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Wypożyczalnie dla Dorosłych i Młodzieży Kontakt

Wypożyczalnia nr 3
al. Waszyngtona 2b

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

Wypożyczalnia nr 18
ul. Grochowska 118

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

Wypożyczalnia nr 19
ul. Witoszyńskiego 2

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

Wypożyczalnia nr 24
ul. Grochowska 279

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

Wypożyczalnia nr 40
ul. Paca 46

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

Wypożyczalnia nr 44
ul. Grochowska 333a

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

Wypożyczalnia nr 62
ul. Egipska 7

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

Wypożyczalnia nr 66
ul. Angorska 14

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

Wypożyczalnia nr 78
ul. Majdańska 5

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

Wypożyczalnia nr 89
ul. Grochowska 202

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

Wypożyczalnia nr 90
ul. Rozłucka 11a

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

Wypożyczalnia nr 92
ul. Biskupia 50

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

Wypożyczalnia nr 94
ul. Meksykańska 3

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

Wypożyczalnia nr 100
ul. Zwycięzców 46

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

Wypożyczalnia nr 110
ul. Abrahama 10

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

Oddziały Kontakt

Czytelnia Naukowa nr V
ul. Meissnera 5

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

Wypożyczalnia
Zbiorów Obcojęzycznych

ul. Meissnera 5

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

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

e-mail: obcojezyczna@bppragapd.pl

Wypożyczalnia Książki Mówionej i Multimediów
ul. Meissnera 5

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

Dział Komputeryzacji i Edukacji Informatycznej
ul. Meissnera 5

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

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

Biblioteki dla Dzieci i Młodzieży Kontakt

Biblioteka nr 2
ul. Witoszyńskiego 2

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

Biblioteka nr 16
ul. Walewska 7a

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

Biblioteka nr 42
ul. Biskupia 50

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

Biblioteka nr 45
ul. Meksykańska 3

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

Biblioteka nr 47
ul. Paca 46

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

Biblioteka nr 55
ul. Egipska 7

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

Biblioteka nr 67
ul. Abrahama 10

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

Oddając w Państwa ręce 24. numer pisma Bibliotekon

praski. Magazyn Bibliotek Publicznych na Pradze-Połu-

dnie wspominamy kolejny trudny i wymagający rok 2021.
Realia, w jakich przyszło funkcjonować instytucjom kul-
tury w ubiegłym roku, były dalekie od tych wymarzonych
i tych, które znaliśmy wszyscy do tej pory. Pomimo ogra-
niczeń, zmiany form realizowanych spotkań, warsztatów
i innych wydarzeń, mamy nadzieję, że oferta Biblioteki
Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla przypadła Państwu
do gustu. Ponownie pragniemy, aby nasz półrocznik tra-
fiał do Was, Drodzy Czytelnicy, nie tylko w formie cyfro-
wej, ale także tradycyjnej, papierowej. 
W najnowszym numerze Bibliotekonu chciałabym szcze-
gólnie polecić wywiad z Moniką Kowaleczko-Szumowską,
autorką książek dla dzieci i młodzieży, tłumaczką, popu-
laryzatorką wiedzy historycznej. Wszystkim zaintereso-
wanym dalekimi podróżami polecam artykuł Książki,

komputery i azulejos. Poznajmy świat portugalskich bib-

liotek. Życie bibliotekarzy „po godzinach” przybliży nato-
miast rozmowa z Moniką Martyniak, pracującą w jednej
z bibliotecznych filii, a prywatnie wielką fanką grzybów
i grzybobrania.
Ponadto zachęcam do lektury artykułów opisujących cykl
spotkań poradnikowych z zakresu psychologii, pt. Otwarta

głowa oraz realizację projektu oraz realizację, wraz z mło-
dzieżąw naszej filii przy ul. Egipskiej, projektu WKRĘ-
CONY W CZYTANIE. Państwa uwadze polecam również
tekst, opisujący akcję siekrowaną do najmłodszych czy-
telników o nazwie  – „Mała książka – wielki człowiek”.
Zapraszam zatem do lektury naszego magazynu, a także
zachęcam do odwiedzania placówek bibliotecznych na
całej Pradze-Południe i poznania nowej siedziby w Ter-
minalu Kultury Gocław. A wkrótce do kolejnych lokaliza-
cji: przy ul. Lubelskiej, ul. Grochowskiej, tzw. Grochoteki
oraz w Parku Polińskiego przy ul. Szaserów. W maju przy-
gotowujemy się do festiwalu czytelniczego PRAGnienie
czytaniA, które w tym roku odbędzie się 14 maja w Parku
nad Balatonem. Tematem tegorocznego wydarzenia bę-
dzie „Bibliotekon. Włącz czytanie!”. Jesteśmy otwarci dla
Was.

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

w numerze:
Biblioteka w pejzażu życia kulturalnego
Pragi-Południe
Wywiad z Moniką Kowaleczko-Szumowską 4
Wkręcony w czytanie 6
Noc Bibliotek 7

Prezentacje:
Książki, komputery i azulejos. Poznajmy świat
portugalskich bibliotek 8
Aby rozmowy otwierały głowy 9

Nowe trendy
Grzyby to nie tylko grzybobranie! 10

Czytelnicy polecają 12

Mała książka – wielki człowiek 14

Nowe oblicze Wypożyczalni nr 3
Czas na Terminal 15
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Pani Moniko, ma Pani dość niezwykły życiorys. Archeologia na UW, a potem język angielski na

uniwersytecie w Illinois. Dlaczego właśnie tam?

Studia zaczęłam od Wydziału Zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim, ale zakończyłam po wykładzie
inauguracyjnym, kiedy stwierdziłam, że ten kierunek nie jest dla mnie. Myślę, że z korzyścią dla polskiego
biznesu. Przeniosłam się na archeologię, a potem pojechałam do USA, gdzie skończyłam dwa kierunki,
bo okazało się, że lubię studiować (nauczanie języka angielskiego i slawistykę). Do USA wyjechałam, po-
nieważ mąż tam studiował.
Jest Pani dowodem na to, że wychowanie dzieci i ambitne plany dadzą się połączyć. Jest Pani

mamą czwórki dzieci, pisarką, tłumaczem i badaczem kultury. Jak znajduje Pani czas na pisa-

nie?

Role, o których Pani wspomniała, da się połączyć z korzyścią dla wszystkich. Wspieramy się wzajemnie,
a ponadto dzieci są często dla mnie inspiracją. Czasu mam za mało, więc pisanie odbywa się kosztem
rzeczy, które muszą mu ustąpić. Najlepiej pisze mi się pomiędzy godzinami 8.00 a 10.00, w każdym
razie do południa, potem to już walka ze sprawami domowymi. Ostatnio lepiej mi się pisze, jeśli przed nim
medytuję. Ale to nowość. Pomysły artystyczne to dla mnie odskocznia i terapia. Zresztą moja rodzina, za-
równo bliższa i dalsza, uczestniczy w ich realizacji i bardzo mnie wspiera. Teraz, kiedy dzieci są już star-
sze, staje się to coraz łatwiejsze.
Znajduje Pani czas na jakieś inne aktywności?

Lubię robić wiele rzeczy: czytam, jeżdżę na nartach, wiosłuję, żegluję… Ostatnio doszła nowa pasja i mi-
łość – pies Niuton. Chodzimy na spacery, kąpiemy się w lecie w morzu i w jeziorze, a w weekendy cho-
dzimy na szkolenia. Niuton pływa i wysoko skacze. Jest fascynujący. Pewnie zrobi karierę jako narrator
kolejnej opowieści w serii Gupikowo.
A co z marzeniami o odkrywaniu tajemnic przeszłości?

