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Kultywowanie pamięci o Marianie Jachimowiczu 
przez „Bibliotekę pod Atlantami” w Wałbrzychu

Abstrakt: W artykule przedstawiono działania Powiatowej i Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Wałbrzychu, „Biblioteki pod Atlantami”, podejmowane w celu kulty
wowania pamięci o poecie Marianie Jachimowiczu. Omówiono najważniejsze fak
ty z życia tłumacza i eseisty, wymieniono jego dzieła i nagrody, jakie otrzymał. 
Opisano Pokój Pamięci Poety, bibliografię przedmiotowo-podmiotową oraz zajęcia 
edukacyjne z nim związane. Dużo miejsca poświęcono obchodom Roku Mariana 
Jachimowicza.

Słowa kluczowe: Bibliografia Mariana Jachimowicza. Dni Mariana Jachimowicza. 
Edukacja regionalna. Jachimowicz Marian (1906–1999). Muzeum literackie. Pokój 
Pamięci Poety Mariana Jachimowicza. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna 
„Biblioteka pod Atlantami” w Wałbrzychu. Regionalizm. Rok Mariana Jachimowicza

Marian Pankracy Jachimowicz (1906–1999)

Marian Jachimowicz urodził się 12 maja 1906 r. w Schodnicy 
(pow. drohobycki). Po śmierci ojca, Wiktora Jachimowicza, w 1908 r. 
przeniósł się wraz z matką i starszym rodzeństwem do Borysławia. 
W 1917 r., po śmierci matki, wyjechał z bratem Rudolfem do Buda
pesztu. Tam od roku 1919 uczył się zawodu u preparatora zoologicz
nego, jednocześnie zarabiając na utrzymanie. Z tego okresu pochodzą 
jego najwcześniejsze próby literackie. W 1922 r. powrócił do Polski. 
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Do 1924 r. przebywał we Lwowie i w Borysławiu, później zamiesz
kał w Łomży, gdzie prowadził własną preparatornię zoologiczną. 
W 1932 r. wrócił do Borysławia. Podejmował pracę w różnych zawo
dach, uczestniczył też w życiu artystycznym (współpracował z mala
rzem unistą Markiem Zwillichem, jego narzeczoną, również malarką, 
Anną Płockier, poetami Juliuszem Witem i Arturem Rzeczycą). Wte
dy nawiązał liczne przyjaźnie literackie, m.in. z Brunonem Schulzem. 
W 1938 r. ożenił się z Jadwigą Bugno.

Po wybuchu II wojny światowej i zajęciu Borysławia przez Armię 
Czerwoną pracował jako bibliotekarz (ze znanym później fotografi
kiem Markiem Holzmanem) i pomocnik buchaltera. W czasie okupacji 
niemieckiej był stróżem nocnym i urzędnikiem w firmie Karpaten Öl. 
W roku 1945 przyjechał z rodziną do Wałbrzycha, gdzie początkowo 
był urzędnikiem magistrackim, a w latach 1945–1946 kierownikiem 
Biblioteki Miejskiej. Od 1947 r. aż do przejścia na emeryturę w 1969 r. 
pracował w Głównym Instytucie Górnictwa w Szczawnie-Zdroju (Wró
bel, 2005, s. 25).

Jako poeta zadebiutował w 1946 r. wierszem Nie wiem, opublikowa
nym na łamach „Odrodzenia”. Przez następnych kilka lat ogłaszał licz
ne wiersze, a także przekłady z języka węgierskiego w „Odrodzeniu” 
(1946–1947) i „Twórczości” (1947–1949). W 1950 r. został członkiem 
Związku Literatów Polskich. Jego debiut książkowy nastąpił stosunko
wo późno, bo w roku 1957. Mimo to w swoim pierwszym zbiorze pt. 
Ścieżką konieczną objawił się jako twórca w pełni dojrzały, o wykry
stalizowanej i indywidualnej poetyce.

