Myśl i działaj jak Leonardo

Szkice Leonarda da Vinci

Leonardo da Vinci
– cz∏owiek renesansu: artysta,
odkrywca, wynalazca...

500. rocznica śmierci

egzemplarz bezpłatny
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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
wtorek, czwartek

13.00–19.00
10.00–16.00

Wypożyczalnia nr 18
ul. Grochowska 118

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

poniedziałek, środa, piątek
wtorek, czwartek

13.00–19.00
10.00–16.00

Wypożyczalnia nr 19
ul. Witoszyńskiego 2

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

poniedziałek, środa, piątek
wtorek, czwartek

13.00–19.00
10.00–16.00

Wypożyczalnia nr 24
ul. Grochowska 279

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

poniedziałek, środa, piątek
wtorek, czwartek

13.00–19.00
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
wtorek, czwartek

13.00–19.00
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
wtorek, czwartek

13.00–19.00
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
wtorek, czwartek

13.00–19.00
10.00–16.00

Wypożyczalnia nr 92
ul. Biskupia 50

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

poniedziałek, środa, piątek
wtorek, czwartek

13.00–19.00
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
wtorek, czwartek

13.00–19.00
10.00–16.00

Wypożyczalnia nr 110
ul. Abrahama 10

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

poniedziałek, wtorek, czwartek
środa, piątek

14.00–19.00
9.00–14.00

Biblioteki dla Dzieci i Młodzieży

Kontakt

Biblioteka nr 2
ul. Witoszyńskiego 2

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

poniedziałek, środa, piątek
wtorek, czwartek

Godziny pracy
13.00–19.00
10.00–16.00

Biblioteka nr 16
ul. Walewska 7a

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

poniedziałek, środa, piątek
wtorek, czwartek

13.00–19.00
10.00–16.00

Biblioteka nr 42
ul. Biskupia 50

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

poniedziałek, środa, piątek
wtorek, czwartek

13.00–19.00
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
środa, piątek

14.00–19.00
9.00–14.00

Oddziały

Kontakt

Dzielnicowa Czytelnia Naukowa nr V
ul. Meissnera 5

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

poniedziałek – piątek
sobota

10.00–20.00
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
sobota

10.00–20.00
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
sobota

10.00–20.00
9.00–15.00

Godziny pracy

Dyrekcja i administracja, ul. Meissnera 5, 03–982 Warszawa, tel./fax (22) 671 05 11, 671 04 79, e-mail: biblioteka@bppragapd.pl
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Inspirujący Leonardo
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Bibliotekon Praski. Magazyn Bibliotek Publicznych
na Pradze-Południe
Wydawca: Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla
w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
03-982 Warszawa, ul. Meissnera 5

za nami wyjątkowy czas. Przez dwanaście minionych miesięcy ze szczególną radością podkreślaliśmy fakt, upłynięcia wieku od momentu kiedy Polska, po 123. latach
zaborów, odzyskała Niepodległość. Zachęcam do zapoznania się z artykułem podsumowującym cykl wydarzeń,
którymi nasza książnica uczciła tę wyjątkową rocznicę.
W 2018 roku obchodziliśmy również 500 lat odkąd
włoszka, Bona Sworza d`Aragona, została koronowana na
królową Polski. Wchodząc w kolejny, 2019 rok, nie zapominamy, że towarzyszą mu także ważne rocznice, zarówno w skali kraju, jak i świata. Obchodzimy bowiem
500-lecie śmierci najwybitniejszego przedstawiciela epoki
renesansu, artysty, odkrywcy, wynalazcy – Leonarda da
Vinci. O obu tych postaciach przeczytacie Państwo w najnowszym, osiemnastym numerze Bibliotekonu. Magazynu Bibliotek Publicznych na Pradze-Południe.
Dodatkowo znajdują się w nim ciekawe artykuły z życia
Biblioteki, m.in. tekst podsumowujący obchody półwiecza
istnienia jednej z naszych ﬁlii, mieszczącej się przy ul. Meksykańskiej. Polecam lekturę dwóch artykułów: naszej
Czytelniczki i uczestniczki zajęć językowych, a także prowadzącego zajęcia komputerowe. Utwierdzają nas one
w przekonaniu, że spotkania, kursy i warsztaty organizowane specjalnie dla Seniorów, są ważne i niezwykle potrzebne.
Warto również zapoznać się z wywiadem z przyjacielem
biblioteki Stanisławem Krycińskim, krajoznawcą, wielkim
miłośnikiem Bieszczad, Beskidu oraz autorem książek,
m.in. nominowanej do książki historycznej roku 2018 –
Łemkowszczyzna nieutracona.
Życzę miłej lektury i zapraszam do odwiedzania sieci bibliotek na Pradze-Południe oraz do udziału w wydarzeniach,
które przez cały rok będziemy dla Państwa organizować.
Szczególnie zachęcam do udziału w dziesiątej jubileuszowej edycji festiwalu czytelniczego PRAGnienie czytaniA,
przebiegającym w tym roku pod hasłem Czytamy ze smakiem. Na to wydarzenie zapraszam w sobotę, 11 maja
w godz. 12.00–18.00 do Parku nad Balatonem.

Dyrektor: Mirosława Majewska
Sekretarz redakcji: Katarzyna Chacińska
Zespół redakcyjny: Agnieszka Czajkowska, E.P., Izabela Gass,
Anna Gawkowska-Kowalik, Hanna Krajewska, Dawid Szumicki,
Anna Wawro

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

(22) 671 04 51 w. 117, e-mail: bibliotekon@bppragapd.pl
Druk: Drukarnia Jantar
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MOJE

bieszczadzkie
życie
Stanisław Kryciński – z wykształcenia
inżynier chemik, pasjonat historii,
krajoznawstwa. Autor przodowników
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.
Swoją przygodę z krajoznawstwem rozpoczął
Pan w wieku 20 lat. Był rok 1974 kiedy wziął
Pan udział w pierwszym obozie wędrownym
w Bieszczadach. To był moment kiedy pojawiła
się miłość do Karpat?
Moje pierwsze zetknięcie z tamtym rejonem Polski
nastąpiło podczas kolonii w miejscowości Dobra
Szlachecka, położonej na Pogórzu Przemyskim,
między Sanokiem a Dynowem. Miałem wtedy dwanaście, może trzynaście lat. Mieszkaliśmy w tamtejszej szkole, przerobionej na noclegowisko. To
było przedziwne zjawisko: wieś, jednocześnie
„żywa” i „martwa”. Zobaczyłem puste, pozarastane
chałupy, zdziczałe sady. Wysiedlono stamtąd dziewięćdziesiąt procent mieszkańców – Ukraińców.
Miejscowe dzieci opowiadały mrożące krew w żyłach historie o banderowcach, siedzących w lasach.
Oczywiście była to nieprawda. Dowiedziałem się
o rzeczach, o których nie miałem pojęcia. Tamte tereny osnuwała atmosfera tajemniczości i strachu.
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Mi, warszawskiemu mieszczuchowi, zostało to mocno
w głowie. Szczególnie że, pamiętałem opowieści
mojej babci, która za swoich szkolnych czasów, siedziała w jednej ławce z Rusinkami, Żydówkami. Obchodzili razem święta. W jednej procesji
szedł ksiądz rzymskokatolicki, grekokatolicki i rabin.
Ten obraz w zetknięciu z kolonijnymi doświadczeniami stanowił ogromny zgrzyt. Nikt nie mógł odpowiedzieć na moje pytanie: czemu to się wydarzyło?
Dopiero na studiach zacząłem uprawiać turystykę.
Wtedy to pojechałem na obóz wędrowny w południowej części naszych Bieszczadów – zupełnie pozbawionej dawnych mieszkańców. W reaktywowanych
po wojnie wioskach mieszkali Polacy, nieliczni autochtoni bardzo dobrze maskowali swoje korzenie. Aby
pogłębić wiedzę poszedłem na kurs do Studenckiego
Koła Przewodników Beskidzkich.
Z wykształcenia jest pan chemikiem… Jako
młody człowiek, stojący przed wyborem studiów, nie chciał Pan poszerzyć swojego hobby
o wiedzę akademicką?
Na wydział chemiczny poszedłem z własnej woli,
dzięki dobrym nauczycielom, których spotkałem na
swojej drodze. Była to interesująca mnie gałąź nauki.
W trakcie studiów okazało się, że moja przyszłość
jako inżyniera chemika nie jest wcale taka „różowa”.
Na praktykach zobaczyłem jak niebezpieczna dla
zdrowia jest moja przyszła praca. Turystyka natomiast fascynowała mnie cały czas równolegle. Kiedy
zrozumiałem, że moja kariera chemika nie dojdzie
do skutku, zainteresowałem się konserwacją zabytków, historią sztuki i architektury.
Co takiego wyróżnia Bieszczady, że poświęcił
im Pan tak dużą część swojego życia?