Z odkrywania tajemnic przeszłości nigdy nie zrezygnowałam. Pisząc książki historyczne dla dzieci i mło-
dzieży, cały czas zajmuję się przeszłością, choć może nie prehistorią. Zarówno projekt powstańczy, jak i in-
dyjski, były jedną magiczną podróżą do przeszłości.
Czy praca tłumacza w Muzeum Powstania Warszawskiego wiąże się w jakiś sposób z Pani twór-

czością?

czyli indyjska baśń, która jest najprawdziwszą prawdą

Spotkałyśmy się przypadkiem i korzystając

z pięknej pogody usiadłyśmy na chwilę, by

porozmawiać o tym, co się ostatnio zmieniło.

Pani Monika Kowaleczko-Szumowska, bo

o niej mowa, trzy lata wcześniej otrzymała

od młodych czytelników tytuł i medal Autora

Dziecięcej Radości. I to nie tyle za serię

książek Gupikowo, ale za przywrócenie

pamięci o dzieciach Powstania

Warszawskiego (książki Galop’44 i Fajna

Ferajna). Na powstańczej Fajnej Ferajnie

pisanie o losach dzieci II wojny światowej

się nie skończyło, ale o tym potem…

Rozmowa z Moniką Kowaleczko-Szumowską

Bravebunchinindia,
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Oczywiście, kontakt z namacalną historią zaowocował książkami o Powsta-
niu. Muzeum to wspaniałe, inspirujące miejsce.
Czy według Pani słowo patriotyzm jeszcze drzemie w młodych ludziach,

czy to już tylko pusty slogan?

To trudne pytanie. Myślę, że patriotyzm jest w młodych ludziach, ale raczej
jako walka o godność człowieka, synergia lokalnych zwyczajów i globalnej kul-
tury, dbałość o najbliższą społeczność, odpowiedzialność za lokalny ekosystem.
Widzę też zainteresowanie historią Polski w kontekście historii świata, ale pat-
riotyzmu w sensie „kultu" wszystkiego, co polskie i podkreślania wyższości
tego co polskie, chyba nie ma. Jednak sądząc po zaangażowaniu dzieci i mło-
dzieży w obchody rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, jest on nadal
żywy. To bardzo budujące. Na spotkaniach autorskich jestem często zdumiona
ich wiedzą na temat zawiłości politycznych podczas drugiej wojny światowej.
Interesują się również historią.
W Pani książkach zwraca uwagę realizm i dbałość o szczegóły, a jedno-

cześnie bohater Galopu’44 przenosi się w czasie, a indyjska historia, choć

prawdziwa, wydaje się być czymś, co można między bajki włożyć…

Tak, to prawda. Zależało mi na tym, aby bohaterami Galopu’44 i uczestnikami
Powstania byli współcześni chłopcy. Wydaje mi się, że nie jestem mocno przy-
wiązana do rzeczywistości. Dla mnie okoliczności historyczne są tak realne
i tak ściśle się wiążą z teraźniejszością, że nie mam wrażenia, że są odległe
w czasie. Rzeczywiście bardzo się staram, żeby szczegóły się zgadzały.
Z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że autentyczne wydarzenia, nawet te
błahe, mają w sobie niezwykłą siłę. Nie wiem, dlaczego tak jest, ale wiem, że
jest. Po drugie dlatego, że z wykształcenia jestem historykiem (archeologiem)
i chyba zostałam zaprogramowana na to, że jeśli można, to należy walczyć
o to, aby nie zmieniać historii.

Ostatnio zajmuje się Pani niezwykle zaskakującym i mocno fascynują-

cym projektem. Opowie nam Pani, w jaki sposób Fajna Ferajna rozrosła

się międzynarodowo?

Znajoma producentka i reżyserka filmowa, Zofia Pręgowska, z którą wcześ-
niej współpracowałam przy produkcji Fajnej Ferajny Powstanie Warszawskie,
wpadła na pomysł realizacji dokumentu interaktywnego na temat polskich
dzieci, które w czasie II wojny światowej znalazły schronienie w Indiach, na
Osiedlu, zbudowanym przez tzw. Dobrego Maharadżę. Zaczęliśmy doku-
mentować i badać tę niezwykłą historię. Razem z Tomkiem Stankiewiczem,
reżyserem tego dokumentu, napisałam scenariusz. Obecnie dokument inte-
raktywny Dzieci Maharadży. Fajna Ferajna w Indiach jest już dostępny pod
adresem bravebunchinindia.pl, a ja piszę na ten temat książkę dla młodzieży.
Proszę powiedzieć, dlaczego indyjska historia polskich dzieci jest taka

wyjątkowa i ważna?

Historia uratowania polskich dzieci jest bardzo ważna, ponieważ daje na-
dzieję na to, że istnieje bezinteresowność, dobro, troska, nawet w czasie
wojny. Że w najczarniejszej godzinie, gdzieś na drugim końcu świata, ktoś
może właśnie obmyślać dla nas skuteczny ratunek. Wiele z dzieci mieszka-
jących na Osiedlu było sierotami lub półsierotami. Po wojnie ich domy zna-
lazły się w ZSRR. To rzeczywiście bardzo tragiczne okoliczności. I dlatego
tym bardziej niezwykła wydaje się decyzja maharadży Jama Saheba Digvi-
jaysinhji, aby polskie dzieci adoptować i pozwolić im i ich opiekunom zde-
cydować o losie. Nie wydał ich na pastwę komunistycznej Polski,
kontrolowanej przez Stalina, decydującego o zsyłkach na Syberię. Ta histo-
ria przedstawia ludzi, którzy nie mają problemu z wykraczaniem poza sche-
maty, stereotypy, różnice religijne, kulturowe i polityczne. Jest szalenie
inspirująca.



6 BIBLIOTEKON PRASKI 2_2021

Czy można czytać książki i przy tym się
świetnie bawić?

Ktoś odpowie: „Oczywiście, co to za py-
tanie!”.

My zadałyśmy to pytanie dzieciom.
Każde z nich miało różne odpowiedzi,
ale jedna powtarzała się najczęściej –
„Jeżeli książka jest ciekawa, to na pewno
mi się spodoba i będę dobrze się przy niej
bawił(ła)”.

Ale jak trafić na dobrą i ciekawą
książkę i przy tym się świetnie bawić? To
właśnie zrealizował projekt partnerstw
instytucji rozwijających wolontariat
„WKRĘCONY W CZYTANIE” finanso-
wany przez „Ochotników Warszaw-
skich”. Projekt uczył dzieci tworzenia
zabaw edukacyjnych skierowanych do
rówieśników na podstawie wybranych
książek, miał również pokazać możliwo-
ści, jakie daje współpraca w grupie.
Dzieci mogły zrealizować zaprojekto-
wane przez siebie modele zabaw jakie
wykorzystają potem podczas promocji
książki u siebie w szkole oraz nauczyć się
rozpoznawać ciekawą literaturę.

Partnerem Biblioteki Publicznej im.
Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy
Praga-Południe była klasa 2c ze Szkoły
Podstawowej nr 143 im. Stefana Sta-
rzyńskiego w Warszawie. Projekt, obok
wspomnianej promocji czytelnictwa
wśród dzieci i młodzieży, popularyzował
wolontariat w tych dwóch instytucjach.
Wolontariusze mieli możliwość spraw-
dzenia siebie w pracy z dziećmi i two-
rzenia fantastycznych projektów pro-
mocyjnych, literatury popularnej dla
dzieci. W przyszłości dzieci, które ucze-
stniczyły w projekcie, mogą stać się na-
szymi wolontariuszami.

Projekt „WKRĘCONY W CZYTANIE”
był pierwszą edycją i miło mi potwierdzić
duże zainteresowanie dzieci i rodziców
działaniami pozaszkolnymi.

Wszelkie błędy i niepowodzenia były
wskazane, ponieważ był to pierwszy taki
projekt i na nim uczymy się wspólnych
działań z partnerami z innych instytucji.
Już spływają pochlebne opinie od rodzi-
ców i nauczycieli zainteresowanych tym
projektem. Efektem akcji były także, zrea-
lizowane przez dzieci, prezentacje ich pro-
jektów, promujących różnorodne książki. 

