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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
ul. 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 (ksiąźki obcojęzyczne)
w. 115 (zbiory British Council)
e-mail: wko@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, środa
wtorek, czwartek
piątek

10.00–18.00
10.00–15.00
10.00–12.00

Dział Komputeryzacji i Edukacji Informatycznej
ul. Meissnera 5

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

poniedziałek – piątek
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
DYREKTOR – Mirosława Majewska, m.majewska@bppragapd.pl, dyrekcja@bppragapd.pl
KADRY I ADMINISTRACJA – Małgorzata Rzońca tel. (22) 671 05 11, 671 04 51 w. 103 m.rzonca@bppragapd.pl
KSIĘGOWOŚĆ – Mirosława Kamińska, tel. (22) 671 04 79, 671 04 51 w. 105, 106, m.kaminska@bppragapd.pl
INSTRUKTOR – Anna Gawkowska-Kowalik, tel. (22) 671 04 79, 671 04 51 w. 104, a.gawkowska_kowalik@bppragapd.pl
KOORDYNATOR edukacji kulturalnej – Ewa Korulczyk, tel. (22) 671 04 51 wew. 117, e.korulczyk@bppragapd.pl

www.bppragapd.pl
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W roku 2016, obchodzić będziemy 100-lecie przyłączenia do Warszawy Grochowa, Gocławia i Saskiej
Kępy. Realizowane będą liczne wydarzenia edukacyjnokulturalne, społeczne i sportowe dla upamiętnienia tego
ważnego dla naszej dzielnicy wydarzenia.
Już w bieżącym numerze Bibliotekonu, zapraszamy na
wędrówkę po dawnym Grochowie. Polecamy artykuł Grochów – kartki z historii, przenieśmy się w te odległe czasy,
porównajmy dawny i obecny Grochów, pomogą nam
w tym zamieszczone na okładce fotograﬁe z kolekcji prywatnych i archiwum Biblioteki.
Polecamy również relację ze spotkania literacko-muzycznego Pomiędzy światem a nami – w stulecie urodzin
Zygmunta Jana Rumla,Patrona Biblioteki na Pradze-Południe i Ks. Jana Twardowskiego, Patrona Biblioteki Publicznej na Pradze Północ, zorganizowanego przez dwie
Biblioteki.
W dziale „Twórcza Biblioteka – Uczę się i bawię bez końca”,
prezentujemy ciekawe spotkania dla młodych czytelników, realizowane we współpracy z Fundacją Edukacji
Międzykulturowej i Wydawnictwem „Alegoria”.
Biblioteka wielokulturowa – to kolejne spotkania przybliżające świat, kulturę i obyczaje, tym razem byliśmy w Uzbekistanie, Argentynie i Gruzji.
Zapraszamy do korzystania z naszej oferty i aktywnego
udziału w życiu Biblioteki.
Przed nami akcja Zima w Bibliotece (1–12.02.2016),
styczniowe spotkanie z Gruzją (cz.II), liczne zajęcia
cykliczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, warsztaty
językowe, kursy komputerowe, PRAGgnienie czytaniA
(14 maja 2016).
O projektach realizowanych w 2016 roku informować będziemy na naszej stronie internetowej www.bppragapd.pl.
Dziękuję za wspólne inicjatywy i projekty realizowane
w 2015 r.
Życzę Państwu wszelkiej pomyślności w życiu osobistym
i zawodowym na cały 2016 rok.

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

Mirosława Majewska
Dyrektor Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla
w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
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W roku 2016, świętować będziemy stulecie przyłączenia do Warszawy
Grochowa, Gocławia i Saskiej Kępy. Z okazji tego Jubileuszu Urząd
Dzielnicy Praga-Południe zaprosił mieszkańców, instytucje i stowarzyszenia
do współtworzenia wydarzeń edukacyjno-kulturalnych, społecznych
i sportowych upamiętniających tę szczególną datę.
Obchody Roku Jubileuszowego rozpocznie 8 kwietnia 2016 r. uroczysta
sesja Urzędu Dzielnicy Praga-Południe.
Bibliotka Publiczna im. Z.J. Rumla w Dzielnicy Praga-Południe, przyłączając
się do obchodów Jubileuszu, organizować będzie spotkania dla dorosłych
i dzieci ukazujące rozwój Dzielnicy w perspektywie historycznej.
Już dziś zapraszamy na: PRAGnienie czytaniaA (14 maja 2016), Święto
Saskiej Kępy (21 maja 2016), Dzień Gocławia (19 czerwca 2016).
W bieżącym numerze Bibliotekonu, przestawiamy krótką historię
Grochowa. W następnych numerach – historia Saskiej Kępy i Gocławia.

Grochów – kartki z historii
Już w czasach najdawniejszych, Grochów, jako wieś położona poza granicami
miasta, odegrał poważną rolę w dziejach
stolicy. Tędy od niepamiętnych czasów
przechodziły szlaki wypadowe na wschód,
przelewały się fale najeźdźców z północy
i wschodu, dążąc do zajęcia i opanowania Warszawy, tu rozgrywały się walki
obrońców stolicy z wrogiem w czasie najazdu szwedzkiego. W roku 1831, rozegrała się jedna z najcięższych bitew
Powstania Listopadowego – bitwa pod
Olszynką Grochowską. Grochów często
niszczony, palony, wyludniany działaniami
wojennymi, odradzał się, odbudowywał.
Ósmego kwietnia 1916 roku Grochów został przyłączony do Warszawy.
Podmiejskie osady, osiedla, kolonie folwarczne weszły w skład nowej stołecznej
jednostki administracyjnej, XVII komisariatu Policji Państwowej.

