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Magazyn Bibliotek Publicznych na Pradze-Południe (17) 1_2018

Konkurs literacko-plastyczny

Niepodległość. 100 powodów do radości



Filie i Oddziały Biblioteki Publicznej im. Z. J. Rumla w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
Wypożyczalnie dla Dorosłych i Młodzieży Kontakt Godziny pracy

Wypożyczalnia nr 3
al. Waszyngtona 2b

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

poniedziałek, środa, piątek 13.00–19.00
wtorek, czwartek 10.00–16.00

Wypożyczalnia nr 18
ul. Grochowska 118

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

poniedziałek, środa, piątek 13.00–19.00
wtorek, czwartek 10.00–16.00

Wypożyczalnia nr 19
ul. Witoszyńskiego 2

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

poniedziałek, środa, piątek 13.00–19.00
wtorek, czwartek 10.00–16.00

Wypożyczalnia nr 24
ul. Grochowska 279

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

poniedziałek, środa, piątek 13.00–19.00
wtorek, czwartek 10.00–16.00

Wypożyczalnia nr 40
ul. Paca 46

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

poniedziałek – piątek 10.00–19.00

Wypożyczalnia nr 44
ul. Grochowska 333a

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

poniedziałek, środa, piątek 13.00–19.00
wtorek, czwartek 10.00–16.00

Wypożyczalnia nr 62
ul. Egipska 7

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

poniedziałek – piątek 10.00–19.00

Wypożyczalnia nr 66
ul. Angorska 14

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

poniedziałek, środa, piątek 13.00–19.00
wtorek, czwartek 10.00–16.00

Wypożyczalnia nr 78
ul. Majdańska 5

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

poniedziałek – piątek 10.00–19.00

Wypożyczalnia nr 89
ul. Grochowska 202

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

poniedziałek – piątek 10.00–19.00

Wypożyczalnia nr 90
ul. Rozłucka 11a

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

poniedziałek, środa, piątek 13.00–19.00
wtorek, czwartek 10.00–16.00

Wypożyczalnia nr 92
ul. Biskupia 50

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

poniedziałek, środa, piątek 13.00–19.00
wtorek, czwartek 10.00–16.00

Wypożyczalnia nr 94
ul. Meksykańska 3

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

poniedziałek– piątek 10.00–19.00

Wypożyczalnia nr 100
ul. Zwycięzców 46

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

poniedziałek, środa, piątek 13.00–19.00
wtorek, czwartek 10.00–16.00

Wypożyczalnia nr 110
ul. Abrahama 10

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

poniedziałek, wtorek, czwartek 14.00–19.00
środa, piątek 9.00–14.00

Oddziały Kontakt Godziny pracy

Dzielnicowa Czytelnia Naukowa nr V
ul. Meissnera 5

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

poniedziałek – piątek 10.00–20.00
sobota 9.00–15.00

Wypożyczalnia
Zbiorów Obcojęzycznych

ul. Meissnera 5

tel. (22) 613 62 73
w. 112 (film, muzyka)

w. 114 (książki obcojęzyczne)
w. 115 (zbiory British Council)

e-mail: obcojezyczna@bppragapd.pl

poniedziałek – piątek 10.00–20.00
sobota 9.00–15.00

Wypożyczalnia Książki Mówionej i Multimediów
ul. Meissnera 5

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

poniedziałek, środa 10.00–18.00
wtorek, czwartek 10.00–15.00

piątek 10.00–12.00

Dział Komputeryzacji i Edukacji Informatycznej
ul. Meissnera 5

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

poniedziałek – piątek 10.00–20.00
sobota 9.00–15.00

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 Godziny pracy

Biblioteka nr 2
ul. Witoszyńskiego 2

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

poniedziałek, środa, piątek 13.00–19.00
wtorek, czwartek 10.00–16.00

Biblioteka nr 16
ul. Walewska 7a

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

poniedziałek, środa, piątek 13.00–19.00
wtorek, czwartek 10.00–16.00

Biblioteka nr 42
ul. Biskupia 50

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

poniedziałek, środa, piątek 13.00–19.00
wtorek, czwartek 10.00–16.00

Biblioteka nr 45
ul. Meksykańska 3

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

poniedziałek – piątek 10.00–19.00

Biblioteka nr 47
ul. Paca 46

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

poniedziałek – piątek 10.00–19.00

Biblioteka nr 55
ul. Egipska 7

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

poniedziałek – piątek 10.00–19.00

Biblioteka nr 67
ul. Abrahama 10

tel. (22) 672 47 01
e-mail: bd67@bppragapd.pl

poniedziałek, wtorek, czwartek 14.00–19.00
środa, piątek 9.00–14.00
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Szanowni Czytelnicy, 

oddając w Państwa ręce nowy, siedemnasty już numer
„Bibliotekonu” - Magazynu Bibliotek Publicznych na Pra-
dze-Południe, pragnę zwrócić uwagę na niezwykle ważną
rocznicę – 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodle-
głości. Południowopraska Biblioteka Publiczna im. Zyg-
munta Jana Rumla przez cały 2018 rok organizuje szereg
wydarzeń, dzięki którym chcemy uczcić tę wyjątkową
datę, zapisaną na kartach polskiej historii. 
W „letnim” numerze szczególnie polecamy rozmowę
z Marią Wiśniewską, uczestniczką Powstania Warszaw-
skiego, która opowiedziała nam o tym bohaterskim zry-
wie przeciwko okupantowi z punktu widzenia łączniczki
Batalionu „Parasol”. 
Wspomnieć należy także o zorganizowanym przez Bib-
liotekę konkursie literacko-plastycznym „Niepodległość.
100 powodów do radości”, o którym informuje artykuł,
relacjonujący galę wręczenia nagród jego laureatom. Na
okładce znajdą Państwo zdjęcia kilku nagrodzonych prac.
Jak zwykle polecamy materiały, opisujące bieżącą dzia-
łalność naszych filii i oddziałów, m.in. bibliotek dziecię-
cych, organizujących warsztaty i lekcje dla najmłodszych
Czytelników. Dzięki tym spotkaniom pokazujemy, że czy-
tanie od najmłodszych lat jest niezwykle atrakcyjną formą
spędzania wolnego czasu, a biblioteka od dawna nie jest
jedynie miejscem składowania książek, a prawdziwym
centrum kulturalnym.
Dzięki artykułom „Czytaj, podróżuj, odkrywaj” i „Czy-
tam – jestem wolny”, wspomnimy najważniejsze wyda-
rzenia edukacyjno-kulturalne, które miały miejsce
w pierwszym półroczu działalności Biblioteki – festiwal
czytelniczy PRAGnienie czytaniA oraz Noc Bibliotek. 
Jak co roku, pragnę życzyć wszystkim udanych, bez-
piecznych letnich wojaży i cytując św. Augustyna - „Świat
jest książką i ci, którzy nie podróżują, czytają tylko jedną
stronę”, na te dwa wakacyjne miesiące polecam spraw-
dzony i niezawodny tandem – książkę i podróże.

Mirosława Majewska
Dyrektor Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla
w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
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Jakie piętno wywarło na Pani Powstanie Warszawskie?

