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Nagroda im. Kierbedziów
za działalność wielokulturową dla Biblioteki str. 8



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 i muzyka)

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

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 – piątek 10.00–20.00

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, 

kolejnym numerem Bibliotekonu Praskiego, Magazynu

Bibliotek Publicznych na Pradze-Południe, pragniemy
podsumować działalność instytucji w pierwszej połowie
2019 roku oraz zachęcić do odwiedzin w naszych filiach
i oddziałach. Jesienią ponownie zaprezentują bogatą
ofertę działań kulturalno-edukacyjnych w ramach akcji
Praska Jesień Czytelnicza. 
W tym numerze polecam lekturę drugiej części wywiadu
z zaprzyjaźnionym z Biblioteką Stanisławem Krycińskim,
historykiem, krajoznawcą, miłośnikiem Bieszczad. Za-
chęcam także do lektury ciekawego artykułu, przybliża-
jącego postać Bronisława Piłsudskiego, starszego brata
Marszałka Józefa Piłsudskiego, którego koleje losu zapro-
wadziły na daleki Sachalin. 
Państwa uwadze nie może również umknąć artykuł,
w którym dowiadujemy się o założeniach i realizacji pro-
jektu Multicultural Warsaw, który na łamach Bibliote-
konu opisała jego pomysłodawczyni – Klaudia Kolasa.
Polecam również tekst autorstwa przedstawicieli Funda-
cji „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom”, w którym opi-
sano wagę systematycznego, codziennego czytania
naszym podopiecznym. 
Od września będziemy głosować na projekty zgłoszone do
realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego. Zachęcam
do zapoznania się z tekstem opisującym projekty, zgło-
szone na rzecz południowopraskiej książnicy. 
Wszystkim Czytelnikom i Przyjaciołom Biblioteki Pub-
licznej im. Zygmunta Jana Rumla życzę udanych, nieza-
pomnianych i bezpiecznych wakacji.

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

w numerze:
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Czym zajął się Pan już po studiach?

Bardzo chciałem zająć się konserwacją zabytków.
Niestety, było to błędne koło. Nie miałem wykształ-
cenia kierunkowego, a na dodatkowe studia mógł
wysłać mnie pracodawca, którego nie było, ponieważ
nie miałem ukończonych studiów z tego zakresu.
Zatrudniłem się więc w Centralnym Laboratorium
Optyki. Chodziłem jednak na kursy z historii sztuki
polskiej i europejskiej, organizowane w Zachęcie.
Po dwóch latach pracy w optyce, nauczyłem się
sztuki fotografii i jej obróbki, ponieważ zatrudniony
byłem w pracowni fotochemii. Szło mi to tak do-
brze, że gdy odszedłem z laboratorium, stanowiło to
źródło mojego dochodu. Nawet Biblioteka Naro-
dowa kupiła ponad 3 tys. moich zdjęć chałup, przy-
drożnych krzyży, kapliczek zarówno tych z gór jak

i z Mazowsza. Na swoim koncie mam pewnie
ponad 50 tys. fotografii.
Rysuje Pan również mapy.

Obcowanie z mapami to dla mnie naturalna kon-
sekwencja zainteresowania historią. Znajomości
z kartografem Piotrem Kamińskim zawdzięczam za-
szczepienie tej pasji i oczywiście dostęp do starych
map, które niosły ze sobą ogromne ilości treści. Na-
brałem do nich szacunku. Po prostu je lubię. Współ-
pracowałem, m.in. z warszawskim wydawnictwem
Demart, wydającym choćby historyczne atlasy
szkolne. Narysowałem do nich większość map.
Początki Pana przygody z pisaniem sięgają

1984 roku, kiedy to ukazała się książka „Cerk-

wie drewniane w Karpatach”.

Pierwszymi moimi krokami pisarskimi były wydaw-
nictwa wewnętrzne Studenckiego Koła Przewodni-
ków Beskidzkich. Bardzo fascynowały mnie wtedy
cerkwie, o których niewiele można było się dowie-
dzieć z polskich publikacji. Jakimś cudem udało mi
się dotrzeć do książek czechosłowackich, rumuń-
skich i ukraińskich opisujących ten temat. Powstała
z tego książeczka licząca 130 stron, bogato ilust-
rowana rysunkami mojej żony i moimi. Wydana
w nakładzie 2 tys. egzemplarzy rozeszła się błys-
kawicznie. 
Miał Pan również pomysł, by publikować ma-

teriały zebrane podczas obozów „Nadsanie”.

Podczas tych obozów każdy uczestnik otrzymał ode
mnie notes, gdzie zapisywać miał nie tylko to, co

fotografował, ale też to, czego dowiedział się np.
z prowadzonych rozmów. Jednak po pierwszym
obozie zorientowałem się, że nic ciekawego z tych
zapisków nie wynikało. Były tam same skróty, nie-
przydatne do jakiejkolwiek publikacji. Pamiątką po
tym obozie były jedynie zdjęcia.
Współpracowałem także ze wspomnianym już
wcześniej Piotrem Kamińskim, który organizował
dla nas stare mapy. Były to głównie wydania au-
striackie i polskie przedwojenne. Jeździliśmy razem
na „Nadsania”. Był bardzo dociekliwym badaczem.
Dzięki niemu nasze działania stały się efektywne.
Wymyślił on świetny system ankietowy, dzięki któ-
remu, w trakcie obozu jego uczestnicy przelewali
na papier informacje zebrane w terenie. Było to tym
łatwiejsze, że od trzeciego obozu nocowaliśmy
w schroniskach PTSM. 
W 1984 r. zbieraliśmy materiały na terenie gminy
Czarna w Bieszczadach. Było ich na tyle dużo, że
postanowiłem wydać je jako wydawnictwo SKPB
pod tytułem „Nadsanie. Cz. 1. Gmina Czarna”. Stało
się to w 1986 r. Interesujące rysunki zawarte w tych
publikacjach, to dzieła koleżanki Basi, architektki.
Był to wkład pracy wielu osób. Miałem plany, aby
wydać takie publikacje, które opisywałyby obozy
w każdej odwiedzonej gminie. Z czasem zmieniłem
koncepcję i dziesięć lat później napisałem i wyda-
łem dwie monografie gmin – Lutowiska i Cisna, li-
czące po 500 stron każda. Miałem już wtedy
własne wydawnictwo działające do 2008 r.

MOJE

bieszczadzkie
życie cz. 2

Stanisław Kryciński – inżynier chemik,
pasjonat historii, krajoznawstwa. Autor
przewodników turystycznych, atlasów,
licznych artykułów i książek opisujących
tereny południowo-wschodniej Polski.
Specjalizuje się w zagadnieniach
związanych z Beskidem Niskim,
Bieszczadami i Pogórzem Przemyskim.
Wyróżniony odznaką „Zasłużony Działacz
Kultury”. Jego książka „Łemkowszczyzna
nieutracona” znalazła się w gronie książek
nominowanych do tytułu Książki
Historycznej roku 2018.
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Przenieśmy się o parę ładnych lat. Jest rok 2013. Z punktu widzenia

Pana przygody z pisaniem to ważny moment rozpoczęcia współpracy

z wydawnictwem Libra. 

Na początku 2013 roku zgłosiło się do mnie to rzeszowskie wydawnictwo. Jego
właściciel, Zygmunt Śliwa, znał moje książki, cenił je. Zaproponował, abym na-
pisał wstęp do albumu o Bieszczadach. Miał jednak konkretne wymagania:
miał być to wstęp nietypowy, nienaukowy, bardziej osobisty. Było to dla mnie
wyzwanie. To, co stworzyłem, niezmiernie przypadło mu do gustu i zasugero-
wał, abym napisał o Bieszczadach całą książkę. Miałem zawrzeć tam, przede
wszystkim, własne historie i unikać tradycyjnej formy przewodnika. Dał mi na
to trzy miesiące. Tak oto powstała książka „Bieszczady. Tam gdzie diabły, hu-
cuły, Ukraińce”. Książka spotkała się z aprobatą wydawnictwa, ale przede
wszystkim, czytelników. Z dwoma dodrukami wydano 8 tys. egzemplarzy. I cały
czas się ona sprzedaje. 
Kolejną publikacją były, wydane pod koniec 2014 roku, „Bieszczady. Od Ko-
mańczy do Wołosatego”. Przyjęte równie ciepło. W 2018 r. ukazał się jej do-
druk. Naturalną koleją rzeczy poproszono mnie o napisanie kolejnej książki.
Zaproponowałem coś o Beskidzie Niskim, w konwencji wcześniejszych książek
o Bieszczadach.
Z obserwacji Pana twórczości literackiej można wywnioskować, że in-

teresują Pana szczególnie ginące mniejszości. Tak jest w przypadku

Łemków.

