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Wypożyczalnie dla Dorosłych i Młodzieży Kontakt

Wypożyczalnia nr 3
al. Waszyngtona 2b

tel. (22) 617 52 44
e-mail: bp3@bppragapd.pl

Wypożyczalnia nr 18
ul. Grochowska 118

tel. (22) 610 52 58
e-mail: bp18@bppragapd.pl

Wypożyczalnia nr 19
ul. Witoszyńskiego 2

tel. (22) 671 88 48
e-mail: bp19@bppragapd.pl

Wypożyczalnia nr 24
ul. Grochowska 279

tel. (22) 810 58 71
e-mail: bp24@bppragapd.pl

Wypożyczalnia nr 40
ul. Paca 46

tel. (22) 810 02 57
e-mail: bp40@bppragapd.pl

Wypożyczalnia nr 44
ul. Grochowska 333a

tel. (22) 810 33 84
e-mail: bp44@bppragapd.pl

Wypożyczalnia nr 62
ul. Egipska 7

tel. (22) 672 06 92
e-mail: bp62@bppragapd.pl

Wypożyczalnia nr 66
ul. Angorska 14

tel. (22) 617 56 25
e-mail: bp66@bppragapd.pl

Wypożyczalnia nr 78
ul. Majdańska 5

tel. (22) 813 27 22
e-mail: bp78@bppragapd.pl

Wypożyczalnia nr 89
ul. Grochowska 202

tel. (22) 610 73 09
e-mail: bp89@bppragapd.pl

Wypożyczalnia nr 90
ul. Rozłucka 11a

tel. (22) 810 25 14
e-mail: bp90@bppragapd.pl

Wypożyczalnia nr 92
ul. Biskupia 50

tel. (22) 610 17 55
e-mail: bp92@bppragapd.pl

Wypożyczalnia nr 94
ul. Meksykańska 3

tel. (22) 672 80 91
e-mail: bp94@bppragapd.pl

Wypożyczalnia nr 100
ul. Zwycięzców 46

tel. (22) 617 06 38
e-mail: bp100@bppragapd.pl

Wypożyczalnia nr 110
ul. Abrahama 10

tel. (22) 672 47 01
e-mail: bp110@bppragapd.pl

Oddziały Kontakt

Czytelnia Naukowa nr V
ul. Meissnera 5

tel. (22) 671 04 51 w.108
cnv@bppragapd.pl

Wypożyczalnia
Zbiorów Obcojęzycznych

ul. Meissnera 5

tel. (22) 613 62 73
w. 112 (Film i muzyka)

w. 114 (Lit. piękna i audiobooki)
w. 115 (Zbiory dydaktyczne)

e-mail: obcojezyczna@bppragapd.pl

Wypożyczalnia Książki Mówionej i Multimediów
ul. Meissnera 5

tel. (22) 671 04 51 w. 110
e-mail: ksiazkamowiona@bppragapd.pl

Dział Komputeryzacji i Edukacji Informatycznej
ul. Meissnera 5

tel. (22) 671 04 51 w. 116
e-mail: dkiei@bppragapd.pl

Dyrekcja i administracja, ul. Meissnera 5, 03–982 Warszawa, tel./fax (22) 671 05 11, 671 04 79, e-mail: biblioteka@bppragapd.pl
DYREKTOR – Mirosława Majewska, m.majewska@bppragapd.pl, dyrekcja@bppragapd.pl
KADRY I ADMINISTRACJA – Małgorzata Rzońca tel. (22) 671 05 11, 671 04 51 w. 103, m.rzonca@bppragapd.pl
KSIĘGOWOŚĆ – Mirosława Kamińska, tel. (22) 671 04 79, 671 04 51 w. 105, 106, m.kaminska@bppragapd.pl 
INSTRUKTOR – Anna Gawkowska-Kowalik, tel. (22) 671 04 79, 671 04 51 w. 104, a.gawkowska_kowalik@bppragapd.pl

Biblioteki dla Dzieci i Młodzieży Kontakt

Biblioteka nr 2
ul. Witoszyńskiego 2

tel. (22) 671 88 48
e-mail: bd2@bppragapd.pl

Biblioteka nr 16
ul. Walewska 7a

tel. (22) 810 87 99
e-mail: bd16@bppragapd.pl

Biblioteka nr 42
ul. Biskupia 50

tel. (22) 610 27 80
e-mail: bd42@bppragapd.pl

Biblioteka nr 45
ul. Meksykańska 3

tel. (22) 672 80 91
e-mail : bd45@bppragapd.pl 

Biblioteka nr 47
ul. Paca 46

tel. (22) 810 02 57
e-mail: bd47@bppragapd.pl

Biblioteka nr 55
ul. Egipska 7

tel. (22) 672 06 92
e-mail: bd55@bppragapd.pl

Biblioteka nr 67
ul. Abrahama 10

tel. (22) 672 47 01
e-mail: bd67@bppragapd.pl
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https://www.facebook.com/Biblioteka.Praga.Poludnie
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Szanowni Czytelnicy, 

niedawno rozpoczęły się wakacje – czas odpoczynku, wy-
tchnienia i... wielu czytelniczych poszukiwań. Zachęcam
zatem do zapoznania się z nowym, „letnim” numerem
„Bibliotekonu Praskiego. Magazynu Bibliotek na Pradze-
Południe”, będącym idealną lekturą na czas wakacyjny. 
Państwa uwadze polecam przede wszystkim wywiad
z Przemysławem Śmiechem, pisarzem i znawcą gwary
warszawskiej oraz Ambasadorem Dobrej Książki 2021.
Na łamach periodyku nie mogło także zabraknąć relacji
z tegorocznego festiwalu czytelniczego PRAGnienie czy-
taniA online oraz artykułu o nowej siedzibie Biblioteki
w gmachu Terminalu Kultury Gocław. Ponadto na kolej-
nych stronach znajdziecie: informacje o zajęciach
przyrodniczych prowadzonych w Bibliotekach przy
ul. Meksykańskiej oraz Walewskiej, opis czerwcowego
pikniku Prasko-Południowe Prezentacje 2021, relację
z wyjazdu jednej z naszych bibliotekarek do Hiszpanii
w ramach projektu POWER, rekomendacje książkowe od
Czytelników czy tekst poświęcony twórczości Cypriana
Kamila Norwida w nawiązaniu do 200. rocznicy urodzin
poety. Tym, którzy chcieliby lepiej poznać pracowników
prasko-południowej Biblioteki, polecam również rubrykę
„Pasje bibliotekarzy”. Należy podkreślić, że nowy numer
pisma ponownie zostaje wydany wyłącznie w wersji elek-
tronicznej. Poszukujcie podkreślonych haseł – zawierają
one hiperłącza, które nadają magazynowi charakter in-
teraktywny i urozmaicają lekturę. 
Łączę najserdeczniejsze życzenia spokojnych oraz sło-
necznych wakacji, pełnych przygód i oczywiście świet-
nych wyborów książkowych.  

Do zobaczenia w Bibliotece!

Mirosława Majewska
Dyrektor Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla
w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

w numerze:
Biblioteka w pejzażu życia kulturalnego
Pragi-Południe
Wywiad z Przemysławem Śmiechem 4
PRAGnienie czytaniA online 6
Biblioteka gotowa do startu
w Terminalu Kultury Gocław 7

Prezentacje:
Relacja z wyjazdu do Hueski 8
Drzewa, orki i nietoperze,
czyli o przyrodniczych zajęciach w Bibliotece 9

Nowe trendy
Pasje bibliotekarzy 10

Czytelnicy polecają 12

Trudny Norwid 14

Prasko-Południowe Prezentacje 2021 16

Krzyżówka 17

Bibliotekon Praski. Magazyn Bibliotek Publicznych
na Pradze-Południe

Wydawca: Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla
w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy 
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Od dziś proszę uprzejmie zaznaczać do mnie »Ekscelencjo« – z takim humorystycznym komen-

tarzem udostępnił Pan na swoim fanpage’u „Mowa z Grochowa” informację na temat otrzyma-

nia tytułu Ambasadora Dobrej Książki. Do tej pory Ambasadorami byli pisarz Grzegorz Kasdepke

oraz aktorka Edyta Jungowska. Co znaczy dla Pana ta funkcja?

Wielki zaszczyt! I to nie są puste słowa, bo ja znam zarówno twórczość Pani Edyty Jungowskiej, jak i Pana
Grzegorza Kasdepkego. Bardzo się cieszę, że mogę ich zastąpić. Czytanie jest dla mnie bardzo ważne
i staram się o książkach mówić. W tym roku czytamy Stanisława Lema oczywiście, proszę zacząć może
od „Bajek robotów” i od tych zabawnych historii z „Cyberiady”. Co do czytania Cypriana Kamila Norwida,

Warszawiaka
trudno złamać 

Przemysław Śmiech – autor książek
„Mowa z Grochowa” oraz „Na drugie
nóżkie”, znawca gwary warszawskiej,
przewodnik miejski, teatrolog,
aktor Teatru Lalek „Igraszka”. W czasie
festiwalu czytelniczego PRAGnienie
czytaniA objął funkcję Ambasadora Dobrej
Książki 2021. 

Rozmowa z Przemysławem Śmiechem

https://www.facebook.com/Mowa-z-Grochowa-155268127946766
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który również ma swój rok jubileuszowy, i generalnie czytania poezji, to mam
pewien sposób, jak ją czytać. Wie Pani, jaki to sposób? Ja go nie wymyśliłem,
ale jest doskonały – na głos trzeba czytać! Raz, drugi, trzeci i słowa czy sensy
same się ułożą. I czytajmy w tym roku Wiecha w nawiązaniu do jego 125. rocz-
nicy urodzin.
Mówi Pan o sobie per „flancowany warszawiak”. Co się kryje za tym

hasłem?