Zapraszam więc następnych chętnych
do wkręcania się w czytanie – to fajna
sprawa i niezła zabawa!

WKRĘCONY
w czytanie
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Po rocznej przerwie spowodowanej pandemią, ponownie za-
prosiliśmy naszych Czytelników na wspólne świętowanie Nocy
Bibliotek. Wydarzenie miało miejsce w sobotę 9 października
2021 r. w gmachu gocławskiej Biblioteki przy ul. Meissnera 5,
a jego hasło przewodnie brzmiało „Czytanie wzmacnia”. Na ten
czas zapewniliśmy moc atrakcji dla mieszkańców Pragi-Połu-
dnie w każdym wieku.

Tuż po godz. 15.00 odbyła się uroczysta inauguracja wyda-
rzenia, poprowadzona przez Dyrektor Biblioteki Publicznej na
Pradze-Południe, panią Mirosławę Majewską. Niedługo potem
rozpoczął się blok warsztatów, przygotowanych z myślą o naj-
młodszych Czytelnikach. Pierwszym z nich było spotkanie
z Zofią Stanecką, autorką popularnej serii książek o Basi. Pod-
czas spotkania zaprosiła dzieci do rozmowy na temat zawodu
pisarza – omówiła, w jaki sposób pracują twórcy oraz jak po-
wstają ich książki. Każde z omówionych zagadnień było ilust-
rowane przez autorkę za pomocą rysunków, które tworzyła na
bieżąco. Następnie w ruch poszły kukiełki, które przedstawiały
bohaterów serii o Basi, co spotkało się z dużym entuzjazmem
ze strony małych Czytelników. Na koniec każdy uczestnik z ro-
dzicem wykonał własnoręcznie maski. Po zajęciach pani Zofia
Stanecka rozdawała autografy.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się również późniejsze
warsztaty kreatywne, organizowane przez bibliotekarki z filii
nr 42 oraz 44. W pierwszej kolejności dzieci tworzyły ekologiczne
roboty z materiałów recyklingowych. Wybór tematu warsztatów
nie był przypadkowy, ponieważ miały one nawiązywać do twór-
czości Stanisława Lema, a w szczególności do zbioru Bajki ro-

botów. Ponadto na pamiątkę można było sobie zrobić zdjęcie
w „kosmicznej fotobudce” przyozdobionej rysunkami, m.in. ra-
kiet, planet i gwiazd. Podczas kolejnego warsztatu kleje, nożyczki
oraz pudełka zostały zamienione na rośliny, kamyczki i ziemię
do kwiatów. Celem uczestników było stworzenie lasów w słoiku.

W tym samym czasie na Saskiej Kępie trwała mobilna gra
miejska, dotycząca życiorysu Agnieszki Osieckiej. Warto za-

uważyć, że dokładnie w dniu Nocy Bibliotek świętowaliśmy 85.
rocznicę urodzin autorki. W ramach zabawy uczestnicy mu-
sieli odwiedzić miejsca na Saskiej Kępie związane z postacią
Osieckiej, np. dom przy ul. Dąbrowieckiej czy pomnik przy
ul. Francuskiej, oraz wykonać zadania przygotowane przez na-
szych bibliotekarzy i wolontariuszy. Jako nagrody za udział
w zabawie uczestnicy mobilnej gry miejskiej otrzymali książki
„Agnieszka Osiecka dzieciom” ufundowane przez Wydawnic-
two Nasza Księgarnia, notesy inspirowane zapiskami autorki
oraz słodycze.

O 17.30 odbyło się spotkanie dla dorosłych Czytelników,
pt. „W poszukiwaniu Nowej Turcji”. Prelegentką była Ag-
nieszka Rostkowska – podróżniczka, była korespondentka pol-
skich mediów w kraju nad Bosforem oraz autorka książki
„Wojownicy o szklanych oczach”. Dowiedzieliśmy się, jak fala
terroru oraz kryzys migracyjny zmieniły życie Turków, a w
szczególności mieszkańców południowego wschodu i regionów
przy granicy z Syrią.

Ostatnim punktem programu była prelekcja Przemysława
Śmiecha, autora książek oraz naszego Ambasadora Dobrej
Książki 2021. Pan Śmiech w czasie wykładu „Gwara na Na-
lewkach” opowiadał o wpływie kultury żydowskiej na gwarę
warszawską. Przekazywał również słuchaczom anegdoty
z życia Stefana „Wiecha” Wiecheckiego oraz czytał fragmenty
swoich książek – „Mowa z Grochowa” oraz „Na drugie nóżkie”.

Należy jeszcze wspomnieć, że w czasie trwania Nocy Biblio-
tek uczestnicy mogli obejrzeć kolorową wystawę maskotek two-
rzonych na szydełku przez panią Mirosławę Bułatowicz,
wolontariuszkę Biblioteki przy ul. Egipskiej. Ponadto zostały
przedstawione informacje o przebiegu i wynikach tegorocznej
edycji Wakacyjnego Bingo Książkowego. Dziękujemy wszyst-
kim osobom, które wzięły udział w Nocy Bibliotek! Jesteśmy
wdzięczni także Wydawnictwu Nasza Księgarnia oraz Funda-
cji Okularnicy im. Agnieszki Osieckiej za wsparcie promocyjne
gry miejskiej. Ten wieczór z pewnością zapamiętamy na długo!

Czytanie wzmacnia
V I I  N o c  B i b l i o t e k  n a  P r a d z e - P o ł u d n i e
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prezentacje >>>  

1 2 3

We wrześniu 2021 roku miałam okazję wziąć udział w job sha-

dowing – wizycie w bibliotekach w Lizbonie. Był to kolejny wy-
jazd bibliotekarzy z naszej placówki w ramach projektu „Podziel
się sobą – wolontariat dorosłych w bibliotece”, realizowanego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
(POWER) i współfinansowanego ze środków Funduszy Euro-
pejskich.

Sieć bibliotek w Lizbonie liczy 17 oddziałów, zlokalizowanych
w różnych częściach miasta. W większości mieszczą się w sta-
rych, często XVIII- i XIX-wiecznych budynkach. Ciekawy i za-
skakujący jest kontrast zabytkowych wnętrz z nowoczesnym
wyposażeniem. 

Poszczególne placówki, poza podstawowym księgozbiorem, po-
siadają także zbiory specjalne: Bedeteca w Biblioteca dos Oli-
vais obejmuje kolekcję ponad 10 tysięcy komiksów, w Biblioteca
Orlando Ribeiro znajduje się ponad 25 tys. płyt CD z literaturą
piękną i muzyką, Biblioteca de Gailveias specjalizuje się w lite-
raturze dla dzieci, a w jej zbiorach można znaleźć książki wy-
dane poczynając od pierwszej połowy lat 20. XX wieku. Biblioteca
de Belem posiada bogatą kolekcję literatury poświęconej tema-
tyce równościowej. W przyszłym roku otwarta zostanie biblio-
teka w Parku Estrella, której zbiory i działania koncentrować
się będą na kwestiach zrównoważonego rozwoju. Taką specja-
lizację świetnie podkreślają hasła promujące działalność po-
szczególnych bibliotek. Bardzo dobrze widać to na stronie
www.blx.cm-lisboa.pt, która w przejrzysty sposób opisuje dzia-
łania i zbiory placówek oraz zachęca do ich odwiedzenia. 