4

BIBLIOTEKON PRASKI

2_2015

Działki były tanie, rozwijający się przemysł na Kamionku, dawał zatrudnienie
imigrantom spod Garwolina, Wiązowny,
Mińska Mazowieckiego, Dęblina. Parcelacja gospodarstw rolnych i ogrodniczych
dała szansę osiedlenia się ludności napływowej, przybywającej do miasta, z najbliższych powiatów po I wojnie światowej.
Na Grochowie pojawiało się dużo inwestorów ze Śródmieścia Warszawy i Pragi,
zachęconych świeżym powietrzem i ulgami
podatkowymi.
W latach 20. XX wieku na GrochowieWitolinie, władze miejskie pozostawiły
mieszkańcom całkowitą swobodę w nazewnictwie ulic. Była to zachęta do ich
wytyczania przez tereny prywatne, co
miało przyspieszyć urbanizację, świeżo
rozparcelowanych pól i łąk. Osiedlali się
tam, przybysze ze wszystkich stron Polski, zachęceni możliwościami zarobków

i kariery w stolicy. Powstały w ten sposób:
Szczawnicka, Kutnowska, Zgierska, Białowieska, Gdecka, Jarocińska i Bełżecka,
których nazwy nie mają nic wspólnego
z historią i faktograﬁą tej dzielnicy.
W latach 30. XX wieku parcelację tzw.
Górek Grochowskich, obejmujących
grunty Skarbu Państwa – dawnego rosyjskiego Fortu XI – przeprowadzała m.in.
Oﬁcerska Spółdzielnia Mieszkaniowo
– Budowlana. Jej członkowie, oﬁcerowie,
przeniesieni służbowo do Warszawy z Wilna, chcąc podkreślić swoje przywiązanie
do rodzinnych stron, dostali zgodę na nadanie wileńskich nazw ulicom wytyczonym na ich osiedlu.
Dlatego też, obok takich nazw, jak
Mlądzka, Karczewska, Pilawska, pojawiły
się nazwy ulic z odległej Wileńszczyzny:
Filomatów, Budrysów, Giedymina, Perkuna i Ostrobramskiej.
Kiedy Polska odzyskała niepodległość
w 1918 roku, na Grochowie ulice otrzymywały nazwy upamiętniające bitwę pod
Olszynką.
Utrwalono w ten sposób nazwiska bohaterów tamtych wydarzeń, generałów Józefa
Chłopickiego, Franciszka Żymirskiego, Józefa Dwernickiego, Piotra Szembeka, Ludwika Kickiego, Michała Paca.
Powstały również takie, które mają
nazwy ówczesnych formacji wojskowych:
Szaserów, Czwartaków, Grenadierów.
W połowie lat 20. XX wieku, powstało
między ulicami Chłopickiego, Boremlowską, Stefana Żółkiewskiego i Szaserów osiedle domków w stylu dworkowym,
nazywane Kolonią Posłów i Senatorów
PPS lub Kolonią Praussa.
W willach wzniesionych z własnych
środków i z kredytów bankowych, zamieszkiwali znani działacze lewicy społecznej okresu międzywojennego.
W latach 30. urządzano tereny między
Kamionkiem, Grochowem i Gocławiem.
Rozparcelowano dawny, wiejski folwark
Kamionek C – Izabelin, obejmujący obszar między kanałem Kamionkowskim
i ulicami Waszyngtona, Grenadierów, Nasypową.
Istniały wtedy, wśród rozległych pól
i łąk, nieliczne tylko utwardzone drogi
podmiejskie. Jedną z nich była ulica Żymirskiego (dzisiejsza Międzyborska),
będąca w początkach XX wieku, drogą
z Gocławia do Kamionka. W latach
1926–1927 zmieniono na niej nawierzchnię, usypano jezdnię z ceglanego

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
gruzu, zabezpieczono tzw. obróbkami
z polnego kamienia oraz wykonano chodniki.
Bardzo ważną rolę dla rozwoju Dzielnicy odegrali działacze społeczni – członkowie Towarzystwa Przyjaciół Grochowa.
Towarzystwo powstało w roku 1916 i pełniło rolę pierwszego lokalnego samorządu,
działającego z wielkimi osiągnięciami, całkowicie społecznie.
Dzięki inicjatywie Towarzystwa Przyjaciół Grochowa:
n przeprowadzono pierwszą linię tramwajową nr 24 na trasie Plac Trzech
Krzyży – Al. Poniatowskiego – Al. Zieleniecka – Grochowska – Wiatraczna
n wybudowano miejski ośrodek zdrowia
tzw. Higienę – dzisiejsza przychodnia
przy ul. Grochowskiej 339
n powołano 54 Szkołę Powszechną na
ulicy Kordeckiego.,
n klub i stadion sportowy „Orzeł”,
n zdecydowano o budowie Kościoła-Pomnika dla uczczenia pamięci żołnierzy
poległych w bitwie o Olszynkę Grochowską – na Pl. Szembeka – Kościół pod
wezwaniem Najczystszego Serca Maryi.
Mało w Warszawie jest tak urokliwych zakątków opowiadających o historii narodu,
jak Grochów. W czasie II wojny światowej
prawobrzeżna Warszawa ucierpiała o wiele
mniej niż jej lewobrzeżna część, dlatego
też zachowało się tu dużo autentycznych
przedwojennych kamienic i obiektów przemysłowych wartych docenienia.
Na Grochowie jeszcze w 1944 roku zaczęto zajęcia w Liceum im. Powstańców
Warszawy, w I Miejskim Gimnazjum Kupieckim i Liceum Handlowym.
W pierwszych miesiącach 1945 roku na
Grochowie pracowało już 12 szkół podstawowych. Zajęcia lekcyjne odbywały się
w bardzo ciężkich warunkach, przeważnie w mieszkaniach lub w zbudowanych
barakach.
Przed wojną, poza Saską Kępą i okolicami ulicy Grochowskiej, znajdowała się
wszędzie niska, w dużej części drewniana
zabudowa. W tamtych czasach Grochów,
a tym bardziej Gocławek, to były tereny zamieszkane przez biedotę.
Powojenna rozbudowa zaczęła się pod
koniec lat czterdziestych. W pierwszym
planie ogólnym miasta, który był sporządzony w 1945 roku, zakładano przebudowę istniejącej już zabudowy Pragi i jej
rozbudowę na terenach Grochowa, jak
również Targówka.