cz. 1

Interesują się nie tylko Bieszczadami, ale całym tzw.
terenem wysiedlonym, zaczynającym się od Popradu w kierunku wschodnim, połową Beskidu Sądeckiego, Beskidem Niskim, Bieszczadami, Pogórzem Przemyskim, Roztoczem Południowym.
Bieszczady wyróżniają z pewnością walory turystyczne, szczególnie piękne połoniny. Przyciągnęły
mnie na pewno, zapierające dech w piersiach, widoki. A od obozu w 1974 roku dostrzegłem także
piękno ciekawych i pełnych tajemnic dolin.
Pana ukochane miejsce w Bieszczadach to…
Nie mam takiego jednego miejsca o którym mógłbym tak powiedzieć. Z pewnością, takie miano należy się Pogórzu Przemyskiemu – trochę z sentymentu za pierwszymi koloniami. To właśnie tam jest
kilka takich lokalizacji, do których często wracam.
Jedną z nich jest wzgórze z cerkwią w Uluczu, jakby
zawieszoną między niebem, a ziemią.
Bieszczady stały się w ostatnich latach bardzo
modne. Tracą przez to trochę swój klimat…
Szczególnie dobitnie świadczy o tym głośny
pomysł wybetonowania schodów na Tarnicę,
który tzw. prawdziwym bieszczadnikom nie
przypadł do gustu.
Turystyka, szczególnie masowa, ma to do siebie, że
musi mieć transport, najlepiej szybki. Wszystkie
miejsca znajdujące się przy szybkich trasach, obwodnicach, jak choćby Cisna, Wetlina, Ustrzyki, czy
Lutowiska, zrobiły się w sezonie bardzo zatłoczone.
Wiele osób nie rusza się za te miejscowości, chodzą w tę i z powrotem, nie są zainteresowani bardziej niedostępnymi terenami. Nie zapominajmy, że
Bieszczady to bardzo małe góry. Te tłumy nie mają
miejsca, aby się rozejść.

B i b l i o t e k a w p e j z a ż u ż yc i a k u l t u ro w e g o P r a g i - Po ł u d n i e
co wiązało się z dość dużym niebezpieczeństwem. Padło więc na Iran i na
pasmo otaczające od południa Morze Kaspijskie. Naszą dwunastoosobową
grupę traktowano jako komunistów, więc otrzymaliśmy przysługującą im, miesięczną wizę. Na teren Iranu dostaliśmy się podróżując pociągiem przez Moskwę. Później traﬁliśmy do stolicy – Teheranu. Następnie wynajętym busikiem
ruszyliśmy w góry, gdzie spędziliśmy dwa tygodnie. Oczywiście, musieliśmy
przejść dwudniową aklimatyzację. Zdobyliśmy nie tylko Alam-Kuh, ale również
okoliczne szczyty o wysokości również ponad 4 tys. metrów. Na naszą docelową górę wchodziliśmy jednak nie po słynnej północnej ośmiuset metrowej
ścianie, którą zdobywa się przez tydzień, ale po południowej łatwiejszej trasie.
Byliśmy zabezpieczeni na każdą ewentualność: liny, czekany, ćwiczyliśmy ich
użycie przed wyjazdem. Przydały się do wyrębywania stopni w płatach śniegu,
które ze względu na dużą erozję tych gór, niezwykle ułatwiają ich zdobywanie.
Wejście na szczyt zajęło nam osiem godzin. Zejście, a w zasadzie zjazd na kamieniach, dwie. Wszystko zakończyło się szczęśliwie.
W ogóle te nasze studenckie wyprawy były zwariowane. Po bułgarskim Pirynie schodziliśmy niezwykle beztrosko, bez szlaków. Dziś myślę, że to było szaleństwo. Przecież nawet w Tatrach, czy w Górach Świętokrzyskich można się
zabić. W ogóle o tym nie myśleliśmy. Niestety, nasz klub wydziałowy, tak jak i turystyka studencka zamarł w drugiej połowie lat 80. XX w.
Ma Pan za sobą też ciekawe rowerowe epizody.
W ramach młodzieńczych szaleństw byłem w 1978 roku na obozie rowerowym
w Rumunii. Przejechaliśmy w poprzek Karpaty. Wjechaliśmy, a w zasadzie wepchaliśmy rowery i cały nasz osprzęt w tym części zapasowe do rowerów, na
Przełęcz Prislop liczącą 1413 m. n.p.m. Wyglądaliśmy jak cygański tabor. Obejrzeliśmy słynne malowane monastyry mołdawskie, aż dotarliśmy w miejsce,
gdzie co roku odbywa się festiwal folklorystyczny, w którym uczestniczą przedstawiciele z każdego zakątka Rumunii. Ku naszemu zaskoczeniu w tym właśnie roku, ze względu na remont drogi, zrezygnowano z jego organizacji.
Zjechaliśmy więc w drugą stroną do bajkowej doliny Izy, gdzie zastaliśmy cudowne drewniane chaty i cerkwie, babcie siedzące na przyzbach w ludowych
strojach. Później już oddałem się turystyce nizinnej i opisywaniem dolin.
Część druga rozmowy w kolejnym numerze gazety.

fot. Archiwum Stanisława Krycińskiego

Sławetne betonowe schody są konsekwencją rozdeptywania najchętniej
uczęszczanych szlaków. Z wąskich ścieżek robią się kilkumetrowej szerokości
trakty. Póki jest sucho jest bezpiecznie, jeśli popada, glina zaczyna spływać
i powstają koryta. Schody miały zatrzymać erozję. Oczywiście, nie zamkniemy
gór, każdy może przecież korzystać z ich uroku. Dobra metoda byłoby udostępnienie do celów turystycznych ukraińskiej części Bieszczad, czyli ok 2/3 ich
powierzchni. Szczególnie jeśli chodzi o te atrakcyjne połoninne Bieszczady. Być
może ratunkiem, szczególnie dla Tarnicy, byłby wyciąg, który rozładowałby ruch
pieszy.
W latach osiemdziesiątych organizował Pan obozy „Nadsanie”.
Były to dwutygodniowe obozy dla młodzieży na terenach, ograniczonych
z trzech stron rzeką San. Pierwszy zorganizowałem w 1980 roku. W naszym
kole przewodnickim była pewna grupa osób, zainteresowana głębiej historią,
etnograﬁą. Ja również należałem do tego kręgu. W 1979 roku powstał projekt
„Akcja opis”. Miała ona polegać na organizacji obozów i opisywaniu, na podstawie starych map miejsc, których już nie ma, albo które są w fatalnym stanie, m.in. cmentarzy, obiektów sakralnych, dworów, młynów. Studenci byli
bardzo zainteresowani tym pomysłem. Rok później, zorganizowany już przeze
mnie wyjazd, obejmował teren Pogórza Przemyskiego. Nocowaliśmy w namiotach i z obozowiska grupkami po 2–3 osoby, wędrowaliśmy po okolicznych
wsiach i fotografowaliśmy, notowaliśmy – staraliśmy się ocalić pamięć o tych
miejscach. To było właśnie „Nadsanie”.
Zajmował się Pan również renowacją starych obiektów sakralnych
i cmentarzy.
Podczas obozów „Nadsanie” nastąpiła swoista inwentaryzacja krajoznawcza.
Opisaliśmy w ten sposób ok 4/5 terenu pogórza. Dzięki tym wyjazdom zorientowaliśmy się, że jest wiele zrujnowanych cmentarzyków, ze zniszczonymi mogiłami, połamanymi krzyżami. Zwykle, był to skutek działalności ludzkiej. W 1983
roku mój znajomy Bogdan Martyniuk założył Społeczną Komisję Opieki nad Zabytkami Sztuki Cerkiewnej. Pozyskiwanie pieniędzy na jej działalność było nie
lada wyczynem. W końcu dotacje zupełnie ustały i po szesnastu latach działalności komisję rozwiązano.
W jej pracach uczestniczyłem od samego początku. W 1987 roku wyjechaliśmy
na pierwszy obóz, który wiązał się z restauracją cmentarzy. Na ten wyjazd zgłosiło się aż 57 osób, a ﬁnansowo przygotowany byłem na dwadzieścia kilka. Na
szczęście, z różnych powodów, grupa wykruszyła się i mogliśmy normalnie pracować. A był to niezwykle ciekawy system pracy. Na cmentarzu siedzieliśmy
całymi dniami, paliliśmy ogniska by móc wysuszyć drewniane kawałki nagrobków, kamienne części kleiliśmy epidianem. Na tym samym ogniu gotowaliśmy
obiady. Na kolejne obozy zapisywali się zarówno nowi uczestnicy, jak i bywalcy
poprzednich wyjazdów.Cieszyli się, że w PRL-u można zrobić coś konkretnego,
coś co da wymierne efekty. Lokalna społeczność była nam szczególnie
wdzięczna za remont przydrożnych krzyży. Wraz z nimi stawialiśmy te, które były
poprzewracane. Kiedy wracaliśmy na miejsce po jakimś czasie, zastawaliśmy
zadbany bielony krzyż, ogrodzony płotkiem, z kwietnymi zasadzeniami.
Przez pewien czas uprawiał Pan również wspinaczkę i z powodzeniem
zdobył kilka szczytów. Jednak od pewnego momentu bliższe Pana sercu
było stwierdzenie – nie ma takiej góry, której nie można obejść.
Kiedy człowiek zaczyna swoją przygodę z turystyką, to zwykle jest to zdobywanie szczytów. Na swój najwyższy – irański Alam-Kuh (4850 m. n.p.m.)
wszedłem w 1976 roku. Był to wypad zorganizowany w czasach apogeum rozwoju turystyki studenckiej. Każdy wydział miał swój klub. Jako chemicy zrzeszeni byliśmy w klubie „Redox”. Wyjeżdżaliśmy na obozy zorganizowane na
terenie Polski, ale również za granicę, m.in. do Bułgarii, gdzie byliśmy przez
miesiąc. Tam powstał pomysł wyjazdu na Kaukaz. Nie otrzymaliśmy jednak pozwolenia od naszych sowieckich „przyjaciół”. Wówczas narodził się pomysł
eksploracji wschodniej Turcji, gdzie są szczyty sięgające ponad 4 tys. metrów.
Wyjazd w tamte strony był możliwy, ale tereny te były rządzone przez Kurdów,
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Mona Lisa, Leonardo Da Vinci