Historia łemkowskiej trylogii, napisanej dla Wydawnictwa Libra, jest całkiem
przypadkowa. Po ukończeniu dwóch książek o Bieszczadach stwierdziłem, że
przydałaby się kolejna. Temat obejmować miał rejony Beskidu Niskiego. Wy-
dawnictwo początkowo podchwyciło ten pomysł. Jednak po dwóch tygodniach
zaproponowano mi napisanie dużej, poważnej pracy o Łemkowszczyźnie. Po-
myślałem: proszę bardzo, pięć lat pisania, czas na rzetelne badania… Prze-
cież należało stworzyć coś nowego, a nie przepisywać znane już z innych
książek historie. Jednak tego czasu dano mi zdecydowanie mniej. Wpadłem
wtedy na pomysł opisania kultury łemkowskiej z dwóch perspektyw jednej
mniejszości: Łemków polskich i słowackich, którzy, pomimo granicy państw,
płynnie się przemieszczali. W książce cofnąłem się o tysiąc lat. Opisałem okres
grodów, zahaczyłem też o czasy starożytne. Kiedy doszedłem z moją opowie-
ścią do czasów I Wojny Światowej usłyszałem w telefonie głos wydawcy, który
zakomunikował mi, że czas przewidziany na pisanie się skończył. Postanowi-
liśmy, że książka „Łemkowszczyzna po obu stronach Karpat”, zakończy się na
połowie XIX wieku. Musiał więc powstać ciąg dalszy... 
Pisałem, pisałem i tak po roku dobrnąłem do siedmiusetstronnicowej pozycji...
Oczywiście musiała zostać ona podzielona. W 2017 roku ukazała się książka
„Łemkowszczyzna. Czas wojny i pokoju”, która obejmowała czas do wybuchu
II Wojny Światowej, a z początkiem kolejnego „Łemkowszczyzna nieutracona”,
opisująca wojnę, wysiedlenia i współczesność.
Właśnie ta książka znalazła się w zaszczytnym gronie nominowanych

w konkursie Książka Historyczna Roku 2018 w kategorii Najlepsza

książka popularnonaukowa poświęcona historii Polski w XX. Konkurs

organizowany jest przez Telewizję Polską, Polskie Radio, Instytut Pa-

mięci Narodowej i Narodowe Centrum Kultury. Jak Pan przyjął tę infor-

mację?

Oczywiście bardzo mnie to ucieszyło, ale i trochę zaskoczyło. Nie ukrywam,
poczułem pewnego rodzaju nobilitację. Przecież jestem chemikiem... Całą wie-
dzę z zakresu historii zdobywałem sam. Cieszę się, że moje książki są dobrze
przyjmowane, szczególnie przez samych Łemków. Starałem się pisać jak naj-
bardziej obiektywnie. Zaznaczyłem, że różne odłamy tej mniejszości etnicznej,
przyznają się do różnego pochodzenia. Jedni uważają się za Ukraińców, inni za
Łemków, jeszcze inni za Polaków czy Karpatorusinów. Nie oceniam tego
w żaden sposób. To ich prywatna sprawa, a ja starałem się jedynie to opisać
i być maksymalnie rzetelny. 

Bibl iotek a  w pe j zażu  ż yc ia  kulturowego Pr agi -Południe
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|   Iwona Dorota Dziduch, Czytelnia Naukowa nr V

Odmienne losy braci Piłsudskich: Bro-
nisława i Józefa, zapisała historia dla
potomnych. Józefa pamiętamy jako do-
wódcę I Brygady Legionów, polityka i na-
czelnika państwa. Postać jego starszego
brata Bronisława jest mało znana. Losy
braci po raz ostatni w ich życiu splata
nieudany zamach na cara Aleksandra III
w 1887 r. Józef zostaje skazany na 5 lat
zsyłki na Sybir, Bronisław na karę
śmierci, którą zamieniono na dożywocie
na wyspie Sachalin.

Sachalin to byłe miejsce zsyłki więźniów
politycznych i kryminalistów. Zyskało
miano wyspy śmierci. Pracę katorżniczą
zamieniono Bronisławowi na funkcję
gminnego pisarza i nauczyciela. Auto-
chtoni byli traktowani przez Rosjan podle,
nękani przez głód i choroby przyniesione
przez osadników.

Dla Bronisława odkrycie autochtonów
staje się życiowym powołaniem. Skazany
na dożywocie źle znosi warunki klima-
tyczne, popada w depresję. Sens życia
odkrywa w zetknięciu z ludem Ajnów.
Pierwszy raz spotyka ich w 1896 r. Za-
biega u władz carskich, aby zostali objęci
szczepieniami przeciwko ospie i nau-
czeni uprawy ziemniaków. Z ludem
Ajnów Bronisława połączyła nie tylko ich
kultura, ale i życie osobiste.

Ajnowie dla nauki stanowili zagadkę an-
tropologiczną. Ich język był ubogi dźwię-
kowo, polisyntetyczny. Bronisław Piłsudski
stał się etnografem tego ludu i odkrył ich
dla świata. Poznał ich wierzenia, oparte na
animizmie i szamanizmie z kultem nie-
dźwiedzia, a język na tyle, że ułożył słow-
nik. Spisywał ich mitologię, sporządził
zapisy pieśni na wałkach fonograficznych
jako jedynym na świecie źródle istnienia
ich mowy. Pisał, że wyróżniali się gładką
skórą, gęstym zarostem, byli niscy, brodaci
z sumiastymi wąsami – Rosjanie przez to
nazywali Ajnów kudłaczami.

Życie osobiste Bronisława zyskuje nowy
wymiar. Poznaje wśród Ajnów Ciuch-
samme, która zostaje jego żoną. W 1902 r.
rodzi się ich syn Sukezo, a w 1903 r. córka
Kiyo. Do rodziców na Litwie nigdy nie na-
pisał o swej rodzinie na Sachalinie.

Jego sytuacja polityczna zmienia się
wraz z wybuchem wojny japońsko-rosyj-
skiej w 1905 r. Rosja przegrywa wojnę
zaś Japonia odzyskuje Sachalin. Broni-
sław opuszcza wyspę i rodzinę, której
nigdy nie zobaczy. Przenosi się do Tokio.
Tam zakłada z literatami japońskimi
Towarzystwo Polsko-Japońskie. Do Oj-
czyzny powraca po 20 latach i osiada
w Zakopanem. Wśród górali odżywa jego
pasja etnograficzna. Zbiera eksponaty

z Podhala, które do dziś są częścią zbio-
rów Muzeum Tatrzańskiego.

Załamany jest faktem, że nikt w Europie
nie jest zainteresowany wynikami prac et-
nograficznych, dokonanych na Sachalinie
wśród Ajnów, ludu na wymarciu. Odkrył
ich dla świata, ale ówczesny świat nauki
nie docenił jego prac.

Ajnowie ulegli japonizacji, ich język stał
się martwy. Jedynie zapis mowy na wał-
kach fonograficznych był dowodem na
jego istnienie. Odtworzenie zapisu doko-
nali, za sprawą prof. Alfreda F. Majewicza,
specjaliści z Uniwersytetu w Sapporo.

Bronisław wraz z Marią Żarnowską prze-
nosi się do Paryża przed wybuchem
I wojny światowej. Środowisko emigracji
jest pełne obaw o jego zdrowie. Znajdują go
martwego 17 maja 1918 r. O Bronisławie
świat zapomina aż do schyłku XX w.