W 1948 roku na terenie Grochowa rozpoczęła się budowa trzech wielkich osiedli.
Grochów I zbudowano między ul. Grochowską, a al. Waszyngtona, zaprojektowany był przez architektów Bohdana
Lewandowskiego i Macieja Szawernowskiego.
Osiedle Grochów II powstało na wielkich
terenach między ulicami Terespolską,
Chrzanowskiego, Wiatraczną i Grochowską. Zostało zaprojektowane przez
dwóch architektów: Jana Klewina i Zbigniewa Pawlaka.
Oprócz wielu domów mieszkalnych zbudowano kino „1 Maj” i znany w Warszawie
zespół domów akademickich przy ul. Kickiego, a także Urząd Dzielnicowy przy
ul. Mycielskiego.
W 1950 roku rozpoczęła się budowa
ostatniego osiedla, był to Grochów III, na
południe od al. Waszyngtona. Zbudowano
to osiedle według projektu architekta Bohdana Lewandowskiego.
Przy ul. Grenadierów zbudowano Centralną Szkołę Związków Zawodowych, jednak po 1956 r., postanowiono wzniesione
już gmachy przeznaczyć na szpital, zwany
obecnie Grochowskim.
Część budynków w tych osiedlach posadowiono na wbitych w ziemię palach, a to
ze względu na podmokły, nietrwały grunt.
Metoda ta była wówczas po raz pierwszy
zastosowana w Warszawie na taką skalę.
W 1955 roku zbudowano stadion X-lecia
oraz tereny rekreacyjne przy al. Waszyngtona (bulwar Stanisława Augusta).
Drugi etap zabudowy Grochowa rozpoczął się po 1956 roku, gdy zaczęło się rozwijać budownictwo spółdzielcze.
W końcu 1956 r. powstała spółdzielnia
Osiedle Młodych. Tak nazywało się pierwsze wznoszone osiedle mieszkaniowe w rejonie ul. Garwolińskiej i Wspólnej Drogi.
Osiedle zaprojektowali architekci Stefan
Ciechanowicz i Tadeusz Kobylański na
3500 osób. Później dobudowano drugą
część, dochodzącą do ul. Grochowskiej,
a całość nazwano osiedlem Szaserów.
Nazwa ta pochodzi od ulicy przecinającej osiedle.
Następnemu osiedlu nowej spółdzielni
patronowali Grenadierzy. Powstało ono, bowiem, wzdłuż ulicy ich imienia. Zostało
zaprojektowane przez arch. Tadeusza
Koźmińskiego oraz przez arch. Adama
Stefanowskiego. Budynki wybudowane
wzdłuż ul. Grenadierów mogły pomieścić
kilka tysięcy ludzi.

W zachodniej części Grochowa, wzdłuż
ul. Kinowej, architekci Bohdan Lewandowski i Maciej Szawernowski zaprojektowali osiedle, które nazwano Kinowa.
Wszystkie budynki powstałe w początkach
lat sześćdziesiątych, cechuje ładniejsza
architektura i niestety bardzo małe
mieszkania.
Trzeci etap zabudowy Grochowa zaczął
się w drugiej połowie lat 70. XX wieku. Powstawało wtedy samo centrum dzielnicy.
Najpierw zbudowano Trasę Łazienkowską,
której przedłużenie, aleja Stanów Zjednoczonych wpadała w Rondo Wiatraczna.
W roku 1977 przy rondzie zbudowano
Uniwersam – trzypiętrowy budynek,
mieszczący wielki sklep spożywczy i przemysłowy, restauracje, bar i kawiarnie oraz
wiele punktów usługowych. Rozpoczęto
też budowę wokół ronda, trzech osiedli.
Wszystkie razem noszą nazwę Grochów
Centrum, lecz poszczególne części nazywają się różnie, w zależności od ulic, przy
których zostały zbudowane. Są to osiedla:
Grochowska, Majdańska i Kobielska.
Osiedle Grochów Centrum zostało zaprojektowane przez zespół pod kierunkiem
arch. Jerzego Kumplowskiego.
W latach 1968–1974 powstało osiedle
w obrębie ulic: Ostrzyckiej, Motorowej, Żymierskiego i Bracławskiej. Osiedle to nazywa się Przyczółek Grochowski, a nazwa
wzięła się stąd, że zbudowano go na najdalej na południe położonej części Grochowa. Jest to bardzo osobliwe osiedle.
Architekci Zoﬁa i Oskar Hansenowie zastosowali tu oryginalny pomysł, odbiegający od tradycji projektowania osiedli
mieszkaniowych. Połączono wszystkie
domy (22) tego osiedla w jedną całość poprzez system galerii.
Na naszych oczach dokonuje się dalszy
rozwój Grochowa…
Praga-Południe – Grochów, Kamionek, Witolin i Gocław – jest to jedno
z niewielu miejsc, gdzie atmosfera
przedwojennej stolicy łączy się z wielkomiejską aglomeracją, jaką jest
Warszawa XXI wieku.