Inspirujący

mózgu). Rysował jednak nadal, ponieważ był leworęczny. Zmarł
2 maja 1519 w zamku Cloux. Pochowany został w kościele kolegialnym Saint Florentin, w zamku Amboise. W czasie rewolucji francuskiej kościół został zniszczony. Później szczątki
Leonarda zostały pochowane w kaplicy św. Huberta na terenie
zamku.
Pamięć o Leonardzie da Vinci rosła z każdym wiekiem. Najbardziej sławny jest jako malarz. W swoich obrazach stosował
technikę perspektywy barwnej i powietrznej. „Sfumato” miało
pokazać powietrze znajdujące się miedzy przedmiotami. Znakiem rozpoznawczym jego postaci jest lekki, ledwo zaznaczony
uśmiech.
Leonardo jest autorem 17 skończonych obrazów i 5 zaginionych. Jego twórczość obejmuje również projekty architektoniczne, liczne rysunki kwiatów i układu kostnego oraz, po raz
pierwszy, embrionu. Był także wynalazcą.
W niemowlęctwie nad jego kołyską przeleciał jastrząb. On
sam uważał to wydarzenie za prorocze. I może właśnie dlatego
prowadził badania nad lotem ptaków, projektował maszyny latające z mechanicznymi skrzydłami, wpadł na pomysł lotni
i spadochronu. Wśród jego pomysłów są także maszyny hydrauliczne, zamek kołowy czy czołg miotający kamienie.
Artysta był też ﬁlozofem. Dzielił ludzi na prawdziwych, czyli
twórczych i pozornych, czyli tych, którzy zajmują się wyłącznie
korzystaniem z wiedzy, pieniędzy i odkryć ludzi prawdziwych.
Leonardo przez całe życie pisał notatki. Podobno sporządził
ich około 13 tysięcy stron, z czego zostało do naszych czasów
blisko 6 tysięcy. W 1994 r. Bill Gates zapłacił ponad 30 mln. dolarów za 18 stron. Jego najsłynniejszy rysunek „Człowiek witruwiański” jest na monecie o nominale 1 euro, wybitej we
Włoszech.
Leonardo, dzięki swojej kreatywności, rozległym zainteresowaniom oraz przebogatej twórczości, jest obecny wśród nas jako
jeden z najbardziej inspirujących artystów świata.
"Myśl i działaj jak Leonardo" - zapraszamy do udziału w konkursie organizowanym przez Bibliotekę Publiczną im. Zygmunta Jana Rumla. Szczegóły wkrótce!

Autoportret Leonarda da Vinci

Leonardo da Vinci uważał, że człowiek ma prawie nieograniczone możliwości, jednakże nie jest w stanie niczego osiągnąć
bez większego wysiłku.
Urodził się 15 kwietnia 1452 w Anchiano, małej miejscowości we Włoszech. Był dzieckiem nieślubnym. W rozumieniu
współczesnych – nie miał nazwiska. Jego pełne imię, pod którym został zapisany w kręgach kościelnych, to Leonardo [syn]
ser Piera z [miasta] Vinci. Do historii przeszedł jako Leonardo
da Vinci – malarz. Ale był również rzeźbiarzem, muzykiem, pisarzem, ﬁlozofem, odkrywcą, matematykiem, mechanikiem,
anatomem, wynalazcą czy geologiem.
Dość szybko zorientowano się, że posiada talent malarski.
Szybko zaczął pobierać nauki u cenionego malarza i rzeźbiarza ﬂorenckiego Andrei del Verrocchia. Po kilku latach Leonardo stał się dla nauczyciela równorzędnym kolegą i w 1473 r.
otworzył własną pracownię. W 1481 r. podpisał z klasztorem
San Donato w Scopato umowę na namalowanie w ciągu trzydziestu miesięcy obrazu ołtarzowego „Pokłon Trzech Króli”.
Praca nie została wykonana na czas – taka sytuacja zdarzała
się Leonardowi często.
Po ukończeniu 30 lat opuścił Florencję i udał się do Mediolanu. Na dwór Lodovico Sforzy przybył jako muzyk z dobrymi
manierami i umiejętnościami organizacji przyjęć. Współcześni
opisywali artystę jako mężczyznę o ujmującym charakterze, zawsze starannie ubranego. Z biegiem czasu otrzymał tytuł nadwornego malarza i inżyniera. To wówczas powstają słynne
obrazy: „Dama z gronostajem” i „Madonna w grocie” oraz jedno
z najważniejszych dzieł – fresk „Ostatnia wieczerza”, namalowany w jadalni klasztoru Dominikanów w kościele Santa Maria
Della Grazie.
Na dworze Sforzy projektował dekoracje i kostiumy na różne
uroczystości. Jedną z nich był ślub bratanka Gian Galeazza
z Izabelą Aragońską, późniejszymi rodzicami Bony, królowej
Polski. Zajmował się także dekoracją letniego pałacu Sforzy
w Vigevano, gdzie na świat przyszła właśnie Bona.
Gdy w 1499 r. Francuzi weszli do Mediolanu, Leonardo opuścił miasto i udał się najpierw do Mantui, potem do Florencji,
gdzie otrzymał zlecenie na wykonanie obrazu ołtarzowego
„Święta Anna Samotrzeć”. Przez pewien czas przebywał w Rzymie, w Imoli spotkał i zaprzyjaźnił się z Niccolo Machiavellim.
W 1503 r. namalował obraz „Mona Lisa”. W 1506 r. na prośbę
Francuzów przeniósł się z powrotem do Mediolanu, gdzie rządził wówczas książę Amboise, namiestnik króla Francji. Gdy do
miasta przyjechał Karol XII, Leonardo przygotował plastyczną
oprawę uroczystości. Król był zachwycony kreatywnością artysty.
W kolejnych latach wiele podróżował miedzy Mediolanem,
Florencją, a Rzymem. Był wówczas postrzegany jako nieprzystający do epoki artysta.
Jego kolejnym protektorem stał się król Francji Franciszek I.
Na jego zaproszenie zamieszkał w pobliżu królewskiej rezydencji w Cloux Luce. Król zapewnił mu całkowitą swobodę,
wszelkie wygody, służbę oraz tytuł królewskiego inżyniera, malarza i architekta. Nie był obarczony też licznymi obowiązkami.
Król lubił przebywać w jego towarzystwie i z nim rozmawiać.
Leonardo miał wówczas sparaliżowaną prawą rękę (po udarze
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Tydzień mody dawnej
Półwiecze biblioteki przy ul. Meksykańskiej
| Agnieszka Czajkowska, Monika Martyniak, Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 45
W 2018 roku ﬁlia Biblioteki Publicznej im. Z. J. Rumla
w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, mieszcząca się przy
ul. Meksykańskiej 3 obchodziła okrągłą 50. rocznicę swojego istnienia. Z tej okazji zorganizowaliśmy dla naszych Czytelników
wiele atrakcyjnych spotkań, warsztatów, wystaw i wydarzeń.
W Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży nr 45 odbywały się zajęcia dla dzieci w każdym wieku. We współpracy z Fundacją Edukacji Międzykulturowej zorganizowane zostały całoroczne,
cykliczne warsztaty pod hasłem Mała Akademia Sztuki. Dzieci
uczestniczyły również w zajęciach Klubu Olbrzyma. Równie atrakcyjna była szeroka oferta spotkań dla szkół i przedszkoli.
Wiosną przeprowadzony został konkurs plastyczny dla dzieci –
Moja biblioteka przyszłości. Przez cały rok prezentowane były
wystawy o różnorodnej tematyce. Dotyczyły one m.in. Powstania Warszawskiego, funkcjonowania szkół w różnych częściach
świata, kultury Romów. Obejrzeć można było również historyczne przedmioty i pamiątki z kolekcji naszych Czytelników.
Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 94 zapraszała na
wykłady podróżnicze oraz organizowała interesujące spotkania
w ramach cyklu „Literackie Inspiracje”.
Jednym z najciekawszych wydarzeń podkreślających ten wyjątkowy jubileusz Biblioteki był „Tydzień Mody Dawnej”, podczas którego zabraliśmy naszych Czytelników w fascynującą
podróż w czasie.
Przez cały tydzień, od 1 do 6 października, można było oglądać wystawę kobiecych strojów historycznych i galanterii od
1910 r. do lat '60 XX w. pochodzących z kolekcji Grupy Rekonstrukcji Historycznej Bluszcz. Należące do niej dziewczęta
oprowadzały po wystawie oraz w ciekawy sposób opowiadały
fot. Archiwum Biblioteki
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o prezentowanych oryginalnych eksponatach. Zainteresowani
modą Czytelnicy mogli obejrzeć prezentację multimedialną na
temat inspiracji vintage we współczesnej modzie. Gościliśmy
również dzieci ze szkół i przedszkoli, które zainspirowane wystawą tworzyły projekty strojów i biżuterii w stylu retro.
Tydzień Mody Dawnej zakończył się uroczyście w sobotę, 6
października, pokazem kobiecej mody historycznej. Dziewczyny
z grupy GRH Bluszcz, które wcieliły się w rolę modelek, zafundowały widzom prawdziwą ucztę dla oczu. Zachwyciły
wspaniałymi stylizacjami z poszczególnych dziesięcioleci pierwszej połowy XX wieku. Nie tylko suknie i stylowe fryzury przykuwały spojrzenia gości. Doskonale dobrane dodatki: buty,
torebki, rękawiczki, kapelusze, biżuteria, a nawet parasolki
z „epoki” sprawiły, że był to wieczór pełen magii. Nie zabrakło
ciekawostek. Dowiedzieliśmy się na przykład, jak wyglądała sukienka ze spadochronu i czym była piżama plażowa. Pokazowi
towarzyszył profesjonalnie przygotowany komentarz i klimatyczna muzyka, a w przerwach pomiędzy wyjściami modelek widownia mogła, trochę z przymrużeniem oka, sprawdzić swoją
modowo-historyczną wiedzę w quizie przygotowanym przez
naszą wolontariuszkę. Po zakończonym pokazie widzowie zostali
zaproszeni na słodki poczęstunek ufundowany przez lokalną cukiernię „Irena”. Był również czas na to, aby porozmawiać i zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie z modelkami.
Biblioteka pękała w szwach. Gromkie brawa, którymi goście obdarzyli występujące dziewczęta oraz uśmiechy i mnóstwo miłych
słów sprawiły, że był to niezapomniany wieczór pełen wzruszeń.
Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy zechcieli razem z nami
świętować 50-lecie istnienia Biblioteki na Meksykańskiej.
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ZAPOBIEGAMY
„wykluczeniu cyfrowemu”