To naprawdę niesamowite, jak głęboko tkwi we mnie to Powstanie. Do tego
stopnia, że swoje późniejsze życie związałam z historią. Zrobiłam doktorat, do-
tyczący Szarych Szeregów, zajęłam się Encyklopedią Powstania Warszawskiego,
nad którą powierzono mi pieczę, pomimo mojego niezbyt poważnego charak-
teru (śmiech). Kiedy przechodzę jakąś ulicą od razu widzę, co tam się działo.
A o Powstaniu najdobitniej przypomina mi umiejscowiony w mojej głowie od-
łamek. Zawsze niezwykle poważnie podchodziłam do swojej pracy, byłam łącz-
niczką, czułam się żołnierzem. 
Niezwykle ważną historią, którą pamiętam ze wszystkimi szczegółami, była
próba próba przejścia obrońców Starego Miasta do Śródmieścia górą, w środku
nocy z 1 na 2 września. Otaczali nas Niemcy. To było okropne. Przede mną, jako
pierwsza ustawiła się łączniczka Marysia, później podporucznik „Wacek”.
Byłam trzecia – sprawna fizycznie, biegałam szybko. Dziewczyna zginęła, do-
wódca ciężko ranny. Usłyszałam stanowczy głos „Stójcie. Zaraz przyjdziemy
z noszami”. Nie byłam wykwalifikowaną sanitariuszką, nie podeszłam do ran-
nego dowódcy. Czekałam na pomoc.
Najsilniej przeżyłam jednak mszę świętą po podpisaniu aktu zaprzestania dzia-
łań. W Śródmieściu na dużym placu zebrali się, przede wszystkim, idący do
niewoli. To moje najsilniejsze, ostatnie pożegnanie z powstaniem. Stałam na
samym końcu, pamiętam poważny nastrój i ciszę, spokojne słowa księdza.
Wówczas poczułam, że nie zapomnę tej chwili do końca życia.

– rozmowa z Marią Wiśniewską, łączniczką Powstania Warszawskiego

Wtedy naprawdę
byliśmy razem

fot. Archiwum prywatne. Wakacje nad polskim morzem, Redłowo, 1937 r.

fot. Archiwum prywatne. Wakacje nad polskim morzem z siostrą Ewą i bratem 
Wojtkiem, Redłowo.

Maria Wiśniewska - rocznik 1929, doktor historii, dziennikarka.

Uczestniczka Powstania Warszawskiego, pseudonimy: „Malina”,

„Pucia”. Łączniczka słynnego Batalionu „Parasol”. 

Autorka książek, recenzji, publikacji, m.in. Wielkiej Ilustrowanej

Kroniki Powstania Warszawskiego.
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Pochodzi Pani z rodziny o tradycjach powstańczych. 

To prawda, mój ojciec był powstańcem wielkopolskim. Wówczas przecież od-
zyskaliśmy wolność straconą po tylu latach. To była II Rzeczpospolita, z której
byliśmy dumni. Obchodziliśmy święta związane z Powstaniem Styczniowym:
do dziś pamiętam ich powstańcze pieśni, których uczyliśmy się w szkole.
Wolność straciliśmy 1 września 1939 roku. Warszawa broniła się prawie cały
miesiąc. Wiele rodzin opuszczało teren miasta. Nas czworo dzieci, w tym trzy-
miesięczna Ania…
Ojciec od razu zapisał się do Straży Obywatelskiej przy prezydencie Stefanie Sta-
żyńskim. Ten jedyny raz, kiedy Warszawa skapitulowała, widziałam płaczącą matkę. 

Pani starsza siostra, Ewa, również brała udział w Powstaniu Warszawskim… 

Ewa była już wtedy po maturze na tajnych kompletach, przeszła kurs sanitarny.
Dzięki niej zostałam wciągnięta do konspiracji do Szarych Szeregów. Na pierw-
szym spotkaniu nieźle nas nastraszono, pokazano najtrudniejsze aspekty
służby. Z dziewięciu ochotniczek po tygodniu namysłu zostały tylko cztery. Do
powstania poszłam tylko ja. Siostra zgłosiła się do szpitala. 

Jakie jest Pani najpiękniejsze wspomnienie jeszcze sprzed czasów wojny?

Najmilej wspominam wakacje, rodzinne, pełne swobody. Życie było po prostu
spokojne dokąd żyła mama. Mocno przeżyliśmy wrzesień 1939 roku, wtedy
już wszyscy pomagali i prawie cały miesiąc odpieraliśmy wojska niemieckie
otaczające Warszawę.
Powstanie natomiast trwało dwa miesiące. Ludność cywilna naprawdę nie
chciała się poddać. 

W jakich nastrojach czekaliście na rozkaz rozpoczęcia powstania?

Dosłownie szaleliśmy z radości. Byliśmy wtedy tacy młodzi i tacy szczęśliwi,
że w końcu pokażemy Niemcom naszą siłę. Uważam, że gdyby Powstanie nie
wybuchło, byłaby to straszna klęska.
Godzina W, czyli godzina wybuchu Powstania Warszawskiego jest szczególnie
dla warszawiaków niezwykle podniosłym corocznym wydarzeniem. Jak Pani
zapamiętała moment rozpoczęcia walk?
Mnóstwo osób, które miało wziąć udział w Powstaniu czekało, kiedy ono wy-
buchnie. Wcześniej było wiele alarmów. O godz. 12:00 w Śródmieściu zawyły
syreny, jednak był to alarm nie dla nas. W niektórych dzielnicach walki rozpo-
częto o 16.00. Wtedy do niektórych ta informacja jeszcze nie dotarła. W Śród-
mieściu od rana dugiego dnia powstania walczyliśmy, aby zdobyć główną pocztę.
Pomagałam chłopcom z batalionu „Kilińskiego”, którzy ostrzeliwali pocztę.  

Kiedy wybuchły walki powstańcze miała Pani 15 lat. Czy tak młoda

dziewczyna ma świadomość, że każdy dzień podczas powstania może

być jej ostatnim?

Ani razu nie pomyślałam: co ja tu robię?! Dużo ważniejsze było poczucie, że jes-
tem w wojsku, że ludzie giną, ale dokąd nas to nie spotka, musimy walczyć.
Nie było mowy o narzekaniu na dowództwo.

Czego Pani najbardziej brakowało podczas tych 63 dni walk? Co w ta-

kich chwilach nadaje wtedy sens życiu?

Byliśmy strasznie brudni. Kiedy 2 września, w dniu imienin mojego ojca, od-
wiedziłam niezniszczony jeszcze rodzinny dom, w wannie zostałam porządnie
wyszorowana. 
W naszych szeregach panowała koleżeńska atmosfera, nie spotkało mnie nigdy
nic wulgarnego. Przy dziewczętach nikt nie przeklinał, choć byliśmy naprawdę
z różnych środowisk. Miałam też pewność, że nie zostawią mnie samej. Naj-
chętniej rozmawialiśmy o tym, o tym co by się zjadło. Śpiewaliśmy, żartowa-
liśmy, trzymaliśmy fason… Po prostu byliśmy razem. Wiedzieliśmy, że musimy
wytrwać.

Bibl iotek a  w pe j zażu ż yc ia  kulturowego Pr agi -Południe

fot. Archiwum prywatne. Pierwsze rodzinne wakacje w Orłowie, 1946 r.

fot. Archiwum prywatne. Urodziny koleżanki Krysi, 1942 r. (pierwsza z prawej).

fot. Archiwum prywatne. Pierwsze zimowisko, Świerado ́w, 1948 r.  (pierwsza z lewej).

fot. Archiwum prywatne. Spotkanie kombatanto ́w z młodzieżą szkolną ̨ i komandosami
w Lubińcu, 2015 r.
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fot. Archiwum prywatne. Przy tablicy poległych w Akcji Stamm, Aleja Szucha, 2016 r.

fot. Archiwum prywatne. Zapalenie zniczy upamie ̨tniających Akcję Kutschera na
Cmentarzu Wojskowym, 2015 r.