Bibliograﬁa:
1. Kasprzycki Jerzy, Korzenie miasta, tom III –
Praga, Warszawa 1998
2. Poliński Józef, Grochów przedmurze Warszawy
w dawnej i niedawnej przeszłości, Warszawa
2004, wyd. III popr..
3. Andrzej Woźniak, Na peryferiach Grochowa.
Z badań nad życiem codziennym Gocławia w
okresie międzywojennym. Warszawa 2002
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dalekie i bliskie
| Agnieszka Dziarmaga-Czajkowska,
Fundacja Edukacji Międzykulturowej
Dlaczego maleńki nocny motyl był tak ważny dla wszechwładnego cesarza i jego złotych szat? Jak z niebieskich kwiatów powstaje lniana tkanina i jaką rolę pełnił w tym kołowrotek? Czy
kondor może czuć się samotny? Dlaczego w ryżowej dolinie zabrakło wody? Co to takiego kodra i czym różni się od lelui?
Na te i inne pytania poszukujemy odpowiedzi podczas warsztatów literacko-plastycznych dla dzieci organizowanych już od
2012 roku w Bibliotece Publicznej im. Z.J. Rumla w Dzielnicy
Praga-Południe.
Fundacja Edukacji Międzykulturowej oraz Biblioteka już od czterech lat kontynuują współpracę, która zaowocowała wieloma działaniami z zakresu edukacji kulturalnej. Dzięki wspólnemu
zaangażowaniu obu instytucji udało się zrealizować 6 projektów:
Wielokulturowe tradycje i opowieści, Wyprawa do krainy
tingatinga, Opowieści wielokulturowej Warszawy, Niezwykły papier, Wyprawa na Wschód oraz Opowieści świata.
Warsztaty kulturowe dla dzieci wpisały się w stały kalendarz
działań Biblioteki. Podczas zajęć wspólnie z dziećmi odwiedzamy
bliskie i dalekie zakątki świata, słuchamy muzyki, poznajemy zwyczaje i tradycje oraz baśnie i opowieści. Nie brakuje także gier,
zabaw ruchowych i czasu, by wykonać prace plastyczne.
A wszystko zaczęło się w 2012 od Wielokulturowych tradycji i opowieści. Projekt przybliżał kulturę mniejszości etnicznych i narodowych związanych od stuleci z życiem społecznym
i kulturalnym Warszawy. Pokazywał tradycje żydowskie, cygańskie, białoruskie, ukraińskie, rosyjskie oraz kaukaskie. Naszą wędrówkę po Warszawie kontynuowaliśmy w kolejnym roku wraz
z projektem Opowieści wielokulturowej Warszawy. Było to
spotkanie z historią miasta, które w przeszłości było miejscem
pracy i życia ludzi różnych wyznań i narodowości.
fot. Archiwum Biblioteki
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Rok 2013 to podroż do dalekich krajów. Wyprawa do krainy
tingatinga osnuta wokół baśni Afryki, Ameryki Południowej i Australii. Bohaterami spotkań były zwierzęta pojawiające się nie tylko
w opowieściach, ale także w sztuce. Warsztaty przybliżały barwne
afrykańskie malarstwo tingatinga, pełen fantazji świat południowoamerykańskich masek i sztukę australijskich Aborygenów. Jak
pokazały prace plastyczne dzieci, była to prawdziwa wyprawa
w krainę wyobraźni.
W 2014 roku w projekcie Niezwykły papier odkrywaliśmy
tajniki papieru, poznawaliśmy sposoby wytwarzania i wykorzystania papieru w różnych kulturach. Zorganizowaliśmy warsztaty poświęcone polskiej wycinance, lalkom z teatru cieni i meksykańskim
historiom zaklętym w papel amate.
W projekcie Wyprawa na Wschód odwiedziliśmy Chiny
i Wietnam. Pełne egzotyki spotkania pozwoliły dzieciom lepiej
poznać świat ich rówieśników z tych odległych krajów. Uczestnicy mieli okazję poznać zwyczaje związane z obchodami chińskiego Nowego Roku i wietnamskiego święta Tet oraz wysłuchać
opowieści o smoku, który odgrywa ważną rolę w kulturze
Azji. Wędrowaliśmy też herbacianym szlakiem zastanawiając
się jak uprawia się herbatę oraz poznając tajniki parzenia tego
napoju.
I wreszcie najnowszy projekt – Opowieści świata, wykraczający poza granice naszej dzielnicy. Cykl spotkań dla warszawskich
przedszkolaków osnuty wokół opowieści z różnych kontynentów –
baśni i legend opowiadających o roślinach i zwierzętach ważnych
dla człowieka, pojawiających się w sztuce i symbolice wielu krajów. Podczas spotkań dzieci odwiedzają Europę, Azję i Amerykę
Południową, a bohaterami spotkań są jedwabnik, kondor, orzeł,
tygrys oraz len i bawełna. W działania projektu włączył się Młodzieżowy Dom Kultury im. W. Broniewskiego oraz Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy w Aninie.
Zajęcia prowadzone są przez pracowników Biblioteki: Emilię
Szołkowską, Monikę Martyniak i Iwonę Wądołowską oraz Fundacji Edukacji Międzykulturowej: Agnieszkę Lepiankę i Agnieszkę
Dziarmaga-Czajkowską.
Nasze działania są możliwe dzięki wsparciu Biura Edukacji
m.st. Warszawy oraz Dzielnicy Praga-Południe.
Planujemy kolejne wspólne projekty, pomysłów nie brak
a uśmiechy dzieci i bardzo pozytywne opinie nauczycieli dodają
nam skrzydeł.

prezentacje >>>
nie wystarczy chcieć

TRZEBA JESZCZE

DZIAŁAĆ…
| Małgorzata Kalbarczyk, Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 55
Ale jeśli zejdzie się grono ludzi, którym
się chce coś robić, mogą z tego wyniknąć
same pozytywne skutki. Podczas Festiwalu
Książki dla Dzieci i Młodzieży „Czytajmy”
(wrzesień, Zamek Królewski) Biblioteka
Publiczna im. Z.J. Rumla zawarła sympatyczną znajomość z Wydawnictwem Alegoria z Warszawy. Połączyły nas legendy
warszawskie – my organizowaliśmy warsztaty plastyczne dla dzieci, których tematem były właśnie owe legendy, Alegoria
promowała swoją świeżutko wydaną
książkę Bazyliszka i nie tylko historia
prawdziwa. Od słowa do słowa, i od wzajemnego wsparcia podczas Festiwalu, nawiązaliśmy przyjaźń, która zaowocowała
spotkaniami z książkami i autorami tego
wydawnictwa.
Wydawnictwo Alegoria działa na rynku
od listopada 2009 r. Publikuje głównie
książki dla dzieci i młodzieży, ale także dla
dorosłych. Jak mówi, Joanna Czarkowska,

prezes wydawnictwa: „Naszym celem jest
dostarczanie książek pięknych, mądrych,
niebanalnych. Zależy nam, aby służyły nie
tylko rozrywce, ale także szeroko rozumianej edukacji poprzez zawarte w nich treści i kształt artystyczny”.
W cyklu grudniowych spotkań z Alegorią, zaprosiliśmy dzieci z okolicznych
szkół podstawowych. Pierwsze odbyło się
3 grudnia w Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży nr 55, kolejne w Bibliotece dla
Dzieci i Młodzieży nr 16 i w Wypożyczlni
dla Dorosłych i Młodzieży nr 44. Zaproponowaliśmy trzy tytuły: Bazyliszka i nie
tylko historia prawdziwa (autor Wojciech Letki), Podaj łapkę misiu (autor
Krystian Głuszko) i Zamieszanie na sawannie, czyli dlaczego zwierz dziki łyka
batoniki (autor Dorota Kassjanowicz).
I był to strzał w dziesiątkę. Każda z tych
książek porusza bardzo ważny problem:
akceptacji i samoakceptacji, tolerancji,

samotności i potrzeby przyjaźni, wiary
w siebie, zrozumienia odmienności. Każda
czyni to w inny sposób, za każdym razem
traﬁając w samo sedno. Bez wątpienia najbardziej poruszająca z nich to Podaj łapkę
misiu, w której autor mówi o problemach
dzieci dotkniętych Zespołem Aspergera
(sam zmaga się z tym zaburzeniem) i trudnościach w ich integracji społecznej. O potrzebie akceptacji, o tym, że każdy zasługuje na przyjaźń, traktuje historia Bazyliszka, który w wyobraźni autora przekształcił się z groźnego potwora… tego nie
zdradzimy, zachęcając do lektury. Dorota
Kassjanowicz w cudownie lekki, dowcipny
sposób udowadnia, że „najlepiej być sobą”
– co stanowi hasło przewodnie książki.
Z Wydawnictwem Alegoria spotkaliśmy
się już 6 razy – że było warto, najlepiej
świadczy zadowolenie małych czytelników – i z przyjemnością informujemy, że
to… nie koniec.