seniorów
Komputer, laptop, tablet, smartfon, Internet – narzędzia, które
stały się dla większości z nas codziennością. Używamy ich do czytania prasy, oglądania ﬁlmików, pisania e-maili, umieszczania informacji na Facebooku itd. Z każdym dniem znajdujemy coraz
więcej zastosowań dla sprzętów elektronicznych.
Nie dla każdego jednak jest to takie proste! W tym celu, od
ponad 14-tu lat, oferujemy pomoc, głównie dla Seniorów, w poznaniu technologii, której używamy na co dzień, zaczynając od
porad, a kończąc na szkoleniach.
W Dziale Komputeryzacji i Edukacji Informatycznej Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla organizujemy cztery
kursy podstawowe rocznie, dostarczając tym samym niezbędną
wiedzę o tym, jak korzystać z komputera i Internetu. Podczas
kursów Seniorzy poznają podstawy działania komputera.
Uczymy ich posługiwania się klawiaturą i myszką. Dowiadują
się, czym jest Internet i jak w nim odnaleźć różnego rodzaju informacje. Dzięki zajęciom podstawowym nabierają pewności
w korzystaniu ze sprzętu i sieci internetowej.
Organizujemy również kursy tematyczne o różnym poziomie zaawansowania. Przeprowadzaliśmy szkolenia o następującej tematyce:
Korzystanie z urządzeń z systemem Android. Telefony
i tablety to nie tylko urządzania do wykonywania połączeń czy pisania smsów. Pokazywaliśmy jak wykonywać kopię bezpieczeństwa,
aby nie stracić kontaktów lub zdjęć. Uczyliśmy jak instalować aplikacjie oraz jak je aktualizować, m.in. programy antywirusowe i te
służące do sprawdzania rozkładu komunikacji miejskiej. Uczyliśmy
obróbki zdjęć oraz korzystania z komunikatorów.
Bezpieczeństwo w sieci. Pokazywaliśmy na co zwracać
uwagę przy korzystaniu z przeglądarki internetowej, poczty czy
np. bankowości elektronicznej.
Zapominamy, że w Internecie oprócz informacji pożytecznych,
znajdują się również te niebezpieczne. Dlatego warto wiedzieć,

co to jest aktualizacja i co nam daje, w czym pomaga program antywirusowy lub tryb prywatny w przeglądarce.
Usługi Google. Uczyliśmy korzystania z usług Google, takich
jak poczta gmail, mapy, kalendarz, dysk, YouTube, przeglądarka
Chrome lub translator.
Wirtualna wycieczka po muzeach świata. Okazuje się, że
można zwiedzać muzea w Polsce i na świecie, przy użyciu komputera i Internetu. Pokazywaliśmy jak to zrobić – przy okazji dobrze się bawiąc.
Facebook. Uczyliśmy zakładania konta na Facebooku, umieszczania postów i komenatrzy. Pokazywaliśmy jak dodawać zdjęcia
i ﬁlmy, korzystać z czatu, obserwować instytucje, ﬁrmy, grupy i być
na bieżąco z postami przez nie umieszczanymi.
W trakcie szkoleń otrzymywaliśmy wiele pytań, nie zawsze dotyczących bieżącego tematu. Pomagaliśmy przy problemach związanych z komputerem, Internetem, telefonem komórkowym itp.
Wtedy właśnie okazało się, że pytań i problemów jest więcej, dlatego dodatkowo we współpracy z Urzędem Miasta Stołecznego
Warszawy utworzyliśmy Punkty Cyfrowego Wsparcia Seniora.
Współpraca z Seniorami daje dużo przyjemności w przekazywaniu im wiedzy. Jest to nie tylko nauka, ale również forma integrowania się i wymiany doświadczeń. Są wdzięcznymi
słuchaczami, posiadającymi ogromne doświadczenie życiowe,
którym chętnie się dzielą.
Prowadząc zajęcia przez 14 lat nauczyłem się, że nie ma takich
samych grup. Każda jest inna, potraﬁ pozytywnie zaskoczyć. Nie
ważne ile ma się lat, liczą się chęci, pozytywne nastawienie. Wielu
z kursantów, poza uczęszczaniem na nasze zajęcia, dodatkowo
chodzi na basen, wystawy, naukę języków obcych, uczestniczy
w spływach kajakowych, aktywnie udziela się w działaniach Uniwersytetów Trzeciego Wieku, stowarzyszeniach jak „Kreatywni
50 plus” i wiele innych.
Cieszę się, że mam w tym swój udział.