W 2018 roku Biblioteka otrzymała grant z Programu Rewita-
lizacji Prawobrzeżnej Warszawy, na realizację projektu „Naj-
ważniejsze jest niewidoczne dla oczu” – spotkania z literaturą.
Wraz z partnerem - Fundacją Oczy Serca, która poszerza wie-
dzę mieszkańców o potrzebach osób z różnorodnymi dysfun-
kcjami wzroku, zrealizowane zostaną działania, popularyzujące
czytelnictwo i aktywizujące osoby słabo i niedowidzące. W ra-
mach projektu zorganizowane zostaną spotkania z autorem
książek, dostępnych w postaci audiobooków oraz z zawodowym
lektorem. Młodzież uczestniczyć będzie w warsztatach prowa-
dzonych przez niewidomego przedstawiciela Fundacji Oczy
Serca, podczas których poznają problematykę związaną z ży-
ciem osób niedowidzących. Dodatkowo, uczestnicy projektu

– S P O T K A N I A  Z  L I T E R A T U R Ą

poznają zasady korzystania ze zbiorów oddziału Książki Mó-
wionej, które stanowią doskonałą alternatywę dla książki tra-
dycyjnej. 

Dzięki projektowi osoby z dysfunkcją wzroku, które nie ko-
rzystały dotychczas z Biblioteki, będą miały szansę na aktywne
uczestnictwo i korzystanie z jej bogatych zasobów. 

„Najważniejsze

jest�niewidoczne�dla�oczu”

Działań wojennych zaprzestano 2 października 1944 roku. Czuła Pani

żal, niedosyt?
To nie był żal. Wcześnie straciłam matkę i byłam zbyt dorosła i poważna jak na
swoje piętnaście lat. Pożegnałam się z kolegami, którzy szli do niewoli. Wtedy
poczułam, że nie chcę już z nikim rozmawiać. Znalazłam sobie spokojne
miejsce po mszy. To były ciężkie, trudne przeżycia, ale jednocześnie byłam
dumna, że brałam w nich udział. 
Po wojnie spotykaliśmy się z batalionem „Parasol” nie tylko 1 sierpnia i 1 lis-
topada na cmentarzach. Ciągnęło nas do siebie. Stale się spotykaliśmy i wspo-
minaliśmy. Organizowaliśmy spotkania towarzyskie. Pisaliśmy kronikę. 
Kiedy pracowałam przy Wielkiej Ilustrowanej Kronice Powstania Warszawskiego
wielu powstańców jeszcze żyło i mogło wprowadzić korekty. 

Co by Pani powiedziała osobom, m.in. historykom, którzy negują sens

Powstania Warszawskiego?

Tacy ludzie zawsze będą. Dla tych, którzy walczyli powstanie jest ważne. Byli
i są dumni, że brali w nim udział. Co do historyków… nie można odrywać tych
63 dni od 6 poprzedzających je lat. Nie wiedzą, czym była okupacja. Mieliśmy
czekać, aby nas wykończyli?!

Jest Pani dziennikarką, doktorem historii. Jaką prawdę o Powstaniu

chciałaby Pani przekazać?

Najważniejsza jest dla mnie Encyklopedia Powstania Warszawskiego. Jest ona
prawdziwa. Może za 50 lat historycy odnajdą tam nastrój powstania i zasta-
nowią się, dlaczego trwało ono tak długo. Przecież wszyscy młodsi i starsi byli
ochotnikami. Zostali żołnierzami, bo uznali to za swój obowiązek.

Wysłuchała Katarzyna Chacińska
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„Świat jest książką i ci, którzy nie podróżują, czytają tylko jedną
stronę”. Ów cytat św. Augustyna z pewnością dopisywał wszyst-
kim, którzy postanowili odwiedzić w pewną piękną, słoneczną
sobotę gocławski Park nad Balatonem. Tam bowiem, już po raz
IX, mieszkańcy Pragi-Południe uczestniczyli w festiwalu czytel-
niczym PRAGnienie czytaniA. 

Tym razem, 12 maja, w samo południe, udaliśmy się do świata
podróży, zarówno tych, które wiodą nas w różne zakątki globu, jak
i tych, które odbywamy przemierzając kolejne strony interesują-
cych książek. Wszystko to za sprawą tegorocznego hasła: „Czytaj,
podróżuj, odkrywaj”. Tradycyjnie patronat honorowy nad wyda-
rzeniem, organizowanym przez Bibliotekę Publiczną im. Zyg-
munta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy,
objął Burmistrz Dzielnicy Praga-Południe, Tomasz Kucharski,
a także Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich oraz Warszawskie
Koło Przewodników Miejskich PTTK. Sponsorami wydarzenia były
wydawnictwa: Sklepu Podróżnika oraz Bezdroża, a współorgani-
zatorem Centrum Promocji Kultury na Pradze-Południe.

Rozpoczęcie festiwalu, który w tym roku poprowadziła para
konferansjerów – Małgorzata Kalbarczyk, kierownik filii Biblio-
teki, zlokalizowanych przy ul. Egipskiej 7 oraz aktor, Robert Ma-
zurkiewicz, ogłosił światu oboista Mateusz Żurawski, student
warszawskiego Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Cho-
pina. Uroczystego otwarcia wraz z Dyrektor Biblioteki, Mirosławą
Majewską, dokonał Tomasz Kucharski, a także: wiceburmistrz
dzielnicy, Michał Wieremiejczyk, Przewodnicząca Stowarzysze-
nia Bibliotekarzy Polskich, Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska, za-
stępca Dyrektora Centrum Promocji Kultury, Mirosław Salach,
Rzecznik Prasowy Dzielnicy Praga-Południe, Andrzej Opala,
przedstawiciele sponsorów i patronów oraz przyjaciele Biblioteki.
Każdy zaprezentował fragment ulubionej książki o tematyce po-
dróżniczej. Następnie sceną zawładnęły dzieci i młodzież z pla-
cówek oświatowych, zlokalizowanych na terenie dzielnicy.
Z ogromnym zaangażowaniem przygotowali oni programy arty-
styczne, zachęcające do dalszych i bliższych wojaży. 

Miłym akcentem była wizyta reżysera teatralnego, filmowego
i telewizyjnego, Macieja Wojtyszki, który przybył na zaproszenie

Szkoły Podstawowej nr 246, poprzedzając słowem wstępu przed-
stawienie, pt. „Bromba i przyjaciele”.

Na scenie podziwiać mogliśmy również minikoncerty piosenek
ABBY i Agnieszki Osieckiej, w wykonaniu Teatru N.O.R.A., inter-
pretację „Odysei”, przygotowaną przez Teatr PARADOX, a także in-
scenizację „Targ opowieści” w wykonaniu Stowarzyszenia „Grupa
Studnia O.” i Agnieszki Aysen-Kaim. Na zakończenie festiwalu wy-
stąpił Wojtek Kubiak, pierwszy wokalista zespołu „Mafia”, muzyk
folkowy, rockowy, jazzowy, autor ponad 200 piosenek. 

Zabawnymi przerywnikami, akcentującymi jeszcze dobitniej
podróżniczy charakter festiwalu, były konkursy dla dzieci, pole-
gające na spakowaniu plecaków na czas. Chętni mogli wziąć
udział w minigrze terenowej, sprawdzającej ich znajomość Dziel-
nicy Praga-Południe. Nagrodą w tym konkursie był profesjonalny
plecak, ufundowany przez Wydawnictwo Sklepu Podróżnika. Na-
tomiast książki, które otrzymały występujące na scenie dzieci,
sprezentowało Wydawnictwo Bezdroża. 