Po udanym debiucie publikował swoje wiersze i przekłady na ła
mach najważniejszych czasopism literackich: „Twórczości”, „Życia Li
terackiego” i „Odry” (od 1958 r.), „Poezji” (od 1966 r.), „Miesięcznika 
Literackiego” (od 1971 r.). Do 1980 r. wydał 10 tomów poetyckich, 
które ugruntowały jego mocną pozycję w polskiej literaturze współ
czesnej. W 1981 r., po ogłoszeniu stanu wojennego w Polsce, prze
stał publikować, nie uczestniczył także w życiu kulturalnym. Dopiero 
w 1992 r. wydał książkę wspomnieniową pt. Mój Paryż nad Dunajem, 
a w kolejnych latach trzy zbiory wierszy i tłumaczenia poezji Sandora 
Petöfiego. W 1989 r. wstąpił do Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Był 
wielokrotnie nagradzany, otrzymał m.in. Nagrodę Ministra Kultury 
i Sztuki za przekłady z literatury węgierskiej (1950 r.), dwukrotnie 
Nagrodę „Odry” (1969 r. i 1970 r.), Nagrodę Wojewody Wałbrzyskiego 
w dziedzinie kultury (1980 r.), Nagrodę Prasy Dolnośląskiej (1981 r.), 
Nagrodę Ministra Kultury (1998 r.). Został także odznaczony Krzyżem 
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1972 r.) i Krzyżem Koman
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dorskim Orderu Odrodzenia Polski (1996 r.). Zmarł 12 listopada 1999 
r. w Wałbrzychu (Czarnik, Laszczak, 2006).

Pokój Pamięci Poety Mariana Jachimowicza

M. Jachimowicz mieszkał i tworzył w Wałbrzychu w latach 1945–
1999. Po jego śmierci rodzina (Jadwiga i Czesław Bugno) przekazała 
w darze archiwum poety Bibliotece Ossolineum i „Bibliotece pod Atlan
tami” w Wałbrzychu. Część tych zbiorów została wyodrębniona właśnie 
z myślą o wałbrzyskiej bibliotece, ponieważ zarówno bliscy M. Jachi
mowicza, jak i dyrekcja placówki uznali, że właśnie w Wałbrzychu 
powinien pozostać namacalny ślad twórczej pracy poety. Dodatkowy 
powód stanowił fakt, iż M. Jachimowicz był pierwszym kierownikiem 
Biblioteki w mieście (1945–1946).

Po kilku latach przygotowań, w setną rocznicę urodzin Mistrza 
(2006 r.), w „Bibliotece pod Atlantami” otwarto Pokój Pamięci Poety 
Mariana Jachimowicza (fot. 1) (Czarnik, Laszczak, 2006). Ekspozycja 
ta ma charakter biograficzny.

Opowieść o życiu prowadzi sam poeta w przywołanych frag
mentach niepublikowanego szkicu autobiograficznego, ilustrowa
nych dokumentami rodzinnymi, osobistymi i fotografiami. Są to 
między innymi stare zdjęcia z Borysławia, Budapesztu, Łomży, 
fotografie wykonane przez samego Jachimowicza podczas licz
nych imprez literackich, drobne druki, dokumenty, zapiski, notatki 
poetyckie. […] Dopełnieniem materiału ilustracyjnego są autorskie 
rękopisy i maszynopisy, wydania utworów Jachimowicza, książki 
z dedykacjami oraz drobne pamiątki. Znakomicie prezentują się 
prace plastyczne poety i jego świetne próby fotografii artystycznej 
(Kordaczuk, Ujazdowska, Szczepanek, 2005, s. 68–69).

W Pokoju Pamięci Poety prezentowane są również cenne dokumen
ty, np. pierwszy wiersz M. Jachimowicza, rękopisy z różnych okresów 
twórczości, maszynopisy z autorskimi poprawkami, listy m.in. Juliana 
Przybosia, Kazimierza Wyki, Mieczysława Jastruna, Tymoteusza Kar
powicza (Czarnik, Laszczak, 2006).