BIBLIOTEKON PRASKI 2_2018 9

nowe trendy >>>
S p o t k a n i a

w

O b c o j ę z y c z n e j

KRÓLOWA

Bona Sforza d’Aragona
| Izabela Gass, Polska Akademia Nauk

W 2018 r. minęło 500 lat od koronacji królowej Bony. Rocznica
ta przeszła w Polsce niezauważalnie. Świętowali jedynie Włosi
i Polonia w Mediolanie oraz Bari.
W ostatnich latach w Polsce ukazało się wiele książek beletrystycznych o Bonie. Celowała w tym Renata Czarnecka, autorka
„Madonny z Bari”, „Księżna Mediolanu” i „Ja, królowa. Bona Sforza d’Aragona”. W 2018 r. wydana została także książka Magdaleny Niedźwiedzkiej „Bona. Zmierzch Jagiellonów” i najciekawsza
z nich „Córki Wawelu. Opowieść o jagiellońskich królewnach”
Anny Brzezińskiej. Być może autorki nie powiedziały jeszcze
ostatniego słowa w tej kwestii.
Wszystkie powyższe książki są do wypożyczenia w naszych bibliotekach i cieszą się powodzeniem wśród Czytelników.
Kim była Bona?
Urodziła się jako trzecie z czworga dzieci następcy tronu mediolańskiego Giangaleazza Sforzy i Izabeli Aragońskiej, córki króla
Neapolu. Ojciec Bony nigdy nie zasiadł na tronie. Kiedy Giangaleazzo zmarł, wdowa otrzymała księstwa Bari i Rossano oraz hrabstwo Borello. Izabela udała się pod opiekę rodziny do Neapolu, by
1502 r. osiąść w Bari, gdzie Bona spędziła najbliższe piętnaście
lat.
Ze względu na parantele i księstwo Bari, które miała dziedziczyć, Bona stanowiła nie najgorszą partię. Dzięki zabiegom dyplomatycznym matki i cesarza Maksymiliana I, znaleziono Bonie
na męża króla z dalekiej Północy – Zygmunta Jagiellończyka.
Królową polską była przez trzydzieści lat. Urodziła pięcioro
dzieci, w tym następcę tronu, Zygmunta Augusta. Pożycie królewskiej pary przechodziło rozmaite wzloty i upadki. Początkowo,
związek ułożył się dobrze – urodziwa księżniczka spodobała się
królowi. Z czasem doszło między nimi do konﬂiktów. Król zaczął
się starzeć, królowa nie podzielała poglądów męża na politykę.
Wokół Bony wyrosła opozycja wobec króla, z drugiej strony zaczęli
mnożyć się jej wrogowie.
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Ale nigdy nie przewidziała, że głównym jej przeciwnikiem będzie syn Zygmunt August. Do pewnego momentu był on ślepo
posłuszny matce, ale zmieniła to miłość do Barbary Radziwiłłówny. Kiedy potajemnie ją poślubił, Bona rozpoczęła przeciw
niemu kampanię polityczną. Kiedy Zygmunt August zdecydował
się wprowadzić żonę na Wawel, Bona nie aprobując tego, wyjechała z trzema córkami do swych dóbr na Mazowsze. Jej władza
w Polsce zakończyła się deﬁnitywnie.
Tam Bona spędziła osiem lat. Osiadła w Warszawie. Z powodzeniem gospodarowała, dużo podróżowała, prawie nie kontaktowała się z synem.
Nie wiadomo, dlaczego zdecydowała się wyjechać do Włoch?
Być może nudziła się na Mazowszu, być może chciała wyjednać
sobie u cesarza stanowisko wicekróla Neapolu. Na pewno namawiał ją do tego jej zły duch – Giovanni Pappacoda – nieznany nikomu włoski szlachcic. Nie wiadomo skąd się pojawił, ani jak
wyglądał. Całkowicie omotał królową, stał się jej zaufanym doradcą. Niektóre włoskie źródła mówią, że Bona była w nim zakochana, że potajemnie go poślubiła. Może już wtedy był agentem
Habsburgów?
Oﬁcjalnie królowa motywowała wyjazd chorobą oka i dolegliwościami reumatycznymi. Twierdziła, że pomogą jej tylko ciepłe
źródła we Włoszech. Król i panowie polscy długo nie chcieli zgodzić się na wyjazd królowej. Obawiali się, że wywiezie wszystkie
skarby, co zresztą okazało się słuszne. Wreszcie w 1555 r. król wyraził zgodę na wyjazd matki.
Bona chciała jeszcze wydać córki za mąż. Udało się wyswatać jedynie najstarszą Zoﬁę, za księcia brunszwickiego, 67-letniego
starca. Znacznie poniżej możliwości domu Jagiellonów. I była
w tym wina nie tyle matki, co brata, któremu los sióstr był całkowicie obojętny.
1 lutego 1556 r. Bona opuściła na zawsze Polskę. Zamek warszawski został ogołocony z gobelinów, porcelany, obrazów. W tej

nowe trendy >>>
w

ponurej scenerii pustych ścian matka żegnała swoje córki: 33-letnią Annę i 30-letnią Katarzynę. Nigdy się już nie zobaczyły. Do
pierwszego noclegu towarzyszyła jej córka Izabela. Według tradycji Bona wywiozła dwadzieścia cztery wozy wypełnione szatami,
srebrami stołowymi, arrasami, klejnotami i gotówką. Droga do
Włoch trwała prawie miesiąc i wiodła przez Wiedeń, Padwę, Wenecję, gdzie Bona odprawiła swój polski dwór. W dalszą drogę ruszyła żaglowcem w otoczeniu Włochów. 12 maja dotarła do Bari.
Tutaj i w Mediolanie spędziła ostatnie półtora roku życia.
Teraz to nie ziemia włoska Waszej Królewskiej Mości tak smakuje, gdy o niej myślisz, ale smakują tamte lata młodzieńcze.
Wszyscy przecież ludzie wolą wiosnę od zimy – tak mawiał do królowej jeszcze w Polsce biskup Andrzej Zebrzydowski.
Włochy z młodości Bony już nie istniały. Umarli ludzie, których
znała, zamek był zaniedbany, opustoszały. Z energią przystąpiła
do remontu, zleciła budowę przytułku dla ubogich, dwóch cystern
na wodę i wykopanie studni. Chciała wrócić do wielkiej polityki.
Zapomniała, że nie jest już młodą kobietą, brakowało jej roztropności, przenikliwości i wyrachowania. Zgodziła się udzielić
gigantycznej pożyczki wicekrólowi Neapolu, księciu Alby. Rzeczywistym odbiorcom pożyczki był król Hiszpanii, Neapolu, Sycylii
Filip II. Pożyczka opiewała na kwotę 430 tys. dukatów na 10%
rocznie. Dzisiaj, dukaty te byłyby warte dwieście trzydzieści pięć
milionów złotych. Dała sobie wmówić, że jest to dla niej doskonała
inwestycja, która przyniesie jej koronę w Neapolu lub tron w Mediolanie.
Wykonawcą poleceń Habsburgów był Giovanni Papaccoda.
Dwór Bony opanowała jego rodzina. Giovanni wyspecjalizował się
w kontaktach z Habsburgami. Królowa tak ślepo mu wierzyła, że
oddała mu na przechowanie własną pieczęć i czyste pergaminy
podpisane przez nią in blanco. Kiedy jednak Filip II zaczął ją namawiać do przepisania na niego księstwa Bari, Bona oprzytomniała. Zrozumiała, ze została oszukana. Poinformowała Filipa II,
że nie przekaże mu swoich dóbr i rozpoczęła przygotowania do
wyjazdu do Wenecji, skąd biegła bezpośrednia droga do Polski.
Habsburgowie postanowili działać, nie mieli zwyczaju dotrzymywać obietnic ani spłacać długów. Nie mogli pozwolić, by królowa wróciła do Polski, gdzie zapewne odwołałaby układy zawarte
z Habsburgami. A ponadto wywiozłaby cała fortunę. Papaccoda
zawiązał spisek przy udziale zamkowej służby.
W listopadzie 1557 r. podano Bonie dwukrotnie truciznę i nowy
testament do podpisu, na mocy którego królowa wydziedziczyła
dzieci i oddała cały swój majątek i księstwa Bari i Rossano – Filipowi II. Następnego dnia, w momencie lepszego samopoczucia,
Bona wezwała do siebie sekretarza zamkowej kancelarii Scypiona
Catapaniego i kilkoro zaufanych służących. Pozostałej służbie kazała udać się do kościoła św. Mikołaja na modlitwę za jej zdrowie.
W tym czasie spisała nowy testament na korzyść Zygmunta Augusta. Pod względem prawnym nie do podważenia, gdyż Catapanii posiadał uprawnienia notariusza papieskiego. Pozostali zebrani
spełnili rolę świadków. Następnego dnia królowa zmarła. Wtedy,
kilkoro osób z jej otoczenia, w tym przestraszony notariusz z oryginalnym testamentem, uciekło z Bari. Papaccoda został mianowany burgrabią zamku i komisarzem księstw Bari i Rossano.
Przekupił notariusza Catapaniego, który zeznał, że testament spo-

O b c o j ę z y c z n e j
rządzony przez niego jest fałszywy. Mimo procesów i zabiegów
Zygmunta Augusta, Filip II nigdy nie zwrócił Bari i Rossano ani
pożyczonych pieniędzy.
Królowej nie zapewniono nawet godziwego pochówku, lecz prostą drewnianą trumnę, ustawioną w zakrystii kościoła św. Mikołaja w Bari. Syn nie zatroszczył się o wykonanie nagrobka godnego
królowej Polski. Wznieść go kazała dopiero w 1589 r. Anna Jagiellonka. Umieszczony został za ołtarzem w głównej nawie.
Każdy kolejny król polski tradycyjnie zlecał wykonanie nowych
malowideł: Zygmunt III Waza (była jego babką), Jan Kazimierz
(była jego prababką). Nagrobek ten nie przetrwał – na początku
XX wieku został przebudowany czy nawet zabudowany.
Jedyne miejsce w Bari, w którym można jeszcze natraﬁć na
ślady po Bonie to zamek, pełniący obecnie rolę muzeum. O królowej można się dowiedzieć z krótkiego ﬁlmu puszczanego w infokiosku.