Lizbońskie biblioteki prowadzą szeroką działalność edukacyjną
i kulturalną. Ich oferta nie odbiega od tego, co znamy z naszego
podwórka: wykłady, spotkania autorskie, warsztaty dla dzieci,
koncerty, wystawy czy nauka języka dla cudzoziemców. Wiele
bibliotek pełni funkcję lokalnych ośrodków kultury, są miejscem
spotkań i działania niewielkich, sąsiedzkich społeczności oraz
rozwijania wolontariatu. Sprzyja temu klimat i architektura.
Kilka z odwiedzonych przeze mnie bibliotek posiada patia
i ogródki, w których znajdują się kawiarenki. Umożliwia to or-

ganizowanie spotkań w plenerze. Wieczorny koncert w ogrodzie
czy spotkanie autorskie na leżakach nie są tu niczym wyjątko-
wym. Na balkonach odbywają się sąsiedzkie warsztaty ogrodni-
cze i powstają ziołowe zakątki, a zajęcia dla dzieci można
prowadzić na kocach rozłożonych na trawie. 

Biblioteki są otwarte na współpracę z wieloma instytucjami
i środowiskami. Ciekawym pomysłem było zaproszenie młodych
ilustratorów do zaprojektowania wystroju wnętrz. W efekcie
w Biblioteca de Corucheus można oglądać prace jednej z naj-
ciekawszych portugalskich ilustratorek książek dla dzieci Cata-
riny Sobral. Podczas pobytu miałam okazję oglądać happening
na temat sztuki współczesnej zorganizowany dla seniorów przez
współpracujące z biblioteką centrum edukacyjne. 

Ważną częścią działalności jest wolontariat. Odegrał on szcze-
gólną rolę podczas pandemii kiedy to wolontariusze wspierali
bibliotekę w dostarczaniu książek do czytelników. W wolontariat
biblioteczny zaangażowane są głównie osoby dorosłe. Młodzież
widoczna jest w wolontariacie akcyjnym, np. w organizacji wy-
darzeń otwartych. Starsze osoby odnajdują się, np. w czytaniu
lub opowiadaniu najmłodszym czytelnikom. Ściśle przestrze-
gane są dwie zasady: czas zaangażowania wolontariusza nie
może przekraczać 4 godzin dziennie, a jego praca nie może za-
stępować pracy zatrudnionych bibliotekarzy. Biblioteka ściśle
współpracuje z lizbońskim Centrum Wolontariatu (Banco Local
de Voluntariado/Banco de Tiempo). To tam zgłaszają się wo-
lontariusze, którzy chcą działać w bibliotece i z tą instytucją
podpisują umowę. Centrum odpowiada za rekrutację, przygo-
towanie i wsparcie wolontariuszy. Ze swojej strony biblioteka
zgłasza zapotrzebowanie na określony rodzaj zadań wolonta-
riackich. 

To tylko kilka spostrzeżeń i wrażeń z mojego wyjazdu. Pięcio-
dniowy pobyt wypełniony był mnóstwem ciekawych spotkań,
rozmów i wizyt. Zostałam bardzo ciepło przyjęta przez bibliote-
karki, które chętnie dzieliły się swoją wiedzą, ale były też zain-
teresowane pracą bibliotekarzy w Polsce. Mam nadzieję, że nie
było to nasze ostatnie spotkanie. 

Książki, komputery i azulejos
Poznajmy s�wiat portugalskich bibliotek

fot. Agnieszka Czajkowska (1. Biblioteca Cinema de Europa; 2. Biblioteca Corucheos; 3. Biblioteca de Galveias)
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Inspiracji do stworzenia cyklu spotkań z psychologami, tera-
peutami czy trenerami rozwoju osobistego dostarczyło nam
samo życie. Wiosna 2021 roku przyniosła kolejną falę pande-
mii, a wraz z nią wiele stresujących wydarzeń i niepokoju
o przyszłość. W tych warunkach postanowiliśmy rozpocząć
nowy projekt „Otwarta głowa”, polegający na organizacji co-
miesięcznych spotkań z ekspertami, którzy wskażą nowe moż-
liwości rozwiązania problemów i udzielą wsparcia w trudnych
sytuacjach życiowych. 

Inicjatorem działań był współpracujący z nami dziennikarz
portalu Gazeta.pl, Marcin Kozłowski, który podjął się roli pro-
wadzącego spotkania. Jego doświadczenie w pozyskiwaniu
kompetentnych rozmówców okazało się bezcenne! Przydatne
było również obycie z mikrofonem i kamerą, bowiem od samego
początku po dziś dzień są to spotkania online – transmitowane
na żywo, tak by można je było oglądać w czasie rzeczywistym na
Facebooku Biblioteki. Wspólnie zastanawiamy się nad wybo-
rem tematów, jakie kwestie byłyby najbardziej aktualne i przy-
datne w codziennym życiu: w pracy zawodowej, w kontaktach
z innymi, a także w relacjach z samym sobą.

Pierwsze spotkanie, inaugurujące cykl „Otwarta głowa”, od-
było się w kwietniu 2021 roku. Był to miesiąc, w którym COVID-
19 zbierał najtragiczniejsze żniwo. Każdy z nas mierzył się
z lękiem o zdrowie swoje i bliskich i zadawał sobie pytanie „Jak
radzić sobie ze stresem w czasie pandemii?”. Zaproszona do
rozmowy psychoterapeutka Adriana Klos podpowiedziała m.in.,
jak zadbać o swój dobrostan psychiczny w sytuacji zagrożenia. 

Od tematu pandemii nie dało się uciec również w kolejnych
miesiącach. Majowy odcinek miał wyjątkowy charakter – doty-
czył bowiem książki Joanny Racewicz „Poczekalnia. 13 rozmów
o pandemii”. Dziennikarka telewizyjna w rozmowie z Marci-
nem Kozłowskim zdradziła kulisy pracy nad książką, opowie-
działa, jak znane z życia publicznego osobowości świata muzyki,
filmu czy teatru radziły sobie w nowej, niełatwej rzeczywistości.
Autorka książki – podążając za tym, co usłyszała od swoich roz-
mówców – pozostawiła nas z poczuciem, że warto mieć na-
dzieję, a nawet najbardziej traumatyczne przeżycia mogą
paradoksalnie nas wzmocnić lub uczynić lepszymi. 

W czerwcowej odsłonie „Otwartej głowy” mówiliśmy o blas-
kach i cieniach pracy zdalnej. „Jak nie zwariować w domowym
biurze?” – tym tematem zajęła się Dorota Piekarczyk – coach,

psycholog pracy i zdrowia. Specjalistka przekonywała uczest-
ników, że home office ma wiele zalet, pod warunkiem że
umiemy postawić granice między pracą a życiem prywatnym.

Temat rozwoju zawodowego, a konkretnie problem zmiany
pracy, kontynuowany był we wrześniu. Gościem „Otwartej
głowy” (po raz pierwszy z udziałem publiczności) była Izabela
Wojtachnik, certyfikowany coach i trener zmiany. Ekspertka
podpowiadała, jak znaleźć w sobie odwagę do zmiany zawodu
i jak z sukcesem szukać pracy w nowej branży.

W kolejnych odcinkach cyklu zdecydowaliśmy się podjąć
trudne tematy, omawiane często za drzwiami gabinetów psy-
choterapeutów. Psycholog i psychoterapeuta Wojciech Pokój
przygotował dla nas wiele informacji i porad na temat uzależ-
nień: jakie są ich rodzaje i pierwsze sygnały, kiedy konieczna
jest terapia oraz co zrobić, gdy bliska osoba zbyt często sięga po
alkohol. Wiedzą psychologiczną i doświadczeniami z własnej
praktyki terapeutycznej dzielił się również ekspert listopado-
wego wydania „Otwartej głowy” – Michał Czernuszczyk. Temat
dotyczył toksycznych relacji i sposobów na poprawę kontaktów
z otoczeniem. 

Ostatni w tym roku odcinek poświęcony był noworocznym
postanowieniom. Dlaczego tak trudno dotrzymać składanych
sobie i innym obietnic i jak określać realne cele? O to pyta-
liśmy coacha i trenerkę Anitę Michalską. 