Do Warszawy przyjechałem z Chełma w poszukiwaniu pracy. Pierwszy mój
adres warszawski to była ul. Zwycięzców na Saskiej Kępie. Saska Kępa, Goc-
ław, Śródmieście, Wola, daleki Żoliborz, Grochów – w tych miejscach miesz-
kałem. Co miało tę zaletę, że poznałem dosyć dobrze Warszawę, jak mi się
wydaje. Co do „flancowanych”, to na każdym spotkaniu wyjaśniam to pojęcie.
Warszawiacy dzielą się na flancowanych i leguralnych. Leguralni to ci, którzy
urodzili się w Warszawie, a flancowani są przeniesieni z innego miejsca. Jak ro-
ślinka, co zostaje przeflancowana, zapuszcza korzenie i w nowym miejscu roz-
kwita. 
Jednakże wygląda na to, że jest Pan związany przede wszystkim z Gro-

chowem – mieszka Pan tam obecnie, a nazwa tej części Warszawy wid-

nieje w tytule Pana książki czy nazwie strony na Facebooku. Co Pana tak

urzekło w Grochowie? 

To jest takie oddzielne miasto, podobne do cichych, prowincjonalnych miejs-
cowości, żyjące swoim nieśpiesznym rytmem. Ludzie się tam znają, mówią
sobie „dzień dobry”, kupują chleb, masło czy warzywa w swoim zieleniaku,
chodzą do tego samego fryzjera od lat, gadają przy trzepaku itd. Oczywiście za-
częło się od przypadku, ponieważ mieszkanie na Grochowie znalazła moja żona.
Ten przypadek był o tyle dziwny, że to bardzo literackie miejsce. Niedaleko żył
i zmarł tragicznie Edward Stachura. Niedawno zresztą powstał tam mural ku
czci tego autora.  
Wyczytałam, że Pana zainteresowania związane z gwarą warszawską

zaczęły się od lektury twórczości Stefana Wiecheckiego i przygotowy-

wania spektaklu na podstawie jego tekstu.

Grupa teatralna „Warszawiaki” tworzyła interpretację powieści Wiecha „Cafe
pod Minogą”. Potrzebowali kogoś do epizodu Szefuńcia. A ponieważ traktuję
poważnie swoje obowiązki, to zajrzałem do „Cafe pod Minogą” i do opowiadań
Wiecha. Odbyła się premiera tego spektaklu i potem pomyślałem, że spróbuję
napisać opowiadanie gwarą warszawską. Pierwszy mój tekst był właśnie
o kwestii warszawiaków flancowanych. Bardzo się spodobał, więc poszedłem
dalej tym tropem. 
Podejrzewam, że sam proces uczenia się gwary warszawskiej był dość

pracochłonny.

To jest banał, ale jeśli ktoś lubi jakąś robotę, to może się nią zajmować długo.
Po Wiechu zacząłem czytać inne, przyjemne lektury, np. książkę profesora Bro-
nisława Wieczorkiewicza „Gwara warszawska dawniej i dziś”. To jest taki rodzaj
książki, którą można czytać w pociągu. Inna lektura to „Słownik gwary war-
szawskiej XIX wieku”. Może tytuł nie jest zachęcający, ale warto sięgnąć. Wy-
bierałem sobie z tych książek co ciekawsze słowa, które mogły się przydać do
mojej pracy literackiej. Swoją drogą ja tak pracuję – nie czekam na natchnie-
nie, tylko spisuję pomysły. Zawsze robiłem notatki, wybierałem je ze słownika
czy z Wiecha. 
Wiem, że ma Pan doświadczenie w pracy aktorskiej. W związku z tym

w Pana wystąpieniach ważną część, poza gwarą, odgrywa również in-

tonacja, nawiązująca do postaci apasza. 

To może nie jest dosłownie apasz, taki rozrabiaka, ale ktoś, komu na przykład
zdarzyło się pobić o honor jakiejś damy. I kto ma takie cwaniackie podejście do
życia, oczywiście w dobrym znaczeniu, i daje sobie radę z przeciwnościami
losu. Gwarą warszawską mówili prości ludzie, z tak zwanych nizin społecznych
– rzemieślnicy, kucharze, piekarze, szewcy, służące... Wydaje się, że to jest ten
charakter warszawski. Warszawiaka trudno złamać. Wiadomo, że w dziejach

Warszawy było wiele tragedii, od potopu szwedzkiego poczynając, poprzez
późniejsze czasy zaborów oraz II wojnę i Powstanie Warszawskie. Warszawiak
to jest taki optymista wbrew wszystkiemu. Cokolwiek się wydarzy, zawsze może
sobie poradzić. Towarzyszy mu humor, który czasami bywa czarny. Proszę za-
uważyć, że akcja utworów Wiecha dzieje się w biednych mieszkaniach, w bied-
nych rodzinach. Robert Stiller pisał, że gdyby zabrać czarodziejską różdżką
humor z tekstów Wiecha, to zostałaby tam tylko bieda czy awantury rodzinne.
Jak Grzesiuk wspomina przedwojenny Czerniaków, to opisywane przez niego
warunki, mieszkaniowe czy socjalne, są dla nas trudne do wyobrażenia. I w tym
wszystkim, na tej glebie, rodziła się gwara warszawska. 
Gdyby nasi Czytelnicy chcieli dowiedzieć się więcej na temat gwary war-

szawskiej, to do jakich źródeł jeszcze mogliby sięgnąć?

Można się zapoznać z filmami „Dorożkarz numer 13” czy „Cafe pod Minogą”,
choć Wiech nie był zadowolony z tego filmu, oraz piosenkami, np. Grzesiuka,
Jaremy Stępowskiego... Jest bardzo wielu artystów, którzy śpiewają szlagiery
albo tworzą nowe piosenki inspirowane gwarą warszawską: Kapela Praska,
Warszawska Kapela z Targówka, Ferajna z Hoovera, Menele, Teściowa Śpiewa,
Heniek Małolepszy oraz Orkiestra Sentymentalna… 
Czy poza środowiskami, które interesują się gwarą warszawską, zdarza

się Panu jeszcze usłyszeć tę mowę gdzieś na ulicach naszego miasta? 

Tak, na Grochowie. Używają jej starsi ludzie, siedemdziesięcio- i osiemdzie-
sięciolatkowie. To nie tylko słowa – to też intonacja. Myślę, że trudno ją usły-
szeć w innych dzielnicach. Oczywiście zależy gdzie, może jeszcze na Starym
Żoliborzu i na Starym Mokotowie. Praga czy Grochów mają tę wyższość, jeśli
chodzi o gwarę, że nie były tak zniszczone przez II wojnę światową, więc tu
mieszkają pokolenia tych samych rodzin. Jako źródło gwary ocalała Stara
Praga, Targówek, Szmulowizna, Grochów. Bywa, że ludzie mówią tą intonacją
i mają to samo spojrzenie na życie. Swoją drogą zdarzało się, że gdy brałem
udział w targach książki jako autor, to podchodzili do mnie czytelnicy, którzy
mówili czasem o moich książkach, że je znają, ale „to nie to”. Co przyjąłem
z godnością, bo wiem, że „to nie to”.  
Co znajdą Czytelnicy w Pana książkach?

Pierwsza książka – „Mowa z Grochowa” – jest trochę bardziej bałaganiarska,
bo to mój debiut. Została ona wydana dzięki Wydawnictwu Skarpa War-
szawska. Tam jest trochę odniesień do literatury: robię sobie żarty z „Lalki”
Bolesława Prusa, z „Faraona”, z „Krzyżaków”, trochę z historii Warszawy. Są
też wtręty obyczajowe. Z kolei następna książka, „Na drugie nóżkie”,  to efekt
bardziej przemyślanej pracy, wydałem ją pod skrzydłami „Stolicy”. Została po-
dzielona na rozdziały tematyczne. Opisałem w niej swoją dzielnicę, różne kon-
trowersje pomiędzy kobietami a mężczyznami na tle uczuciowym, moją
działalność w Chórze „Grochów”, sprawy familijne…  Swoją drogą okazało
się, że kiedy publiczność te historie słyszy, to nawet lepiej je odbiera. Z tego
powodu przygotowuję monodram, który będzie dotyczył wyłącznie spraw ser-
cowych. W końcu cóż jest ważniejszego od miłości? Mam też pomysł na na-
granie płyty, audiobooka. 
Poniekąd zdradził już Pan zatem swoje plany na najbliższy czas. Wiem

też, że będzie Pan dużo podróżować jako aktor Teatru Lalkowego

„Igraszka”. Jakie ma Pan z kolei plany jako tegoroczny Ambasador Do-

brej Książki? 