fot. Archiwum Biblioteki
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WOJAŻE
Z KLUBEM PODRÓŻNIKA

„Trampek”
| Iwona Dorota Dziduch, Czytelnia Naukowa
Klub Podróżnika „Trampek” przy
Bibliotece Publicznej im. Z.J.
Rumla od września 2013 r.
skupia czytelników i podróżników,entuzjastów bliskich i dalekich wypraw.
Celem istnienia Klubu
jest popularyzacja czytelnictwa i pasji podróżniczych.
Idea popularyzacji czytelnictwa tj. książek o tematyce
podróżniczej spoczywa na opiekunie Klubu, który przedstawia
publikacje tematycznie związane z tytułem spotkania.

| Małgorzata Kalbarczyk,
Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 62
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Relacje podróżnicze są oparte na materiałach własnych
prelegentów jak fotograﬁe, krótkie ﬁlmy lub zdjęcia archiwalne.
Do tej pory wysłuchaliśmy już opowieści o Roztoczu,Barcelonie, Porto, Petersburgu, byliśmy w Gruzji i Armenii.
Na uwagę zasługują również cztery ostatnie opowieści podróżnicze z odległych od siebie regionów świata. Spotkania dotyczyły relacji z dwóch podróży zrealizowanych do
Andaluzji, nad jezioro Bajkał i gór Tien-Szan oraz dwóch
relacji osobliwych, bo historycznych wypraw do Harbina
(Chiny), Grodna, Iranu i Ugandy.
Wyprawę do Andaluzji barwnie relacjonowała Wiesława
Jasińska, podkreślając piękno architektury hiszpańskiej
i mauretańskiej, fotorelacja znad jeziora Bajkał i gór TienSzan autorstwa Mariana Dziducha, artysty-fotografa podkreśliła urok przyrody syberyjskiej, codzienność życia
Buriatów nad Bajkałem. Tomasz Wieruszewski zrelacjonował podróż życia swojego dziadka do przedwojennego
Grodna (1939 r.), Iranu i Ugandy (1943/1947 r.).
Harbin przedstawiła Yu Lin, chińska absolwentka polonistyki, akcentując wkład Polaków w rozwój tego miasta
jako największego skupiska Polonii na Dalekim Wschodzie.
Na każdym spotkaniu aktywizują się czytelnicy w żarliwych dyskusjach, licznie stawianych pytaniach i ciekawych konkluzjach.
Zapraszamy wszystkich ciekawych świata do Klubu Podróżnika „Trampek” w każdą ostatnią środę miesiąca do
Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy przy ul. Meissnera 5.

w Bibliotece

Akcja w Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży nr 62 Second
Life napisane, zapomniane, znów czytane dała możliwość nowego spojrzenia na zapomnianą książkę oraz popularyzowania
różnorodnej literatury w tym varsavianistycznej.
Do współpracy zaprosiliśmy Stowarzyszenie Przewodników
Turystycznych „Złota Kaczka”. Wykłady dopełniły tematycznie
bieżące działania. Każde spotkanie z przewodnikiem Stowarzyszenia było artystyczno-historyczną podróżą pełną informacji, przekazywanych za pomocą zarówno tradycyjnych, jak
i niekonwencjonalnych sposobów. Interaktywne ujęcie tematu,
z wykorzystaniem m.in. fotograﬁi, slajdów oraz plansz tematycznych, stawało się ciekawym wydarzeniem.
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Spotkania były odpowiednio zareklamowane na stronach Biblioteki i Stowarzyszenia.
Współpraca Stowarzyszenia z Biblioteką dla Dorosłych i Młodzieży nr 62 będzie kontynuowana. Zawdzięczamy to prezes Monice Demczyńskiej i świetnemu prowadzącemu, Pawłowi Łosiowi,
którzy umożliwili członkom Stowarzyszenia oraz naszym Czytelnikom zdobywanie wiedzy fachowej o Warszawie. Niech żałują
Czytelnicy, którzy nie odwiedzili nas podczas tych spotkań w Bibliotece.
„Złota Kaczka” pozostawiła niedosyt historycznych wrażeń. Czekamy na nowe. Zachęcamy więc Czytelników do zainteresowania
się spotkaniami z historią Warszawy. Tworzymy ją przecież wspólnie.

prezentacje >>>
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W STULECIE URODZIN
| Wiesława Krynicka, Iwona Dorota Dziduch,
Czytelnia Naukowa nr V
W mijającym 2015 r. obchodziliśmy 100-lecie urodzin ks. Jana
Twardowskiego i Zygmunta Jana Rumla.
8 grudnia 2015 r. w Bibliotece Publicznej im. Zygmunta Jana
Rumla w Dzielnicy Praga-Południe miało miejsce wydarzenie podsumowujące Rok Jubileuszowy.
Imprezę zorganizowały biblioteki publiczne noszące zaszczytne
nazwiska Patronów: Biblioteka Publiczna im. Ks. Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga Północ i Biblioteka Publiczna im. Z.J. Rumla
w Dzielnicy Praga-Południe.
Z tej okazji partnerskie biblioteki zaprosiły na uroczyste spotkanie literacko-muzyczne Pomiędzy światem a nami.
Dyrektor Mirosława Majewska, gospodarz uroczystości wraz z Dyrektor Biblioteki Publicznej im. ks. Jana Twardowskiego, Janiną Masłowską przywitały gości, podsumowując obchody jubileuszowe.
Stulecie urodzin poetów uświetnione było koncertem. Wiersze ks. Jana Twardowskiego i Zygmunta Jana Rumla recytowali
Maria Reif i Adam Tkaczyk.
Koncert w wykonaniu Anny Tkaczyk (skrzypce), Włodzimierza
Trzeciaka (akordeon) i Piotra Orłowskiego (klarnet) uświetnił uroczystość.
To niecodzienne spotkanie pozwoliło uczcić pamięć obu znakomitych poetów.

ks. Jan Twardowski

Zygmunt Jan Rumel

MODLITWA SPOWIEDNIKA

O POETACH

Aniele Boży, Stróżu mój,
spowiednik ze mnie lichy,
więc gdy spowiadam, wspomóż mnie,
jak na obrazkach cichy.

