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Od połowy marca 2019 r. pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii 

Dąbrowskiej w Ostrowi Mazowieckiej realizują projekt pt. „Urodziny pani Marii”, 

dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z 

Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Partnerstwo dla Książki”. 

W 2019 r. przypada 130. rocznica urodzin Marii Dąbrowskiej - jednej z ważniejszych 

polskich powieściopisarek XX wieku, przedstawicielki realistycznej prozy społeczno-

obyczajowej i psychologicznej. Maria Dąbrowska od 1978 r. jest patronką ostrowskiej 

Biblioteki. Chcielibyśmy zaprosić całe rodziny do wspólnego świętowania. Projekt ma za 

zadanie wzbogacić i uatrakcyjnić ofertę kulturalną i artystyczną Biblioteki, jak również 

promować czytelnictwo. Działania skierowane są do wszystkich mieszkańców, a szczególnie 

do młodzieży i osób 60+. Proponowane przez nas wartościowe formy spędzania wolnego 

czasu przyciągną do Biblioteki nowych czytelników. 

W ramach zadania "Urodziny pani Marii" zorganizowane zostaną wydarzenia:  

- konkurs pt. "Czytanie jest modne w Ostrowi Mazowieckiej”, którego tematem będzie 

twórczość Marii Dąbrowskiej. To już druga edycja konkursu czytelniczego organizowanego 

przez MBP, do którego tym razem zaprosimy uczniów szkół średnich oraz osoby dorosłe z 

Ostrowi Mazowieckiej i powiatu ostrowskiego. Uczestnicy konkursu będą mieli za zadanie 

wybranie fragmentu dowolnego utworu Marii Dąbrowskiej oraz jego zaprezentowanie 

podczas konkursu. Oceniane będą: wybór zamkniętej całości narracyjnej, umiejętność 

przeczytania jej ze zrozumieniem, a także umiejętność artystycznej interpretacji tekstu. 

- wystawa posterów zawierająca fotografie pisarki oraz kadry z filmowej adaptacji książki 

"Noce i dnie" Marii Dąbrowskiej. Wystawa prezentowana będzie w ogrodzie Biblioteki 

podczas uroczystości urodzinowych, jak również przez 3 tygodnie po ich zakończeniu.  

- „Urodziny pani Marii” - na  początku uroczystości zabrzmi "Walc Barbary" - melodia 

pochodząca z filmu "Noce i dnie". Następnie Mariola Pryzwan, pochodząca z Ostrowi 

Mazowieckiej biografistka, która zebrała i opracowała wspomnienia o Marii Dąbrowskiej, w 

kilku odsłonach opowie słuchaczom o naszej patronce. Do wspólnego czytania utworów 



pisarki zaprosimy laureatów konkursu "Czytanie jest modne" oraz wszystkich mieszkańców 

miasta i okolic, którzy zechcą razem z nami świętować. Lokalny Zespół Pieśni i Tańca "Bez 

Wianka" zaprezentuje się w przygotowanych specjalnie na tę okazję układach 

choreograficznych. Nie zabraknie również urodzinowego tortu. 

- koncert "Dla pani Marii" wieńczący uroczystości urodzinowe.  

 