Obraz nieznanego autora (podpisany monogramem P.F.)

S p o t k a n i a
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Czytelnicy
polecają

Autor: Stephen King / Tytuł: Outsider / Wydawnictwo: Prószyński i S-ka / Gatunek: Powieść
grozy
W miasteczku Flint City dochodzi do bestialskiej zbrodni.
W parku zostaje odnalezione ciało zaledwie jedenastoletniego chłopca. Szokujące dla mieszkańców jest to, że
mordercą okazuje się być Terry Maitland. Jest to jeden
z najbardziej szanowanych i lubianych obywateli miasta.
Maitland nie przyznaje się do zarzuconego mu czynu.
Mimo alibi, detektyw i prokurator okręgowy mają masę
niezbitych dowodów. Na pozór oczywista zbrodnia, skrywa w sobie drugie dno.
W toku śledztwa wychodzą na jaw coraz bardziej przerażające szczegóły, nowe nieścisłości, a napięcie z każdą stroną wzrasta.
Autor wiernie oddaje atmosferę małomiasteczkowej społeczności. Czytelnik od samego
początku staje się być zaniepokojony całą akcją, a wychodzące na światło dzienne coraz
to nowe fakty, czynią w głowie odbiorcy nie mały zamęt. Dzięki temu, książka trzyma
w do samego końca, a po przeczytaniu ciężko zmrużyć oczy…

Autor: Monika Wąs / Tytuł: Skrzynecki. Demiurg
i wizjoner / Wydawnictwo: Mando / Gatunek: Literatura biograﬁczna
Pierwsza pełna biograﬁa Piotra Skrzyneckiego. Książka
składa się z dziesięciu rozdziałów będących autorskimi
rozwinięciami słów Piotra Skrzyneckiego, wydobytymi
z różnych kontekstów. Autorka analizuje drogę, jaką przeszedł Skrzynecki od życia wagabundy nieznanego nikomu
w Krakowie do czasu, w którym miasto oﬁarowało mu
pewien honorowy tytuł.
Opowiada o kilku okresach życia twórcy, ale skupia się na
tych najbardziej intensywnie przez niego przeżywanych. Siłą rzeczy rozważania skoncentrują się wokół Piwnicy pod Baranami – baśniowym świecie, którego był zwariowanym architektem. Tu m.in. rozpoczęła się wielka kariera Ewy Demarczyk albo Zbigniewa
Preisnera.

Autor: Marek Szymaniak / Tytuł: Urobieni. Reportaże o pracy / Wydawnictwo: Czarne / Gatunek:
Reportaż
Zbiór reportaży ujawniających niewygodną prawdę o polskim rynku pracy. Historie zarówno tych, którzy w roku
1989 zostali siłą wtłoczeni w nowy model gospodarczy,
jak i tych, których ukształtował dziki, nadwiślański kapitalizm lat dziewięćdziesiątych. Niepewność jutra, spychający w ubóstwo wyzysk, pogarda dla słabszych
i rosnąca frustracja, tworzą gorzką opowieść o codzienności milionów Polaków.
Pracownik fabryki, ochroniarz na osiedlu nowych bloków, właściciel budki z zapiekankami, szefowa związku zawodowego w sieci hipermarketów, kierownik call center i wielu
innych – to właśnie oni, niewidzialni pracownicy, nie czują się beneﬁcjentami systemu,
w którym przyszło im żyć.
Choć spędzamy w pracy prawie jedną trzecią swojego życia, wciąż niewiele wiemy o mechanizmach rynku pracy i nierównościach panujących wśród zatrudnionych w innych
branżach.
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Autor: Remigiusz Mróz / Tytuł: Hashtag / Wydawnictwo: Czwarta Strona / Gatunek: Thriller psychologiczny, kryminał
Tesa nawet nie podejrzewała, że sms „Twoja paczka już
na ciebie czeka!" zwiastuje nadejście przesyłki, która tylko
na początku wydaje się zwykłą pomyłką. Główna bohaterka oczywiście niczego nie zamówiła, nie czekała na
żadną przesyłkę i nigdy nie wybierała opcji dostawy do
paczkomatu.
Mocno zakompleksiona i miejscami niezrównoważona
psychicznie, czuje się dobrze jedynie zamknięta w swoim
mieszkaniu razem z mężem, który akceptuje ją taką, jaką jest. Paczka jednak na nią czekała, postanawia ją odebrać. W środku niewielkiej paczki znajduje ametystową czaszkę
i krótka wiadomość „#apsyda”.
Gdy Tesa na nowo odkrywa swoją przeszłość, przez media społecznościowe przetacza
się nowy trend. Kolejni internauci zamieszczają wpisy z hashtagiem #apsyda. I nie byłoby
w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że osoby te od lat uznawane były za zaginione…

Autor: Ryszard Ćwirlej / Tytuł: Już nikogo nie słychać
/ Wydawnictwo: Czwarta Strona / Gatunek: Powieść historyczna z wątkiem kryminalnym
Malowniczo przedstawiony Poznań z uliczkami dawnego
miasta, tętniącymi życiem barami, rozkrzyczanymi
sprzedawcami ulicznymi i wielkim wydarzeniem politycznym w tle oraz zbrodnia, która kładzie się cieniem na
atmosferze – oto coś, co polubią wielbiciele powieści
historycznych.
Polska w roku 1926 żyła przewrotem majowym. Spodziewana wizyta Piłsudskiego w Poznaniu jest wydarzeniem o naprawdę wysokiej randze. Nic nie powinno zakłócić tego wielkiego wydarzenia,
zwłaszcza śmierć właściciela zakładu pogrzebowego – Alojzego Kaczmarkiewicza. Czy
ta sprawa może być związana z wielką polityką? Tego próbuje dowiedzieć się siostrzeniec zamordowanego – Anastazy Olkiewicz. Śledczy zaczyna węszyć spisek, gdy jeden
z przedstawicieli partii również ginie. Oczywiście pojawi się tu postać niezawodnego Fischera.

Autor: Wacław Krupiński, Kamil Bałuk / Tytuł:
Wodecki. Tak mi wyszło / Wydawnictwo: Agora
/ Gatunek: Literatura biograﬁczna, wspomnieniowa
To książka, która ma dwa oblicza. Z jednej strony
składa się z części reporterskiej Kamila Bałuka,
a z drugiej z rozmowy z artystą, przeprowadzonej
przez Wacława Krupińskiego.
Zbigniew Wodecki to artysta niezwykły. Skrzypek, piosenkarz, wybitny jazzman. Z pewnością wyprzedził
swoją epokę. Książka stanowi świetną biograﬁę nieodżałowanego artysty. Fakty na temat jego życia są okraszone ciekawymi anegdotami
oraz fotograﬁami, również prywatnymi.
Ta niezwykła książka napisana jest na dwa głosy, ponieważ jej główny i tytułowy bohater,
Zbigniew Wodecki, miał podwójną osobowość. Na każdą z nich powinno się spojrzeć oddzielnie, choć dopiero w całości tworzyły tak charyzmatyczną postać wybitnego muzyka.
Życie Wodeckiego dowodzi, że podstawą sukcesu jest bardzo ciężka praca.

Czytelnicy
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Autor: Anna Edyk / Tytuł: Łąkowisko /
Wydawnictwo: SBM / Gatunek: Wiersze dla dzieci
„Łąkowisko” to niezwykły poetycki album.
Znajdziemy w nim wiersze o owadach zarówno polskich, jak i tych egzotycznych.
60 wierszy, opowiadających o mieszkańcach
łąk, ale także lasów i ogrodów. Można przeczytać chociażby o motylach, pszczołach,
nartnikach, muchach, mrówkach czy jelonkach rogaczach. Całość dopełniają piękne,
malarskie ilustracje.