Znam słowa o poetach, że są nieszczęśliwi –
Wpół nadludzcy, wpół ludzcy, a tylko ćwierć żywi.
Lunatyczni jak światło, księżycowi poeci,
Których duch ponad światem z kometami gdzieś leci.
Znam słowa o poetach i ich samych wyznania –
W których czasem się rąbek jakiejś prawdy odsłania,
Ale trzeba to wyznać – nawet, nawet poeci
Sami siebie nie znają. Krom zmierzchłych stuleci,
Gdy to Dawid, Izajasz rozmawiali z wiekami
I krzepili swój naród proroczymi psalmami,
Gdy to wieszcz ów oślepły z Hellady
Bogów z ludźmi prowadził na przygody i zwady.
U nas kilku znam ledwo, którzy wieść umieli –
Jary Jan Czarnolaski, Konrad, wątły Anhelli,
Promethidion przemądry i swat-drużba z Wesela.
Innych z kunsztem rymowym chociaż było wielu –
Kunsztowi przekazali imiona – nie wieści
Która ludy prowadzi – prawa dzieje treści,
I niby łuna wielka – niby gwiazda boża
Nowe lądy dobywa pokładami z morza –
O c e a n u L u d z k o ś c i…

Jeśli przypadkiem która z dusz
przy stule mej uklęknieanielskie swoje ręce złóż,
modląc się przy nas pięknie.
I uproś, bym jej w końcu dał
to, co najbardziej drogietak odszedł, aby mogła być
sam na sam z Panem Bogiem

(czerwiec 1943)
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ŻYWA

b i b l i o t e k a
| Sylwia Alicka, Zofia Bardzińska, Wypożyczalnia Zbiorów Obcojęzycznych

Żywa Biblioteka to projekt, którego
celem jest stworzenie przestrzeni do dialogu i porozumienia i tym samym oswojenia strachu przed „innością”.
Metoda ta została stworzona przez
członków duńskiej organizacji „Stop
przemocy”. Obecnie podobne wydarzenia odbywają się w ponad 70 krajach,
m.in. Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych. W Polsce projekt koordynowany
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jest przez wrocławskie Stowarzyszenie
Diversja, a nad wszystkim czuwa Human
Library Organization.
Założenia Żywej Biblioteki są bardzo
proste – jest to spotkanie Czytelnika
z Żywą Książką, czyli przede wszystkim
Człowieka z Człowiekiem. Poprzez szczerą
rozmowę, w której w zasadzie nie istnieją
tematy tabu, Czytelnik ma możliwość
skonfrontowania z rzeczywistością swo-

ich przekonań, poglądów, nierzadko obaw
czy nawet uprzedzeń. Żywymi Książkami
są przedstawiciele grup społecznych,
które bywają narażone na stereotypizację,
czasami wykluczenie czy wręcz dyskryminację.
Celem takiego spotkania, oprócz próby
zweryﬁkowania stereotypów powodowanych zazwyczaj wyłącznie niewiedzą, jest
również kreowanie postawy wzajemnego
szacunku i otwartości.
Żywa Biblioteka działa dokładnie tak
samo, jak każda tradycyjna Biblioteka
– Czytelnik po założeniu karty i zaznajomieniu się z regulaminem, otrzymuje katalog dostępnych Książek, z których wybiera Tę, z którą chciałby się
zapoznać. Książka udostępniana jest
Czytelnikowi na 30 minutową rozmowę.
Podczas grudniowej Żywej Biblioteki,
która odbyła się w Wypożyczalni Zbiorów
Obcojęzycznych przy ul. Meissnera 5,
Czytelnicy mieli możliwość „wypożyczenia” między innymi takich książek jak:
Muzułmanka, Osoba niewidoma, Żydówka czy Weganin-Sportowiec. Zapraszamy na kolejne spotkania z Żywymi
Książkami.

nowe trendy >>>
S p o t k a n i a
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UZBEKISTANU
| Magdalena Gudajtys, Wypożyczalnia Zbiorów Obcojęzycznych
29.10.2015 r. Biblioteka Publiczna im. Z.J. Rumla w Dzielnicy
Praga-Południe m.st. Warszawy, wraz z Ambasadą Republiki Uzbekistanu w RP oraz Stowarzyszeniem Współpracy POLSKA-WSCHÓD
Mazowiecki Oddział Wojewódzki, zorganizowała Dzień z Kulturą i Książką Uzbekistanu. Spotkanie miało na celu przybliżyć czytelnikom historię, kulturę, sztukę oraz zwyczaje tego
wspaniałego kraju.
Wydarzenie składało się z części porannej skierowanej do najmłodszych oraz części wieczornej. Podczas porannej sesji dzieci
z Przedszkola nr 370 oraz 380 mogły posłuchać bajek, dowiedzieć
się ciekawych rzeczy o Uzbekistanie oraz uczestniczyć w zajęciach
plastycznych.Wieczorem gościliśmy Jego Ekscelencją Ikroma Nazorowa, Ambasadora Uzbekistanu w Polsce. Pan Ambasador opowiedział o swoim kraju oraz przekazał książki na rzecz Biblioteki.
Zgromadzeni goście obejrzeli ﬁlm o Uzbekistanie, podziwiali przepiękne stroje narodowe i wystawę, prezentującą krajobrazy tego
wspaniałego kraju. Wieczór został uwieńczony małym poczęstunkiem składającym się z tradycyjnych przysmaków.

Z ARGENTYNY
| Eugeniusz Noworyta, Stowarzyszenie Polsko-Argentyńskie
| Iwona Wądołowska, Wypożyczalnia Zbiorów Obcojęzycznych
W ramach cyklu literackich spotkań organizowanych przez
Stowarzyszenie Polsko-Argentyńskie, 26 października br. w Bibliotece Publicznej im. Z.J. Rumla miało miejsce spotkanie z doktorantką Uniwersytetu Warszawskiego, poetką i tłumaczką języka
hiszpańskiego, Agatą Kornacką. Spotkanie zaszczyciła swoją
obecnością Pani Patrycja Salas, Ambasador Argentyny w Polsce.
Tematem wieczoru była praca Agaty Kornackiej nad swym
przekładem na polski argentyńskiej epopei narodowej El gau-

O b c o j ę z y c z n e j
cho Martin Fierro, dzieła Jose Hernandeza, argentyńskiego
poety i polityka XIX wieku. Sam tytuł spotkania: Pan Tadeusz
z Argentyny – o tłumaczeniu argentyńskiej epopei narodowej,
Martin Fierro, wskazuje na podobieństwo przesłania tych fundamentalnych dzieł i ich znaczenie w historii literatury i dziejów obu narodów: polskiego i argentyńskiego.
Po bardzo ciekawej prelekcji odbyła się, z udziałem Pani Ambasador i uczestników spotkania, ożywiona dyskusja. Autorka przekładu udzielała wnikliwych odpowiedzi na liczne pytania i podpisywała egzemplarze swego przekładu argentyńskiej epopei.