Syn Bronisława – Sukezo, dowiedział się
o jego śmierci w wieku 30 lat. On i jego
siostra nie powiedzieli dzieciom skąd po-
chodzą. Wnuk Bronisława – Kazuyasu Ki-
mura mieszka na Hokkaido, jest przedsię-
biorcą i inżynierem, ma 3 córki. Dowie-
dział się, że jego dziadkiem był Polak,
a wujem przywódca Polski. Rodziny braci
dziś są w kontakcie. Kimura odwiedził
w Londynie córkę Józefa Jadwigę Jara-
czewską. Do Polski przyleciał w 1998 r.

zapomniany
brat
Marszałka
Piłsudskiego

Bronisław Piłsudski

grafika: Paulina Kopestyńska
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W tym roku już w lutym poczuliśmy pierwsze, choć krótko-
trwałe, tchnienie wiosny. Słupki rtęci podskoczyły do 9°C, a po-
wietrze zapachniało upajająco budzącym się „nowym życiem”.
Również w bibliotecznej filii nr 45, mieszczącej się przy ul. Me-
ksykańskiej 3, sezon wiosenny rozpoczął się bardzo wcześnie.
A był on wypełniony po brzegi odgłosami natury: śpiewem, szu-
mem, brzęczeniem, dźwiękami echa. 

Wiosna obfitowała w zajęcia poruszające tematy przyrodni-
cze, z których mogły korzystać grupy zorganizowane ze szkół
podstawowych z Pragi-Południe oraz inni młodzi Czytelnicy na-
szej biblioteki.

Jedną z propozycji były zajęcia o drzewach, podczas których
uczestnicy, poza podstawowymi informacjami, mogli usłyszeć
moc ciekawostek i obejrzeć mnóstwo „zielonych” eksponatów.
Jeśli ktoś nie wiedział, co można zrobić z kory brzozowej, ile
waży najstarszy gaj świata, czy też ile osób może zmieścić się
w baobabie, u nas mógł tę wiedzę zdobyć. Podczas wielu zajęć
o drzewach powstała niezliczona ilość dużych, zróżnicowanych
pod względem techniki wykonania „drzewiastych” prac pla-
stycznych. 

Dużym zainteresowaniem cieszyły się także warsztaty na
temat ptaków. Zajęcia te były bardzo różnorodne. Opowiadały
o ewolucji ptaków, ich środowisku czy rekordach. Podczas spot-
kań o ich zwyczajach lęgowych, dzieci mogły oglądać praw-
dziwe ptasie gniazda i jaja różnych gatunków, co było jedną
z największych atrakcji warsztatów. 

Szczególnie miło wspominamy spotkanie o niezwykłym świe-
cie jaskiń z Kasią Biernacką – podróżnikiem, grotołazem i ja-
skiniowym fotografem. Wizyta ta została zrealizowana dzięki

środkom z Budżetu Partycypacyjnego. Pani Kasia, jak przystało
na człowieka z pasją, zaczarowała uczestników warsztatów opo-
wieścią o niesamowitym podziemnym świecie. Było mnóstwo
atrakcji: nauka wiązania węzłów, przymierzanie profesjonal-
nego sprzętu, rysowanie stalaktytów, stalagmitów i jaskiniowych
pereł. Dzieci dowiedziały się jak powstają jaskinie, gdzie znaj-
duje się największa grota świata i ile zmieściłoby się w niej sa-
molotów pasażerskich. 

Tej wiosny nie tylko schodziliśmy pod ziemię, ale też unosi-
liśmy się ponad nią – i to nie tylko na skrzydłach ptaków. Na po-
czątku czerwca mieliśmy przyjemność gościć biologa – Dorotę
Wrońską, wraz z którą odwiedziliśmy świat owadów naszych
pól i łąk. Emocje były wielkie, a to za sprawą niezwykłego za-
kończenia warsztatów. Dzieci, ku swojej wielkiej radości, wy-
puściły na wolność młode pszczółki, które podczas trwania
zajęć, pracowicie wygryzały się ze swoich kokonów. Cieszymy
się, że dzięki nam Warszawa zyskała kilka zapylonych kwiat-
ków. Zajęcia „Nasze brzęczące skarby” były częścią większego
projektu Fundacji Nadwiślańskiego Uniwersytetu Dziecięcego,
pod nazwą „Zwierzogród Warszawski”. W ciągu dwóch dni
w zajęciach wzięły udział cztery klasy ze szkół podstawowych
z naszej dzielnicy. Warsztaty poprzedziła piękna wystawa
„Chrząszcze, stonki i biedronki – owady w wierszach dla dzieci”,
która była prezentowana w holu Biblioteki na Meksykańskiej
w dniach 30.04–20.05.2019 roku. 

Zajęcia przyrodnicze cieszyły się bardzo dużym zaintereso-
waniem. Uczestnicy prosili nas o kolejne. Nie możemy ich za-
wieść i dlatego już pracujemy nad nowymi, mamy nadzieję,
równie ciekawymi tematami. 

To,
co brzęczy,

szumi,
śpiewa

– o przyrodzie na Meksykańskiej
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prezentacje >>>  
Bibl iotek a  w pe j zażu  ż yc ia  kulturowego Pr agi -Południe

We wtorek, 21 maja 2019 roku, w Auli
Akademii Sztuk Pięknych, miała miejsce
uroczystość z okazji Dnia Kierbedziów,
będąca również oficjalnymi obchodami
tegorocznego Święta Bibliotekarzy i Bib-
liotek. Wydarzenie honorowym patrona-

tem objął Marszałek Województwa Mazo-
wieckiego – Adam Struzik. Tego dnia wrę-
czone zostały statuetki Nagrody im.
Kierbedziów, przyznawanej od 2005 roku
do 2011 r., wznowionej w 2018 r. Nagroda
została ustanowiona przez Bibliotekę Pub-
liczną m.st. Warszawy, na cześć małżeń-
stwa filantropów: Eugenii i Stanisława
Kierbedziów, fundatorów m.in. gmachu
Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy przy
ul. Koszykowej. 

W ten sposób nagradzane są wyjątkowe
inicjatywy na rzecz rozwoju czytelnictwa
i bibliotek warszawskich oraz mazowiec-
kich. Kolegium wyłania laureatów w pięciu
kategoriach: Pielęgnowanie tożsamości re-
gionalnej, Działalność na rzecz bibliotek
publicznych w powiecie, Praca z młodym
czytelnikiem, Samorządy przyjazne biblio-
tece oraz Internetowy wizerunek biblioteki
publicznej. 

W 2019 roku Biblioteka Publiczna
im. Z. J. Rumla w Dzielnicy Praga-Południe
m.st. Warszawy znalazła się w zaszczytnym
gronie laureatów. Dyrektor Biblioteki, Mi-
rosława Majewska wraz z Naczelnik Wy-
działu Kultury i Sportu w Dzielnicy
Praga-Południe, Iwoną Kaczorowską, ode-
brały statuetkę za dokonania na polu dzia-
łalności wielokulturowej. Południowopras-
ka książnica od wielu lat pielęgnuje, rozwija
i wspiera działania na rzecz wielokulturo-
wości. Znakomitymi przykładami na takie
działania są choćby bogate zbiory w języ-
kach obcych, angażowanie się w ogólnoeu-
ropejskie, ogólnopolskie i warszawskie
akcje, mające na celu przybliżanie bo-
gactwa i różnorodności kulturowej świata
oraz zajęcia językowe. Ta nagroda to doce-
nienie zarówno dotychczasowych starań
jak i tych, które zrealizowane zostaną
w przyszłości. Dziękujemy za uznanie.

Prestiżowa Nagroda im. Kierbedziów
dla południowopraskiej książnicy

Właśnie wystartowała szósta edycja Budżetu Obywatelskiego dla Warszawy
na 2020 rok. Niedługo mieszkańcy stolicy zdecydują, na jakie projekty zosta-
nie przeznaczona część budżetu miasta. W tej edycji po raz pierwszy można
było złożyć projekt dotyczący nie tylko swojej dzielnicy, ale również innych czy
całego miasta.

Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla, jak co roku, postanowiła za-
walczyć o dotacje dla swoich projektów z zakresu kultury i edukacji. Poprzez
planowane działania chcemy realizować misję Biblioteki jako instytucji otwar-
tej na potrzeby mieszkańców, wspierającej czytelnictwo i twórczy rozwój, inte-
grującej lokalną społeczność wokół spraw związanych z książką i kulturą. 

Wśród zgłoszonych projektów, które obecnie czekają na ocenę Urzędu m.st.
Warszawy, znalazły się m.in.: XI plenerowy Festiwal Czytelniczy PRAGnienie

czytaniA, Działalność edukacyjno-kulturalna dla dzieci, młodzieży i doro-

słych, Wielokulturowo i wielojęzycznie w bibliotece, Nowe technologie

w bibliotece, Zakup nowości książkowych i audiobooków dla 25 filii i od-

działów Biblioteki Publicznej im. Z. J. Rumla w Dzielnicy Praga-Południe

m.st. Warszawy – Biblioteka to nie koszt, to inwestycja w pokolenia. Z treścią
wszystkich zgłoszonych propozycji można zapoznać się na stronie:
www.twojbudzet.um.warszawa.pl. 