Autor: Patricia Hegarty, Tanera
Simons / Tytuł: Góra i Dół / Wydawnictwo: Adamada / Gatunek: Lektura popularno-naukowa
dla dzieci
Po co krokodylom kamienie w żołądku? Jak długo gekony potrafią
wytrzymać bez mrugania? Czy skorpiony pamiętają epokę lodowcową? Głównym atutem książki jest pomysłowy sposób
przedstawienia świata zwierząt u góry (na lądzie i w powietrzu) oraz na dole (pod ziemią i w wodzie). Każdy obrazek przedstawia to, co widać gołym okiem. Przerzuciwszy
podzieloną na pół stronę zobaczymy to, co jest pod spodem np. pod ziemią. W ten
prosty sposób dziecko może dokładnie zbadać życie i zwyczaje zwierząt, odkryć, co
robią w swoich norkach, jaskiniach i dziuplach, jak żyją, gdzie śpią i składają jaja.
To książka o niesamowitej faunie i florze z każdego zakątka świata, którą pokocha
każdy młody czytelnik. Znajdziemy w niej wszystko, co sprawia, że książka jest atrakcyjna dla dziecka – są przepiękne ilustracje, jest właściwa dawka wiedzy i pomysłowy
sposób na odkrywanie świata.

Autor: Sergio Olivotti / Tytuł: Zwierzoobjaśniarka. Wynalazek, który zmienił świat / Wydawnictwo: Nasza Księgarnia / Gatunek:
Lektura familijna
Dzięki Zwierzoobjaśniarce czytelnik dowie się
w końcu o czym myśli pies, co interesuje kota,
czego pragnie kura. Tajemniczy świat owiec, złotych rybek i karaluchów wreszcie stanął przed nami
otworem.
Dowiemy się, że koty są leniwe. Koty są doskonałe
w odgrywaniu scen, dlatego możemy podzielić je
według następujących kategorii: kot porzucony, kot z kulawą nogą czy kot ﬁlozof.
Autor nie zapomina o psach i ich nazwach, które nadali im ludzie. Przykładami mogą być
tu Merdardyn, Dziaberman czy Nieogar. W książce znajdziemy także wzmianki o złotych
rybkach, owcach, kurach czy pająkach.
Wszystkie te opisy są bardzo śmieszne. Podobnie jak cały wydźwięk książki. Jest ona napisana z przymrużeniem oka i dlatego przyjemnie i szybko się ją czyta.
Olivotti bawi się słowem i swoją postawą zachęca, żeby bawić się wraz z nim.

Autor: Justyna Bednarek / Tytuł: Babcocha /
Wydawnictwo: Poradnia K / Gatunek: Baśń
Gdzieś na świecie jest Babcocha, która pojawia się
dokładnie tam, gdzie jest akurat potrzebna. Potraﬁ
wszystko: cofnąć czas, zamienić żołędzie w złote dukaty, a siebie – w muchę.
Dzięki niej Bernadetta - dziewczynka z warkoczami –
podróżuje na chmurze, dostaje królika z czekolady
i znajduje kogoś, kogo chciała znaleźć.
Treść nawiązuje do polskiej wsi, folkloru, trochę do
mitologii słowiańskiej i obecnej kultury. „Babcocha”
pełna jest genialnego humoru, inteligentnie poprowadzonych dialogów, cudownej narracji.
Dzieci pokochają ją od pierwszej strony. To postać, która zawsze stoi po ich stronie, czaruje
tylko w słusznej sprawie, jest wyrozumiała i przeciwna narzekaniom. Uczy, że nie powinno się
śmiecić, trzeba szanować zwierzęta oraz opiekować się i kochać bezgranicznie swoje dzieci.

Autor: Charlotte Gastaut / Tytuł: Giselle –
na podstawie libretta autorstwa Theophila
Gautiera i Jules'a-Henri'ego Vernoy de
Saint-Georges'a / Wydawnictwo: Mamania / Gatunek: Baśń
Autorska książka francuskiej ilustratorki na
motywach klasycznego baletu romantycznego w dwóch aktach. Autorka na koronkowych ilustracjach i półprzezroczystych
stronach skrywa jedną z najpiękniejszych
opowieści epoki romantyzmu.
Jest to historia pięknej i wrażliwej dziewczyny
mieszkającej na wsi, która zakochała się z wzajemnością w pewnym młodzieńcu, nie
wiedząc, że jest on księciem przyrzeczonym innej kobiecie.
Gdy dowiaduje się prawdy, umiera z żalu i staje się jedną z willid, duchów młodych dziewcząt, które sprowadzają nieszczęście na napotkanych młodzieńców. Wzruszająca opowieść o miłości, która jest silniejsza od śmierci.

Autor: Izabela Degórska / Tytuł: Internat / Wydawnictwo: Nova Res Wydawnictwo Innowacyjne
/ Gatunek: Fantastyka
Główną bohaterką powieści jest Wiktoria August – studentka socjologii, która w trakcie pisania pracy magisterskiej natknęła się na starą powieść Internat
autorstwa Kasandry Vitay. Odkąd wzięła do rąk egzemplarz książki, jest uwięziona w powieściowym
świecie, w ciele powszechnie nielubianej szesnastoletniej Anny Wolf.
Szkołę z internatem otacza nieprzepuszczalna bariera,
piętra i ludzie czasami znikają, a wszystkie zdarzenia
powtarzają się w rocznej pętli. Kiedy Wiktoria odkrywa tajemnicę zaginionych wcześniej czytelniczek, jest już pewna, że ucieczka z Internatu to kwestia życia lub śmierci.
Internat przenosi czytelnika w iluzoryczną rzeczywistość, w której łatwo się pogubić.
Powieść zawiera sporo elementów humorystycznych oraz takich, które w pewien sposób wywołują w czytelniku niepokój. To taka groteska w lekkim, młodzieżowym wydaniu.
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Angielski
naszym oknem na świat

| E.P. – Czytelniczka, uczestniczka zajęć językowych
Świat się otwiera, mamy Internet i coraz większy apetyt na
podróże. Stąd ciśnienie na naukę języka angielskiego. Jak mawiał znany lingwista Frank Smith – „Jeden język ustawia Cię
w korytarzu życia. Dwa języki otwierają każde drzwi po drodze”. Ta prawda dotarła już do ludzi, jak mówi Kasia Kurowska,
od 10 lat prowadząca lekcje angielskiego dla seniorów w Bibliotece Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla, ul. Meissnera 5
na Gocławiu Mamy dość liczne grupy, po około 20 osób. Zaczynamy od połowy września i kończymy w połowie czerwca.
Nie śpieszymy się, tempo dostosowujemy do potrzeb. Zajęcia
są bezpłatne, kursanci sami zakupują sobie podręczniki.
„Idea jest świetna. Brak opłat jest zachętą, nie mamy przecież
dużych emerytur. A organizowanie wszelkich zajęć dla nas,
ludzi już starszych, ma same zalety. Trzeba wyjść z domu, spotkać się z rówieśnikami, już samo to poprawia samopoczucie”,
mówi Łucja. Dla Eli, z zawodu inżyniera chemika, języki obce
zawsze były piętą achillesową (zły słuch, zła pamięć). Myślała,
że szkoda pieniędzy na kursy angielskiego, skoro z rosyjskiego
i niemieckiego zawsze miała złe stopnie. Ale nauka za darmo,
na emeryturze była zbyt kusząca, by z niej nie skorzystać. „Zawsze walczę ze swoimi słabościami i łatwo się nie poddaję. Ku
mojemu zdziwieniu lekcje zaczęły mi sprawiać przyjemność,
tym bardziej, że większość kursantów to ciekawi ludzie, a prowadząca Pani Kasia jest bardzo kompetentna i cierpliwa. Aby
robić większe postępy, poddałam się operacji ucha. Nie powiodła się, choroba w drugim uchu się posuwa, więc noszę
aparaty słuchowe. Dzięki nim wszystko słyszę lepiej i wydaje mi
się, że, jak na moje marne zdolności, w angielskim robię duże
postępy”.
Małgosia, z zawodu inżynier elektronik, docenia trening szarych komórek na lekcjach. Nauka angielskiego sprawia jej
przyjemność. „Cenię cierpliwość prowadzącej zajęcia. Zawsze
gotowa jest wyjaśniać zawiłości gramatyki i nowego słownictwa”, dodaje. Kursantka, dzięki znajomości angielskiego, organizuje rodzinie wypady zagraniczne. Potraﬁ korespondować
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mailowo po angielsku, dopytać o szczegóły oferty, uzgodnić terminy i ceny. Poza tym, przyjemność sprawia jej czytanie w oryginale, zwłaszcza kryminałów Agaty Christie.
„Przyjazna atmosfera, profesjonalizm lektorki i serdeczna
życzliwość uczestników kursu sprawiły, że nauka angielskiego
stała się dla mnie nie tylko ulubionym hobby, ale i pasją.
Dodam, tyleż pożyteczną, co potrzebną w życiu codziennym”,
mówi Edward. Wspomina, jak na przystanku w Wilanowie
podeszło do niego małżeństwo z Izraela, prosząc o pomoc w zakupie biletów ZTM. Turyści byli zaskoczeni, mogąc z nim swobodnie rozmawiać po angielsku. Udział w kursie sprawił, że
posługuje się dziś „english language” bez kompleksów.
Na lektoraty przychodzi coraz więcej chętnych. Na początku
była tylko jedna grupa, dziś są trzy na różnym poziomie zaawansowania, jak mówi prowadząca je Kasia Kurowska. „To dla
mnie ciekawe doświadczenie. Niektórzy są z nami od początku,
kawał czasu. Mogliśmy się dobrze poznać, dzięki temu panuje
przyjazna atmosfera. Nikogo nie trzeba motywować. Każdy jest
tu z własnej woli. Nie ma klasówek, sprawdzianów, ocen. Nigdy
wcześniej nie miałam okazji tak długo pracować z tymi samymi
ludźmi i przyznaję, że jest to wdzięczne zajęcie. Przyjemnie jest
patrzeć przez lata na olbrzymie postępy, zapał i niezrównany
entuzjazm, który się udziela, zwłaszcza, że cały czas robimy
nowe rzeczy, do przodu i do przodu”.
Ela nie podejrzewała, że na emeryturze angielski stanie się
jednym z jej hobby. Czy coś zmieniłaby na zajęciach? Nic, bo
książki i metody nauki bardzo jej odpowiadają. „Jedna rzecz,
która mi się marzy, żeby te lekcje trwały bez końca, bo jak się
kiedyś skończą, to będzie mi ich bardzo brakowało. I nastąpi
u mnie wtórny analfabetyzm”, śmieje się.
Oprócz angielskiego w Bibliotece przez ostatnie lata prowadzono zajęcia z języka włoskiego, niemieckiego, francuskiego,
rosyjskiego. Jest również polski dla obcokrajowców. Biblioteka
ma również bardzo bogatą ofertę kulturalną dla różnych grup
wiekowych. Na wszystkie wydarzenia obowiązuje wstęp wolny.