Część dokumentalną urozmaicają przedmioty codziennego użytku – 
pióra, ołówki, okulary, pieczątki, lupy, laska, kapelusz itp. Dopełnieniem 
jest prezentacja multimedialna zawierająca zapisy filmowe z udziałem 
M. Jachimowicza i jego wypowiedzi radiowe. Ekspozycję tworzą także
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Fot. 1. Pokój Pamięci Poety Mariana Jachimowicza
Źródło: Archiwum PiMBP „Biblioteki pod Atlantami” w Wałbrzychu.

obrazy i fotografie poety oraz bibliografia przedmiotowo-podmiotowa 
(Kordaczuk, Ujazdowska, Szczepanek, 2005, s. 69), która w 2016 r. zo
stała uzupełniona i przygotowana w formie dokumentu elektronicznego 
dostępnego na stronie WWW „Biblioteki pod Atlantami” (Furmanek, 
Heidinger, 2016).

Zrealizowano także projekt „Bliżej Jachimowicza”, obejmujący 
przygotowanie audiodeskrypcji, czyli werbalnego opisu treści wizu
alnych dla osób niewidomych i słabowidzących. Zawiera ona opisy 
kolekcji pamiątek zgromadzonych i udostępnionych w Pokoju Pamięci 
Poety Mariana Jachimowicza. Takie dostosowanie formy przekazu do 
potrzeb osób niewidomych pomaga w niwelowaniu barier w dostępie 
do kultury. Na zadanie to „Biblioteka pod Atlantami” otrzymała dota
cję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu 
„Kultura Dostępna”.

Bibliografia Mariana Jachimowicza

Przedmiotowo-podmiotowa bibliografia poety jest tworzona od wie
lu lat. Dotąd funkcjonowała w formie bazy komputerowej, a obecnie 
zyskała postać dokumentu elektronicznego w formacie PDF, który trafił 
do Pokoju Pamięci Poety Mariana Jachimowicza oraz na stronę WWW 
„Biblioteki pod Atlantami”.

Bibliografia stanowi zbiór materiałów od lat czterdziestych XX w. 
do chwili obecnej i nie jest wersją zamkniętą (na dzień 7.02.2018 r. za
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wierała 225 pozycji)1. W dążeniu do kompletności będzie stale wzboga
cana o opisy aktualnych opracowań i wydarzeń związanych z M. Jachi
mowiczem oraz, w miarę możliwości, o publikacje z lat wcześniejszych.

Bibliografia poety zawiera spis jego utworów wydanych w formie 
zwartej, ale też utworów poetyckich publikowanych w wydawnictwach 
zbiorowych i na łamach czasopism. Niektóre z pojedynczych wierszy 
były dedykowane bliskim (siostrze, przyjacielowi Franciszkowi Hrynie
wiczowi) lub innym twórcom (J. Przybosiowi, B. Schulzowi, K. Wyce).

W bibliografii uwzględniono ponadto tłumaczenia dorobku twórcy 
na języki obce (węgierski, rumuński, francuski, niemiecki, słowacki, 
czeski, rosyjski, angielski, a nawet kannada z Indii) oraz tłumaczenia 
utworów autorów obcojęzycznych (głównie z języka węgierskiego) au
torstwa poety. Były one zamieszczane zarówno w czasopismach, jak 
i w wydawnictwach zbiorowych.

Obszerną część bibliografii stanowi spis artykułów z czasopism 
i fragmentów publikacji książkowych dotyczących życia i twórczości 
M. Jachimowicza. Całość zamyka zestawienie artykułów na temat wy
darzeń kulturalnych i literackich, w których poeta osobiście brał udział 
lub które były mu poświęcone.