Od 6 do 23 września 2019 roku zapraszamy do oddania głosu na projekty,
które zdaniem Państwa są najbardziej interesujące i potrzebne, służą rozwo-
jowi i podniesieniu kompetencji, mogą wzbogacić lub poprawić codzienne życie
mieszkańców Pragi-Południe i całego miasta. 

W Budżecie Obywatelskim może zagłosować każdy mieszkaniec stolicy. Nie
jest wymagane zameldowanie, nie trzeba być pełnoletnim. Ważne, by pamię-
tać, że głosujemy tylko w jednej wybranej dzielnicy (maks. 15 projektów)
lub/oraz na poziomie ogólnomiejskim (maks. 10 projektów). 

Budżet Obywatelski to nic innego jak przekazanie mieszkańcom przez wła-
dze miasta części swoich kompetencji. Warto wziąć w nim udział i mieć realny
wpływ na to, co będzie nam oferować nasze osiedle, dzielnica i cała Warszawa. 

Zmieniamy Warszawę na lepsze, czyli jak głosować

w BUDŻECIE OBYWATELSKIM
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 prezentacje >>>

Jedenaście miesięcy, trzydzieści trzy historie, dwa-
dzieścia cztery narodowości, jedno miasto. Multicultural
Warsaw to projekt, który powstał, by łączyć ludzi nieza-
leżnie od wieku, narodowości, kultury czy religii. Z godzin
rozmów wyłaniają się nie tylko, często wzruszające, his-
torie osób mieszkających z dala od miejsc, w których się
wychowywały i w których zostały ich rodziny, ale także
obraz społeczeństwa polskiego i Warszawy, jako miasta,
które przyciąga nomadów z całego świata.

Nikt nie może wybrać miejsca, w którym się urodzi. (…)

Każdy może jednak wybrać miejsce, gdzie spędzi swoje życie –
zdanie, które wypowiada Salar pijąc kawę w Brunet Kafe, bę-
dzie przewijało się później jak mantra w rozmowach z kolejnymi
bohaterami. Trzydzieści trzy osoby to tylko ułamek wielokultu-
rowej społeczności, dla której Polska jest wyborem. Niektórzy
trafili tu przez przypadek, innych uwiodła swoim urokiem i his-
torią – Szczególnym dniem, który pomógł podjąć mi decyzje

o przeprowadzce był pierwszy sierpnia. Spacerowałam wtedy

po mieście, byłam w centrum i wtedy o 17.00 wszystko się za-

trzymało. Usłyszałam syreny. Nie wiedziałam co się dzieje.

Byłam kompletnie zdezorientowana. Po minucie ludzie zaczęli

śpiewać. Miałam gęsią skórkę i zorientowałam się, że płaczę.

Paola podzieliła się z mężem swoimi odczuciami i chwilę później
podjęli decyzję o tym, żeby sprzedać posiadłość we Włoszech
i zamieszkać w Polsce. Oleha również do Polski sprowadziło za-
uroczenie, lecz nie krajem, a kobietą – Czekałem na nią całe

dwa lata. Jak ona już skończyła tę szkołę Armii Zbawienia

w Kanadzie, to my mieliśmy wybór: albo mieszkać we wschod-

niej Europie, wtedy to byłaby Ukraina, Mołdawia, Gruzja, Ru-

munia albo w Polsce, Niemczech, na Litwie. Prawdę mówiąc,

jak o tym rozmawialiśmy, to mi łatwiej żyć w Polsce niż jej by-

łoby na Ukrainie. I to jest zrozumiałe, bo jak my to mówimy

„Ukraina to Polska dwadzieścia lat temu”. Decyzja o przepro-
wadzce to dla wielu dopiero początek nadchodzących zmian.
Początek etapu, w którym będą musieli zmierzyć się często
z niezrozumieniem, szokiem kulturowym i ciężką pracą nad
tym, aby nowe miejsce stało się ich domem. Kiedy tu dotarłam

przeżyłam ogromny szok kulturowy. Zauważyłam, że ludzie

prawie się nie uśmiechają. Niektórzy gapili się na mnie, praw-

dopodobnie z powodu ciemniejszej skóry. Nikt nie mówił po an-

gielsku. Nie potrafiłam używać transportu publicznego, ponie-

waż coś takiego nie funkcjonuje na Bliskim Wschodzie –

wspomina Rawan z Libanu. Vibek, przeprowadził się do War-
szawy z Indii, mieszka tu od pięciu lat, zapytany o to, co było
dla niego najtrudniejsze na początku, odpowiada o swoich przy-
godach z językiem – Po pierwszych sześciu miesiącach już mia-

łem bardzo dobrą koleżankę – Polkę. Zaproponowała mi naukę

polskiego, więc poszliśmy razem do baru mlecznego i tam po-

prosiła mnie, żebym zamówił jedzenie. Wcześniej wyjaśniła mi,

co dokładnie mam powiedzieć. Podszedłem do lady i poprosi-

łem – Poproszę dwa razy DUPA pomidorowa. Wszyscy pękali ze

śmiechu! – Co podać? – Dwa razy DUPA pomidorowa.

To tylko kilka fragmentów z wielu przeprowadzonych rozmów.
W każdej historii pojawia się inne spojrzenie na Polskę. Kraj,
który dla nas jest codziennością, dla innych może być miejs-
cem egzotycznym i wyjątkowym. Multicultural Warsaw to
przede wszystkim DIALOG o tym, co nas różni i czego możemy
się od siebie nauczyć. Historie te skłaniają do przemyśleń na
temat natury człowieka, na temat tego, czy we współczesnym
świecie, gdzie media bombardują nas nagłówkami o zama-
chach, gwałtach i wojnach, jesteśmy jeszcze skłonni zdobyć się
na empatię i dostrzec człowieka w osobie innego pochodzenia.
Pojawia się pytanie: czy jeszcze potrafimy zaufać drugiemu
człowiekowi. Projekt ma pokazać, że niezależnie od tego, co
nas różni, wszyscy mamy podobne problemy, emocje i marze-
nia. Kolor skóry, orientacja seksualna czy religia nie definiują
tego, jacy jesteśmy. Przecież każdy z nas jest gdzieś na świecie
TYM OBCYM. 

Epilog
O efektach projektu Multicultural Warsaw mogliśmy posłu-

chać podczas spotkania z Klaudią Kolasą oraz jego bohaterkami
i bohaterami, zroganizowanego w Bibliotece, przy ul. Meiss-
nera 5 w piątek 14 czerwca 2019 roku. Wieczór ten był jed-
nym z wielu wydarzeń zorganizowanych w południowopraskiej
książnicy w ramach Warszawskich Dni Różnorodności 2019.

KAŻDY JEST GDZIEŚ OBCY
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Święto czytania
W czerwcu skończył się XVIII Ogólnopolski Tydzień Czytania

Dzieciom –̶ największe doroczne święto czytelnicze organizo-
wane przez Fundację „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom”
w ramach trwającej nieprzerwanie od 2001 r. kampanii spo-
łecznej „Cała Polska czyta dzieciom”. 

W tym roku Tydzień odbył się pod hasłem „Sportowcy czytają
dzieciom. Wychowanie przez sport i czytanie”. Hasło zostało
wybrane w nawiązaniu do obchodów stulecia Polskiego Komi-
tetu Olimpijskiego, ale także dlatego, że mistrzowie sportu są
idolami młodego pokolenia i płynący z ich ust przekaz o po-
trzebie czytania jest mocnym sygnałem dla młodzieży oraz za-
chętą do wszechstronnego rozwoju, nie tylko fizycznego.
W dzisiejszym świecie mistrz sportu powinien być bowiem czło-
wiekiem oczytanym i wykształconym – tłumaczy Irena Koź-
mińska, Prezes Fundacji „ABCXXI – Cała Polska czyta
dzieciom”.