Kolejne spotkanie w Bibliotece będzie głównie o wpływach kultury żydowskiej
na mowę warszawską. Na kształt tej gwary miały wpływ trzy kultury: rosyjska,
niemiecka i żydowska. Wiech korzystał z języka jidysz. Nie bez powodu zdo-
bywał swoją wiedzę o gwarze warszawskiej z Kercelaka, gdzie było wielu hand-
larzy żydowskich. Opowiem o procesach w sądach grodzkich, gdzie ubodzy
Żydzi sądzili się, np. o garnek kwaśnej śmietany, który ktoś komuś ukradł. Nie
zmyślam, było takie opowiadanie o tym. Wydaje mi się, że te przedwojenne
opowiadania, zwłaszcza te żydowskie, są po prostu najlepsze i od nich właś-
nie dobrze jest rozpocząć spotkanie z Wiechem.  
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„Wczytaj się w stolicę, czyli warszawskie opowieści” – właśnie
tak brzmiało hasło przewodnie tegorocznego festiwalu czytel-
niczego organizowanego przez Bibliotekę Publiczną na Pradze-
Południe. Po rocznej przerwie, spowodowanej wybuchem
pandemii koronawirusa, postanowiliśmy zrealizować PRAG-
nienie czytaniA w wersji wirtualnej. Festiwal ten, przeniesiony
do sfery Internetu, odbywał się w dniach 08–15.05.2021 r. i po-
dobnie jak w zeszłych latach urozmaicał program Tygodnia Bib-
liotek, ogólnopolskiej akcji zainicjowanej przez Stowarzyszenie
Bibliotekarzy Polskich. Jak zawsze na tę okazję przygotowaliśmy
dla naszych Czytelników wiele atrakcji – w tym roku można było
m.in. wysłuchać prelekcji varsavianistów, obejrzeć spektakl fa-
milijny czy uczestniczyć w koncercie. Każde z wymienionych
wydarzeń pojawiało się na profilu Biblioteki na portalach spo-
łecznościowych Facebook oraz YouTube. W ten sposób chcie-
liśmy zachęcić warszawiaków (i nie tylko!) do zwrócenia uwagi
na swoje miasto, jego bogatą kulturę, historię i tradycję. Festi-
wal PRAGnienie czytaniA online odbył się we współpracy
z Władzami Dzielnicy oraz ze wsparciem Patronów, w tym Ho-
norowego Patronatu Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe To-
masza Kucharskiego. Oficjalne rozpoczęcie miało miejsce
w sobotę, 8 maja 2021 r., podczas wystąpienia Przemysława
Śmiecha, znawcy gwary warszawskiej, teatrologa oraz autora
książek „Mowa z Grochowa” i „Na drugie nóżkie”. W tym dniu
Przemysław Śmiech, jako następca pisarza Grzegorza Kasdep-
kego oraz aktorki Edyty Jungowskiej, otrzymał tytuł Ambasa-
dora Dobrej Książki 2021 r. Wygłosił również odczyt „Lubileusz
Wiecha”, nawiązujący do 125. rocznicy urodzin słynnego pro-
zaika Stefana Wiecheckiego. Występ spotkał się z dużym en-
tuzjazmem ze strony odbiorców. „Uśmiałam się do łez
i zostałam zachęcona do przypomnienia sobie twórczości Wie-
cha” – pisała jedna z internautek. To nie był jednak ostatni z wy-
stępów Przemysława Śmiecha podczas festiwalu. Dzień później
w naszych mediach społecznościowych został opublikowany
spektakl dla najmłodszych Czytelników autorstwa Teatru Lalek
„Igraszka”. Sztuka zatytułowana „Wiślana opowieść” mówiła
o tym, jak wielkie szkody może nieść za sobą zaśmiecanie rzek.
W spektaklu wzięli udział Paweł Kołodziejski, aktor i zarazem
reżyser spektaklu, oraz… właśnie nasz Ambasador Dobrej
Książki! Ciekawym punktem festiwalu był wywiad z Ewą Kie-
lak-Ciemniewską, redaktor naczelną Magazynu „Stolica”, który
Czytelnicy mogli oglądać w dniu 10 maja. Dzięki rozmowie
z panią Kielak-Ciemniewską dowiedzieliśmy się m.in., co uległo
zmianie w magazynie na przestrzeni lat oraz jak doszło do wzno-
wienia jego wydania po 15-letniej przerwie. Spotkanie popro-
wadził Marcin Kozłowski, dziennikarz portalu „Gazeta.pl”. 

W czasie PRAGnienia czytaniA online nie obyłoby się rów-
nież bez rekomendacji książek o Warszawie przygotowanej
przez bibliotekarzy z Pragi-Południe. W dniu 11 maja na Fa-
cebooku została opublikowana lista książek varsavianistycznych
z księgozbioru Bibliotek przy ul. Paca 46. Warto wiedzieć, że są
to placówki, które specjalizują się w literaturze dotyczącej War-
szawy. Zestawienie zawierało zarówno książki pisane dla doro-
słych, jak i dla dzieci.

W kolejnych dniach w naszych mediach społecznościowych
zostały opublikowane prelekcje uznanych varsavianistów.
W środę 12 maja oglądaliśmy wykład Mariusza Prządaka –
przewodnika, autora książki „Sekrety Ursynowa” oraz współ-
właściciela Klubokawiarni KEN54. Wystąpienie Pana Prządaka
zatytułowane „Podniebna Warszawa – historia lotnisk war-
szawskich” odkryło przed nami bardzo wiele tajemnic stolicy
i wielu jej zakątków, takich jak Gocław, Mokotów, Okęcie. Warto
wiedzieć, że temat tego wystąpienia nawiązywał do nowo po-
wstałego Terminalu Kultury Gocław, w którym będzie się mie-
ścić nowa siedziba naszej Biblioteki. Kolejna dawkę
intrygujących faktów na temat historii stolicy otrzymaliśmy od
Jerzego Majewskiego, historyka sztuki oraz twórcy bloga
„Miasta Rytm”. Varsavianista opowiedział szczegółowo o wąt-
kach, które opisywał w swojej książce „Sekrety Warszawy”
z 2019 r.

Jednym z bardziej wyczekiwanych punktów programu był bez
wątpienia koncert duetu Teściowa Śpiewa, czyli Beaty Łubczo-
nek i Marcina Milanowicza. Pani Beata w swoich tekstach za-
wiera trafne i ciekawe spostrzeżenia na temat współczesności.
Teksty w zabawny sposób dotykają najbardziej prozaicznych te-
matów, takich jak moda na selfie, hashtagi, stołeczne rowery Ve-
turilo czy nauka języków obcych. Ten występ był również
sukcesem pod względem oglądalności. Do końca maja koncert
na Facebooku osiągnął ponad 7,2 tysięcy wyświetleń. „Jesteście
niesamowici, teksty rewelacja”, „Jak zawsze teksty mają moc”,
„Najlepszy umilacz pracy zdalnej” – komentowali internauci.

Festiwal zakończył się publikacją nagrania stworzonego dzięki
uprzejmości uczestniczek i uczestników kursów języka pol-
skiego dla obcokrajowców organizowanych przez Wypożyczal-
nię Zbiorów Obcojęzycznych.

Mamy nadzieję, że przygotowane przez nas wydarzenia za-
chęciły uczestników festiwalu do sięgnięcia po książki o tema-
tyce varsavianistycznej i zgłębiania sekretów naszego
niezwykłego miasta. Chcielibyśmy serdecznie podziękować za
wsparcie promocyjne patronom medialnym: Stowarzyszeniu
Bibliotekarzy Polskich, Towarzystwu Przyjaciół Warszawy, Mie-
sięcznikowi „Stolica”, Kurierowi Praskiemu oraz Klubokawiarni
KEN54. Dziękujemy i Wam, drodzy Czytelnicy, za uczestnic-
two w festiwalu oraz wiele serdecznych słów. Mamy nadzieję,
że za rok spotkamy się z Państwem na festiwalu czytelniczym
PRAGnienie czytaniA, ale w już odsłonie offline. 

PRAGnienie czytaniA online

https://www.facebook.com/Biblioteka.Praga.Poludnie
https://www.youtube.com/playlist?list=PL4oCSU9j2tUpFStvI1vKNufJfaSmr2JSu


BIBLIOTEKON PRASKI 1_2021 7

W tym roku czeka  nas ważne wydarzenie – otwarcie nowo-
czesnej siedziby Biblioteki Publicznej na Pradze-Południe
w nowo wybudowanym Terminalu Kultury Gocław, centrum
edukacyjno-kulturalnym zlokalizowanym u zbiegu ulic J. No-
waka-Jeziorańskiego i gen. A. E. Fieldorfa „Nila”. Terminal Kul-
tury Gocław będą tworzyć trzy instytucje: Centrum Promocji
Kultury, Europejskie Centrum Uniwersytetów Drugiego i Trze-
ciego Wieku oraz właśnie Biblioteka Publiczna im. Zygmunta
Jana Rumla. Utworzenie w nim nowej placówki bibliotecznej bę-
dzie stanowić połączenie nowoczesnej biblioteki multimedialnej
z centrum kultury. Z uwagi na lokalizację, nowa Biblioteka bę-
dzie nawiązywać do tradycji i historii lotnictwa na Gocławiu.

Biblioteka w Terminalu Kultury Gocław będzie funkcjonować
na pierwszym piętrze budynku, na powierzchni około 1100 m2.
Na działalność biblioteczną i edukacyjno-kulturalną przezna-
czone zostanie 800 m2, w ramach których funkcjonować będą
trzy oddziały biblioteczne. Ilość tamtejszych zbiorów została osza-
cowana na 80 tys.–100 tys. woluminów. Warto wiedzieć, że sieć
placówek bibliotecznych w tej dzielnicy będzie powiększona o ko-
lejną filię skierowaną do młodego czytelnika – Bibliotekę dla
Dzieci i Młodzieży nr 34. W ramach działań reorganizacyjnych
planuje się także przeniesienie do nowo wybudowanego obiektu
Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży nr 44 (dotychczas dzia-
łającej przy ul. Grochowskiej 333a), Wypożyczalni Zbiorów Ob-
cojęzycznych, a także dyrekcji, zespołu administracyjnego oraz
zespołu ds. działalności kulturalnej z siedziby przy ul. Meiss-
nera 5. Na pierwszym piętrze „Terminalu” zaprojektowano Bib-
liotekę z wypożyczalnią i czytelnią, działem dziecięcym
i młodzieżowym, multimediami oraz pomieszczeniami admi-
nistracyjnymi. Następstwem powyższych działań będzie zmiana
lokalizacji dwóch filii, mieszczących się obecnie przy ul. Wito-
szyńskiego 2 – Biblioteki dla Dzieci i Młodzieży nr 2 oraz Wypo-
życzalni dla Dorosłych i Młodzieży nr 19, które zajmą zwolnione
powierzchnie w budynku przy ul. Meissnera 5. 