Edukacja regionalna z Marianem Jachimowiczem

Mimo iż M. Jachimowicz zmarł wiele lat temu, jest stale obecny 
w pamięci wałbrzyszan. Przygotowanie Pokoju Pamięci Poety w „Bi
bliotece pod Atlantami” nie było działaniem nastawionym wyłącznie na 
ekspozycję. Autor Żelaznych studni wciąż inspiruje, a muzeum literackie 
to miejsce, w którym popularyzuje się jego osobę, twórczość i dokona
nia dla kultury, nie tylko wałbrzyskiej. Odbywają się tu również zajęcia 
edukacyjne dla młodzieży, obejmujące poznanie biografii poety, analizę 
i interpretację wybranych wierszy. Zajęcia te, przewidziane w stałej 
ofercie edukacyjnej Pracowni Regionalnej, mają za zadanie wykształ
cić w uczestnikach umiejętność pracy z tekstem kultury, formułowania 
własnych wniosków, wyrażania przeżyć pod wpływem lektury. Mają 
kształtować postawę aktywnego odbiorcy, wrażliwego na język poezji, 
a także rozbudzać kreatywność literacką i artystyczną. Podczas zajęć 
edukacyjnych najczęściej wykorzystywanym wierszem M. Jachimo
wicza jest Przyjaźń, ze względu na temat przewodni i postaci w nim 
występujące.

 1 Obecnie tworzona jest jej uaktualniona wersja.
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Zajęcia jachimowiczowskie można podzielić na dwie grupy. Pierw
szą tworzą lekcje, takie jak: „Na początku było słowo” i „Spotkanie 
z mistrzem Jachimowiczem”. Mają one charakter warsztatowy, a po
przedza je zwiedzanie Pokoju Pamięci Poety. W zależności od wieku 
uczestników sposób realizacji lekcji jest zróżnicowany, chociaż ich 
tematyka zawsze wiąże się z wybranym wierszem M. Jachimowicza.

Praca z uczniami młodszymi polega na próbach interpretacji wiersza 
poprzez głośne czytanie – wychwytywanie różnic w sposobie przeka
zywania treści przez poszczególne osoby. Dodatkowy element stanowi 
wykonanie ilustracji do wiersza na temat przyjaźni pomiędzy człowie
kiem i zwierzęciem – dzieci rysują swoich zwierzęcych przyjaciół.

Podczas zajęć z grupą młodzieży poza interpretacją wiersza doko
nuje się jego analizy literackiej. Uczestnicy mają możliwość napisa
nia krótkiego tekstu i rozwiązania łamigłówki dotyczącej powiedzeń 
związanych z relacjami międzyludzkimi. Często młodzież także rysuje 
swojego zwierzęcego przyjaciela.

Niezależnie od wieku uczestników wszystkie te działania stanowią 
pretekst do podjęcia rozmowy o rozumieniu przyjaźni, akceptowanych 
i nieakceptowanych zachowaniach społecznych, relacjach z innymi.

Drugą grupę stanowią zajęcia: „Poznajemy mistrza Jachimowicza” 
i „Bliżej Jachimowicza”. Polegają one na zwiedzaniu Pokoju Pamięci 
Poety Mariana Jachimowicza. Uczestnicy często zadają pytania związa
ne z jego osobą i eksponatami oraz opowiadają swoje historie rodzin
ne – przedmioty zgromadzone na wystawie przywołują wspomnienia, 
którymi się dzielą.

Dodatkowym elementem spotkań jest prezentacja audiodeskryp
cji Pokoju Pamięci Poety Mariana Jachimowicza. W zależności od 
wielkości i wieku grupy nagranie odtwarzane jest przez głośnik lub 
indywidualne urządzenie przenośne. Ta część zajęć poprzedzona jest 
wyjaśnieniem idei audiodeskrypcji i zasad działania urządzenia.