W ramach Tygodnia Czytania szkoły, przedszkola, biblioteki
i domy kultury w całym kraju zorganizowały setki imprez czy-
telniczych, często w plenerze. Na rynkach, skwerach i szkol-
nych boiskach czytali zaproszeni sportowcy, pisarze, aktorzy
i dziennikarze, a także nauczyciele, rodzice i dziadkowie. Tra-
dycyjnym sygnałem do rozpoczęcia obchodów Tygodnia w każ-
dej miejscowości był gwizdek zawiadowcy i wspólne odczytanie
„Lokomotywy” Juliana Tuwima. 

Czytanie od urodzenia
Jedynie 37% Polaków przeczytało w 2018 r. książkę – jak do-

wiadujemy się z badań. To oznacza, że od 10 lat stan czytel-
nictwa w Polsce utrzymuje się mniej więcej na tym samym
poziomie. Cieszyć się czy płakać? Przede wszystkim należy
uświadomić sobie ogromną rolę rodziców w procesie poznawa-
nia języka przez dzieci. Według naukowców, aby osiągnąć bie-
głość w jakiejkolwiek dziedzinie potrzeba 10 tys. godzin
praktyki. Rodzice są pierwszymi i najważniejszymi nauczycie-
lami języka i powinni go uczyć dziecko od urodzenia. Język jest
bowiem podstawowym narzędziem myślenia, komunikacji
z ludźmi, zdobywania wiedzy i udziału w kulturze. Trzeba
zatem zadbać, by wszystkie dzieci dobrze poznały język oraz po-
lubiły czytanie, co oznacza, że ma się im ono kojarzyć z przy-
jemnością. Warunkiem jest czytanie dzieciom od urodzenia
ciekawych książek w przyjaznej atmosferze i to regularnie –
najlepiej 20 minut dziennie, codziennie! Czytanie jest strawą
dla umysłu i psychiki, więc nie powinno być oferowane od
święta. Ważne jest też, aby dzieci widziały czytających sobie ro-

dziców i nauczycieli – uczą się przecież przez obserwację i na-
śladowanie. 
Co robić, aby dzieci i młodzież sięgali po książki?
1. Mówmy dużo do dziecka.

Żeby dzieci mogły zrozumieć czytany tekst, muszą mieć duży
zasób słów „usłyszanych, rozumianych i używanych w mowie”.
Nauczą się ich przez stały kontakt z językiem: codzienne roz-
mowy twarzą w twarz z bliskimi osobami, słuchanie bajek i czy-
tanych opowieści. Czytanie będzie dla dziecka coraz przy-
jemniejsze, a rozumienie pełniejsze, gdy treści z książki zaczną
łączyć się z tym, co już znane dziecku z rozmów i z własnych
doświadczeń. Przykładem książki, która rośnie razem z dziec-
kiem opisując najbliższy świat malucha, jest wydana przez
naszą Fundację „Pierwsza Książka Mojego Dziecka”. 

2.Wybierajmy ciekawe książki – możemy to zrobić

razem z dzieckiem.

Czytany tekst powinien być dostosowany do wieku, wrażliwo-
ści, percepcji i zainteresowań dziecka. Słuchając ciekawej
książki czytanej przez rodzica, dziecko w naturalny sposób
rozwija zasób rozumianych słów, rozbudza wyobraźnię i po-
szerza wiedzę. Ponadto, wspólne czytanie przynosi dziecku
ogromną przyjemność płynącą z bliskości z czytającym doro-
słym. Dziecko, które jest ciekawe, co stanie się z bohaterami
książki, będzie chciało słuchać kolejnych rozdziałów, a także
z̶dobyć samodzielność, by jak najszybciej móc czytać samo-
dzielnie.

3.Nie zmuszajmy dziecka do czytania – czytajmy dziecku!

Nie zmuszajmy dzieci do samodzielnego czytania. Przez dłu-
gie lata czytanie dziecku to zadanie dorosłego. Codzienne
spotkanie z książką to nie tylko budowanie umiejętności ję-
zykowych i wiedzy dziecka. To także rozwijanie jego empatii,
wyobraźni i charakteru, a nade wszystko – budowanie wza-
jemnego zaufania i zasilanie dziecka energią emocjonalną na
całe życie. Jeśli zrezygnujemy z czytania, zyskując pół godziny
dziennie dla siebie, nasze dziecko może nam bezpowrotnie
odpłynąć w świat gier i Internetu. Wspólne czytanie przynosi
ogromną wiedzę o własnym dziecku, dzięki której możemy
mu w przyszłości pomóc w wielu trudnych sytuacjach. Dla
dziecka to posag na przyszłość, uskładany z codziennych
chwil spędzonych na wspólnej, ciekawej lekturze.

„Czytajmy dzieciom 20 minut dziennie. Codziennie!”

www.calapolskaczytadzieciom.pl

CAŁA POLSKA

czyta dzieciom
|  Fundacja „ABCXXI – Cała Polska Czyta Dzieciom”

  nowe trendy >>>
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Autor: Halina Birenbaum, Monika Tutak-Goll / Tytuł:
To nie deszcz, to ludzie / Wydawnictwo: Agora S.A.

/ Gatunek: Wywiad

Rozmowa-rzeka z Haliną Birenbaum, pisarką i poetką, naj-

bardziej znaną z, tłumaczonej na wiele języków, książki

„Nadzieja umiera ostatnia” (1967). Rozmowę przeprowa-

dziła Monika Tutak-Goll, reporterka i wicenaczelna „Wy-

sokich Obcasów”. 

W tej publikacji autorka wraca do doświadczeń czasu

wojny, ale pisze również o tym, co było przed i po Holo-

cauście, co sprawia, że książka jest mówioną autobio-

grafią. Opowiada o życiu ubogiej żydowskiej rodziny z Warszawy zniszczonej niemal

zupełnie przez wojnę i Zagładę (oprócz autorki przeżył tylko jeden z jej braci), a potem

powojennym dochodzeniu do siebie, wyjeździe do Izraela, wielkiej miłości i założeniu ro-

dziny. Przywraca pamięć o tych, których nie pamiętałby już nikt. Odważnie mówi o spra-

wach, o których zazwyczaj się milczy. Jeden z najmocniejszych od lat głosów z głębi Shoah,

niezwykle poruszające świadectwo siły życia, kobiecości i pamięci. Ludzie, o których opo-

wiada i świat, w którym żyją są autentyczni, niepozbawieni nadziei. Życie Haliny Birenbaum

dowodzi, że człowiek, nawet w najgorszym momencie może zdecydować, że woli stanąć

po stronie dobra, niż zła. 

Autor: Agata Romaniuk / Tytuł: Z miłości? To współ-

czuję. Opowieści z Omanu / Wydawnictwo: Poznań-

skie / Gatunek: Literatura faktu, reportaż

Kolejna książka reporterki, absolwentki Polskiej Szkoły Re-

portażu jest obrazem życia kobiet zamieszkujących współ-

czesny Oman, widziany z perspektywy Europejki. Autorka

zaznacza w posłowiu, że książka jest zbiorem historii, a nie

kompletnym, socjologicznym obrazem życia kobiet

w Omanie, mimo to przemyca wiele informacji o kulturze,

życiu codziennym, obyczajowości i rytuałach. O kobietach

i mężczyznach, którzy skrywają namiętności pod diszda-

szami i abajami, a potajemnie korzystają z Tindera. Jest to reportaż o miejscu, w którym

kontraktowe małżeństwa wciąż są codziennością, a zakochani wbrew woli rodziców mogą

zwrócić się do sułtana Kabusa Ibn Saida z prośbą o błogosławieństwo. Wyważony, obiek-

tywny, napisany dobrym językiem reportaż z Zatoki Perskiej.

Autor: Edyta Brzozowska / Tytuł: Profesor Dębski.

Lekarz od cudu życia / Wydawnictwo: Pascal /

Gatunek: Literatura biograficzna, wspomnieniowa

Książka Edyty Brzozowskiej ukazała się kilka miesięcy

po śmierci wybitnego ginekologa, profesora Romualda

Dębskiego. „Lekarz od cudu życia” nie aspiruje do miana

pogłębionej biografii lekarza. Celem publikacji było upa-

miętnienie człowieka, który dla wielu matek Polek po-

zostanie największym cudotwórcą w ich życiu.