Jaką ofertę edukacyjno-kulturalną przygotowaliśmy dla naszych
Czytelników? Poza standardową działalnością Biblioteki, czyli
wypożyczaniem i udostępnianiem zbiorów na zewnątrz i na
miejscu, przewidujemy organizację nieodpłatnych warsztatów,
spotkań autorskich, kursów komputerowych czy lekcji języków
obcych, udostępnianie nowoczesnych technologii (komputerów
i konsol wykorzystywanych w celach edukacyjnych i nauko-
wych) oraz współpracę z okolicznymi przedszkolami, szkołami
i innymi instytucjami edukacyjnymi. Aktualnym priorytetem
zespołu pracowników Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Jana
Rumla w Dzielnicy Praga-Południe zaangażowanych w proces
reorganizacji naszej sieci bibliotek jest uaktualnianie, doprecy-
zowywanie oraz sukcesywne wprowadzanie w życie opracowa-
nych do tej pory założeń programowo-merytorycznych dla
nowej placówki. Współtworząc to miejsce, dołożymy wszelkich
starań, by sprostać oczekiwaniom mieszkańców Pragi-Południe,
którzy za pośrednictwem Biblioteki pragną pogłębiać swoją wie-
dzę, poszerzać kompetencje i umiejętności, a także szukają cie-
kawej i wartościowej oferty spędzania czasu wolnego.

gotowa do startu
w  T e r m i n a l u  K u l t u r y  G o c ł a w

Biblioteka

fot. Adrianna Tataj

https://www.facebook.com/terminalkulturygoclaw
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1. Bibliotecas Municipales de Huesca – Biblioteka Ramón J. Sender; 2. Julia Woźniak przy bibliotece nasion z Eleną Escar, dyrektorką  Biblioteki Politechniki; 3. Bibliotecas
Municipales de Huesca – Biblioteka Ramón J. Sender

1 2 3

Z Alicią, koordynatorką Bibliotek Miejskich w Huesce, po raz

pierwszy skontaktowałam się w 2019 roku, jeszcze na etapie po-

wstawania projektu „Podziel się sobą – wolontariat dorosłych

w bibliotece”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego

Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) i współfinansowanego ze

środków Funduszy Europejskich. Mimo że właściwie od razu

dostałam od Alicii przychylną odpowiedź z zaproszeniem do Hu-

eski, pandemia opóźniła wyjazd o rok i ostatecznie odwiedziłam

hiszpańską bibliotekę na przełomie maja i czerwca 2021 r.

Poza zaplanowaną w Huesce obserwacją zawodową (job-sha-

dowing) Alicia zaproponowała mi wspólny udział w dwudnio-

wym kongresie bibliotekarskim Jornadas Españolas de

Infromación y Documentación, który odbywał się w Alcalá de

Henares, nieopodal Madrytu. Z entuzjazmem opowiedziała mi

o pomyśle tworzenia laboratoriów społecznych w bibliotekach,

które z powodzeniem realizowane są w Hiszpanii i Ameryce

Łacińskiej. Laboratoria to propozycja stworzenia przestrzeni

uczestnictwa i kreacji w bibliotekach, aby aktywizować spo-

łeczność lokalną i jednocześnie pracować na wzmacnianie za-

ufania wobec instytucji publicznej. Podczas warsztatów

w Alcalá de Henares miałyśmy okazję spotkać się z ekspertami

w dziedzinie laboratoriów społecznych i, pracując na przykła-

dach naszych bibliotek, zaprojektować propozycje własnych

działań. Wraz z Alicią mamy nadzieję, że będziemy mogły prze-

prowadzić podobne laboratoria w bibliotekach w Warszawie

i Huesce, aby przenieść zdobytą wiedzę do praktyki i dodat-

kowo skorzystać ze współpracy w ramach projektu POWER.

Po zakończonych warsztatach udałyśmy się wspólnie do Hu-

eski. Pewnie zastanawiacie się, dlaczego wybrałam Hueskę; nie

jest ani dużym, ani znanym miastem w Hiszpanii, a biblioteka

miejska ma zaledwie dwie filie i tylko 9 pracownic. Przy wybo-

rze nie kierowałam się jednak wielkością ani lokalizacją, ale

działaniami biblioteki.

Szczególnie zainteresowała mnie aktywność biblioteki w ob-

szarze wolontariatu. „Bibliowolontariusze” placówek w Huesce

czytają książki osobom, dla których samodzielne czytanie może

być utrudnione, a więc m.in. seniorom i osobom z niepełnos-

prawnościami. Biblioteka współpracuje w ten sposób z wieloma

instytucjami w mieście, takimi jak domy opieki czy różnorodne

fundacje. Pomimo że aktywność wolontariuszy musiała zostać

ograniczona ze względu na wytyczne sanitarne związane z pan-

demią, miałam szczęście poznać jedną z wolontariuszek i przy-

glądać się jej pracy, uczestnicząc w spotkaniu z podopiecznymi

ośrodka opieki dziennej w mieście. 

Chociaż główną tematyką projektu jest wolontariat, podczas

wizyty miałam szanse poznać pozostałe działania biblioteki

w Huesce, a są one liczne i bardzo ciekawe. Podczas tygodnio-

wej wizyty miałam okazję uczestniczyć w dwóch klubach

książki, klubie młodzieżowym, grze bibliotecznej związanej

z postacią Harry’ego Pottera, a także mogłam przyjrzeć się fi-

nałowi akcji „Los jóvenes también cuentan”, podczas której

młodzież szkolna opowiadała bajki swoim młodszym kolegom

i koleżankom.

Oprócz samej biblioteki miejskiej miałam okazję zobaczyć całą

panoramę kulturalną Hueski, ponieważ Alicia zorganizowała

dla mnie wizyty w najważniejszych instytucjach w mieście.

Mogłam poznać nie tylko miejsca takie jak Biblioteka Politech-

niki, Biblioteka Publiczna w Huesce, Instytut Studiów Aragoń-

skich, Centrum Sztuki i Natury czy Muzeum Pedagogiczne,

ale przede wszystkim ludzi, którzy je tworzą i wymienić się ob-

serwacjami na temat pracy instytucji kultury w obu krajach.

Z wyjazdu wróciłam nie tylko z nową wiedzą i głową pełną

pomysłów, ale przede wszystkim z jeszcze silniejszym niż

wcześniej przeświadczeniem, że wymiana i współpraca po-

winny być osią działań nie tylko biblioteki, ale każdej instytu-

cji kultury.

Relacja z wyjazdu do Hueski

https://www.huesca.es/areas/bibliotecas
http://bppragapd.pl/projekty-europejskie
https://biblioteca.unizar.es/biblioteca-escuela-politecnica-de-huesca/eps-inf-gral
https://www.bibliotecaspublicas.es/b-huesca
https://www.iea.es/
http://www.cdan.es/
http://www.museopedagogicodearagon.com/
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 prezentacje >>>

Ostatni rok był bardzo trudnym czasem, szczególnie dla osób
aktywnych. Zamknięte kina, teatry, muzea to dla większości z nas
bardzo przykra niedogodność. Zaczęliśmy poszukiwać nowych
form wypoczynku. Chyba nigdy jeszcze weekendowe wypady do
lasu nie miały takiej frekwencji. Wycieczki nad rzeki, jeziora, do
rezerwatów przyrody stały się popularne. Odkryliśmy, jak ważny
dla naszego zdrowia i równowagi jest kontakt z naturą. Szeroko-
pojęta przyroda jest od zawsze jednym z najczęściej powtarzają-
cych się tematów zajęć organizowanych przez Bibliotekę.
Inspiracją są dla nas nowości książkowe, ciekawe wydarzenia, dni
poświęcone pewnym gatunkom zwierząt lub zjawiskom przyrod-
niczym oraz pytania i sugestie Młodych Czytelników.

„Fascynujący świat mrówek”, „Kto żyje w konarach drzew, a kto
w jego korzeniach”, „Muszle i muszelki”, „Czy nietoperze zasy-
piają na zimę?” i „Orki – biało-czarne olbrzymy” to tylko kilka
przykładów warsztatów przyrodniczych dla dzieci, jakie zostały
zorganizowane w naszych Bibliotekach.

Spotkania, które odbyły się w Bibliotece stacjonarnie, były zaję-
ciami interaktywnymi, angażującymi. Dzieci mogły wąchać, do-
tykać, tworzyć, a niekiedy burzyć… Uczestniczyły w przygoto-
waniu i wykonaniu własnych doświadczeń czy eksperymentów.

Podczas zajęć o pszczołach uczestnicy z bliska obserwowali pro-
ces wykluwania się młodych owadów z kokonów i mogli uczest-
niczyć w uwalnianiu ich do pierwszego samodzielnego lotu. Nie
trzeba dodawać, że zadanie to wykonywały z dużym entuzjaz-
mem. Na wszystkich wielkie wrażenie zrobiły rozmiary orki, która
nie zmieściłaby się w bibliotecznej czytelni. Dzieci sprawdziły to
osobiście, dokonując pomiarów za pomocą wielkich kroków. Rów-
nie pozytywne, spontaniczne reakcje towarzyszyły spotkaniu
„Skąd się biorą lodowce”. „Wyjadacze, czyli ekologia i ewolucja
pasożytnictwa” pozostawiły dzieci z nieco krzywymi minami i sze-
roko otwartymi oczami, a „Niezwykła chemia światła” z równie

szeroko otwartymi buziami☺. Część zajęć została zorganizowana
we współpracy z Nadwiślańskim Uniwersytetem Dziecięcym
i Fundacją Edukacji Międzykulturowej. Warsztaty kończyły się
wykonaniem pracy plastycznej związanej z poruszanym tema-
tem. Dzieci tworzyły swoje prace samodzielnie lub w grupach.
Powstały m.in. wielkie mrowiska, totemy w kształcie orek, kalej-
doskopy, domki dla pszczół czy ogromne drzewa. Zabawy było co
niemiara!

Spotkania z dziećmi są też szansą na promowanie dobrej lite-
ratury. Uczestnikom zawsze towarzyszyły książki na tematy zwią-
zane z warsztatami, do których po zakończonych zajęciach
chętnie zaglądają.

Świetnym uzupełnieniem zajęć okazały się wystawy. Dzięki
współpracy z Wydawnictwem Dwie Siostry zostały zorganizowane
ekspozycje „Drzewa” i „Pszczoły” przygotowane w oparciu o
książki. Wielkoformatowe plansze przykuwają uwagę, pomagają
w prowadzeniu zajęć i oczywiście zachęcają do sięgnięcia po ko-
lejne książki o danej tematyce. Najciekawsze są  zajęcia na żywo,
jednak w okresie pandemii, kiedy ich organizacja nie była moż-
liwa, Biblioteka łączyła się z Czytelnikami za pośrednictwem In-
ternetu. Na Facebooku publikowane były posty z fotorelacjami
z leśnych wycieczek bibliotekarzy. W ramach cyklu „Leśne cy-
taty” pojawiały się fragmenty najciekawszych książek przyrodni-
czych. W marcu, z okazji Międzynarodowego Dnia Lasu,
w ramach współpracy z Poleskim Parkiem Narodowym zostało
zorganizowane spotkanie online „Leśna Ferajna z Polesia”.
Uczestnicy mogli posłuchać opowieści o najciekawszych miesz-
kańcach Poleskiego Parku Narodowego i obejrzeć mnóstwo pięk-
nych zdjęć z tamtego rejonu. Odbiorców było wielu, pozostawiali
bardzo pozytywne komentarze. Oczywiście pomysłów na przy-
szłe działania, które będą dobrą okazją do wspólnej zabawy
i nauki, nam nie brakuje.