GRUZJI
| Iwona Wądołowska, Wypożyczalnia Zbiorów Obcojęzycznych
26.11.2015, Biblioteka wraz z Ambasadą Gruzji w Rzeczpospolitej Polskiej oraz Stowarzyszeniem Współpracy POLSKAWSCHÓD Mazowiecki Oddział Wojewódzki, zorganizowała
Dzień z Kulturą i Książką Gruzji. Część I.
Na poranne spotkanie zaprosiliśmy do Biblioteki dzieci
z Przedszkola nr 384. Przedszkolaki mogły wysłuchać ciekawej
opowieści z wyprawy do Gruzji i przyjrzeć się z bliska ekwipunkowi, który towarzyszył turystom podczas wędrówki po górach.
Z zaciekawieniem eksplorowały namiot, a dzięki kolekcji zdjęć,
które pokazywała im prowadząca, Sylwia Alicka, mogły też przeżyć prywatną wyprawę po Gruzji w ich dziecięcej wyobraźni.
Wieczorem gościliśmy przedstawicielkę Ambasady Gruzji, Natalię Topchishvili, która przekazała piękne albumy na rzecz Biblioteki. Wysłuchaliśmy wystąpienia Giorgi Maglakelidze, który
jest „chodzącą wizytówką Gruzji, znanej z życzliwości, gościnności i otwartości” Ciekawostki, które przedstawił nasz gość,
wzbogacone obrazami i wywiadami, a także fragmentami najnowszego przewodnika reportażowo-kulturowego jego autorstwa, nie pozwalają wątpić, że Gruzja to rzeczywiście „mały,
lecz magiczny raj”. Wieczór został uwieńczony poczęstunkiem
tradycyjnych przysmaków regionu przygotowanym przez restaurację Georgia.
Z niecierpliwością czekamy na drugą część spotkania o Gruzji,
planowanego na styczeń 2016 r.

fot. Archiwum Biblioteki
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Czytelnicy
polecają

Autor: Janusz Leon Wiśniewski / Tytuł: I odpuść
nam nasze… / Wydawnictwo:Od deski do deski
/ Gatunek: Powieść psychologiczno-obyczajowa
Opowieść o tym jak silne mogą być emocje i do
czego może posunąć się zraniony człowiek.
W październiku 1991 Polskę obiegła tragiczna
wiadomość. Andrzej Zaucha, popularny piosenkarz i muzyk, zginął zastrzelony pod krakowskim
Teatrem STU. Zabójstwo genialnego polskiego
muzyka jazzowego stało się inspiracją do stworzenia opowieści o miłości, rozpaczy i zazdrości.
Historii o tym, jak miłość może doprowadzić do zbrodni.
Książka nie tylko dla fanów autora, ale i dla tych, którzy raczej po niego nie sięgają. Atmosfera w tekście jest paradoksalnie, lekko świąteczna, książka zatem
jak najbardziej na czasie.

Autor: Grzegorz Ćwiertniewicz / Tytuł: Krystyna
Sienkiewicz / Wydawnictwo: Marginesy / Gatunek: Biograﬁa
Niezwykle interesująca, bogato ilustrowana opowieść o dzieciństwie, młodości (barwne lata legendarnego STS-u) i dorosłym życiu, o miłości
i przyjaźniach, a przede wszystkim wspaniałej karierze Krystyny Sienkiewicz – gwiazdy telewizji,
ﬁlmu, kabaretu, radia i estrady. Fascynującą biograﬁę i prezentację dorobku – licznych ról ﬁlmowych (m.in. w „Rzeczpospolitej babskiej”, „Lekarstwie na miłość” czy serialu
„Rodzina Leśniewskich”), teatralnych i kabaretowych (gwiazda niezapomnianego Kabareciku Olgi Lipińskiej) – dopełniają opinie ﬁlmoznawców i teatrologów oraz wspomnienia przyjaciół aktorki. Osobny rozdział poświęcony został jej
wieloletniej przyjaźni z Agnieszką Osiecką.
Grzegorz Ćwiertniewicz przedstawia też mniej znaną twarz Sienkiewicz – utalentowanej plastycznie (była studentką ASP w Warszawie) i literacko.
Rzetelność autora – polonisty i recenzenta teatralnego – jego wnikliwość i fascynacja bohaterką książki zaowocowały świetnym opisem osobowości niepowtarzalnej i uwielbianej przez kilka pokoleń widzów Krystyny Sienkiewicz.

Autor: Hawkins Paula / Tytuł: Dziewczyna z pociągu / Wydawnictwo: Świat Książki / Gatunek: Thriller
Rachel każdego ranka dojeżdża do pracy tym
samym pociągiem. Wie, że pociąg zawsze zatrzymuje się przed tym samym semaforem, dokładnie naprzeciwko szeregu domów.
Zaczyna się jej nawet wydawać, że zna ludzi, którzy mieszkają w jednym z nich. Uważa, że prowadzą doskonałe życie. Gdyby tylko mogła być tak
szczęśliwa jak oni.
I nagle widzi coś wstrząsającego. Widzi tylko przez chwilę, bo pociąg rusza,
ale to wystarcza.
Wszystko się zmienia. Rachel ma teraz okazję stać się częścią życia ludzi, których widywała jedynie z daleka. Teraz się przekonają, że jest kimś więcej niż
tylko dziewczyną z pociągu.
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Autor: Jo Nesbo / Tytuł: Więcej krwi / Wydawnictwo: Dolnośląskie / Gatunek: Kryminał sensacyjny
Kontynuacja ostatniej powieści „Krew na śniegu”.
Polowanie nigdy się nie kończy...
Jon ucieka przed zemstą Rybaka, najważniejszego
gangstera w Oslo, którego zdradził. Kieruje się na
daleką północ Norwegii i ukrywa się w leśnej czatowni, gdzie pomaga mu tylko Lea, samotna
matka i jej syn, Knut. Słońce północy, które nigdy
nie zachodzi, powoli doprowadza mężczyznę do
obłędu, a ludzie Rybaka są coraz bliżej…