Występom scenicznym towarzyszyło wiele atrakcji, odbywają-
cych się na terenie parku. W Namiocie Podróżnika można było
spotkać, m.in. Barbarę Włodarczyk – znawczynię tematyki bli-
skowschodniej, byłą korespondentkę TVP w Rosji, czy ekipę
Chilli Ogórka, przemierzającą świat hippisowskim busem. W na-
miotach odbywały się kiermasze taniej książki oraz animacje dla
najmłodszych Czytelników. Swoje stoiska miały również: pra-
cownia ceramiczna „Kreateria”, Osiedlowe Centrum Plastyki –
Klub Twórczy „Vena”, prezentujące biżuterię artystyczną, cera-
mikę oraz malarstwo, Paulina Kopestyńska, malarka, a także Sla-
viana Holc, prezentująca na stoisku „Bułgarska róża” wyroby na
bazie olejku różanego. Odwiedziły nas także wydawnictwa, m.in.
Bezdroża, Stolica, Literówka. 

Ta wyjątkowo ciepła i bezchmurna sobota przejdzie do historii
wydarzeń kulturalnych, realizowanych na terenie Dzielnicy
Praga-Południe jako kolejne, wielkie święto książki i Czytelników.
Jak co roku udowodniliśmy, że czytanie jest modne, inspirujące,
a życie bez literatury jest o wiele uboższe. 

Za rok widzimy się znowu, tym razem na jubileuszowej, X edy-
cji festiwalu czytelniczego PRAGnienie czytaniA. Do zobaczenia! 

Czytaj, podróżuj, odkrywaj

fot. Archiwum Biblioteki

IX PRAGnienie czytaniA
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prezentacje >>>  

|  Sylwia Alicka, Wypożyczalnia Zbiorów Obcojęzycznych

Mamo, tato, poczytamy?

Każdy rodzic (nawet nieczytający) prag-
nie, aby jego dziecko czytało. Dla nas, do-
rosłych, nauka czytania, to nabywanie
umiejętności odkodowywania znaków,
które tworzą słowa, a te zdania, tworzące
finalny przekaz. Nie zdajemy sobie sprawy
jak intelektualnie skomplikowany jest to
proces i jak abstrakcyjny i wymagający,
w szczególności dla dziecka. Czy nauka
czytania zaczyna się wraz z pójściem do
szkoły, czy znacznie wcześniej? Badania
dowodzą, że dzieci obcujące z książkami
od najmłodszych lat mają mniej proble-
mów w szkole niż ich rówieśnicy, którzy ta-
kiego kontaktu nie mieli. Wprowadzenie
dziecka w świat liter tak, aby w tym świe-
cie pozostało do końca życia, jest nie lada
wyzwaniem i nie zaczyna się w wieku 6
czy 7 lat, lecz znacznie wcześniej. Proces
ten, który można przeprowadzać bezpłat-
nie dzięki gęstej sieci bibliotek publicz-
nych, umownie możemy podzielić na dwa
etapy: kartonikowy i papierowy.

Przygodę z czytaniem zaczynamy od
książek kartonikowych (czasami bez tek-
stu). Dla dzieci świat jest trójwymiarowy,
dlatego książki dla najmłodszych do tego
świata nawiązują. Można je gryźć, smako-
wać (oczywiście nie te wypożyczone w bib-
liotekach ;)), otwierać okienka, dotykać,
poprzez nacisk w odpowiednim miejscu –
wydawać dźwięki. Oddziałują na wszyst-
kie zmysły, co zaspokaja dziecięcą cieka-
wość i potrzebę ciągłego eksplorowania.
W swojej prostej konstrukcji już na tym
etapie pomagają dostrzec linearność opo-
wieści oraz związki przyczynowo-skut-
kowe. Mają twarde, kartonowe strony,
więc bez obaw mogą się z nimi obchodzić
najbardziej nieporadne, małe rączki.

Oczywiście nic się nie zadzieje bez udziału rodzi-
ców i otaczających dziecko innych dorosłych. Przy
wyborze książek warto zwrócić uwagę na ilustracje,
które często potrafią wprawić w zachwyt. Szczęśli-
wie oferta wydawnicza jest oszałamiająca. Zachę-
camy zatem wszystkich do spędzania czasu ze
swoimi pociechami przy lekturze i serdecznie za-
praszamy do Wypożyczalni Zbiorów Obcojęzycz-
nych, w której zaprezentowane książki są dostępne.
Ograniczyliśmy się wyłącznie do rynku anglosa-
skiego, ale książeczki dla dzieci dostępne są rów-
nież w językach: niemieckim, francuskim,
hiszpańskim, włoskim, rosyjskim oraz chorwackim.

Serdecznie zapraszamy!

Kolejnym etapem w zawiązywaniu
przyjaźni dziecka z literaturą są książki
papierowe. Tam napotkamy więcej tek-
stu i (w zależności od wieku), bardziej
skomplikowaną fabułę. 
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 prezentacje >>>
B i b l i o t e k a – U n i w e r s y t e t e m  O t w a r t y m

warsztaty dla najmłodszych

Biblioteka lubi dzieci

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 67 mieszcząca się przy
ul. Abrahama 10, będąca jedną z filii Biblioteki Publicznej
im. Z.J. Rumla w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, bar-
dzo aktywnie współpracuje z dzielnicowymi szkołami i przed-
szkolami. Celem tej współpracy jest przede wszystkim promocja
i upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci oraz zaznaczenie
roli biblioteki w społeczności lokalnej. 

W ciągu ostatniego roku szkolnego przeprowadzone zostały
różnorodne zajęcia. Największą popularnością cieszyły się lek-
cje, których główną tematyką były lektury szkolne. Korzystali
z nich przede wszystkim uczniowie szkół podstawowych
uczęszczajączęsci: teoretycznej, wstępnie omawiającej treść
książki i plastycznej. Dzieci dyskutując zastanawiają się nad
problematyką utworu. Próbują ocenić zachowania głównych
bohaterów. Mają także okazję do wyrażenia własnej opinii na
temat utworu. Osoba prowadząca zajęcia, wyświetlając pre-
zentację multimedialną, odpowiednio kieruje rozmową. Po

|  Agata Budna, Milena Polak, Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 67

wstępnym omówieniu lektury następuje uwielbiana i wyczeki-
wana przez dzieci część plastyczna. Uczestnicy współpracując
wykonują jedną dużą pracę. Dzięki temu rozwijają umiejętno-
ści manualne oraz uczą się, tak ważnej w tych czasach, współ-
pracy w grupie. 

W bibliotece organizowane są także zajęcia wprowadzające
najmłodszych w świat książek. Uczestniczą w nich przedszko-
laki oraz dzieci z klas 0. Poznają one zasady korzystania ze zbio-
rów, specyfikę biblioteki. Uczestniczą w dostosowanych do ich
wieku i umiejętności zajęciach plastycznych, czy głośnym czy-
taniu. 

Wśród zajęć bibliotecznych nie mogło zabraknąć warsztatów
okolicznościowych, nawiązujących tematem do aktualnych wy-
darzeń czy świąt. Zorganizowane zostały lekcje z okazji Świąt
Wielkanocnych, Dnia Matki, Dnia Dziecka, a nawet Dnia Pin-
gwina. Na każdych zajęciach dzieci wspólnie świetnie się bawią,
rozwijają zdolności manualne i przede wszystkim, pobudzają
wyobraźnię. 

Na scenie pojawiły się znane z książek postacie: Balladyna,

Janko Muzykant, Kubuś Puchatek, Ania z Zielonego Wzgórza,

Pani Dulska i Anna Karenina. Wszyscy spotkali się na konfe-

rencji, która odbywała się poza czasem, o czym świadczyły roz-

mieszczone w tle surrealistyczne zegary. W atmosferze

narastającego zniecierpliwienia towarzystwo czekało na… Go-

dota. Ten oczywiście spóźniał się, więc każda z postaci po kolei

zdążyła przypisać mu winę za niepowodzenia swojego literac-

kiego żywota. Czy oczekiwany Godot zjawił się i w jakiej po-

staci? Nie zdradza się pointy tak zabawnego i zgrabnie

zbudowanego utworu. Kto będzie miał okazję, niech sam zoba-

czy. Koniecznie!