Rok Mariana Jachimowicza

Rok 2016 był znamienny dla popularyzacji dorobku twórcze
go M. Jachimowicza. W sto dziesiątą rocznicę urodzin znakomitego 
poety szerzej zaprezentowano jego sylwetkę i wałbrzyskie dokonania. 
Z inicjatywy Fundacji Museion oraz Stowarzyszenia Współpracy Pol
ska–Wschód Rada Miejska w Wałbrzychu uchwaliła rok 2016 Rokiem 
Mariana Jachimowicza (fot. 2), a koordynatorem programu obchodów 
została PiMBP „Biblioteka pod Atlantami”.
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Fot. 2. Plakat promujący Rok Mariana Jachimowicza w „Bibliotece pod Atlantami”
Źródło: Archiwum PiMBP „Biblioteki pod Atlantami” w Wałbrzychu.
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W dniach 12–18 maja 2016 r. „Biblioteka pod Atlantami” zorgani
zowała Dni Mariana Jachimowicza. Wcześniej jednak mieszkańcy Wał
brzycha mogli poznać twórczość poety, ponieważ zostały uruchomione 
następujące akcje promujące ją w oryginalny sposób:
 – „Przystanek Poezja” (fot. 3) – w witrynach na przystankach autobuso

wych umieszczono afisze z wierszami i fotografiami autorstwa poety;

Fot. 3. „Przystanek Poezja”
Źródło: Archiwum PiMBP „Biblioteki pod Atlantami” w Wałbrzychu.

 – „Wiersze Przechodnie” (fot. 4) – na chodnikach ważnych ciągów ko
munikacyjnych miasta pojawiły się różnobarwnie malowane wiersze 
(w akcję zaangażowali się podopieczni z Młodzieżowego Ośrodka 
Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Wałbrzychu).

Fot. 4. „Wiersze Przechodnie”
Źródło: Archiwum PiMBP „Biblioteki pod Atlantami” w Wałbrzychu.
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Inauguracja Dni Mariana Jachimowicza nastąpiła 12 maja 2016 r. – 
dokładnie w sto dziesiątą rocznicę urodzin autora Jaskółek jutra. Wy
kład inaugurujący na temat związków łączących J. Przybosia i M. Jachi
mowicza wygłosił Karol Maliszewski, poeta, prozaik, krytyk literacki. 
W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele środowiska literackiego 
miasta i regionu. Wspomnieniami i osobistymi refleksjami podzielili się 
ze słuchaczami m.in. Antoni Matuszkiewicz i Jacek Czarnik.

13 maja 2016 r. w gmachu Publicznej Szkoły Podstawowej nr 30 
im. Armii Krajowej w Wałbrzychu uczniowie zaprezentowali przygo
towany przez siebie spektakl biograficzny pt. Śladami Poety2. Tego 
samego dnia przewodnicy z koła PTTK: Mieczysław Janus, Teresa 
Jaworska i Wiesław Świętochowski, zorganizowali wycieczkę śladami 
Mariana Jachimowicza, z udziałem czytelników Biblioteki i słuchaczy 
Wałbrzyskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Trasa, rozpoczynająca 
się przed dworcem Wałbrzych Miasto, przebiegała ul. Żeromskiego, 
a następnie ul. Bardowskiego, gdzie mieszkał poeta. Po przejściu na po
bliski cmentarz zapalono symboliczne znicze na jego grobie. Następnie 
ścieżkami, którymi spacerował M. Jachimowicz wraz ze swoimi psami, 
uczestnicy dotarli do Szczawna-Zdroju – ostatniego punktu wycieczki.

Następnego dnia uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 15 
im. Jana Kochanowskiego w Wałbrzychu wzięli udział w zajęciach przy
gotowanych przez Pracownię Regionalną „Biblioteki pod Atlantami”. 
Była to gra terenowa przeprowadzona w budynku biblioteki, zakończona 
lekcją w Pokoju Pamięci Poety na temat historii życia M. Jachimowicza. 
Następnie uczniowie wspólnie przeczytali jego wiersz pt. Przyjaźń.

16 maja 2016 r. w Pracowni Regionalnej kontynuowane były war
sztaty literackie dla dzieci i młodzieży: „Z Mistrzem Jachimowiczem”. 
Wzięli w nich udział uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 28 
im. Jana Pawła II oraz Rzemieślniczej Zasadniczej Szkoły Zawodowej 
im. Stanisława Palucha w Wałbrzychu. Nazajutrz w Atrium „Biblioteki 
pod Atlantami” odbyło się publiczne czytanie poezji M. Jachimowicza 
pod nazwą „Mistrz łączy pokolenia”, z udziałem uczniów Zespołu 
Szkół nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Wałbrzychu, zaprzyjaźnionych 
z Biblioteką czytelników (Anny Mydlikowskiej, Wiesława Soszyńskiego 
i Tadeusza Maczuby) oraz przedstawicieli środowisk twórczych (Elżbie
ty Gargały, Elżbiety Rosickiej, Krzysztofa Kobielca i Romana Gilety).

