takŜe dzięki 
zaprzyjaźnionym czytelnikom. Wśród przekazanych ksiąŜek sporą część stanowią 
"harlequiny" i romanse. Za wszystkie dary biblioteka jest bardzo wdzięczna. Wielkim 
powodzeniem cieszy się prenumerata czasopism. To właśnie tutaj, w bibliotece, moŜna 
przeczytać bieŜącą prasę. Biblioteka prenumeruje 16 tytułów. Gminna Biblioteka Publiczna 
w Jedlińsku współpracuje z przedszkolem i szkołami na terenie całej gminy. Organizuje 
konkursy, lekcje biblioteczne oraz spotkania z dziećmi w ramach akcji "Cała Polska czyta 
dzieciom". Do atrakcyjnych i kształcących form pracy naleŜą spotkania autorskie. Dzięki 
bezpośredniemu kontaktowi twórcy z czytelnikiem następuje rozbudzenie zaciekawienia 
osobą pisarza. Spotkanie jest takŜe okazją do propagowania jego twórczości. 
  



5 listopada 2008 roku jubileusz 60-lecia obchodziła  
Gminna Biblioteka Publiczna w Jedlińsku 

 
Uroczystości jubileuszowe rozpoczęły się Mszą Świętą w kościele pod wezwaniem św. 
Piotra i Andrzeja w Jedlińsku. Mszę Świętą odprawił i homilię wygłosił Ks. Prałat Henryk 
Ćwiek. W homilii Ks. Prałat ukazał znaczącą rolę ksiąŜki – Biblii w Ŝyciu człowieka. 
Wskazał  jak waŜna w środowisku jest działalność  Biblioteki Gminnej. Po Mszy Św. 
wszyscy zaproszeni goście udali się do Domu StraŜaka. Przybyłych gości powitała Dyrektor 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedlińsku  BoŜena  Starzyńska. 
Na uroczystość 60-lecia przybyli: 
Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego  Bogumił Ferensztajn, Przewodniczący Rady  
Powiatu  Edward Krok,Wicestarosta Radomski  Krzysztof Górak, Przewodniczący Rady 
Gminy  Henryk Krzak, Wójt Gminy Jedlińsk  Wojciech  Walczak, Ksiądz Prałat Henryk 
Ćwiek, Rada Gminy Jedlińsk  w tym  Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
Ewa Ofiara, Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu   Anna Skubisz –
Szymanowska, były Dyrektor  MBP  Jerzy Sekulski, Kierownik Działu Instrukcyjno – 
Metodycznego i Sieci Miejskiej Zofia Nogaś, była  Dyrektor  GBP   GraŜyna  Wąsik, 
Dyrektorzy samorządowych bibliotek powiatu radomskiego, Dyrektorzy Szkół Gminy 
Jedlińsk, Dyrektorzy i kierownicy instytucji działających na terenie Gminy Jedlińsk oraz 
Czytelnicy. 
 
Z okazji jubileuszu Wójt Gminy Jedlińsk  Wojciech Walczak ufundował 3 nagrody dla 
czytelników , którzy najdłuŜej korzystają ze zbiorów Biblioteki w Jedlińsku. 
Wśród nagrodzonych  są: 
- Barbara  Kucharczyk – Jedlińsk 
- BoŜena ŁyŜwa –Wsola 
- GraŜyna Małek – Zawady Stare 
 
Nagrody ksiąŜkowe dla aktywnych czytelników wręczyła Dyrektor Biblioteki BoŜena 
Starzyńska. Otrzymali je: Edyta Karaś, Urszula Romanowska, ElŜbieta Wieczorek, Jadwiga 
Śmiechowska, Emilia Cielecka 
 
Dyplomy za współpracę z GBP wręczył  Sekretarz Urzędu Gminy Włodzimierz  DłuŜewski 
dla: 
- Publicznego  Gimnazjum  w  Jedlińsku 
- Publicznej Szkoły  Podstawowej w Jedlińsku 
- Publicznego  Przedszkola w Jedlińsku 
- Wolontariatu „KIMPAK” – PG w Jedlińsku 
- Moniki  Zegarek – bibliotekarki  PG  w  Jedlińsku 
 
Po uroczystym wręczeniu nagród i dyplomów głos zabrali zaproszeni goście. 
Przewodniczący Rady Powiatu Edward Krok przekazał bibliotekarzom wyrazy uznania  
i Ŝyczenia dalszego pomyślnego rozwoju Biblioteki. 
 
Wicestarosta Radomski  Krzysztof Górak odczytał list gratulacyjny od Starosty 
Radomskiego  Tadeusza Osińskiego i wręczył upominki dla Biblioteki. Gorącymi oklaskami 
przyjęli wszyscy zgromadzeni fakt podarowania laptopa od Władz Gminy Jedlińsk.. 
Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu  Anna Skubisz - Szymanowska             
w krótkim przemówieniu podkreśliła znaczenie ksiąŜki i czytelnictwa w upowszechnianiu 
kultury. Zaprzyjaźnione szkoły i instytucje obdarowały Bibliotekę kwiatami i prezentami. 
Część oficjalną uroczystości 60-lecia Biblioteki wzbogacił występ artystyczny dzieci             
z Publicznej Szkoły Podstawowej w Jedlińsku. Uroczystości jubileuszowe zakończył 
okolicznościowy toast i uroczysty poczęstunek. 



 
Z okazji jubileuszu 60-lecia powstania Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedlińsku został 
wydany folder, kartka okolicznościowa oraz wyrobiona została pieczęć upamiętniająca to 
waŜne wydarzenie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Msza Św. – Kościół pw. Św. Piotra i Andrzeja w Jedlińsku 
 
 
 
 
 
 

 
Zaproszeni goście na jubileusz 60-lecia Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedlińsku 
 



Występ dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej w Jedlińsku 
 
 
 
 
 
 
 

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu – Anna Skubisz Szymanowska 



 

Władze Gminy Jedlińsk 
 
 
Wartość jubileuszu to nie świąteczna gala, to zamknięty rozdział historii i nasze  
wspomnienie. Historia biblioteki to nie tylko imponująca liczba ksiąŜek, czytelników, 
ale przede wszystkim troska o rozwój intelektualny i kulturalny naszej lokalnej 
społeczności. 