Pacjentki mówiły o nim, że jest jak Juda Tadeusz, pat-

ron od spraw trudnych i beznadziejnych. Profesor Ro-

muald Dębski nie był zwyczajnym ginekologiem-położnikiem. Był ostatnią szansą na

macierzyństwo. Kobiety, które przez lata bez powodzenia starały się zajść w ciążę, leczyły

się właśnie u niego. I rodziły dzieci. Mimo swoich chorób: endometriozy, raka, bezowu-

lacyjnych cykli, chorób tarczycy, wad serca czy niepełnosprawności.

Autorka zebrała w książce opowieści kobiet, których inni specjaliści nie umieli lub bali

się leczyć. Pod prostymi słowami kryją lata oczekiwań, niepewności, braku nadziei. To

także zapis czasów, w których pacjentki niejednokrotnie musiały walczyć, aby zajść

w ciążę i urodzić dziecko. 

Autor: Manuela Gretkowska, Patrycja Pustkowiak /

Tytuł: Trudno z miłości się podnieść / Wydawnic-
two: Prószyński i S-ka / Gatunek: Wywiad

Bezczelna, wzruszająca, niezwykła rozmowa z Manuelą

Gretkowską, polską pisarką, felietonistką, scenarzystką fil-

mową i działaczką społeczną, założycielką polskiej Partii

Kobiet. Opowiada o miłosnych komplikacjach, slow life

i fast sex, duchowości, narkotykach, a przede wszystkim

o współczesnej Polsce. Stanowi manifest swobody my-

ślenia i bycia wbrew wszystkiemu: cenzurze, hejtowi, ba-

nowaniu, przemilczeniu i wycinaniu. 

„Dla mnie najważniejsze jest to, by nie powtarzać cudzych myśli i dobrze napisać własne.

A że komuś się nie spodoba? Jesteś panną na wydaniu i zalotnicy ci powiedzieli, że nie

jesteś w ich targecie?”[…]

Manuela Gretkowska 

Autor: Kate Brown / Tytuł: Czarnobyl. Instrukcje

przetrwania / Wydawnictwo: Czarne / Gatunek: Li-

teratura faktu, reportaż

Nowa propozycja nagradzanej profesor historii na Uniwer-

sytecie Maryland to kolejna reportersko-historyczna mo-

nografia, poświęcona erze atomowej. 26 kwietnia 1986

roku w Czarnobylu miała miejsce, największa w dziejach

katastrofa elektrowni jądrowej. Kate Brown spędziła lata,

wertując dokumenty w archiwach, przeprowadziła setki

wywiadów z mieszkańcami Strefy Wykluczenia, z polity-

kami, radzieckimi i zagranicznymi specjalistami od atomu. Autorka pokazuje, że wbrew

temu, co twierdzono, Czarnobyl nie pochłonął 54 ludzkich istnień, ale od 35 do 150 ty-

sięcy ofiar, że przyroda na bagnach Prypeci została w bardzo znaczący sposób skażona

i wciąż nie wróciła do stanu normalności. Opisuje rządową akcję ukrywania skutków ka-

tastrofy, która obejmowała m.in. niszczenie dokumentacji medycznej, czy zakaz prze-

siedlania ludzi ze skażonych regionów. Największą nadzieję w tym ponurym obrazie niosą

portrety ludzi, którzy, nie oglądając się na obowiązującą narrację i utrudnienia, leczyli

ofiary wybuchu i starali się ukazać prawdę światu. W efekcie autorka szczegółowo opi-

sała wydarzenia, które nastąpiły po katastrofie, ale przede wszystkim przygotowała

wstrząsającą relację z tego, jak (i dlaczego) rządzący, ludzie nauki i media całego świata,

wspólnie wykreowali tę opowieść o Czarnobylu, którą znamy do dziś.

Czytelnicy
polecają

Autor: Elisabeth Asbrink / Tytuł: Made in Sweden.

60 słów, które stworzyły naród / Wydawnictwo:
Wielka Litera / Gatunek: Literatura faktu, reportaż

Książka szwedzkiej pisarki, dziennikarki radiowej i te-

lewizyjnej, kilkukrotnie nominowanej do prestiżowej

Nagrody Augusta, którą otrzymała w 2011 roku. Auto-

rka prezentuje sześćdziesiąt słów, powiedzeń, haseł

i cytatów, które wyrażają szwedzką tożsamość oraz

wartości. Wydobywa z kufra szwedzkiej historii, trady-

cji i kultury najciekawsze wydarzenia, zjawiska, sceny,

postacie, legendy, idee, które nie tylko przez wieki

ukształtowały społeczeństwo szwedzkie, ale też nadal wywierają na nie wpływ. Inspira-

cją do rozważań są liczne cytaty z dzieł literackich i filmowych, konstytucja Królestwa

Szwedzkiego, inskrypcja runiczna, wypowiedzi polityków, ukochany psalm Szwecji, słowa

biesiadnej piosenki, a nawet hasztag. Znane słowa, zjawiska i zwroty – od „szwedzkiej za-

wiści”, „duńskich durniów”, „bydła dyktatury”, przez „IKEA”, „zdejmij buty” i „przeciętnego

Svenssona” po „Most nad Sundem”, „OMG” – są jak piksele tworzące prawdziwy portret

Szwecji.
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Czytelnicy
polecają

Autor: Pija Lindenbaum, Per Nilsson / Tytuł: Na

zawsze Milena / Wydawnictwo: Zakamarki /

Gatunek: Powieść obyczajowa

Trzecia część cyklu o miłosnych perypetiach Dawida

i Mileny, adresowanego do starszych dzieci, autorstwa

szwedzkiego pisarza, laureata wielu nagród, w tym

imienia Astrid Lindgren. 

W tej części zakochani w sobie bohaterowie, przeżywają

pierwszy kryzys miłosny. Dawid zaczyna wątpić, czy ist-

nieje miłość na zawsze. Bo dlaczego jego rodzice się

rozwiedli? I dlaczego Milena nie chce z nim rozmawiać?

Chłopak próbuje zrozumieć zachowanie swojej dziewczyny. Postanawia jednak walczyć

o swoje uczucie i rozpędzić czarne chmury wiszące nad ich związkiem. Po rozmowie

i wyjaśnieniu wszystkich nieporozumień dochodzi do wniosku, że miłość nigdy się nie

kończy i trwa wiecznie.

Ciekawe opowiadanie o pierwszych nieporozumieniach w relacjach damsko-męskich

i o tym, jak ważna jest rozmowa. Na poważnie i z humorem z perspektywy 9–10-letniego

chłopca.

Czwarty tom w przygotowaniu.

Autor: Anna Włodarkiewicz / Tytuł: Lato

Toli / Wydawnictwo: Zielona Sowa /

Gatunek: Opowiadanie

Kolejna książeczka o przygodach Toli z serii

pt. „Tola” (poprzednia część „Wiosna Toli”).

Seria opisuje zdarzenia z codziennego życia

małej dziewczynki, na tle zmieniających się

pór roku.

Tola ma 4 lata i jest bardzo ciekawa świata.

Interesuje ją dosłownie wszystko. Razem z

rodzicami obserwuje zmieniające się pory

roku. Wspólnie z Tolą możemy przeżyć let-

nie burze, obserwować rośliny i zwierzątka

żyjące w ogrodzie, szukać muszli na nadmorskich plażach i pojechać na fascynującą

wycieczkę rowerową.

W książeczce znajdziemy piękne opisy przyrody. Pełne ciepła i miłości

opowiadania o dostrzeganiu szczęścia w codzienności wzbogacone zostały ilustracjami

Oli Krzanowskiej. Dziecko z pewnością znajdzie dla siebie interesujący temat w każdej

porze roku.

Autor: Stephen Hawking, Lucy Hawking /

Tytuł: George i tajny klucz do wszechświata

/ Wydawnictwo: Zysk i S-ka / Gatunek: Li-

teratura popularno-naukowa dla dzieci

Znany fizyk i bestsellerowy autor Stephen Haw-

king i jego córka Lucy w swojej fascynującej

książce wyjaśniają czytelnikom w każdym wieku,

czym jest wszechświat.

Ucieczka Freddy`ego, niesfornej świnki George`a,

staje się początkiem niezwykłej przygody. Chło-

piec poznaje swoich sąsiadów, Annie i jej ojca

Erica. Dzięki nim i superinteligentnemu kompu-

terowi Kosmosowi odkrywa tajemnice wszech-

świata, począwszy od atomów, poprzez planety i ich księżyce, gwiazdy, galaktyki, na

czarnych dziurach skończywszy.

Wyrusza w podróż do najodleglejszych zakątków wszechświata.