 2 9 czerwca 2016 r. spektakl ten został wystawiony w Multimedialnej Filii Biblio
tecznej „Biblioteki pod Atlantami” dla szerszej publiczności, którą stanowili głównie 
uczniowie wałbrzyskich szkół.
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Obchody Dni Mariana Jachimowicza zakończył multimedialny wie
czór pt. „Mistrz ma głos” (18 maja 2016 r.). Działająca przy Wałbrzy
skim Ośrodku Kultury Młodzieżowa Grupa Teatralna „Jestem, Hej” 
przedstawiła swoją interpretację twórczości poety. Uczestnicy wieczoru 
obejrzeli też filmowy portret M. Jachimowicza. Dokument zatytułowa
ny Jestem tym, co mnie otacza zrealizowała wrocławska dziennikarka 
Elżbieta Sitek.

We wszystkich imprezach w ramach Dni Mariana Jachimowicza 
łącznie wzięło udział 180 osób (Sprawozdanie, 2016).

Spośród działań literackich nawiązujących do obchodów Roku Ma
riana Jachimowicza wymienić należy II Wałbrzyski Przegląd Twór
czości Literackiej, poświęcony M. Jachimowiczowi jako pisarzowi, 
poecie i artyście. Ponadto Stowarzyszenie Autorów Polskich Oddział 
Wałbrzych zorganizowało V Jubileuszowy Międzynarodowy Konkurs 
Poetycki im. Mariana Jachimowicza.

Obchody Roku Mariana Jachimowicza odbywały się również w re
gionie, m.in. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czarnym Borze przepro
wadzono zajęcia dla młodzieży pod hasłem „Jachimowicz na leżakach”. 
Gimnazjaliści z Gminnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego obejrzeli 
krótką prezentację poświęconą poecie, a następnie w Letniej Czytelni 
czytali i interpretowali jego wiersze, co wywołało interesującą dyskusję.

Do różnorodnych form obchodów Roku Mariana Jachimowicza 
zaliczyć należy także krótkie zdarzenia i happeningi, odbywające się 
od 12 do 17 września 2016 r. w Śródmieściu, pod wspólnym hasłem 
„Uwolnić poezję”:
 – 12 września: „Swobodnie obcować z poezją mistrza” – akcja czyta

nia wierszy M. Jachimowicza przez grupę bibliotekarzy na Rynku 
i w okolicach;

 – 13 września: „Wypuścić na wolność uwięzione wiersze” – akcja uwal
niania tomików poezji (nie tylko M. Jachimowicza) zorganizowana 
na Rynku i placu Magistrackim, a także w pobliskich ogródkach 
i lokalach;

 – 14 września: „Improwizacja – aktywacja” (fot. 5) – dzień sponta
nicznego tworzenia w plenerze (przechodniów pytano o skojarzenia 
z wyrażeniami: „uwolnić poezję jak…”, „uwolnić poezję od…”, 
„uwolnić poezję z…”);

 – 15 września: „Słowa na wiatr” (fot. 6) – umieszczanie wierszy 
w przestrzeni miejskiej (z wykorzystaniem sznurka, klamerek i kar
tek z wydrukowanymi tekstami M. Jachimowicza; ten happening 
literacko-przestrzenny na Rynku spotkał się z pozytywnymi reak
cjami przechodniów);
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Fot. 5. „Improwizacja – aktywacja”
Źródło: Archiwum PiMBP „Biblioteki pod Atlantami” w Wałbrzychu.