Nasze pozostałe jednoaktówki to: „Nocturn na sześć osób” oraz
„Jaś i Małgosia w wersji dla dorosłych”. Chcielibyśmy, żeby nasz
zespół się rozwijał, nie tylko w sensie intelektualnym, ale także
żeby przybywało osób twórczych, chcących w ten oryginalny spo-
sób promować książkę i czytelnictwo. Zapraszamy koleżanki i ko-
legów do zabawy w bibliotecznych aktorów, wszak „Świat jest
teatrem, aktorami ludzie”.

Zaczęło się od Dnia Bibliotekarza w 2015 roku, kiedy grupa
bibliotekarzy powodowana potrzebą urozmaicenia swoim kole-
gom tego święta, postanowiła… stworzyć „na chwilę” teatrzyk.
„Chwila” okazała się być nieco dłuższa, bowiem teatrzyk, znany
teraz pod nazwą „Między wierszami”, działa do dziś i ma się do-
brze. Za nami już trzy premiery i 12 odegranych spektakli. Gra-
liśmy w warszawskich bibliotekach i domach kultury.
Dwukrotnie braliśmy udział w wawerskim „Grudniu Teatral-
nym”, gdzie prezentują się teatry amatorskie. 

Można by zapytać dlaczego zamiast wypożyczać książki ba-
wimy się w teatr? Ano, dlatego, żeby ludzie chcieli czytać, a co
za tym idzie, żebyśmy mogli je wypożyczać. Każda bowiem z na-
szych jednoaktówek jest promocją książki i czytania, ot , choćby
w „Metafizycznej konferencji, czyli prawdziwej twarzy Godota”
występuje tyle znanych postaci książkowych, że trzeba nieźle
orientować się w literaturze, żeby odgadnąć kto jest kto lub, jeśli
się nie wie, sięgnąć do odpowiedniej lektury. O tym, że jesteśmy
w swoiście pojętej promocji książki skuteczni, niech świadczy
poniższa recenzja naszego przedstawienia:

„Świat jest teatrem, aktorami ludzie,
którzy kolejno wchodzą i znikają.”

|  Ewa Korulczyk, Biblioteka Publiczna im. Z.J. Rumla
(William Shakespeare)

BIBLIOTEKARSKI TEATRZYK „MIĘDZY WIERSZAMI”
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nowe trendy >>>   

Gry planszowe są sposobem na przyjemne spędzenie czasu dla
osób w każdym wieku. Wytężają szare komórki poprawiając kon-
centrację i pamięć. Na rynku dostępne są planszówki dla dzieci,
młodzieży i dorosłych. Proste i trochę bardziej skomplikowane.
Sprawdzające wiedzę i logiczne myślenie, a także takie, które po
prostu wprowadzają nas w dobry nastrój. Rosnąca popularność
planszówek stała się bodźcem do stworzenia gry planszowej
w Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży nr 55.

Lektura książki Grzegorza Kasdepke pt. „Zaskórnaki i inne
dziwadła z krainy portfela” była przyczynkiem do rozmowy
z dziećmi na temat finansów. Połączenie trudnych pojęć, ta-
kich jak manko, debet czy saldo, idealnie przełożyło się na kon-
cepcję gry planszowej. Cel był prosty. Krótka, ale przede
wszystkim, ciekawa i inspirująca gra o finansach dla dzieci
w wieku 8–10 lat. 

Przed rozpoczęciem zabawy bierzemy na warsztat kilka trud-
nych pojęć i staramy się wytłumaczyć je w przystępy sposób. Są
to m.in. bezrobocie, zarobki, zaskórniaki, konto bankowe, saldo,
karta płatnicza, manko. 

Jak to wygląda w praktyce? Uczestników dzielimy na cztery
grupy. Każdej grupie przypisana jest jedna postać z książki. Mamy
grupę Pana Rysia, Dozorcy, Praktykantki oraz Biletera. Gra za-
wiera sześć pól z zadaniami. Zadanie na pierwszym polu „Nary-
suj stwora”, wymaga od graczy umiejętności plastycznych oraz
dużej wyobraźni. Znajdują się tam 4 koperty, w których są oma-
wiane wcześniej pojęcia. Drużyna wybiera osobę, która w sposób
graficzny przedstawi wylosowane pojęcie. Na to zadanie gracz ma
czas, dopóki drużyna nie pojawi się na mecie. Osoba rysująca
stwora nie zdradza jakie słowo wylosowała, ponieważ później
grupa musi odgadnąć co zostało narysowane. To zadanie poka-
zuje, jak dzieci rozumieją omawiane wcześniej pojęcia oraz
z czym im się kojarzą. Jest to dobry sposób na rozbudzenie w dzie-
ciach kreatywności. Zadanie drugie dotyczy budżetu. W koper-
tach znajdują się listy wydatków oraz finanse, jakie ma do
dyspozycji drużyna. Osoby planujące budżet muszą podać przy-
bliżone koszty wydatków. Na kartce wypisane są stałe opłaty:

czynsz, prąd, woda, żywność. Punkt otrzymuje drużyna, która
ustali najbardziej realny budżet. 

Po zaplanowaniu wydatków gracze przechodzą na pole trzecie.
W tym zadaniu uczestnicy „idą” do sklepu, w których kupują:
masło, chleb i mleko. Zadanie polega na wypełnieniu otrzyma-
nego paragonu. Punkt dostaje ta drużyna, która poda ceny towa-
rów przybliżone do rzeczywistych cen. Kolejne zadanie dotyczy
płatności za zakupy z poprzedniego zadania. Na paragonie, który
uzupełnili gracze widnieje informacja, że płatności dokonano
kartą. Zadaniem dzieci jest zaszyfrowanie swojego kodu PIN. Po
przejściu wszystkich zdań, ta grupa, która odgadnie PIN drużyny
przeciwnej, otrzymuje dodatkowy punkt. Na polu piątym czekają
na graczy zadania matematyczne oraz mały sprawdzian wiedzy.
W kopertach znajdują się trzy kartki z zadaniami. Na pierwszej
kartce są zadania matematyczne. Z uzyskanych wyników trzeba
ułożyć 26 cyfrowy numer konta bankowego. Kolejne zadanie do-
tyczy debetu. Dzieci muszą napisać własnymi słowami, czym jest
debet oraz rozwiązać krótkie zadanie matematyczne. Ostatnie
wyzwanie dotyczy salda i jest analogiczne do zadania dotyczącego
debetu. Punkty dostaje drużyna, która bezbłędnie rozwiąże zada-
nia oraz prawidłowo wyjaśni pojęcia. Następnie drużyna może
śmiało przejść na ostanie pole gry. W finalnym zadaniu drużyny
wybierają w jaki sposób przeciwnicy mają odpracować manko. Po
przejściu przez wszystkie pola jest czas na sprawdzenie i ocenę
prac plastycznych z zadania pierwszego, odgadywanie zaszyfro-
wanych kodów PIN oraz na odpracowanie manka. Drużyna, która
zbierze najwięcej punktów zostaje mistrzem finansjery! 