Co by było, gdyby Kosmos dostał się w nieodpowiednie ręce? Bohaterowie nie zamie-

rzają się o tym przekonywać. Książka stanowi wspaniałą przygodę, która w prosty spo-

sób wyjaśnia tajemnice nauki.

Autor: Przemysław Wechterowicz / Tytuł:
O pchle, co uczepiła się kożucha / Wydaw-
nictwo: Mando / Gatunek: Bajka 

Autor przedstawia w nim przygody tytułowej

pchły, która doświadcza kryzysu egzystencjal-

nego. Pchła staje się coraz bardziej złośliwa.

Tytułowa bohaterka nie może dojść do porozu-

mienia ze zwierzętami, na grzbietach których

do tej pory pomieszkiwała. Postanawia rozpo-

cząć nowy, samodzielny etap w życiu, wyrusza

w podróż do krainy mlekiem i miodem płynącej,

autobusem kierowanym przez niedźwiedzia.

Akcja płynie wartko niczym droga mleczna, a ekipa zwierząt, zmontowana lepiej niż

szwedzkie meble, zapewni czytelnikom przepis na kulturalne spędzenie czasu. Dobra li-

teratura familijna na wakacje.

Autor: Matilda Woods / Tytuł: O chłopcu, ptaszynie

i pewnym trumiarzu / Wydawnictwo: Zielona

Sowa / Gatunek: Powieść drogi

Debiut literacki młodej Australijki to, utrzymana w kon-

wencji realizmu magicznego, urocza opowieść o przy-

jaźni, sensie życia i nadziei.

„Po przybyciu do Allory po prostu trzeba było zwrócić

oczy ku niebu, żeby widzieć magię – każdego dnia i po

zapadnięciu głębokiej nocy”[…]

Allora to magiczne miejsce, gdzie zawsze słychać szum

fal, widać latające ryby i każdy wie wszystko o wszyst-

kich. Alberto po trzydziestu latach ciężkiej pracy, jako trumniarz, czuje się przeraźliwie sa-

motny. Niespodziewanie do jego domu przybywa mały chłopiec – Tito Bonito, który

ukrywa się przed ojcem – tyranem.

Jednak wraz z pojawieniem się w Allorze Tito i jego niezwykłej ptaszyny Fii, los Alberto

nieoczekiwanie się odmienia. Życie trumniarza już nigdy nie będzie takie samo.

Autor: Małgorzata Janina Berwid / Tytuł: Wojenne

lalki Marysi / Wydawnictwo: Tadam / Gatunek: Li-

teratura wspomnieniowa, powieść wojenna

Mamy oto w rękach kolejną opowieść o wojennym dzie-

ciństwie.

Znana dziennikarka i pisarka, Kawaler Orderu Uśmie-

chu, oferuje czytelnikom pięknie wydaną, spisaną ze

słuchu opowieść swojej mamy – Marii.

Książka ta ma wydźwięk sentymentalny, związany z za-

chowaniem historii rodzinnej, ukazaniem ciągłości rodu.

Przede wszystkim jednak reprezentuje dynamicznie roz-

wijający się nurt historycznej literatury dziecięcej, przybliżającej czasy II wojny świa-

towej. Bolesne zderzenie nadziei i oczekiwań dziecka z brutalnymi aktami przemocy

i zagłady, to wstrząsająca wizja zniewolonego dzieciństwa, któremu odebrano poczu-

cie bezpieczeństwa, ojczyznę i najbliższe osoby.

W tej krótkiej i przejmującej opowieści znajdziemy wiele ważnych informacji o funk-

cjonowaniu getta, obozach koncentracyjnych, udziale Ukraińców w wojnie. 

Metaforyczności opowieści nadaje powracający motyw lalek, które określają po-

szczególne etapy życia dziewczynki. 

Książka jest bardzo wzruszająca. Tekst zdobią piękne, klimatyczne ilustracje.
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„Czytamy ze smakiem”

Aż trudno uwierzyć, że już od dekady, za sprawą inicjatywy
południowopraskiej Biblioteki Publicznej im. Z. J. Rumla, we
współpracy z Władzami Dzielnicy, Centrum Promocji Kultury
i ze wsparciem Sponsorów, Przyjaciół i Patronów, w tym Hono-
rowym Patronatem Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe To-
masza Kucharskiego, mieszkańcy dzielnicy udowadniają całej
Warszawie, że czytanie jest jednym z najlepszych sposobów na
spędzanie wolnego czasu. Aby przypomnieć wszystkie edycje
wydarzenia, których różnorodna tematyka świadczy o bogac-
twie świata książek, scena została ozdobiona dziesięcioma pla-
katami, które rokrocznie informują o kolejnych festiwalach. 

Spotkaliśmy się w sobotę 11 maja w Parku nad Balatonem na
Gocławiu. Od południa aż do wieczora na odwiedzających teren
festiwalu czkało wiele atrakcji, zarówno tych scenicznych, jak
i odbywających się w namiotach.

Tradycyjnie PRAGnienie czytaniA rozpoczęła Dyrektor Bib-
lioteki Publicznej w Dzielnicy Praga-Południe, Mirosława Ma-
jewska wraz z konferansjerami, którymi w tym roku byli:
Kierownik filii bibliotecznych, zlokalizowanych przy ul. Egip-
skiej 7, Małgorzata Kalbarczyk oraz autor książek, m.in. Lite-

ratura od kuchni, dziennikarz Bogusław Deptuła, który
uderzeniem w wielką patelnię zainaugurował jubileuszowy fes-
tiwal.

Na scenie gościliśmy, m.in. Naczelnika Wydziału Dziedzictwa
i Współpracy Zagranicznej Biura Kultury m.st. Warszawy,
Leszka Napiontka, Zastępcę Burmistrza Dzielnicy Praga-Połu-
dnie, Adama Cieciurę, Rzecznika Prasowego Urzędu Dzielnicy

Praga-Południe i redaktora naczelnego gazety Dzielnica.pra-
gapld, Andrzeja Opalę, Przewodniczącą Stowarzyszenia Biblio-
tekarzy Polskich, Joannę Pasztaleniec-Jarzyńską.

Każda z zaproszonych osób zaprezentowała krótki fragment
swojej ulubionej książki, oczywiście zawierający w sobie motyw
kulinarny. 

Niezwykle ważną i radosną chwilą, było nadanie miana Am-
basadorki Dobrej Książki 2019/2020 aktorce, lektorce, miesz-
kance Pragi-Południe, Edycie Jungowskiej. Nasz gość specjalny
w czarujący sposób zachęcił, szczególnie najmłodszych, do sięg-
nięcia po literaturę, a na stoisku Wydawnictwa Jung-Off-Ska
każdy chętny mógł nabyć audiobooki z interpretacjami, m.in.
twórczości Astrid Lindgren oraz uzyskać autograf Pani Edyty. 

Żelaznym punktem obchodów tego czytelniczego święta były
prezentacje programów artystycznych, przygotowanych przez
placówki oświatowe z terenu dzielnicy oraz inne zaprzyjaźnione
instytucje. 

Podziwialiśmy najmłodszych z przedszkoli nr 425, nr 384 „Ta-
jemniczy ogród”, nr 392 „Wróbelka Elemelka”, nr 370, nr 177
„Bajkowe Przedszkole” oraz nr 12 im. Króla Maciusia z Legio-
nowa, uczniów szkół podstawowych – nr 375 im. Orląt Lwow-
skich i nr 185 im. UNICEF i ponadpodstawowych – chóru
z Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich Majdańska,
a także uczennicę z Zespołu Szkół Spożywczo-Gastronomicz-
nych. Na scenie zaprezentowały się również zespoły oraz grupy
dziecięce i młodzieżowe: Funky Voices z Klubu Kultury Gocław,
N.O.R.A. (Zespół Szkół nr 37 im. Agnieszki Osieckiej) z progra-

X edycja PRAGnienia czytaniA

Wytrawny kucharz dba o ucztę dla umysłu, a nie tylko o zaspokojenie apetytu.

Takie motto, które w swojej książce, pt. „Ostatni chiński kucharz” zawarła Nicole Mones, przyświecało tegorocz-
nej, jubileuszowej edycji festiwalu czytelniczego PRAGnienie czytaniA. Wszak poruszaliśmy się w tematach lite-
racko-kulinarnych, a hasło festiwalu w 2019 roku brzmiało: Czytamy ze smakiem.
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mem „Jak dobrze mieć sąsiada” czy szkolny teatr PARADOX
z LXXII LO im. gen. J. Jasińskiego. 