Warto dodać, że przy organizacji spotkań w ramach „Otwar-
tej głowy” przyświeca nam kilka celów. Po pierwsze, zależy nam
na tym, by rozmowy rzeczywiście „otwierały głowy” naszych
czytelników, były źródłem konkretnej wiedzy i wskazówek,
a jednocześnie zachęcały do pogłębiania informacji na dany
temat. Po drugie, stawiamy na upowszechnianie wiedzy eks-
perckiej, naszymi gośćmi są fachowcy, którzy oprócz zawodo-
wych doświadczeń posiadają też naukową wiedzę, potwier-
dzoną kwalifikacjami: studiami, kursami i szkoleniami.

Trzecim powodem, dla którego powstał ten projekt, jest po-
trzeba nawiązania relacji z tymi osobami, które postrzegają bib-
liotekę wyłącznie jako wypożyczalnię książek. Niesłusznie! Bo
przecież współczesna biblioteka to także przestrzeń działań
edukacyjnych, kulturalnych, dyskusji i twórczego fermentu,
a bibliotekarze mogą służyć pomocą nie tylko miłośnikom lite-
ratury, ale również osobom dotkniętym kryzysem psychicznym,
poszukującym pracy lub dbającym o własny rozwój.

Aby rozmowy
otwierały głowy…
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nowe trendy >>>   

Czy wiedzieliście, że bibliotekarze z Pragi-Południe są spe-
cjalistami nie tylko od dobrej literatury? W niniejszym artykule
przybliżymy Wam postać Moniki Martyniak z Biblioteki dla
Dzieci i Młodzieży nr 16 (przy ul. Walewskiej 7a), wielbicielki
fotografii, gotowania, tworzenia rękodzieła oraz… grzybów!

Już kiedy byłam małym dzieckiem, to babcia albo tata brali

mnie „na barana” i szliśmy do lasu. Gdy stałam się nastolatką,

tata nie pozwalał mi długo spać w jesienne weekendy i o 5 rano

mnie budził, bo mieliśmy jechać na opieńki. Podstawową wie-
dzę na temat zbierania grzybów Monika zyskała właśnie dzięki
rodzinie. Jednak dopiero kilka lat temu, kiedy dołączyła do grup
na Facebooku, takich jak „Grzybomaniacy”, skupiających mi-
łośników grzybobrania, ta dziedzina stała się jej wielką pasją.
Na grupach w rok można dowiedzieć się więcej, niż ze wszyst-

kich atlasów, jakie przeczytasz w ciągu życia – opowiada – Tak

poznałam wiele gatunków grzybów, na przykład płachetkę

zwyczajną. Ponadto dzięki grupom dowiedziałam się o kilku

miejscach, gdzie można zbierać prawdziwki. Ponieważ z moją

rodziną często jeździmy do lasu na długie wyprawy, to rów-

nież odkrywamy takie tereny. Na grzyby najczęściej jadę na

Lubelszczyznę, w okolice Kocka przeważnie. Natomiast tutaj

na Mazowszu jeździliśmy np. do miejscowości Całowanie pod

Warszawą lub w moje rodzinne strony do Puszczy Kamieniec-

kiej w dawnym województwie siedleckim. Co imponujące, za-
miłowanie do spacerów po lesie oraz zbierania grzybów ma
również syn Moniki. Mam szczęście, że moja rodzina ma po-

dobne zainteresowania co ja, więc w lesie potrafimy spędzić

razem kilka godzin. Ostatnio byliśmy na grzybach i zbiera-

liśmy kurki. Syn podniósł jedną i nagle z miną znawcy stwier-

dził:„a nie, to lisówka!”. Lisówkę pomarańczową można łatwo

z kurką pomylić, a dziesięciolatek zerknął na grzyb i od razu

wiedział, że to nie to co trzeba. 
Nasza rozmówczyni zaznacza, że jej pasja nie ogranicza się wy-

łącznie do gromadzenia i tworzenia potraw z grzybów. Podczas
wywiadu podzieliła się z nami wieloma ciekawostkami mykolo-
gicznymi. Zainteresowałam się głębiej tym tematem. W końcu

grzyby to nie tylko grzybobranie! Warto wiedzieć, że jest ich wie-

lokrotnie więcej niż wszystkich kręgowców na ziemi – zarówno

pod względem ilości gatunków, jak i masy. Każdy grzyb ma

swoje pewne tempo wzrostu w określonych warunkach i to się

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

GRZYBOBRANIE

TO NIE TYLKO
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  nowe trendy >>>
wykorzystuje np. w kryminologii. Po-

nadto trwają zaawansowane badania

nad wykorzystaniem grzybów jako plas-

tiku przyszłości. Monika bardzo chętnie
opowiada również o potocznych i regio-
nalnych nazwach grzybów. Maślak pstry

inaczej jest nazywany miodówką, su-

chym Wojtkiem, siniakiem, jakubkiem,

pocieszką, żółciakiem, pstroczakiem,

bagniakiem, twardziakiem itd. To są

nazwy tylko dla jednego grzyba, co często

powoduje problemy z identyfikacją.

Dzięki wiedzy Moniki dowiedzieliśmy
się również, że na zbieranie grzybów
nigdy nie jest za późno. Podobno nie ist-
nieje coś takiego jak „poza sezonem”, są
też jadalne grzyby zimowe, które można
zbierać. Niektórzy zapaleni grzybiarze
już zaczynają szukać płomiennicy zimo-
wej, uszaka bzowego czy boczniaka
ostrygowatego w naszych lasach. 

Zbieranie grzybów to pasjonujące i zaj-
mujące zajęcie, do którego zachęcamy
każdego! Jednakże, jak podkreśla Mo-
nika, osoby będące nowicjuszami w tej
dziedzinie, zawsze powinny chodzić na
grzybobranie z osobą doświadczoną.
Warto również opatrzeć sobie najbardziej
popularne grzyby w atlasach. Zaintere-
sowanym mykologią Monika poleca
książki „Polowanie na grzyby” Zofii Lesz-
czyńskiej-Niziołek, „W czym grzyby są
lepsze od ciebie?” Marty Wrzosek i Ka-
roliny Głowackiej, „Biografia prawdziw-
ka. Superbohater wśród grzybów” Påla
Karlsena (ostatnia pozycja jest dostępna
w księgozbiorach placówek bibliotecz-
nych na Pradze-Południe).
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Autor: Natalia de Barbaro / Tytuł: Czuła prze-
wodniczka. Kobieca droga do siebie / Wydaw-

nictwo: Agora / Gatunek: Literatura psycholo-
giczna, poradnikowa
Czujesz się zagubiona? Twoje życie nie wygląda tak, jak

sobie to wymarzyłaś? Robisz rzeczy, na które nie masz

ochoty, bo „tak trzeba”? Książka zawiera odpowiedzi na

pytanie, dlaczego tak często nie żyjemy w zgodzie ze

sobą. Życie przynosi wiele nieoczekiwanych sytuacji

i zrządzeń losu. Ani się obejrzysz, a okazuje się, że nie

wiesz, jak się tu znalazłaś. Nie rozpoznajesz tego życia

ani… samej siebie. Powrót do własnego ja, do prawdziwej siebie nie jest łatwy, a droga jest

zazwyczaj wyboista. Ta książka została napisana właśnie po to, aby wesprzeć Cię w tej trud-

nej podróży. Autorka razem z czytelniczkami przebywa tę drogę, nadając książce bardzo

osobisty charakter. Uczy, w jaki sposób odróżnić swoje prawdziwe potrzeby i pragnienia od

poczucia obowiązku, pomaga wyzwolić się z toksycznych schematów i relacji.