Drzewa, orki i nietoperze,
czyli o przyrodniczych zajęciach w bibliotece

https://www.facebook.com/349863725154453/videos/213540123860539
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nowe trendy >>>   

Zamiłowanie do literatury to nie wszystko! W tej rubryce opo-
wiadamy o niezwykłych zainteresowaniach bibliotekarzy z Pragi-
Południe. Bohaterką kolejnego artykułu z tej serii jest Monika
Szymańska z Biblioteki Publicznej dla Dzieci i Młodzieży nr 42
(ul. Biskupia 50), która specjalnie dla naszych Czytelników opo-
wiedziała o swoim zamiłowaniu do florystyki – sztuki układania
kwiatów. 

Zaczęło się od tego, że studiowałam ogrodnictwo na SGGW
i w tym czasie chciałam wyprowadzić się na swoje. Znalazłam
ogłoszenie o pracy w kwiaciarni i postanowiłam tam spróbo-
wać swoich sił. Na studiach wybrałam specjalizację z roślin
ozdobnych. Wiedza, którą tam nabyłam, z pewnością była atu-
tem w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej i w dalszej mojej pracy.
Właśnie w tej pierwszej pracy Monika poznała arkana sztuki flo-
rystycznej. Jej obowiązkiem było tworzenie bukietów na bieżąco
dla klientów odwiedzających kwiaciarnię oraz dekoracje oko-
licznościowe, np. na śluby czy pogrzeby. Przyznaje, że zawód flo-
rystki niejednokrotnie przyniósł jej wiele satysfakcji. Zdarzało
się, że do kwiaciarni, w której pracowała, przyjeżdżali klienci
z dalekich dzielnic Warszawy. Otrzymywała również wiadomo-

ści od zadowolonych panien młodych, dla których tworzyła bu-
kiety ślubne. Co ciekawe, Monika opowiada, że miała okazję
układać kwiatowe kompozycje nie tylko dla klientów indywi-
dualnych: W kwiaciarni, w której pracowałam robiłyśmy m.in.
dekoracje do Totolotka, do telewizji, do programu  „Gwiazdy
tańczą na lodzie”, „Jak oni śpiewają”, na koncerty. Oczywiście
to nie były takie zwykłe kwiaty, jak dla mamy na imieniny. To
były wymyślne bukiety oparte na kryzach, konstrukcjach. Pa-
miętam, że do programu „Gwiazdy tańczą na lodzie” przygoto-
wałyśmy kwiaty w kryzie z futrem – opowiada. Potem
pracowała w charakterze florystki jeszcze w kilku miejscach. 

Bez wątpienia w zawodzie florysty ważna jest kreatywność, wy-
czucie estetyki czy wiedza na temat roślin. Jednakże równie is-
totną częścią tej pracy jest umiejętność dopasowania swoich
pomysłów do wymagań i gustu klienta. Największa trudność jest
taka, żeby się podobało odbiorcy. Dlatego florysta zadaje klien-
towi wiele pytań, poczynając od tego, dla kogo ten bukiet ma
być i co ta osoba mniej więcej lubi, kończąc na kwestiach fi-
nansowych. Dobrze jest dobierać rośliny w ten sposób, aby
miały podobną trwałość. Są kwiaty, których się nie łączy z za-

Z zamiłowania

P a s j e  b i b l i o t e k a r z y

do kwiatów

https://www.facebook.com/bibliotekanabiskupiej
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  nowe trendy >>>
sady, np. żonkili z innymi roślinami, bo wy-
dzielają one śluz do wody, który zmniejsza
trwałość innych roślin – mówi Monika. Za-
znacza również, że ta praca zdecydowanie
nie należy do najłatwiejszych: Nie jest tak,
że pani w kwiaciarni tylko siedzi i wącha
kwiatki. Trzeba podkreślić, że to jest ciężka
fizyczna praca. Szczególnie, kiedy przycho-
dzą dni, kiedy jest naprawdę dużo zamó-
wień, np. na 1 listopada, walentynki czy
Dzień Matki. Stoisz cały dzień, dużo nosisz... 

Podczas wywiadu trudno było się po-
wstrzymać od zapytania o porady flory-
styczne. Na pytanie, jak przedłużać życie
ciętych kwiatów, Monika odpowiedziała
z uśmiechem: Po prostu wymieniać wodę,
myć wazon i podcinać końcówki roślin.
Także tym kwiatom o zdrewniałych łody-
gach. Jak roślina zostaje wyjęta z wazonu
w kwiaciarni, to wiadomo, że mija jakiś
czas, zanim ją z powrotem włożysz do wody.
Ta końcówka zaczyna trochę przysychać,
komórki się zasklepiają i przez to roślina nie
pobiera dobrze wody. Podpytaliśmy też
o triki, które stosują floryści w swojej pracy:
Trik florystyczny jest taki, że dodaje się cie-
płej wody i cukru, aby szybciej się kwiaty
otworzyły, ale to nie przedłuża ich trwało-
ści, wręcz przeciwnie. Ten sposób jest wyko-
rzystywany najczęściej przy peoniach
i liliach.

W pracy bibliotekarskiej specjalnością Mo-
niki jest literatura dla dzieci młodzieży. Jakie
lektury o kwiatach szczególnie rekomenduje
dla młodszych Czytelników? Jest dużo faj-
nych wydawnictw. Ostatnio została wydana
„Wielka Księga Kwiatów” Youvala Zommera
dla dzieci, w dużym formacie, z bardzo ład-
nymi rysunkami. Wyszła również ksią-
żeczka „Niesamowite nasionka” Ewy Podleś,
w której jest pokazane, co się stanie po ich
zasianiu. Warto dodać, że obie pozycje są już
dostępne w księgozbiorze Biblioteki na Bis-
kupiej.  

Nie da się ukryć, że Monika bardzo zaim-
ponowała nam swoją wiedzą, a jej zamiłowa-
nie stanowi dowód na to, jak wiele radości
można czerpać z kontaktu z florą. Przy okazji
dowiedzieliśmy się, że w czasie publikacji ni-
niejszego numeru „Bibliotekonu Praskiego”
na rynku pojawią się już m.in. dalie, cynie,
mieczyki, hortensje, peonie, goździki brodate
czy eustomy. Warto być blisko kwiatów,
w końcu jak mawiał austriacki poeta i pro-
zaik Peter Rosegger: „Kwiat żyje, kocha
i przemawia cudownym językiem”.

https://www.warszawa-pragapd.sowwwa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&001=Ursynow21001666
https://www.warszawa-pragapd.sowwwa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&001=TMS%20M21000042


12 BIBLIOTEKON PRASKI 1_2021

Autor: Ryszard Ćwirlej / Tytuł: Niebiańskie osiedle
/ Wydawnictwo: Czwarta Strona / Gatunek: Kry-
minał, powieść sensacyjna
Chcesz znaleźć spokój i ciszę? Chcesz w tym zwariowa-

nym świecie trafić do wymarzonego miejsca, w którym

otoczą cię życzliwość, miłość i ciepło płynące wprost

z serca? Każdy ma prawo do zasłużonego odpoczynku po

ciężkiej pracy. Ty również możesz mieć to wszystko na wy-

ciągnięcie ręki. Niebiańskie Osiedle czeka na ciebie.

Czy można sprzedawać miejsca w niebie? Czy ktoś sko-

rzysta z takiej oferty? Ile to kosztuje? Czy to uczciwe? Mo-

ralne? Nowa seria, nowy bohater, uznana jakość. Ryszard Ćwirlej, prawdziwy mistrz

kryminału, pokazuje zupełnie nowe oblicze! Poznajcie Marcina Engela – mistrza świata

w kłopotach, dziennikarza śledczego z Poznania, mieszkającego w Warszawie.

Autor: Krzysztof Piesiewicz, Mikołaj Jazdon / Tytuł:

Kieślowski. Od Bez końca do końca / Wydawnic-

two: Wielka Litera / Gatunek: Biografia
Krzysztof Kieślowski – jeden z najwybitniejszych, rozpo-

znawalnych na całym świecie polskich reżyserów filmo-

wych – i jego przyjaciel, najbliższy współpracownik oraz

autor scenariuszy do najgłośniejszych filmów – adwokat

Krzysztof Piesiewicz. Już ich pierwsze spotkanie nosi zna-

miona legendy – zostało zaaranżowane przez wybitną pol-

ską reportażystkę Hannę Krall. Spotkanie twórców okazało

się przełomowe dla każdego z nich – dzięki niemu kino

Kieślowskiego obrało nowy kierunek, a Piesiewicz, obok czynnego trwania na urzędzie ad-

wokata, stał się wybitnym scenarzystą filmowym. W rozmowie z Mikołajem Jazdonem Pie-

siewicz przybliża prywatną sylwetkę reżysera i ujawnia szczegółowe okoliczności powstania

scenariuszy jego najwybitniejszych filmów. Opowiada o przyjacielu przez pryzmat jego fil-

mowej biografii i wspólnych prac nad scenariuszami. Kreśli rozległe społeczne tło, przy-

wołuje polityczne i historyczne konteksty interpretacyjne, tłumaczy, co i jak wpłynęło na

ostateczny filmowy kształt Dekalogu i innych filmowych arcydzieł, które do dziś okazują się

w swojej wymowie uniwersalne i aktualne dla widzów na całym świecie.

