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Biblioteka w nowej siedzibie 

W słoneczny, ciepły dzień jesieni 25 września 2010 spora gru-
pa pruszkowiaków zebrała się przed wejściem do nowoczesnego 
budynku przy ulicy Chopina. 

Mieszkańcy Pruszkowa przyszli tu, by uczestniczyć w otwarciu 
nowej siedziby Filii nr 4 Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej. Po raz pierwszy biblioteka otrzymała pomieszczenie projekto-
wane tylko dla niej, będzie w nim funkcjonować samodzielnie. 

Przez ponad sto lat swego istnienia, bo powstała w 1903 roku, 
Biblioteka nasza przechodziła różne koleje losu. Założono ją z ini-
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cjatywy doktora Rafała Radziwiłowicza przy wsparciu finansowym 
obywateli miasta, m.in. doktora Wolframa, Piotra i Henryka Hose-
rów, Stanisława Majewskiego. Jej działalność zalegalizował hr. An-
toni Potulicki wpisując do Rejestru Miasta pod nazwą „Biblioteka 
dla Robotników Cegielni hr. Antoniego Potulickiego". W 1909 
roku stała się własnością Wiesławy Majewskiej i była zarządzana 
przez Towarzystwo Bibliotek i Czytelni. 

Podczas I wojny światowej została zniszczona ogromna ilość 
zasobów książkowych. 

W 1924 roku Biblioteka została przekazana władzom miasta 
i z tej okazji Magistrat zorganizował uroczyste otwarcie tej pla-
cówki oświatowej w dotychczasowym lokalu - kamienicy Szczep-
kowskich przy ulicy Kościuszki, w którym funkcjonowała do 
1993 roku, z trudem mieszcząc bogaty asortyment woluminów. 

Druga połowa lat dwudziestych to dynamiczny rozwój mia-
sta. Biblioteka zwiększa ilość zasobów książkowych, rośnie ilość 
czytelników. Jednak ten dobry czas nie trwa zbyt długo. 
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II wojna światowa wpisała się tragicznie w losy naszej Bibliote-
ki. W 1941 roku Niemcy zakazali jej działalności i zamknęli lokal. 
Odpowiedzią na te działania okupanta był cichy, ale zdecydowa-
ny sprzeciw mieszkańców Pruszkowa i w warunkach konspira-
cji, nieprzerwanie są wypożyczane książki przy czynnym udziale 
harcerzy. Stan taki trwa do 1945 roku. 

Po wojnie Biblioteka Pruszkowska wznawia swą działalność 
i wraz z odbudową i rozwojem miasta powiększa się o nowe Fi-
lie: nr. 1 zorganizowaną w 1953 roku - na Żbikowie, Filię nr 2 
- dla dzieci i młodzieży. W 1963 roku powstaje w mieście Filia 
nr 3, a w dziesięć lat później Wypożyczalnia i Czytelnia w cen-
trum Pruszkowa. Następne lata przynoszą dalszy rozwój działal-
ności - od 1975 roku działa Filia nr 5 przy ul. Kraszewskiego, od 
1981 Filia nr.6 na Osiedlu Staszica a w 1986 powołano filię nr 7 
w dzielnicy Ostoja. W 2005 roku nasza Biblioteka wzbogaca się 
o majątek zlikwidowanej Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej -
powstaje Filia nr 8 na Osiedlu Staszica i poszerzając swój księ-
gozbiór o różnorodne gałęzie wiedzy, staje się ogólnodostępną 
biblioteką środowiskową. 
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Wypożyczanie książek to podstawa działalności każdej bi-
blioteki, ale to za mało dla ambitnego dyrektora biblioteki prusz-
kowskiej, Pana Grzegorza Zegadło. Dzięki Jego osobistemu za-
angażowaniu organizowane są różnorodne konkursy dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych, wydawane książki o szerokiej tematyce 
- o Pruszkowie i pruszkowiakach, poezje, publikacje na temat 
II wojny światowej, wspomnienia. Organizowane są też „Waka-
cje z biblioteką" w ramach półkolonii dla dzieci oraz inne formy 
pracy z najmłodszym czytelnikiem Obecny Rok Chopinowski 
również znalazł swe odbicie w działaniu Pana Grzegorza - jest 
wydawcą książki „Chopin w Pruszkowie", przygotowaną przez 
zespół nauczycieli pruszkowskich szkół, związaną z obchodami 
Roku Chopinowskiego. 

Nic dziwnego, że w swoich przemówieniach w dniu otwarcia 
nowego gmachu, Pan Prezydent miasta, Pani Starosta nie szczę-
dzili słów uznania dla dyrektora Pruszkowskiej Biblioteki. Pan 
Grzegorz Zegadło - to wyjątkowo pozytywna postać, ciągle za-
pracowany, z nieodłączną fajką, pogodny, życzliwy każdemu. 
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Lampka szampana dopełniła uroczystości - wszystkiego naj-
lepszego, Panie Dyrektorze, niech spełnią się Pana życzenia, aby 
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Henryka Sienkie-
wicza w Pruszkowie rozrastała się (teraz już ma gdzie składować 
książki), żeby przybywało jej czytelników, a Pan, by cieszył się 
dobrym zdrowiem długo, długo dla dobra mieszkańców naszego 
miasta. 
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