Stworzona gra planszowa służy gromadzeniu wiedzy oraz utrwa-
leniu i operowaniu zdobytymi informacjami. Poza funkcją poz-
nawczą, ma ona motywować oraz rozwijać w dzieciach
zainteresowanie otaczająca ich rzeczywistością. Poprzez gry
dziecko zdobywa umiejętności oceny innych graczy oraz siebie
z punktu widzenia ustalonych zasad. Granie w planszówki jest
dobrym sposobem by dowiedzieć się, jak społecznie i emocjonal-
nie funkcjonuje dziecko. Są to wartości dodane do naszej zabawy
o finansach. 

|  Luiza Rojek, Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 55

O finansach z dziećmi

GRA PLANSZOWA W BIBLIOTECE
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W sobotę, 9 czerwca 2018 r., pod hasłem „Rzeczpospoczyta”
obchodzono czwartą edycję ogólnopolskiej akcji – Noc Bibliotek.
Dzięki tej inicjatywie, wzorowanej na odnoszącej co roku sukces
Nocy Muzeów, Czytelnicy mogą wybrać się do swojej ulubionej
biblioteki, które tego dnia, otwarte są w nietypowych, wieczorno-
nocnych godzinach. Przygotowują również różnorodne wyda-
rzenia kulturalne.

Nawiązując do przypadającej w tym roku 100. rocznicy odzys-
kania przez Polskę niepodległości, Biblioteka Publiczna im. Zyg-
munta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
świętowała ten wyjątkowy dzień w rocznej działalności instytucji,
pod hasłem „Czytam – jestem wolny”. 

W godzinach 15:00 – 21:00 przygotowano dla osób odwiedza-
jących Bibliotekę, moc atrakcji. Na młodzież i dorosłych czekał
kącik z edukacyjnymi grami planszowymi, a na naszych naj-
młodszych Czytelników – warsztaty „Akademia Animatora". 

Zainteresowaniem cieszyło się spotkanie z Wojciechem Jagiel-
skim, dziennikarzem, reportażystą, publicystą, który opowiedział
o specyfice swojej pracy i kulisach działalności reportera, m.in.
podczas działań wojennych. Spotkanie poprowadził fotograf,
Adam Rostkowski. 

Podczas tego wieczoru nie mogło zabraknąć teatralnego ak-
centu, który jak zwykle jest mile widziany w bibliotecznych mu-
rach. Tym razem odwiedził nas Teatr Falenica z Wawerskiego
Centrum Kultury, który brawurowo zaprezentował sztukę „Bal
u Teofila wg „Kabaretianów”, autorstwa Juliana Tuwima. Spek-
takl pełen energii, lekkości i dowcipu, wyreżyserował Szczepan
Szczykno. 

Przez całą Noc Bibliotek, zgłoszone wcześniej grupy, uczestni-
czyły w dwóch grach typu escape room – filmowej i książkowej.

N A  P R A D Z E - P O Ł U D N I E

Jak zwykle, zabawa ta przyciąga wielu zainteresowanych, prag-
nących zmierzyć się z zagadkami, szaradami, rebusami. Dzięki
wiedzy, spostrzegawczości i sprytowi, muszą wydostać się z za-
mkniętego pokoju. Czy uda się wyjść przed czasem, czy też nie
– uczestnicy zawsze opuszczają escape room z uśmiechem na
ustach. 

Po tych intensywnych przeżyciach zwolniliśmy nieco tempo.
A wszystko to za sprawą recitalu gitarowo-balladowego, w wyko-
naniu Romana Ziemlańskiego, wirtuoza gitary klasycznej, kom-
pozytora, aranżera. Muzyk zaprezentował zarówno znane
szlagiery, m.in. Bułata Okudżawy jak i własne kompozycje. 

Dziękujemy wszystkich gościom, dzięki którym mogliśmy przy-
gotować tak interesujące spotkania. Przede wszystkim, dzięku-
jemy jednak Czytelnikom, którzy postanowili tę piękną, upalną
sobotę, spędzić w południowopraskiej Bibliotece Publicznej
im. Zygmunta Jana Rumla.

B i b l i o t e k a – U n i w e r s y t e t e m  O t w a r t y m

Czytam – jestem wolny
|  Katarzyna Chacińska, Biblioteka Publiczna im. Z.J. Rumla
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Autor: Magdalena Grzebałkowska / Tytuł:

Komeda. Osobiste życie jazzu / Wydawnic-

two: Znak / Gatunek: Literatura biograficzna,

wspomnieniowa

Magdalena Grzebałkowska na tropie utalentowa-

nego twórcy muzyki filmowej. „Komeda” to

książka, ukazująca gorący talent w konfrontacji

z zimną rzeczywistością. 

Z wykształcenia lekarz, ale w sercu od zawsze

grała mu muzyka. Komeda swoją karierę filmową

zaczął od współpracy z Romanem Polańskim

i w ten sam sposób ją zakończył. Wszystko, co

o nim wiemy, pochodzi ze wspomnień jego żony.

Autorka chce to zmienić, dlatego wyruszyła w świat, aby dotrzeć do ostatniego żyjącego

świadka, który widział tragiczną śmierć Komedy. Niezwykle wnikliwa i drobiazgowa praca

dziennikarki, wyłania obraz człowieka, który dla muzyki zrobiłby wszystko.

To świetnie napisana biografia, od której nie sposób się oderwać.

Autor: Kamil Janicki / Tytuł: Epoka milczenia.

Przedwojenna Polska, o której wstydzimy się mówić

/ Wydawnictwo: Znak / Gatunek: Historia Polski

Lektura Epoki milczenia to odkrywanie świata ukry-

tego za kotarą pozornej cnotliwości, konwenansów

i mieszczańskiego tabu. Odkrywanie Rzeczpospoli-

tej pełnej hipokryzji, nigdy nieukaranych zbrodni,

ludzkiej krzywdy i lekceważącego rechotu dzienni-

karskich hien.

Czy o „takich” tematach w ogóle powinno się pisać?

Po co wyciągać „te” brudy na światło dzienne?

Kamil Janicki, autor Pierwszych Dam II Rzeczpospo-

litej i Epoki hipokryzji, odpowiada w swojej najno-

wszej książce: pisać wprost to obowiązek historyka.

Jest to szokujący zapis historii przemocy, głównie wobec kobiet, ale nie tylko. To po pro-

stu wstrząsająca prawda, z którą każdy dorosły czytelnik powinien się zmierzyć.

Autor: Rob Schmitz / Tytuł: Ulica Wiecznej Szczę-

śliwości. O czym marzy Szanghaj / Wydawnictwo:

Czarne / Gatunek: Reportaż

Współczesny Szanghaj to światowa metropolia w okre-

sie najbardziej intensywnego rozwoju. Każdego dnia po-

jawiają się w nim marzyciele, gotowi zanurzyć się

w szalonym żywiole kapitalizmu, idei i możliwości. Ele-

gancka panorama miasta z imponującymi, nowoczes-

nymi wieżowcami inspiruje ich sny o własnej świetlanej

przyszłości.

Szanghaj, z racji dzielnicy założonej przez Francuzów,

nazywany Paryżem Wschodu, rozwija w zawrotnym

tempie i niczym magnes przyciąga setki tysięcy przybyszy z prowincji. Rywalizuje z Hong-

kongiem o palmę pierwszeństwa w Chinach, jako centrum biznesowo-finansowego. W tej

po części fabularnej opowieści, napisanej prosto, bez stylistycznych fajerwerków, autor

przygląda się losom swoich bliższych i dalszych sąsiadów z wysadzanej platanami ulicy

Wiecznej Szczęśliwości, przy której mieszka. 

Interesująca lektura dla ciekawych współczesnych Chin, ale też amatorów opowieści

o zapętlonych ludzkich losach i dramatach rozgrywających się w cieniu drapaczy chmur

ze szkła i stali.

Autor: Katarzyna Bonda / Tytuł: Czerwony Pająk /

Wydawnictwo: Muza / Gatunek: Kryminał

To ostania cześć bestsellerowego cyklu o przygodach

Saszy Załuskiej – profilerki policyjnej. 