Autor: Haruki Murakami / Tytuł: Podziemie. Naj-
większy zamach w Tokio / Wydawnictwo: Czarne /

Gatunek: Reportaż

20 marca 1995 roku sekta Aum rozpyliła w tokijskim met-

rze trujący sarin. W wyniku zamachu, który w zamyśle miał

być pierwszym krokiem do zbawczej apokalipsy, zginęło

dwanaście osób, a co najmniej kilka tysięcy zostało ran-

nych. Kilkaset trwale ucierpiało na zdrowiu.

Haruki Murakami próbuje zrozumieć motywację zama-

chowców i często zaskakujące zachowanie ofiar – wielu

pasażerów nieśpiesznie opuściło pociągi, udało się do

pracy i dopiero po paru godzinach zgłosiło się do szpitala. Wybitny pisarz rozmawia z po-

szkodowanymi, świadkami i członkami sekty, by przedstawić nam ich relacje, a następ-

nie zadaje pytania bez łatwych odpowiedzi. Czy atak był przypadkowym incydentem, czy

wydarzeniem, które ujawniło mroczne oblicze Japonii? Czy to możliwe, że przemilczane

potrzeby duchowe Japończyków zostały tak dalece wyparte, że powróciły w tej spotwor-

niałej formie?

Autor: Marek Rybarczyk  / Tytuł: Elżbieta, Filip,
Diana i Meghan. Zmierzch świata Windsorów /
Wydawnictwo: Muza / Gatunek: Biografie
Od lat śledzimy dzieje rodziny Windsorów. Choć brytyjską

monarchię zna niemal każdy, to większość z nas nie zdaje

sobie sprawy z dramatów, jakie przez lata rozgrywały się

za bramami Pałacu Buckingham. Życie królewskiej pary,

Elżbiety i Filipa, było źródłem wielu, jeśli nie większości,

problemów Windsorów. Skandal gonił skandal. Małżeń-

stwa ich kolejnych dzieci kończyły się. Inwazja dziennika-

rzy, aparatów i kamer na królewską rodzinę sprawiła, że

skrzętnie skrywane tajemnice znalazły się na pierwszych stronach tabloidów. Skostniała mo-

narchia nie nadążała za nowoczesnością. Ostatnią próbą luzowania dworskiego gorsetu było

wpuszczenie za mury pałaców Windsorów amerykańskiej rozwódki Meghan Markle. Książka

powstała w historycznym momencie. Królowa Elżbieta ma prawie 95 lat. Nadchodzi kres

pewnej epoki i małżeństwa, którego dzieje stały się telenowelą przełomu XX i XXI wieku.

W tle pojawiają się pytania, czy następca tronu książę Karol będzie w stanie udźwignąć cię-

żar korony? Czy Brytyjczycy zaakceptują jako swoją królową Kamilę? Jaka naprawdę była

Diana? Jaki wpływ na decyzje podejmowane przez Harry'ego ma Meghan? Dlaczego Win-

dsorowie stracili szansę na wspaniałą czwórkę Meghan, Harry, Kate, Willliam?

Autor: Carlos Ruiz Zafon / Tytuł: Miasto z mgły
/ Wydawnictwo: Muza / Gatunek: Opowiada-
nia
Ostatnia książka Carlosa Ruiza Zafona. Młody chło-

pak odkrywa, że chce zostać pisarzem, kiedy jego

opowieści zaciekawiają bogatą dziewczynę, która

skradła mu serce. Budowniczy ucieka z Konstantyno-

pola z projektami sekretnej biblioteki. Dziwny dżen-

telmen zachęca Cervantesa do napisania książki, jaka

jeszcze nigdy nie powstała. Gaudí, płynący na pokła-

dzie transatlantyku zachwyca się parą i światłem –

materią, z której powinny być zrobione miasta. Miasto z mgły, ostatnia książka Carlosa

Ruiza Zafona, jest poszerzeniem literackiego świata Cmentarza Zapomnianych Książek.

Ten zbiór jedenastu opowiadań pokazuje wszystkie cechy pisarstwa Zafona, ale subtel-

nie, jakby przez mgłę wszechobecną w jego literackich obrazach. Te opowieści mogłyby

stać się elementami większej całości, a jednak pisarz puścił je wolno, dając im osobne

życie. Może po to, by ukazały w pełni wyjątkowość jego prozy tym, którzy nie mieli jesz-

cze okazji zajrzeć do powieści mistrza? W każdym z opowiadań jest charakterystyczna at-

mosfera jego najbardziej znanych utworów – delikatny smutek, dystans i zaduma, są

nawiązania wprost do cyklu o Cmentarzu Zapomnianych Książek, jest też ukłon w stronę

jednego z mistrzów Zafona – Miguela de Cervantesa. Wszystko pełne pisarskiej magii ty-

powej dla autora, który sprawił, że jak nigdy wcześniej potrafiliśmy marzyć.

Czytelnicy
polecają

Autor: Agnieszka Lingas-Łoniewska / Tytuł:

Przyjdę, gdy zaśniesz. On tylko czeka, aż zamkniesz
oczy / Wydawnictwo: Słowne / Gatunek: Thriller
Mroczny, wciągający thriller z niespodziewanym zakoń-

czeniem – autorka tworzy przerażającą psychopatyczną

rzeczywistość, od której nie można się oderwać.

Po tragicznej śmierci macochy dwudziestoletnia Iga musi

się zająć młodszym bratem. Studia, nastolatek w okresie

buntu i ojciec, na którego nie można liczyć – Idze nie jest

łatwo. Gdy myśli, że dłużej nie da rady, otrzymuje niespo-

dziewane wsparcie. A w jej sercu pojawia się nadzieja, że najgorsze już za nią. To, co za-

czynało się jak piękny sen, szybko zmienia się jednak w prawdziwy koszmar. W życiu Igi

dochodzi do coraz to nowych tajemniczych zdarzeń, a ona sama nie wie już, komu ufać.

Czy wpada w paranoję, czy też naprawdę ktoś próbuje przejąć kontrolę nad jej życiem? Iga

nie zrobiła przecież nic złego. A przynajmniej tak jej się wydaje.

Opisy książek pochodzą od wydawców

https://www.warszawa-pragapd.sowwwa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&001=Op2021001530
https://www.warszawa-pragapd.sowwwa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&001=KOR%20G21000085
https://www.warszawa-pragapd.sowwwa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&001=pl2021000799
https://www.warszawa-pragapd.sowwwa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&001=BDN%20G21001094
https://www.warszawa-pragapd.sowwwa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&001=Op2021001667
https://www.warszawa-pragapd.sowwwa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&001=Bel%20M21001517
https://www.warszawa-pragapd.sowwwa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&001=Bel%20M21001517
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Czytelnicy
polecają

Autor: Katarzyna Majgier / Tytuł: ABRAKA-

DABRA… Mamy problem! / Wydawnictwo:

Nasza Księgarnia / Gatunek: Powieść przygo-

dowa z wątkiem fantasy

Lampa Aladyna na osiedlowym śmietniku równa się

KŁOPOTY. I to jakie! Kamilowi, Patrykowi i Antkowi

nauczyciele przestają stawiać (zasłużone) jedynki,

oczywiście ku niezadowoleniu całej klasy. Mała

Misia dostaje od dżina cudzego pieska. Tata Misi

dostaje dziesięć milionów na konto… oraz wezwa-

nie na policję. Wygląda na to, że tylko Daria, która

ma w szkole opinię szarej myszki, wie, jak uratować

sytuację… a także antykwariat i pewnego smutnego chłopca.

Książka wyróżniona w V Konkursie Literackim im. Astrid Lindgren na współczesną książkę

dla dzieci i młodzieży.

Autor: Marcin Dimiter / Tytuł: Przewodnik dla

audiokulturalnych (t. 2) / Wydawnictwo: Ada-

mada / Gatunek: Literatura popularno-nau-

kowa

W czterech zasadniczych częściach, korzystając

z umiejętnie dobranych słów, autor opisał świat

dźwięków. W książce znajdziemy definicję określenia

„audiokulturalni”, historię dźwięków, informacje o ich

różnorodności, brzmieniu czy nasyceniu. Przeczytacie

również o pejzażu dźwiękowym, jego wpływie na

człowieka, rejestrowaniu odgłosów przyrody, smogu

akustycznym czy znikających dźwiękach w prze-

strzeni wspólnej i prywatnej.  Co słychać? Nie, nie pytamy, co u Ciebie, choć mamy na-

dzieję, że wszystko w porządku. Chcemy porozmawiać o świecie otaczających nas

dźwięków. Wyjaśnimy, co to jest pejzaż dźwiękowy i jak się w nim poruszać. Ale przede

wszystkim wspólnie zastanowimy się, jak zostać bardzo audiokulturalną osobą.

Autor: Magdalena Witkiewicz / Tytuł: Tajemnica

lasu / Wydawnictwo: Skarpa Warszawska /

Gatunek: Powieść przygodowa

Z nastaniem wiosny miasteczko budzi się do życia.

A wraz z nim rezolutna banda z Burej. Tymon jest

zupełnie zwyczajny. Tak przynajmniej uważa.

Szybko jednak okazuje się, że przez wydarzenia

w miasteczku i okolicznym lesie, w rzeczywistości

jest zupełnie inaczej, a ciekawa historia może ura-

tować życie. Banda z Burej kolejny raz docieka, do-

pytuje i przeszukuje. Z uśmiechem na twarzy

i energią postanawia odkryć tajemnicę lasu. Opowiedziana z humorem najnowsza

odsłona Bandy z Burej jest nie tylko doskonałą rozrywką dla najmłodszych, ale też

dla tych, którzy tęsknią za dzieciństwem i przygodami.

W cyklu: 1. Tajemnica piwnicy w bibliotece, 2. Tajemnica fałszywego Mikołaja.