Festiwal radości z Niepodległości
| Katarzyna Chacińska – Biblioteka Publiczna im. Z.J. Rumla
Minione dwanaście miesięcy było wyjątkowo radosnym czasem. Pod hasłem Festiwalu radości z Niepodległości, świętowaliśmy bowiem 100-lecie odzyskania
przez naszą Ojczyznę Niepodległości.
Przez ten czas Biblioteka Publiczna
im. Zygmunta Jana Rumla zapraszała swoich Czytelników, Przyjaciół i wszystkich
mieszkańców Pragi-Południe do udziału
w wielu spotkaniach, zabawach, spotkaniach
artystycznych, wykładach aby wspólnie świętować tę ważną rocznicę.
Organizowany w 2018 roku po raz IX,
coroczny majowy festiwal czytelniczy
PRAGnienie czytaniA, przebiegający pod
hasłem Czytaj, podróżuj, odkrywaj, był
doskonałą okazją do świętowania setnej
rocznicy odzyskania przez Polskę wolności, podobnie jak udział Biblioteki w obchodach ogólnopolskiej, przypadającej
w czerwcu akcji Noc Bibliotek.
Również projekty, realizowane przez instytucję – warsztaty poezji patriotycznej
Droga do wolności oraz Usłyszeć poezjęaudiobook z wierszami Zygmunta Jana
Rumla, wpisywały się w świętowanie tej
rocznicy.
Czytelników zachęcaliśmy także do
udziału w kilku konkursach, m.in. literacko–plastycznym Niepodległość. 100
powodów do radości, plastycznym dla
dzieci 100-lecie Niepodległości Polski, organizowany przez ﬁlię biblioteki, miesz-

czącą się przy ul. Walewskiej 7a. Do
wspólnej zabawy zaprosiły również ﬁlie
znajdujące się przy ul. Egipskiej 7, które
zaproponowały Logogryf literacki skierowany do dzieci i młodzieży oraz Szyfrokrzyżówka dla młodzieży oraz osób
dorosłych.
Zaprezentowane zostały również wyniki
plebiscytu książkowego 1 na 100, prezentującego sto najbardziej poczytnych książek, zarówno z literatury dla dzieci jak
i dorosłych, które od czasu wprowadzenia
komputerowego systemu bibliotecznego,
wypożyczane były w południowopraskiej
książnicy.
Na niezwykle ciekawe inicjatywy zaprosiły ﬁlie zlokalizowane przy ul. Egipskiej
7. Seniorzy, przy okazji organizowanego
we wrześniu na terenie dzielnicy Warszawskiego Dnia Seniora, mogli wziąć
udział w specjalnie przygotowanej grze
planszowej Graj i poznawaj Polskę czyli
quiz wiedzy o Polsce i Warszawie w 100lecie odzyskania Niepodległości. Na przygodę w pokoju zagadek Mamy Niepodległość zaproszono z kolei pod koniec
listopada.
Miłośników historii, zarówno tych młodszych jak i starszych, gościliśmy, m.in. na
spotkaniu Stanisław Skarżyński. Historyczny lot przez Atlantyk oraz na warsztatach Mirabelka – kiełkująca historia
w 100licy.

Ciekawą inicjatywą było również przygotowanie serii zakładek Polscy Nobliści,
wśród których nie mogło zabraknąć laureatów w kategorii literatura: Wisławy
Szymborskiej, Czesława Miłosza, Władysława Stanisława Reymonta i Henryka
Sienkiewicza, a także wybitnej polskiej
uczonej – Marii Skłodowskiej-Curie.
Admiratorzy malarstwa mogli czuć się
usatysfakcjonowani, m.in. wystawą prac
Stowarzyszenia Marynistów Polskich Niepodległość, wernisażowi której towarzyszył koncert pieśni Piękna nasza Polska
cała. Grudniowa wystawa fotograﬁi Siła
kobiety odnosiła się z kolei do równie
ważnej rocznicy, którą obchodziliśmy
w ubiegłym roku – od stu lat kobiety
mogły pochwalić się posiadaniem czynnych i biernych praw wyborczych.
Przygotowaliśmy również coś dla miłośników muzyki – w ﬁlii przy ul. Zwycięzców 46 z koncertem Śpiewana historia
Polski gościł Kuba Michalski.
Oczywiście, zarówno w siedzibie głównej
Biblioteki, przy ul. Meissnera 5, jak i jej ﬁliach rozsianych na terenie dzielnicy, organizowane były wystawy książek, m.in.
„Droga do wolności”, Bracia Piłsudscy czy
Polscy piloci i patroni ulic Pragi-Południe.
Dzieci i młodzież zaprosiliśmy na różnorodne warsztaty literacko-plastyczne, przybliżające zagadnienia związane z tą
rocznicą.
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Rok 2019 Sejm PR ogłosił rokiem:
Stanisława Wyspiańskiego, poety i dramaturga
z okazji 150. rocznicy urodzin (15.01.1869 r.)
Stanisława Moniuszki, kompozytora, dyrygenta, pedagoga, z okazji
200. rocznicy urodzin (5.05.1819 r. ) – rocznica obchodzona
pod auspicjami UNESCO.
Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, pisarza, eseisty,
krytyka literackiego, dziennikarza
z okazji 100. rocznicy urodzin (20.05.1919 r.)

Rok 2019 Senat RP ogłosił rokiem:
Marii Szymanowskiej, pierwszej zawodowej pianistki
i kompozytorki z okazji 230. rocznicy urodzin (15.12.1789 r.)
Rokiem Matematyki – „Jego ideą jest uhonorowanie polskich
matematyków i ich osiągnięć, a także docenienie znaczenia
tej dziedziny nauki w rozwoju społeczeństw”.

W tym roku obchodzimy:
50. rocznicę śmierci Krzysztofa Komedy (23.04.1969 r.)
– rocznica obchodzona pod auspicjami UNESCO.
130. rocznicę urodzin Marii Dąbrowskiej, powieściopisarki,
eseistki i tłumaczki (6.10.1889 r.)
205. rocznicę urodzin Oskara Kolberga, etnografa, muzyka,
kompozytora, kulturoznawcy (22.02.1814 r.)
500. rocznicę śmierci Leonarda da Vinci, włoskiego malarza,
rzeźbiarza, architekta i teoretyka sztuki, technika, ﬁlozofa, badacza
przyrody okresu renesansu (2.05.1519 r.)
105. rocznicę urodzin oraz 75. Rocznicę śmierci
Krystyny Krahelskiej, poetki,
harcerki, uczestniczki Powstania Warszawskiego.
(24.03.1914–1.08.1944)