W tej części główna bohaterka będzie musiała zmie-

rzyć się z porwaniem własnej córki, która została upro-

wadzona przez nieznanych sprawców. Mimo

wzmożonego wysiłku policji, nie udało się odnaleźć

zaginionej dziewczynki. Także przekazanie okupu oka-

zało się nieskuteczne. Niestety, w czasie poszukiwań

również Sasza znika bez śladu. Tymczasem w starej

torpedowni w Gdyni znaleziono ciało kobiety, która do

złudzenia przypomina Załuską. Ponadto posiada ona dokumenty kobiety, a także jest

ubrana w kurtkę zaginionej. Jedyną osobą, która nabiera podejrzeń jest komendant Ro-

bert Duchnowski, który rozpoznaje ciało.

Autor: Gabriel Michalik / Tytuł: Danuta Szaf-

larska. Jej czas / Wydawnictwo: Agora/ Ga-

tunek: Literatura wspomnieniowa

Sto lat fascynującego życia, sto lat burzliwej kariery,

sto lat dramatycznych zwrotów historii. Piękna,

mądra, utalentowana.

Galicyjskie dzieciństwo, niby XX-wieczne, ale

w świecie jak z XIX stulecia. Przedwojenna War-

szawa, w której jako adeptka aktorskiego fachu,

krąży po literackich i muzycznych salonach. Wilno

czasów wojny, gdzie debiutuje i przeżywa koszmar

kolejnych okupacji. I znowu Warszawa, w której na-

prawdę przeżywa to, co potem zagra w „Zakaza-

nych piosenkach” – pierwszym powojennym filmie, który przyniesie jej sławę i status

gwiazdy. Wielkie i małe role w teatrze i na scenie historii PRL. Potem jeszcze wielki po-

wrót w filmach Doroty Kędzierzawskiej czy teatrze Grzegorza Jarzyny – ostateczny

dowód, że Danuta Szaflarska była nie tylko gwiazdą, ale też wielką aktorką.

Autor stworzył subtelny portret legendy polskiego teatru i kina oraz ludzi, których na-

potkała w swoim czasie. To również obraz epoki, stawiającej przed nią przeszkody, które

pokonywała z naturalną elegancją, wdziękiem i niezwykłą pogodą ducha.

Książka wzrusza, budzi zdumienie, ale przede wszystkim daje nadzieję.

Czytelnicy
polecają

Autor: Jason Matthews / Tytuł: Czerwona jaskółka

/ Wydawnictwo: Świat Książki / Gatunek: Thril-

ler polityczny

Powieść sensacyjna pióra byłego agenta CIA. 

Rosja Putina. Piękne agentki wywiadu, wbrew ich woli,

szkoli się do zadań specjalnych. Korzystając z technik

miłosnych, wyniesionych z położonej pod Moskwą

„szkoły jaskółek”, Dominika Jegorowa stara się prze-

trwać w dżungli, jaką współcześnie stał się rosyjski wy-

wiad.

Rosja, Finlandia, Grecja, Włochy czy Stany Zjedno-

czone - wszędzie będzie musiała toczyć walkę nie tylko

z wrogiem, ale również z zakazanym, śmiertelnie niebezpiecznym uczuciem. Wyrafino-

wana gra, którą podejmie z Nathanielem Nashem, agentem CIA, przyprawi o ból głowy

pracowników wywiadów od Moskwy po Waszyngton.
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Czytelnicy
polecają

Autor: Rachel Bright, Jim Field / Tytuł:

Wiewiórki, które nie chciały się dzielić / Wy-

dawnictwo: Zielona Sowa / Gatunek:

Bajka

To przewrotna parafraza bajki o koniku polnym

i mrówce z dwoma wiewiórkami w rolach

głównych. Ostatnią rzeczą, o której myśli bez-

troska wiewiórka o imieniu Cyryl, są zapasy na

zimę. Gdy głód zagląda mu w oczy, okazuje się,

że przegapił porę zbiorów. W efektownym po-

ścigu po przysmak wezmą udział Beztroski

Cyryl, który spędził jesień na zabawie i Skrzętny

Błażej, który wypełnił spiżarnię licznymi przysmakami. Po licznych perypetiach, w innym

niż w pierwowzorze finale, obaj dojdą do wniosku, że ważniejsza od rywalizacji jest em-

patia i umiejętność podzielenia się z bliźnim. 

W najnowszej książce pisarskiego duetu główną rolę odgrywają ilustracje. Wspaniale

wspiera rozwój dziecka, i to na wielu płaszczyznach. Ćwiczy koncentrację, spostrze-

gawczość oraz pobudza wyobraźnię i kreatywne myślenie.

Autor: Monica Peitx, Christina Losantos /

Tytuł: Maja dorasta – niezbędnik dojrzewa-

jącej dziewczynki / Wydawnictwo: Debit /

Gatunek: Poradnik

Wspaniała, niezwykle przydatna książeczką,

która w sposób łatwy, przystępny, a przede

wszystkim zrozumiały wyjaśni każdej „młodej

damie" - na czym polega proces dojrzewania,

co zmieni się jej w organizmie, czego należy się

spodziewać i oczekiwać.

Maja ma 9 i pół roku, właśnie rozpoczyna się

jedna z najbardziej niezwykłych przygód jej

życia – dojrzewanie. Wraz z Mają i jej przyjaciółkami dowiemy się, jakie zmiany zacho-

dzą w ciele dziewczynki podczas tego procesu i z jakimi nowymi wyzwaniami trzeba się

zmierzyć. Książka napisana przez lekarkę, specjalistkę w dziedzinie pediatrii. Publikację

wyróżniono licznymi nagrodami.

Autor: Tomasz Samojlik / Tytuł: Ambaras / Wy-

dawnictwo: Agora / Gatunek: Bajka 

W wilczej norze przychodzą na świat trzy szczeniaki.
Jeden z nich, obdarowany kłopotliwym imieniem Am-
baras, jest mniejszy i słabszy od braci z watahy. Wilcz-
kami przez większość czasu opiekuje się piastun, stary
wilk nazywany Kulawcem. Ambaras radzi sobie z tre-
ningami łowieckimi pod surowym okiem Kulawca tylko
dzięki sprytowi i łutowi szczęścia. Ma też dwie, skrzęt-
nie skrywane tajemnice. Po pierwsze, od urodzenia nie
czuje żadnych zapachów, co dla wilka jest katastrofą.
Po drugie zaś – jako jedyny spośród wszystkich wilków,

rozumie ludzką mowę. Ten niezwykły dar oraz wielkie serce sprawią, że Ambaras po-
spieszy na pomoc zagubionej w lesie dziewczynce i sam wpadnie we wnyki.
„Ambaras” to piękna, chwytająca za serce i napisana wartkim językiem opowieść o przy-
jaźni, bohaterstwie, odwiecznym strachu ludzi przed wilkami oraz wilków przed ludźmi,
a także o tym, jak mądra współpraca wilka z człowiekiem może ocalić wilcze i ludzkie
życie. To również niezwykła bajka o byciu innym i o niespodziewanej szansie, jaka się
dzięki temu pojawia.

Autor: Anna Manso, Susana Bano /

Tytuł: Moje drzewo rodzinne / Wy-

dawnictwo: Esteri / Gatunek: Lite-

ratura familijna

„Moje drzewo rodzinne” zaprasza młodego

czytelnika do zapoznania się z genealogią.

Należy pomóc młodej bohaterce w odkry-

waniu tajemnicy jej drzewa rodzinnego. Po-

dążając za jej lupą, możemy rozwikłać własne zagadki rodzinne. 

Babcia i dziadek – przyszli z wizytą

Tatuś – serdecznie gości przywitał.

Mamo, tatusiu – witamy w domu!

Czuję, że lupa musi mi pomóc!

Mała detektyw szuka w albumie –

Wśród zdjęć rozpoznam może babunię!