Autor: Marcin Pałasz / Tytuł: Od ucha do ucha /

Wydawnictwo: Literatura / Gatunek: Opowia-

dania

Kontynuacja historii 13-letniego Gucia, próbującego zdo-

być serce Lutki. Tak, to była historia opisana w książce

„Licencja na zakochanie!”. Teraz możemy przekonać się,

co było dalej.  Książka to wybuchowa mieszanka wątków

romantycznych i kryminalnych, sploty niesamowitych

przypadków i przekomicznych zbiegów okoliczności, czyli

po prostu… wakacje kilkorga nastolatków przedstawione

przez niezawodnego Marcina Pałasza. Lubisz się śmiać –

będziesz szczęśliwy! A jeśli nie lubisz…i tak będziesz się śmiać :)

Autor: Lizzy Stewart / Tytuł: W moim ogrodzie jest

tygrys / Wydawnictwo: Zielona Sowa / Gatunek:

Opowiadanie

Mała Natka bardzo się nudzi, więc babcia proponuje jej,

aby wyszła do ogrodu i poszukała mieszkającego tam

tygrysa. Natka uważa, że jest już za duża, by wierzyć

w zmyślone historyjki! Wszyscy przecież wiedzą, że ty-

grysy żyją w dżungli, a nie w ogrodzie starszych pań.

Nawet gdy Natka zauważa motyle o skrzydłach więk-

szych niż jej dłoń oraz rośliny, które próbują pożreć jej

zabawkową żyrafę, a nawet niedźwiedzia polarnego, który wybrał się na ryby, dziew-

czynka nadal twierdzi, że NA STO PROCENT nie ma możliwości, by w ogrodzie był ty-

grys… Ale czy na pewno?

Autor: Agnieszka Stelmaszyk / Tytuł: Za-

gadka purpurowej orchidei / Wydawnictwo:

Wilga / Gatunek: Powieść przygodowa z wąt-

kiem kryminalnym

Purpurowa orchidea to zagrożony wyginięciem

kwiat, którego ostatni okaz na świecie rośnie

w trudno dostępnej azjatyckiej dżungli. Misji od-

nalezienia go i ocalenia gatunku podejmuje się bo-

tanik Paul Flynn. Okazuje się jednak, że dociera

na miejsce za późno – kwiat zostaje skradziony

przez najemników wynajętych przez bogatego ko-

lekcjonera. W tym samym czasie w trakcie konfe-

rencji organizowanej w ramach szczytu klimatycznego w tajemniczych okolicznościach

znika jedna z prelegentek Alicja Szafrańska, która badała wpływ ludzkiej działalności na

globalne ocieplenie. Niewiele później czwórka przyjaciół z Klubu Przyrodnika – Natalia,

Zuzanna, Tymek i Dominik – dowiaduje się o zaginięciu mieszkającego w pobliżu Wik-

tora Orlińskiego. Nikt nie wie, gdzie podział się starszy mężczyzna, ale jego ukochana

szklarnia została wcześniej zdemolowana przez nieznanego sprawcę. Nastolatki posta-

nawiają zbadać tę sprawę i spróbować rozwikłać tajemnicę zaginięcia zaprzyjaźnionego

sąsiada. Szybko zwracają uwagę na wskazówki łączące jego zniknięcie ze sprawą Alicji

Szafrańskiej. Nie spodziewają się jednak, że tym samym natrafią na ślad kryminalnej in-

trygi, przez którą może im grozić śmiertelne niebezpieczeństwo…

Wielowątkowa historia stanowi 1 tom cyklu Klubu Przyrodnika.

Autor: Jerzy Rafalski / Tytuł: Oko w oko

z Czarną Dziurą / Wydawnictwo: Multico /

Gatunek: Literatura popularnonaukowa

Książka autorstwa znanego popularyzatora astronomii,

który jak nikt inny potrafi niezwykle barwnie opowiadać

o planetach, gwiazdach i rozmaitych zjawiskach dzie-

jących się w kosmosie. Stanowi 45 dziwacznych pytań

i nie mniej zaskakujących odpowiedzi, z których do-

ciekliwy czytelnik dowie się, czy na pewno w dzień nie

widać gwiazd, jak gołym okiem odróżnić planetę od

gwiazdy, czy superksiężyc jest naprawdę super, co pada z nieba na różnych planetach, czy pla-

nety śmierdzą i która z nich pływa w wodzie, albo też czy wodą można ugasić Słońce i jak zo-

baczyć tytułową czarną dziurę.  Zabawne ilustracje są dziełem Tomasza Samojlika.

https://www.warszawa-pragapd.sowwwa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&001=WoG21001799
https://www.warszawa-pragapd.sowwwa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&001=WAR%20PPL||21000619
https://www.warszawa-pragapd.sowwwa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&001=LESZ%200012021000915
https://www.warszawa-pragapd.sowwwa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&001=WoG21002133
https://www.warszawa-pragapd.sowwwa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&001=WAR%20PPL%7C%7C21000455
https://www.warszawa-pragapd.sowwwa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&001=WAR%20PPL%7C%7C21000500
https://www.warszawa-pragapd.sowwwa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&001=WoG21003111
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TRUDNY
NORWID?

Rok 2021 – pod oficjalnym patronatem Cypriana Norwida –
sprzyja refleksji nad twórczością poety. 

Urodzony 24 września 1821 r. w dworku we wsi Laskowo-
Głuchy, był Norwid związany mentalnie z Mazowszem do końca
życia. Mentalnie-li tylko, bowiem nie dane mu było powrócić
do kraju tego, gdzie któż o mnie stoi (…) – jak pisał w zakoń-
czeniu „Mojej piosnki II”. Bez rodziny, bez bliskiej osoby, choćby
jednej, odrzucony przez wielu. A przecież tak pewny swej war-
tości jako twórcy. Trzeba dodać – twórcy nowoczesnego, daleko
odbijającego od głównego nurtu romantyzmu.

Jako czterolatek stracił matkę, odtąd będzie – razem z ro-
dzeństwem – wychowywany przez dalszą rodzinę. Jako szes-
nastolatek wstępuje do szkoły malarskiej w Warszawie. Trzy lata
później debiutuje w prasie jako poeta i zawiera pierwsze zna-
jomości w środowisku literackim. 

Jako dwudziestojednolatek odbywa pierwszą podróż zagra-
niczną do Niemiec i Włoch. W 1846 r. przenosi się do Berlina
i nawiązuje kontakty z emigracją. Tam zostaje aresztowany
z powodów politycznych. Po uwolnieniu, przez Brukselę, udaje
się do Rzymu, następnie do Paryża. Nie korzysta z carskiej
amnestii, by powrócić do kraju. Wybiera emigrację w poczuciu
misji twórczej. Ma 32 lata. W tymże czasie odbywa podróż do
Ameryki, do Nowego Jorku.

Nie zrobił kariery w Stanach, ale jako pierwszy polski ro-
mantyk zobaczył Nowy Świat. W połowie 1854 r. wraca do Pa-
ryża. Ten drugi pobyt paryski przyniósł bogaty plon literacki,
a utwory jego zaczęły spotykać się z większą przychylnością kry-
tyki niż uprzednio. Niemniej jednak bieda i postępująca głu-
chota powodują, iż poeta zostaje pensjonariuszem Domu Św.
Kazimierza (przytułek w Ivry na przedmieściach Paryża). Spę-
dzi tam swoje ostatnie lata – samotny, zapomniany, zgorzkniały.
Umiera 23 maja 1883 r., zostaje pochowany w zbiorowej mogile
– początkowo – na cmentarzu w Ivry.  Po pięciu latach jego pro-
chy przeniesiono do zbiorowej mogiły w Montmorency, po ko-
lejnych 15 latach, gdy skończyła się koncesja cmentarna
– trumnę ostatecznie złożono pod obecną kamienną płytą
i ozdobiono skromnym, wapiennym nagrobkiem. 

Po raz pierwszy nagrobek remontowano w latach 50. XX w.
Obecnie, co jest wielce pocieszające,  znowu trwają prace re-
nowacyjne. – Ten grób poddano konserwacji w 2007 roku –
przypomina dyrektor Instytutu Polonika w Instytucie Książki,
Dorota Janiszewska-Jakubiak, w wypowiedzi dla portalu londy-
nek.net. – Czas, a przede wszystkim warunki klimatyczne po
kilkunastu latach zrobiły jednak swoje – miejsce ostatecznego
pochówku Norwida wymaga teraz solidnego odświeżenia, co
jako Instytut finansujemy i koordynujemy – dodaje.

Pisać o Norwidzie trzeba z wielu perspektyw. Na pewno nie
wolno zamykać go w nawiasie romantyzmu. Jest to bowiem
poeta na wskroś uniwersalny, wpisujący się w kulturę europej-
ską, nowoczesny. Poeta nie mieścił się w przestrzeni kultury
XIX w. Wyrastał ponad nią. Jego myśl, sposób filozofowania
określić można filozofią bytu. Nie wkomponował się w oczeki-
wania współczesnych mu, by być wieszczem narodowym.

– Mimo ponad stuletnich wysiłków czytelniczych oraz inter-
pretacyjnych nie został Norwid do końca zdefiniowany jako
człowiek i artysta; co więcej – w wielu aspektach jest dla nas
nadal zagadką – mówił, w rozmowie z Programem Drugim Pol-
skiego Radia, prof. Kazimierz Braun. Inny badacz twórczości
Norwida – Stanisław Falkowski (autor najnowszego opracowa-
nia pt.: Gladiator prawdy – przyp. aut.) –  również na antenie
radiowej Dwójki, stwierdza: Norwid pisał o wszystkim, co czło-
wieka dotyczy, a zwłaszcza o wszystkim, co go obowiązuje. Jest
on – choć umarł ponad sto lat temu – poetą naszych czasów.

Spotkanie z drugim człowiekiem było dla Norwida czymś
w rodzaju sakramentu. Miał pretensje do Polaków, że nie po-
trafią ze sobą poważnie rozmawiać przez czas dłuższy niż kilka
minut – mówił w Dwójce autor książki Gladiator prawdy.

Jakim więc konkretnie poetą jest Norwid? O zwycięstwie po-
śmiertnym i obecności Norwida w świecie współczesnym de-
cyduje m.in. „chrześcijańska współczesność” poety. Duchowość
religijną Norwida nazwano profetyczną, zapowiadającą klimat
Kościoła posoborowego. Znakiem Eucharystii opatrzył Norwid
najważniejsze swoje utwory, w których reinterpretował pojęcia
ojczyzny, narodu, społeczeństwa, człowieka, sztuki, śmierci
wreszcie. 