Autor: Magdalena Majcher / Tytuł: Światło, które
nigdy nie gaśnie / Wydawnictwo: Pascal / Gatu-

nek: Literatura psychologiczno-obyczajowa
Alicja postanowiła nigdy nie wracać do rodzinnego Koło-

brzegu. Złość i duma nie pozwalały jej wysłuchać najbliż-

szych. Ale los bywa przewrotny i Alicja musi wrócić, bo

z dnia na dzień zostaje z niczym. Jej mąż jest oskarżony

o przestępstwa skarbowe i tonie w długach. Alicja kolejny

raz musi uciekać, tym razem z miejsca, w którym udało jej

się zapomnieć o przeszłości. Ale czy na pewno zapo-

mniała? Czy przeszłość można tak po prostu wymazać,

udawać, że nigdy się nie wydarzyła? Alicja będzie musiała stanąć twarzą w twarz z ludźmi,

którzy mieli zapewnić jej poczucie bezpieczeństwa i szczęście, a zdradzili ją w najdotkliw-

szy sposób. Będzie musiała też nauczyć się tego, czego nigdy nie potrafiła – być sama. Opo-

wieść o tym, jak łatwo pogubić się w pogoni za pieniędzmi i stracić to, co najcenniejsze.

Autor: Agata Puścikowska / Tytuł: Waleczne z gór.
Nieznane historie bohaterskich kobiet / Wydaw-

nictwo: Znak / Gatunek: Literatura biograficzna,
historyczna
„Waleczne z gór. Nieznane historie bohaterskich kobiet”

Agaty Puścikowskiej śledzą losy kobiet służących po pol-

skiej stronie w czasie II wojny światowej. Wiele z nich

padło ofiarą tortur w więzieniach nazistowskich, a auto-

rka nie pozwala, aby pamięć o nich przepadła w świado-

mości Polaków. II wojna światowa toczyła się nie tylko

w Warszawie. Górskie regiony Polski również się nie poddawały. Mają swoich bohaterów

i bohaterki. „Waleczne z gór…” to książka non fiction skupiająca się na opisaniu losów

wielu kobiet, które walczyły i ginęły w imię swojej ojczyzny i swoich rodzin. Agata Puści-

kowska przybliża historie Heleny Marusarzówny, Heleny Błażusiakówny czy Józefy Miko-

wej. To ciężka pozycja opowiadająca o torturach, bólu i śmierci, ale także o niezłomnej

odwadze. Autorka nie pozwala, żeby pamięć o bohaterkach przepadła. Uzupełniając swoją

wiedzę wspomnieniami ludzi mieszkających w górskich regionach, odtwarza straszliwą

historię młodych kobiet oddających życie za to, co kochały. Opowieść o kobietach, o któ-

rych w szkołach się nie mówi.

Autor: Agnieszka Kuchmister / Tytuł: Florentyna od
kwiatów / Wydawnictwo: Książnica / Gatunek: Bio-
grafia
Poznaj „Florentynę od kwiatów” i zanurz się w jej świecie

pełnym wiary w cuda i miłości do natury. Autorka zabiera

czytelników w podróż do zapomnianych miejsc i widoków,

których dziś już nie spotkamy… W 1918 roku urodziła się

nietuzinkowa dziewczynka. Teraz Florentyna jest młodą ko-

bietą, która dnie spędza otoczona aromatycznymi kwiatami

i innymi zdumiewającymi cudami przyrody. Zdaje sobie

sprawę, że widzi więcej niż inni mieszkańcy Sokołowa. Jej

niemalże magiczne zdolności sprawiają, że zauważa tajemnice skrywane przez jej wieś.

Okazuje się, że tajemnic jest więcej, niż ktokolwiek mógłby przypuszczać. Na jej oczach rze-

czywistość miesza się ze światem dawnych wierzeń i opowieści. Stara studnia skrywa wiele

sekretów, a światła, które Florentyna widzi na niebie, nie są jedynie gwiazdami. Dziewczyna

znajduje oparcie w Siemile – wrażliwym mężczyźnie, który pasjonuje się nocnym niebem

i jego cudami. Szybko odkrywa, że jest ON dla niej kimś więcej niż tylko przyjacielem…

Wraz z rozpoczęciem wojny spokojne życie Florentyny się kończy. Sokołów nie jest już bez-

pieczną przystanią dla swoich mieszkańców… Czy Florentyna znajdzie w sobie siłę, by prze-

trwać i na nowo móc cieszyć się cudami tego świata? A może na zawsze straci swój talent? 

Autor: Kamil Janicki / Tytuł: Damy Władysława
Jagiełły / Wydawnictwo: Literackie / Gatunek:

Powieść historyczna
To fascynująca opowieść o czterech żonach słynnego

polskiego władcy. Mało było w historii Polski tak wspa-

niałych królów i władców, jak pochodzący z Księstwa Li-

tewskiego Władysław Jagiełło. Był to pierwszy król

z dynastii Jagiellonów i prawdopodobnie najwybitniej-

szy z nich. Wspaniałe wiktorie nad Szpitalnikami Domu

Niemieckiego Marii Panny w Jerozolimie, w tym naj-

słynniejsza i najbardziej krwawa w dziejach naszego

kraju bitwa pod Grunwaldem, rozszerzanie wpływów na kraje ościenne i wiele, wiele więcej

innych trafnych i ważnych decyzji. Co by było, gdyby Władysława Jagiełły nie otaczały ko-

biety, które mocno stąpały po ziemi? Jadwiga Andegaweńska, jego pierwsza żona, funda-

torka Akademii Krakowskiej, chyba najbardziej kochana przez lud królowa w dziejach Polski,

Anna Cylejska, Elżbieta Granowska i Zofia Holszańska, zwana Sonką – wszystkie te kobiety

miały swój wkład w decyzje, które za swojego panowania podejmował Litwin. Każda z nich

miała swoje cechy, za które miłowali je poddani, oraz wady, przez które chciano nieraz od-

sunąć je od władzy. Wszystko to w otoczeniu dworu wawelskiego, na którym intrygi i spiski

były na porządku dziennym.

Czytelnicy
polecają

Autor: Gillian McAllister / Tytuł: Na twoją niekorzyść
/ Wydawnictwo: Prószyński i S-ka / Gatunek: Po-
wieść sensacyjna
Każdemu czasem towarzyszą sprzeczne emocje, jednak

przypadek Izzy English może być troszkę bardziej skrajny.

Jak można się czuć, gdy po siedemnastu latach nasz ojciec

wychodzi z więzienia? Z jednej strony zostawił Izzy wiele ra-

dosnych wspomnień z dzieciństwa, jednak z drugiej – zabił

jej matkę. Jak poradzi sobie z tym główna bohaterka powie-

ści „Na twoją niekorzyść”? W życiu Izzy pojawia się list, który

został napisany przez jej ojca. Sprawia on, że kobieta powoli zaczyna wątpić w dotychcza-

sową ocenę całej sytuacji. Przeszłość znów chce się z nią spotkać, a teraz przybiera po-

stać ojca, próbującego przedstawić dowody na to, że to nie on jest winny śmierci jej matki.

Czy to tylko próba uzyskania jej wybaczenia, czy może tkwi w tym ziarenko prawdy? Izzy

nie jest już niczego pewna. Jest to powieść, która zawiera w sobie niezwykle duży ładunek

emocjonalny, rozwijający się wraz ze śledztwem, które zaczyna prowadzić główna boha-

terka. Próbując rozwikłać przeszłość, rozdrapuje również niezagojone rany. Czy odkryje

niewinność ojca? A może prawda nie będzie ani czarna, ani biała?

Opisy książek pochodzą od wydawców
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Czytelnicy
polecają

Autor: Monika Krauze / Tytuł: Bazanek i szczer-
baty uśmiech losu (t. 1) / Wydawnictwo: Zie-
lona Sowa / Gatunek: Powieść przygodowa
O czym szemrze przedwojenna kamienica przy ulicy

Wyspiańskiego w rozedrganym powietrzu początku

lata? Jasna sprawa, że o tajemnicach! Złoto, krę-

cące się wokół domu podejrzane typki, mroczny

dentysta, brodaty student, artystka oraz tajemniczy

fiołkowy zapach. I to dziwne uczucie w środku nocy,

kiedy zaczynają bulgotać ściany... 