Ważnymi akcentami muzycznymi wieńczącymi festiwal były
dwa koncerty. Po godzinie 16.00 na scenie zaprezentował się gra-
jący na banjoli Grzegorz Domański, współtworzący Warszawską
Orkiestrę Sentymentalną oraz akordeonista Robert Lipka. Za-
prezentowali Szlagiery Międzywojennej Warszawy. Na zakończe-
nie, tuż po godz. 18.00, sceną zawładnął zespół DGZZ – Daniel
Gałązka z Zespołem. Podczas koncertu „Piosenki wysmakowane”,
zaprezentowane zostały utwory z najnowszej płyty „I zobacz”, jak
i, znane już fanom zespołu, starsze kompozycie. 

Wśród wielu gości nie mogło zabraknąć osób, na co dzień zaj-
mujących się zdrowym odżywianiem. Uczestnicy festiwalu mogli
skorzystać z porad, m.in. dietetyczki i autorki książek Hashimoto.

Dieta i styl życia w chorobie, czy Polska kuchnia bezglutenowa –
Agaty Lewandowskiej, psychodietetyczki Marty Stefańskiej-Para-
finiuk podczas spotkania Szybka Dieta czy trwała zmiana?, au-
torki książki Mama na roślinach Asji Michnickiej, która
prezentowała praktyczne porady na roślinne potrawy. Swoje spot-
kanie autorskie Podróże kulinarne z Jarkiem Kretem, poprowadził
znany prezenter pogody, autor książek, podróżnik – Jarosław Kret.

Nie należy zapominać również o wielu stanowiskach, w któ-
rych odbywały się animacje dla dzieci, konkursy oraz kierma-
sze książek, które przygotowali przedstawiciele bibliotecznych
filii z terenu całej dzielnicy.

W namiotach odbywały się przeróżne aktywności, wśród któ-
rych każdy znalazł coś dla siebie. Na warsztaty kuchni latynoa-
merykańskiej zaprosiła Katarzyna Dembicz oraz inni przed-
stawicie Fundacji im. Profesora Andrzeja Dembicza. Miłośnicy
słodkości z pewnością spędzili miłe i inspirujące chwile podczas
warsztatów cukierniczych z dekorowania ciastek przy użyciu masy
cukrowej, prowadzonych przez uczniów Zespołu Szkół Hotelar-
sko-Gastronomicznych Majdańska. Prezentowali oni również spo-
soby przyrządzania dekoracji z warzyw i owoców. Przedstawiciel
grupy Podróżników „Poznajemy świat”, Michał Jankowski, zapro-
sił najmłodszych na multisensoryczne warsztaty Kolory i smaki

Indii. Na warsztaty pszczelarskie, prowadzone przez Magdalenę
Kozerską, podczas których można było ulepić figurki i świeczki
z wosku pszczelego, przymierzyć kapelusz pszczelarza, obserwo-
wać żywe pszczoły w przeszklonym ulu, zaprosiła Pasieka Mio-
dowa Manufaktura oraz Fundacja Kochajmy Pszczoły. Chętni
mogli zakupić miody, świece i inne wyroby pszczelarskiej, które
dostępne były na stoisku firmy STANPOL. Przedstawiciele za-
przyjaźnionej Księgarni Cafe – Klubu „Między wierszami” zapro-
sili dzieci na spotkanie edukacyjne Historia książek i komiksów.
Miłośników sztuk pięknych nie mogło zabraknąć na warszta-
tach plastycznych Witraże mistrza Stanisława Wyspiańskiego,
prowadzonych przez uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 375 im.

Orląt Lwowskich. Jak co roku towarzyszyła nam artystka Paulina
Kopestyńska, u której zamówić można było portret. Podobizny wy-
konywała również uczennica z ZSGH Majdańska. Chętne dzieci
mogły pomalować swoje buzie, a zajmowali się tym uczniowie
z LXXII LO. Zainteresowanych dźwiękiem i różnymi jego aspek-
tami, zaprosiliśmy do plenerowego studia nagrań i udźwiękowie-
nia firmy EchoAudio Anny i Adama Tkaczyków. 

Swoje stoiska posiadały także: Wydawnictwa RM, Literówka czy
EGMONT, gdzie wolontariusze ze Szkoły Gastronomiczno-Hote-
larskiej Majdańska, zachęcali do wspólnych gier planszowych.

Na stoiskach Osiedlowego Centrum Plastyki „Wilga”, Pra-
cowni Ceramicznej Kreateria, Edwarda Kuracińskiego i Beaty
Dziubak, zakupić można było wyroby artystyczne, m.in. biżu-
terię, ceramikę. Nad bezpieczeństwem uczestników festiwalu
czuwała Sanitarna Służba Szkolna z LXXII Liceum Ogólno-
kształcącego. 

Dużym zainteresowaniem cieszyło się stoisko Miejskiego Za-
kładu Oczyszczania, na którym w ramach ekologicznej kam-
panii informacyjno-edukacyjnej Ekoimpuls dla Warszawy,
polegającej na rozbudowie i modernizacji Zakładu Unieszkod-
liwiania Stałych Odpadów Komunalnych przy ul. Zabraniec-
kiej 2, można było, m.in. ozdobić ekologiczne torby. 

Czas festiwalu minął szybko, a patrząc na wielość atrakcji, jakie
w tym roku zostały zaproponowane jego uczestnikom, zdecydo-
wanie za szybko. Mamy nadzieję, że ten spędzony wspólnie czas,
stał się inspiracją do poszukiwania literacko-kulinarnych przy-
gód, inspirowanych choćby cytatami potwierdzającymi ścisły
związek literatury i kuchni, zdobiącymi w dniu festiwalu teren
Parku nad Balatonem. Dziękujemy, przede wszystkim, miesz-
kańcom Dzielnicy Praga-Południe za tak liczne uczestnictwo.
Pragniemy podziękować również naszemu współorganizatorowi
– Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe m.st.
Warszawy, naszym Patronom: Burmistrzowi Dzielnicy Praga-
Południe Tomaszowi Kucharskiemu, Stowarzyszeniu Biblioteka-
rzy Polskich, Warszawskiemu Programowi Edukacji Kulturalnej,
Wydawnictwom: RM, EGMONT, Buchmann, Grupie Foksal,
Marginesy, blogowi kulinarnemu am.mniam, Zespołowi Szkół
Gastronomiczno-Hotelarskich Majdańska, Fundacji Języka Pol-
skiego, Fundacji im. Profesora Andrzeja Dembicza, Firmie
EchoAudio, Fundacji Edukacji Międzykulturowej, Fundacji AB-
CXXI – Cała Polska czyta dzieciom. 

Za wsparcie dziękujemy patronom medialnym: gazetom –
Dzielnica.pragapld, Wiadomościom sąsiedzkim, Kurierowi Pra-
skiemu, portalom: Bezpłatna Warszawa, Kurier365.pl, i Radio
Praga.

Do zobaczenia za rok, kiedy to znowu w maju, podczas XI edy-
cji festiwalu czytelniczego PRAGnienie czytaniA udowodnimy,
że Prażanie uwielbiają czytanie!



Otwarcie Czytelni Naukowej nr V
w nowej aranżacji wnętrza (maj 2019)

Nowa identyfikacja Biblioteki
W 2019 roku wprowadzone zostały zasady nowej wspólnej i jednolitej identyfikacji warszawskich bibliotek publicznych.

Instytucje zyskały nowe logotypy, a także wizualizację zewnętrzną i wewnętrzną. 

Najważniejsze wydarzenia w I półroczu 2019 r.

Nadanie Edycie Jungowskiej miana
Ambasadorki Dobrej Książki 2019/2020 (maj 2019)

Współpraca ze Szkołą Podstawową
nr 312 im. Ewy Szelburg-Zarembiny
w ramach realizacji projektu i konkursu

„Myśl i działaj jak Leonardo” (maj–czerwiec 2019)

Przyznanie Bibliotece Nagrody im. Kierbedziów
za działalność wielokulturową (maj 2019)

Wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę
Centrum Kulturalno-Edukacyjnego na Gocławiu

gdzie swoją siedzibę znajdzie, m.in.
Biblioteka (czerwiec 2019) 