Filozof i badacz literatury Władysław Stróżewski mówi o od-
wróceniu perspektywy sakralnej w twórczości Norwida: otóż
sztuka, w swym najdoskonalszym kształcie, jest znakiem Boga.
Sacrum uobecnia się w świecie, wkracza w naszą egzystencję,
staje się naszym udziałem. 

Pamiętać przy tym należy, co z całą mocą podkreślał Ireneusz
Opacki z Uniwersytetu Śląskiego, iż romantyzm był epoką od-
krycia „człowieka historycznego”. To znaczy: człowieka wroś-
niętego w swój czas. Rozumieli romantycy, że życie jednostki

|  Katarzyna Nowak,
Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 44

Słów kilka o poecie

w 200. rocznicę urodzin

https://www.facebook.com/K.Nowak1111
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zakorzenione jest w biegnącym „czasie historii” i nic z tych his-
torycznych karbów nie jest w stanie owego życia uwolnić. Nie
ma człowieka poza historią. Zaś ów „człowiek historyczny”
kształtuje swój czas poprzez Sacrum. 

Zwykło się mówić o romantyzmie, iż stworzył „ojczyznę
wśród chmur”, nierzeczywistą, mityczną, mistyczną wręcz.
W dużej mierze tak było. Polacy pozbawieni po rozbiorach
własnego państwa, rozsiani po świecie, szukający w tych wa-
runkach więzi narodowej w pamięci o własnej przeszłości i we
wspólnocie tradycji – tworzyli „ojczyznę narodowych mitów”,
zakorzenioną bardziej w świecie idei niż w konkretnej prze-
strzeni geograficznej. To była „Polska zastępcza”, odmierzana
symbolicznymi śladami Polaków. Polska mityczna. Ta szła
wszędzie za tymi, którzy chcieli ją ponieść na krańce ówczes-
nego świata.

Ale romantykom, w tym Norwidowi, dana była jeszcze inna
Polska. Ta, do której tęsknota była najdotkliwsza:

Żeby to zamiast cudnych tych cyprysów
I słoneczności tej, co razi w oczy,
I Colosseum (rudych gniazda lisów!),
Płaczącej brzozy dopatrzyć warkoczy,
A zamiast ziemi, popiołów i gruzów
I połamanych waz etruskich – żeby                                                                    
Popodlewanych zagony arbuzów, 
I choćby trochę polskiej dotknąć gleby… 

(Norwid, W albumie)

Tak pisał Norwid „poeta i sztukmistrz” – a także romantyczny
wojażer, złakniony oglądu zabytkowych śladów wielkiej kultury
ludzkości. I oto w południowym pejzażu „cudnych cyprysów”
i jasnego słońca przychodzi tęsknota za widokiem polskiej
brzozy. Oto Norwid – ów miłośnik antyku i historiozof, w któ-
rego wizjach – jak pisał Wacław Borowy – czuje się jakiś wicher
historii i ukazuje się widok na ogromne przestwory dziejów,
nagle pragnie dotyku najprostszego: dotyku polskiej gleby. I tu
górę nad tym wszystkim bierze Polak. Miłość do ojczyzny oka-
zywała się nie tylko miłością do narodowych ideałów, ale także
miłością do konkretnej krainy, miłością do ziemi, której nieod-
łącznie towarzyszyła tęsknota do zmysłowego, fizycznego z tą
krainą kontaktu. 

Taka właśnie jest poezja Norwida – na wskroś romantyczna
i na wskroś współczesna. I polska, i europejska zarazem, czego
wyrazem są obchody Roku Norwidowskiego w kraju i za grani-
cami. A jest to tylko jeden z wielu jej wątków. Bo o twórczości
Norwida można by jeszcze dużo pisać i czerpać z jej pokładów
jak świeżą wodę ze studni.   

Warto dodać, iż Instytut Książki we współpracy z Instytutem
Kultury Polskiej w Londynie postanowił uczcić 200. rocznicę
urodzin poety filmem, zapraszając do jego realizacji wybitnych
twórców animacji – braci Quay. Produkcja miała premierę
w sieci 12 kwietnia. 12-minutowa produkcja o Norwidzie skie-
rowana jest do widza zagranicznego i będzie promowana w In-
ternecie i mediach społecznościowych, głównie w angloję-
zycznym obszarze językowym. Film nosi tytuł: „Vade-mecum”
i wykorzystuje elementy animacji, jak również materiały archi-
walne, w tym oryginały prac malarskich i manuskryptów arty-
sty. 

Albowiem Bóg nie powiedział
wstań i idź

został na drewnianej pryczy
za mgłą spojrzenia

nieruchomy
bezimienny

Bo nie jest boskim zamysłem 
czynić cuda widoczne

dla wszystkich

On daje poecie 
ocalenie w słowie

w tym przeklętym 
błogosławieństwie

w tym drobnym 
artefakcie odkrywanym

przez późnego wnuka

(Katarzyna Nowak, ŁAZARZ POLSKI
pamięci C.K. Norwida)

Poznałam go dawno temu 
w Weronie na tej ulicy gdzie

Kapuletich i Montekich domy 
umierały w opuszczonych ogrodach 

Zapamiętałam 
twarz spokojną i smutną
Potem szukałam go długo 

że może zdrowszy weselszy...

A on wciąż tęsknoty pełen
wędrował słowem do kraju tego

gdzie by go przygarnąć kto miał

I nie było miejsca nad 
mazowiecką równinę

bardziej bolesnego i słodkiego
Ani brzegi Nowego Świata 
ani starego Paryża uliczki
gdzie szczury w zaułkach

i zimne prycze w przytułku

Tylko to pomieszkanie 
w łagodnym oku błękitu

Ale niezgoda na świat wciąż ta sama 
i u mnie...

wtedy go odnalazłam

(Katarzyna Nowak, STARY ZNAJOMY)

https://www.youtube.com/watch?v=ItQPy9QJLlk
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Na taką sobotę czekaliśmy długo. Wreszcie po wielu miesią-
cach restrykcji związanych z pandemią, 12 czerwca 2021 roku
w Parku Obwodu Praga AK mieszkańcy Pragi-Południe mogli
spędzić czas wolny na wspólnej piknikowej zabawie. 

Piknik Prasko-Południowe Prezentacje to wydarzenie, które
– jak sugeruje nazwa – pozwala zaprezentować się w swojej
dzielnicy. Projekt współfinansowany przez Urząd Dzielnicy
Praga-Południe m.st. Warszawy powstał z myślą o lokalnych
organizacjach pozarządowych, które w ten sposób dostają
szansę na promocję swojej działalności. Do udziału w wyda-
rzeniu zapraszane są także instytucje kultury, placówki oświa-
towe czy Miejsca Aktywności Lokalnej, które mogą
przedstawić swoją ofertę i zachęcić mieszkańców do współ-
pracy. 

Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla od lat z przy-
jemnością współtworzy program Prasko-Południowych Pre-
zentacji. Wiadomość od organizatora – Fundacji Zwalcz Nudę
– o planowanej tegorocznej edycji pikniku przyjęliśmy z wyjąt-
kową radością, bo oznaczało to, że po długich miesiącach pan-
demicznych obostrzeń, sytuacja ulega poprawie. Nasi
czytelnicy również byli spragnieni ciekawych wydarzeń plene-
rowych w swojej okolicy. Aby sprostać ich oczekiwaniom,
i rzecz jasna, zaprezentować się z jak najlepszej strony, przy-
gotowaliśmy bogaty program działań na czas trwania imprezy
– od 12.00 do 17.00. 

Filia nr 62 z ul. Egipskiej zaproponowała konkurs „Biblio-
teczne prezentacje”, sprawdzający wiedzę na temat wolonta-
riatu i MAL-i działających w Bibliotece. Z pytaniami
najczęściej mierzyli się dorośli, wspomagani przez młodszych
członków rodziny. Na jednych i drugich czekały fantastyczne
nagrody – ciekawe książki i mnóstwo kreatywnych zabawek.
Jak uatrakcyjnić czas najmłodszym i odciążyć rodziców, do-
brze wiedzą bibliotekarki z filii nr 78 przy Majdańskiej. Dzięki
przygotowanym przez nie warsztatom plastycznym, dzieci za-
jęły się tworzeniem przepięknych witraży i zakładek do ksią-
żek. W tym czasie ich rodzice mogli dowiedzieć się, jak działają
biblioteczne MAL-e, dlaczego warto zostać wolontariuszem,
a dziadkowie poznawali ofertę Punktów Wsparcia Cyfrowego
dla seniorów. Wielu wrażeń dostarczył uczestnikom pikniku
quiz z literatury angielskiej, przygotowany przez Wypożyczal-
nię Zbiorów Obcojęzycznych, w którym nagrodami były gry do
bezstresowej i przyjemnej nauki słówek. 

Atrakcji na stoisku bibliotecznym byłoby znacznie więcej (np.
warsztaty ekologiczne i fotobudka, przygotowane przez filię
nr 44), gdyby ulewa nie zmusiła organizatorów do wcześniej-
szego zakończenia pikniku. Jednak mimo niesprzyjającej aury,
tegoroczną edycję imprezy uznajemy za udaną. Dziękujemy Fun-
dacji Zwalcz Nudę za zaproszenie i już zgłaszamy gotowość do
udziału w następnym pikniku Prasko-Południowe Prezentacje,
na którym – mamy nadzieję – Państwa również nie zabraknie.

Jak dobrze prezentować się na pikniku…

Prezentowane zdjęcia zostały udostępnione za zgodą rodziców/opiekunów.

https://www.facebook.com/BibliotekaNaEgipskiej
https://www.facebook.com/BibliotekaNaMajdanskiej
https://www.facebook.com/obcojezyczna


     

Autor krzyżówki: Marek Gołębiowski,
Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 2

Więcej łamigłówek stworzonych

przez bibliotekarzy znajdziesz pod adresem

https://tiny.pl/9hb6m

https://tiny.pl/9hb6m