Lato dla braci Bazanków zapowiada się pełne wy-

zwań… W roztapiającym wszystko upale, z burzą

na horyzoncie, losy kamienicy nieoczekiwanie znajdą się w rękach Emila i Jonasza. Czy

uda im się rozwikłać tajemnice, o których szepcze budynek? 

Pełna inteligentnego humoru przygodowa powieść mistrzowsko łączy elementy kome-

dii, thrillera i kryminału. Poczuj dreszczyk emocji oraz klimat wakacyjnej przygody. Od-

kryj, jakie tajemnice kryje pozornie spokojny dom przy Wyspiańskiego 41.

Polecamy również Bazanek i tajemnica rodowego medalionu tom 2.

Autor: Katherine Applegate / Tytuł: Preskot /
Wydawnictwo: Dwie Siostry / Gatunek: Po-
wieść
Gdy świat się chwieje, dobrze jest mieć przy sobie

przyjaciela. Nawet jeśli jest nim wielki gadający kot.

Preskot jest ogromny jak tygrys, gadatliwy, a na do-

datek… niewidzialny. Lubi żelki, kąpiele w pianie

i jazdę na deskorolce. Pojawił się w życiu dziesięcio-

letniego Jacksona, żeby mu pomóc. Rodzice kłócący

się szeptem, stosy rachunków i pustki w lodówce nie

wróżą niczego dobrego. Jackson obawia się, że tak

jak kilka lat wcześniej razem z mamą, tatą, młodszą

siostrą Robin i labradorką Arethą będzie musiał wyprowadzić się z domu i zamieszkać

w furgonetce. Czy jego świat znów rozsypie się na kawałki? I czy wymyślony przyjaciel

może coś poradzić na prawdziwe problemy?

Znana na całym świecie autorka bestsellerowych książek dla dzieci podejmuje w tej po-

wieści niełatwe tematy, takie jak utrata domu i poczucia bezpieczeństwa, zachwiane za-

ufanie do najbliższych i lęk przed przyszłością, podchodząc do nich z ogromną

wrażliwością, czułością i humorem.

Powieść znalazła się na liście bestsellerów „New York Timesa”, a prawa do ekranizacji za-

kupiło studio 20th Century Fox.

Autor: Katy Hudson / Tytuł: Panna Śpieszka
i pan Leniwiec / Wydawnictwo: Amber / Ga-

tunek: Powieść dla dzieci
Ta najnowsza przepięknie ilustrowana, radosna

i energetyzująca książka jest równie zabawna,

wzruszająca i niesie to samo mądre i dobre prze-

słanie, co poprzednie bestsellery autorki. O przy-

jaźni, która akceptuje odmienność charakterów.

Jest cierpliwa i pełna zrozumienia.

Pan Leniwiec nie jest bynajmniej leniwy, tylko lubi

wszystko robić powoli i po kolei. UWAŻNIUTKO.

SPOKOJNIUTKO. Panna Śpieszka lubi wszystko robić szybko i kilka rzeczy naraz. SZAST-

PRAST! RACH-CIACH! Co będzie, kiedy się spotkają i zaczną się razem bawić, a nawet

uczestniczyć w wyścigu? Czy Leniwiec pokaże Śpieszce to, czego do tej pory nie do-

strzegała i nie czuła? Czy ta niezwykła przyjaźń pozwoli Śpieszce zrozumieć, jak fajnie

jest zatrzymać się i odetchnąć? I w skupieniu rozejrzeć się dookoła, by cieszyć się pięk-

nem otaczającego świata?

Katy Hudson wprowadziła tu przystępnie również temat uważności: zauważania, odczu-

wania każdej chwili i zwolnienia tempa. Dlatego książka jest i dla dzieci starszych. Roz-

bawi, zachwyci też dorosłych, a może choć na chwilę pomoże zatrzymać się w biegu.

Autor: Axel Scheffler / Tytuł: Dobry, przy-
jazny świat / Wydawnictwo: Amber / Gatu-

nek: Literatura dziecięca
Inspirująca książka o dobroci wydana w 20 krajach!

Wyobraź sobie świat, w którym wszyscy są dobrzy,

mili i życzliwi. Niosą innym pomoc, wsparcie i na-

dzieję. To piękne, prawda? Ale możliwe! Jeszcze

nigdy w jednej książce nie spotkało się tylu najwięk-

szych ilustratorów z całego świata, by nieść nadzieję

i pokazać, jak choćby drobne codzienne uczynki każ-

dego z nas, mogą sprawić, że nasz świat stanie się

lepszy. Od czego najlepiej zacząć? Po prostu uśmiechnijmy się do kogoś, upewnijmy się, że

nikt nie zostaje sam, kiedy się bawimy i podzielmy się zabawkami. Każdy z nas jest dobry

w czymś innym, więc dajmy szansę wszystkim zabłysnąć. Każdy ma swoją wartość i wszyscy

mamy coś, czym możemy się podzielić.

Ilustratorzy kultowych i bestsellerowych książek (m.in. Gruffalo, Odwagi, zajączku, Jak scho-

wać Lwa, Żyrafy nie umieją tańczyć) zachwycają feerią barw, stylów, technik i wrażliwości. 

Inspirują zaś jednym wspólnym przesłaniem: BĄDŹMY DOBRZY, MILI I ŻYCZLIWI!

Autor: Marcin Szczygielski / Tytuł: W kółko o dziew-
czynach / Wydawnictwo: Egmont / Gatunek: Opo-
wiadania młodzieżowe
„W kółko o dziewczynach” to zbiór opowieści o tym, jak

wybierać ścieżki, którymi podążamy przez życie. I choć

wyłącznie dziewczyny są bohaterkami tych historii, to

jednak nie wyłącznie do dziewczyn są one skierowane.

Dwanaście bohaterek i dwanaście historii. Różne

miejsca, różne czasy i różne problemy. Niekiedy zwykłe,

codzienne, ale w niektórych przypadkach naprawdę dra-

matyczne – takie, od rozwiązania których zależy czyjeś

życie. Okazuje się, że każdemu z tych wyzwań można z powodzeniem stawić czoło, szu-

kając siły w sobie lub z rozwagą przyjmując pomoc życzliwych ludzi.

Autor: Katarzyna Jackowska-Enemuo /
Tytuł: Tkaczka chmur / Wydawnictwo:

Albus / Gatunek: Baśń
To piękna baśń o nieuchronności śmierci, o stra-

cie, o chorobie, o tym z czym trudno się pogo-

dzić bez względu na to ile mamy lat. Wraz z jej

bohaterem poznajemy wiele emocji, które prze-

żywa chłopiec w walce z Rzeką Smutku, Wście-

kłym Lasem czy Otchłanią Rozpaczy. Chłopiec

staje się bardzo bliski czytelnikowi. Czasami

chce być sam, jest osowiały, nie chce z nikim

rozmawiać i bardzo nie chce się śmiać i przytu-

lać… Mistrzowska narracja pozwala na wspólne odczuwanie smutku i złości. Daje czas

na milczenie i przyglądanie się światu z nieoczywistych perspektyw oraz samodzielne

poznawanie i przeżywanie. Autorka daje nam do ręki magiczne narzędzie, piękną opo-

wieść, która pozwala oswoić najtrudniejsze emocje często skrzętnie ukrywane. Nie bez

znaczenia jest fakt, że ta niezwykła opowieść powstała po śmierci córki autorki.
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Zakochać się w czytaniu od najmłodszych lat

O wadze czytania dzieciom od najmłodszych lat powiedziano
już niemal wszystko. Każdy rodzic wie, że codzienne czytanie
książek swoim pociechom przez, jedynie, 20 minut, wiąże się
z wieloma profitami, które otrzyma dziecko w przyszłości. Ma-
luchy, które miały kontakt z literaturą od urodzenia, mają aż o
30 procent bardziej rozwiniętą inteligencję emocjonalną, roz-
budowaną wyobraźnię, bogatszy zasób słów oraz lepszą pamięć
i zdolność koncentracji, niż dzieci, które nie stykają się z żadną
formą literatury. 