Fot. 6. „Słowa na wiatr”
Źródło: Archiwum PiMBP „Biblioteki pod Atlantami” w Wałbrzychu.
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 – 16 września: „Swobodnie obcować z poezją mistrza” – utwory M. Ja
chimowicza wybrzmiały na Rynku i placu Kościelnym (w akcję za
angażowani byli uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 28).

Wymienione akcje i happeningi pomogły przełamać wiele schema
tów myślowych na temat poezji. Okazało się, że nie jest ona aż taka 
trudna i niedostępna. Część tych działań włączono do stałego programu 
„Biblioteki pod Atlantami”.

11 listopada 2016 r. na domu, w którym mieszkał M. Jachimowicz 
(przy ul. Bardowskiego), odsłonięto tablicę pamiątkową zaprojektowaną 
i wykonaną przez Michała Powroźnika. To inicjatywa prezes Fundacji 
Museion Elżbiety Kwiatkowskiej-Wyrwisz, a także działaczy Stowa
rzyszenia Współpracy Polska–Wschód. Odsłonięcia tablicy dokonali 
prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej i poseł Michał Dworczyk, któ
ry reprezentował fundatora tablicy – Fundację Wolność i Demokracja 
z Warszawy. Podczas uroczystości wartę honorową pełnili uczniowie 
pobliskiej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 30 im. Armii Krajowej.

17 listopada 2016 r. w Węgierskim Instytucie Kultury w Warsza
wie odbyło się spotkanie poświęcone twórczości M. Jachimowicza 
i S. Petöfiego, pod hasłem #PRZENIKANIA Jachimowicz/Petöfi. Or
ganizatorem spotkania, oprócz Węgierskiego Instytutu Kultury, było 
Stowarzyszenie Współpracy Polska–Wschód Oddział w Wałbrzychu. 
Ważnym gościem wieczoru był Antoni Matuszkiewicz, który w roz
mowie z Pawłem Łęczukiem opowiedział m.in. o węgierskim etapie 
życia M. Jachimowicza. Uczestnicy wysłuchali utworów obu poetów 
w interpretacji Piotra Łokietka, a Sława Janiszewska z „Biblioteki pod 
Atlantami” wygłosiła prelekcję na temat Pokoju Pamięci Poety Maria
na Jachimowicza oraz przedstawiła prezentację multimedialną. Ważną 
część spotkania stanowiła ekspozycja wierszy i fotografii M. Jachimo
wicza, przygotowana przez Małgorzatę Laszczak.

Rok Mariana Jachimowicza został zakończony 9 i 10 grudnia 2016 r. 
Ostatnie z wydarzeń w jego ramach – Gala V Jubileuszowego Między
narodowego Konkursu Poetyckiego im. Mariana Jachimowicza – zostało 
zorganizowane przez Stowarzyszenie Autorów Polskich Oddział Wał
brzych i Wałbrzyski Ośrodek Kultury.

Dopełnieniem wszystkich imprez było przygotowanie przez Pra
cownię Regionalną dwóch miniwystawek ze swoich zbiorów: „Marian 
Jachimowicz na drukach ulotnych” i „Jachimowicz – fotografie” (ze 
zdjęciami autorstwa poety).
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Zakończenie

W artykule przedstawiono najważniejsze inicjatywy „Biblioteki pod 
Atlantami” związane z osobą Mariana Jachimowicza. Pracownicy pla
cówki stawiają sobie za cel m.in. propagowanie poezji wśród młodych 
ludzi, sprawienie, by była dla nich atrakcyjna. Niezwykle istotna jest 
również współpraca z różnego rodzaju instytucjami kultury i nauki. 
Pozostaje wierzyć, że Dni Mariana Jachimowicza w dalszym ciągu 
będą cieszyły się popularnością wśród lokalnej społeczności, a Mistrz 
nie przestanie inspirować.
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Abstract: The purpose of the article is to present various forms of activities engaged 
by the “Biblioteka pod Atlantami” Powiat and Municipal Public Library in Wałbrzych 
which are oriented toward the cultivation of memory about a regional poet, Marian 
Jachimowicz. It presents the most important fact of the life of the translator and 
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