Hurra! Znalazłam! To chyba ona, a obok tata –

trochę podobny do mnie i brata.

Autor: Joanna Krzyżanek, Krzysztof Wie-

wiurka / Tytuł: Kotki Dorotki : czytam

uważnie / Wydawnictwo: Papilon / Ga-

tunek: Opowiadania dla dzieci

Jest to zbiór zabawnych opowiadanek edu-

kacyjnych, których zróżnicowana treść do-

tyczy, przede wszystkim, codziennego życia

i zwierzątek. Opowiadanka są w większości

zbudowane na zasadzie powtórzeń, co ma

rozbudzić pamięć i koncentrację dziecka. 

Duże litery, ciekawa historyjka, przezabawne ilustracje rozbudzą w dziecku chęć samo-

dzielnego i uważnego czytania. Po każdej opowiastce dziecko może odpowiedzieć na

kilka pytań. Jeśli odpowie na nie prawidłowo to znaczy, że czyta z uwagą.

Książka zawiera przepiękne humorystyczne rysunki, które dodatkowo rozbudzają wyob-

raźnię małych czytelników.

Autor: Antonina Kasprzak / Tytuł: Wiłka –

smocza dziewczynka / Wydawnictwo: Bis

/ Gatunek: Powieść fantastyczno-przygo-

dowa

Jest to historia trzech dziewczynek – dwóch

sióstr i ich przypadkowo spotkanej koleżanki

(Wiłki), która okazuje się pół Wiłą – córką czło-

wieka i uczłowieczonej smoczycy – przedstawi-

cielki mitologicznego gatunku zamieszkującego

okolicę Rumunii.

Dziewczynka po matce odziedziczyła niezwykły

kolor oczu i włosów, pasek łusek na plecach

i nieco silniejsze kończyny. Wiły mają stanowczy zakaz bratania się z ludźmi, dlatego

przez pojawienie się dziewczynki, jej matka została wygnana z rodzinnych stron. Miesz-

kają we dwie, doglądane przez parę służących zwanych „Ludkami”, a matka katuje

dziewczynkę bolesnymi treningami ludowego tańca Wił – ngjarty. Dziewczynka jest

przez matkę izolowana od świata, dlatego pojawienie się w nim sióstr (Poli i Bułki) od-

mienia jej rzeczywistość.

Ta niezwykle ciekawa historia – i poprzez obecność licznych elementów z mitologii

słowiańskiej – pouczająca, jest wspaniale napisana, pięknym, poprawnym językiem.



|  Maria Stańczak, Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 3

Mieszcząca się przy al. Waszyngtona 2b Wypożyczalnia dla Do-
rosłych i Młodzieży nr 3, od maja 2018 r. dołączyła do sieci Miejsc
Aktywności Lokalnej. Dzięki poszerzeniu zakresu naszych usług,
wspieramy lokalne inicjatywy oraz budujemy więź z mieszkań-
cami Dzielnicy Praga-Południe. Przestrzeń Wypożyczalni wyko-
rzystujemy do realizacji różnych działań: wykładów, dyskusji,
spotkań autorskich. Jesteśmy otwarci na propozycje, służymy
swoją pomocą i miejscem. Więcej informacji znajdziecie Państwo
na stronie Biblioteki Publicznej im. Z.J. Rumla w Dzielnicy Praga-
Południe m.st. Warszawy w zakładce Miejsca Aktywności Lokalnej.

Dla wszystkich miłośników zagranicznych wypraw, w pierwszym
półroczu, odbył się cykl spotkań, które poprowadziła podróżniczka,
Agnieszka Dziubińska. Wykłady swą tematyką objęły zagadnienia

|  Katarzyna Chacińska, Biblioteka Publiczna im. Z.J. Rumla

W środę, 20 czerwca 2018 r. w Bibliotece, przy ul. Meissnera 5, odbyło się uroczyste
wręczenie nagród laureatom konkursu literacko-plastycznego „Niepodległość. 100
powodów do radości”. Ze stu prac, które w dniach 15 marca – 30 maja, napłynęły do
organizatora – Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Po-
łudnie m.st. Warszawy, jury nagrodziło łącznie 21 prac w 4 kategoriach wiekowych.
Laureaci otrzymali dyplomy, pamiątkowe zakładki, zaprojektowane specjalnie z okazji
100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz upominki, m.in. gry edu-
kacyjne. 

Dziękujemy wszystkim za udział w zabawie i zachęcamy do odwiedzania wystawy,
na której zaprezentowane zostaną wszystkie nadesłane prace. Wystawa dostępna bę-
dzie jesienią w galerii bibliotecznej, przy ul. Meissnera 5. 

NIEPODLEGŁOŚĆ
100 powodów do radości

związane z Egiptem, również tym starożytnym oraz indonezyjską
wyspą Bali. Wszyscy mieli okazję zobaczyć obszerną fotorelację
z wojaży prowadzącej. Mamy już zaplanowane kolejne propozycje,
dotyczące innych krajów, w tym, w pierwszej kolejności, Maroka.

Przypominamy o możliwości zapisywania się na darmowe kon-
sultacje komputerowe (Doradztwo Cyfrowe), które prowadzą in-
formatycy, zatrudnieni w południowopraskiej Bibliotece. Aby
skorzystać z tej usługi, należy skontaktować się z Działem Kom-
puteryzacji i Edukacji Informatycznej w Bibliotece przy ul. Meiss-
nera 5. 

Zapraszamy do odwiedzania Wypożyczalni nr 3 i Bibliotecznego
Punktu Informacji Kulturalnej. 

fot. Agnieszka Dziubińska

Z ŻYCIA BiPIKU



w II półroczu 2018 r.

WRZESIEŃ – GRUDZIEŃ

pokonkursowa wystawa prac

„Niepodległość. 100 powodów do radości”

Praska Jesień Czytelnicza – spotkania
autorskie dla dzieci, młodzieży i dorosłych 

CYKLICZNE ZAJĘCIA KLUBOWE DLA DZIECI

CYKLICZNE ZAJĘCIA KLUBOWE DLA DOROSŁYCH

Klub Zająca
– Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 55
Klub Olbrzyma
– Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 45
Klub Hipcia
– Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 16
Klub Mikołajka
– Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 42

WARSZTATY JĘZYKOWO-KULTUROWE

KURSY KOMPUTEROWE DLA SENIORÓW

język angielski, rosyjski,
polski dla obcokrajowców

na poziomie podstawowym 

BIBLIOTECEW

Dyskusyjny Klub Książki
– pierwsza środa miesiąca
Klub Miłośników Książki Mówionej
– druga środa miesiąca
Klub Podróżnika TRAMPEK
– ostatnia środa miesiąca

m.in.

więcej na www.bppragapd.pl

Zajęcia cykliczne:

wernisaże wystaw, m.in. benefis twórczości

Pauliny Kopestyńskiej, „Ukryte pejzaże

drzew” Elżbiety Wichrowskiej-Janikowskiej

W akcji wezmą udział filie i oddziały:

Wypożyczalnia Zbiorów Obcojęzycznych
ul. Meissnera 5, tel. 22 671 04 51 wew. 114, 115, 

obocjezyczna@bppragapd.pl

Dział Komputeryzacji i Edukacji Informatycznej 
ul. Meissnera 5, tel. 22 671 04 51 w. 116, kawiarenka@bppragapd.pl

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 55
ul. Egipska 7,tel. 22 672 06 92, bd55@bppragapd.pl

W Bibliotece dzieci uczestniczyć będą w:

n zajęciach tematycznych związanych z funkcjonowaniem
komputerów

n zajęciach edukacyjnych
n turniejach gier planszowych w różnych językach

Oferta skierowana do grup zorganizowanych.
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zapraszamy
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