Nasza biblioteka już po raz drugi postanowiła zaangażować
się w projekt, dzięki któremu rodzice mają jeszcze prostszą
drogę do realizacji tego ważnego celu, jakim jest zbudowanie
miłości do książek u swoich pociech. 

Tuż po zakończeniu, cieszącej się ogromną popularnością
akcji „Z książką na start”, rozpoczęliśmy realizację projektu
„Mała książka – wielki człowiek”, którego organizatorami są:
Instytut Książki oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego. Patronat nad tym przedsięwzięciem objął Rzecznik
Praw Dziecka. Akcja skierowana jest już do nowonarodzonych
dzieci, których mamy otrzymują na oddziałach położniczych
wyprawki książkowe. Z kolei biblioteki uczestniczą w kampa-
nii skierowanej do przedszkolaków i pierwszoklasistów. 

Od jesieni 2020 roku realizacja projektu przebiega w dzie-
sięciu filiach, rozsianych po całej Pradze-Południe. Dzieci,
które wraz z rodzicami odwiedzą bibliotekę i wyrażą chęć wzię-

cia udziału w akcji, otrzymają czytelnicze pakiety w postaci ga-
dżetów, m.in. zakładek, materiałów edukacyjnych dla rodziców
oraz oczywiście książek. Karta, która jest elementem pakietu
inicjującego udział w akcji „Mała książka – wielki człowiek”,
posłuży do zbierania naklejek, które dziecko dostaje przy każ-
dej wizycie w bibliotece. Kiedy uzbiera określoną ich ilość,
otrzymuje imienny Dyplom Małego Czytelnika. 

Podsumowanie ponad rocznej akcji w południowopraskich
bibliotekach wypadło bardzo dobrze. Niemal dwieście wypra-
wek trafiło w ręce małych miłośników książek, którzy regular-
nie stawiali się po kolejne naklejki. W ich ręce trafiło też wiele
dyplomów, wywołując zawsze szeroki uśmiech na twarzy. Przy-
stąpienie do realizacji projektu „Mała książka – wielki czło-
wiek” miało na celu nie tylko wzbudzenie u dzieci miłości do
książek, ale także wyrobienie w nich nawyku częstego odwie-
dzania biblioteki i zapamiętania tego miejsca takim jakie jest –
otwartym i przyjaznym dla czytelników w każdym wieku. 

Pamiętajmy również o tym, że oprócz wymienionych już ko-
rzyści, które dziecko uzyska poprzez kontakt z książką od naj-
młodszych lat, jest jeszcze jedna, bardzo ważna rola wspólnego
czytania, a mianowicie nawiązywanie więzi rodzinnych i spo-
łecznych. To bezcenny dar, który można uzyskać, poświęcając
na obcowanie z książką mniej niż pół godziny dziennie. Zatem,
czytajmy razem, bo to jedna z najlepszych inwestycji na przy-
szłość.
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Rok 2022 będzie obfitował w zmiany
lokalizacji wielu placówek bibliotecz-
nych, wchodzących w sieć bibliotek pub-
licznych na Pradze-Południe. Już pod
koniec pierwszego kwartału zaprosimy
Czytelników do siedziby biblioteki w Ter-
minalu Kultury Gocław, przy ul. Jana
Nowaka-Jeziorańskiego 24. Zlokalizo-
wane w niej będą: Wypożyczalnia dla
Dorosłych i Młodzieży nr 44 oraz Wypo-
życzalnia Zbiorów Obcojęzycznych, a także

nowa filia – Biblioteka dla Dzieci i Mło-
dzieży nr 34.

Nową inwestycją będzie również utwo-
rzenie „Grochoteki”, która powstanie
przy ul. Grochowskiej 297. Znajdzie się
tam punkt biblioteczny z kawiarnią kom-
puterową, doradztwem cyfrowym, admi-
nistracyjnym i prawnym oraz miejscem
wymiany książek i podręczników. 

W swoje progi zaprosi Czytelników Wy-
pożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr

Od połowy grudnia 2021 r. czytelnicy
mogą korzystać z otwartej ponownie po
kilku miesiącach remontu filii, mieszczą-
cej się przy al. Waszyngtona 2b. Odświe-
żone wnętrza w stonowanych i modnych
kolorach zapraszają do odwiedzin biblio-
teki. Wygodne fotele zachęcają natomiast
do chwili relaksu z książką w ręku. Oprócz
atrakcyjnego i aktualizowanego na bieżąco
księgozbioru z różnych dziedzin nauki i li-
teratury beletrystycznej, do dyspozycji od-
wiedzjących bibliotekę są dwa stanowiska
komputerowe. 

Na spragnionych informacji kultural-
nych czeka również, funkcjonujący w Wy-
pożyczalni nr 3, BiPIK – czyli Biblioteczny
Punkt Informacji Kulturalnej, w którym
znajdą Państwo bieżące informacje o naj-
ciekawszych propozycjach okolicznych in-
stytucji kultury. 

Liczymy, że nowa aranżacja kolejnej filii
przypadnie naszym Czytelnikom do gustu
i chętnie będą gościć w progach tej, poło-
żonej na Saskiej Kępie, filii Biblioteki Pub-
licznej im. Zygmunta Jana Rumla.

24, której nowa siedziba będzie mieścić
się przy ul. Lubelskiej 30/32. 

W pawilonie znajdującym się na tere-
nie Parku Polińskiego zagości Wypoży-
czalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 89,
która zamieni stary adres przy ul. Gro-
chowskiej 202 na lokalizację przy
ul. Szaserów 125a.

Mamy nadzieję, że nowe biblioteki
będą miejscem wielu interesujących i in-
spirujących wydarzeń.

Czas na Terminal. I nie tylko…

Nowe oblicze
Wypożyczalni dla Dorosłych

i Młodzieży nr 3



PATRONI ROKU 2022
ustanowieni przez Sejm RP

Maria Konopnicka
180. rocznica urodzin pisarki, poetki, krytyczki i publicystki

Józef Wybicki
200. rocznicy śmierci autora słów polskiego hymnu narodowego

Maria Grzegorzewska
100. rocznica założenia przez Grzegorzewską Państwowego Instytutu Pedagogiki Specjalnej

(obecnie Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie im. prof. Marii Grzegorzewskiej)

Bruno Schulz
130. rocznica urodzin i 80. rocznica śmierci pisarza, artysty, krytyka literackiego

Wanda Rutkiewicz-Błaszkiewicz
30. rocznica śmierci polskiej himalaistki

Józef Mackiewicz
100. rocznica urodzin pisarza i publicysty

Władysław Bartoszewski
100. rocznica urodzin oficera Armii Krajowej, uczestnika Powstania Warszawskiego,

publicysty i wykładowcy

Ignacy Łukasiewicz
200. rocznica urodzin i 140. rocznica śmierci, farmaceuty, wynalazcy i pioniera przemysłu

naftowego w Europie

Rok 2022 jest również Rokiem Polskiego Romantyzmu, zapoczątkowanego ukazaniem się
w 1822 roku dzieła Adama Mickiewicza, pt. „Ballady i Romanse”. 

Inne ważne rocznice:

10. rocznica śmierci Wisławy Szymborskiej

100. rocznica urodzin Mirona Białoszewskiego

110. rocznica urodzin Alfreda Szklarskiego

25. rocznica śmierci Agnieszki Osieckiej

190. rocznica urodzin Lewisa Carrolla

100. rocznica urodzin Tadeusza Gajcego

175. rocznica urodzin i 110. rocznica śmierci Bolesława Prusa

100. rocznica urodzin Tadeusza Borowskiego