Autor: Remigiusz Mróz / Tytuł: Zaginięcie / Wydawnictwo: Czwarta Strona / Gatunek: Thriller
Trzyletnia dziewczynka znika bez śladu z domku letniskowego bogatych rodziców. Alarm przez całą noc
był włączony, a okna i drzwi zamknięte. Śledczy nie
odnajdują żadnych poszlak świadczących o porwaniu i podejrzewają, że dziecko nie żyje.
Doświadczona prawniczka, Joanna Chyłka, i jej początkujący podopieczny, Kordian Oryński, podejmują
się obrony małżeństwa, któremu prokuratura stawia
zarzut zabójstwa. Proces ma charakter poszlakowy,
mimo to wszystko zdaje się wskazywać na winę rodziców – wszak gdy wyeliminuje
się wszystko, co niemożliwe, to, co pozostanie, musi być prawdą...

Autor: Laila Shukri / Tytuł: Byłam służącą w arabskich pałacach / Wydawnictwo: Prószyński
i S-ka / Gatunek: Literatura wspomnieniowa
Jest to opowieść o Bibi Shaik, jednej z milionów
służących w bogatych krajach Zatoki Perskiej, żyjącej w systemie współczesnego niewolnictwa.
Laila Shukri wysłuchała jej historii, aby móc opowiedzieć ją światu.
Bibi jako 10-latka została wysłana przez swoją
matkę do pracy do Kuwejtu. Musiała nauczyć się
służyć tak, żeby pracodawcy byli z niej zadowoleni. Z czasem stała się od nich całkowicie zależna. Oni decydują o jej prawie
do wolności, prawie do jedzenia, prawie do życia.
Jak wygląda życie służących w arabskich domach i pałacach? Jaka jest cena,
którą można płacić za namiastkę normalnego życia? Odległy świat, odrębna
mentalność i obyczaje. To wszystko szokuje Europejczyków.
Laila Shukri – ukrywająca się pod pseudonimem pisarka jest znawczynią
Wschodu, Polką podróżującą i mieszkającą w krajach arabskich. Obecnie mieszka
w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, ale już planuje swoją dalszą podróż.

Czytelnicy
polecają

Autor:Agnieszka Gadzińska / Tytuł: Lekarstwo na
krowę i inne opowiadania / Wydawnictwo: Skrzat
/ Gatunek: Opowiadania
Autorka proponuje nowe lekarstwo na krowę. Pamiętajcie tylko: przed użyciem zapoznajcie się z treścią notki
zawartej na książce bądź skonsultujcie się z autorem
lub wydawcą.
Lektura grozi głośnymi wybuchami śmiechu!
Bohaterką jest Lusia, która chodzi jeszcze do przedszkola. Od swojej starszej, nastoletniej już, siostry oczekuje opieki w postaci kanapek i zapięcia guzików po wyjściu z łazienki. Tymczasem Pola
nie robi nic oprócz kwaśnych min (i malowania paznokci). Takie zachowanie nastolatki
zmusza Lusię do ostateczności, do wybuchu gniewu i nazwania starszej siostry krową!
Niby nic, prawda? Ale co jeśli Pola faktycznie zamienia się w krowę z wytuszowanymi
rzęsami i pomalowanymi na różowo kopytami? I co gorsza żadna pani w aptece nie słyszała o leku na odkrowienie!

Autor: Monika Utnik-Strugała / Tytuł: Mamma
mia. Włochy dla dociekliwych / Wydawnictwo: Dwie siostry / Gatunek: Przewodnik, reportaż
Mamma mia to pierwszy tom serii „Świat dla Dociekliwych”. Prezentuje ona kulturę różnych krajów: opowie o miejscach, postaciach, zabytkach,
potrawach i pojęciach, o których prawie każdy
słyszał, ale mało kto naprawdę zna kryjące się
za nimi historie - a także o tych mniej znanych,
które warto poznać.
Dlaczego dla całego świata to Italia, a dla nas – Włochy? Jak to się stało, że
wszystkie drogi prowadzą do Rzymu? Czy pizza ma swoją królową? Dlaczego
wieża w Pizie jest krzywa? Czy to prawda, że Włosi jeżdżą na osach?
Ta książka to podróż po kulturze Włoch, tej wysokiej i tej najbardziej popularnej. Pełna anegdot i ciekawostek opowieść o kraju, który – choć tyle o nim
wiemy – potraﬁ zaskoczyć.

Autor: Krystian Głuszko / Tytuł:
Podaj łapkę misiu / Wydawnictwo:
Alegoria / Gatunek: Bajka terapeutyczna
Kostek to wyjątkowy miś. Ma piękne
czarne oczka, brązowe futerko i duże puchate łapki. Jest ładnym, ale smutnym
niedźwiadkiem. Najchętniej bawi się sam. Często chowa się w swoim pokoju i czyta
książeczki. Lubi też układać klocki. Mało mówi, a z jego oczek czasem płyną diamentowe łezki. Misiaczek ma bardzo dobre serduszko, chociaż bywa, że się złości.
Dlaczego? Po prostu drażni go wiele rzeczy, a wtedy krzyczy i tupie łapkami.
Nie każdy jest taki sam, a niektórzy są zupełnie ODMIENNI. A przecież to, że ktoś
jest inny, nie oznacza wcale, że jest gorszy. Trzeba tylko zobaczyć, jak wiele dobrego kryje się pod tą odmiennością. Pełna ciepła i uroku bajka o potrzebie akceptacji, przyjaźni i tolerancji.
Książeczka ta ma niesamowitą wartość edukacyjną zarówno dla dzieci mających
zespół Aspergera i ich rodziców lecz także dla środowisk, w których oni funkcjonują.
Namacalnym dowodem jest postać autora, który sam zmaga się z zespołem Aspergera, a jednocześnie każdego dnia walczy z ograniczeniami by żyć pełnią
życia na wielu polach.

Autor: Jan Wróbel / Tytuł: Polak, Rusek i Niemiec… czyli jak psuliśmy plany naszym sąsiadom / Wydawnictwo: Znak / Gatunek:
Popularno-naukowa, historia Polski
Jest to lektura idealna, a na dodatek nie pozostawia powodów do dyskusji. Nawet jeśli ktoś do tej
pory uważał, że historia to nudy, po tej przezabawnej i oryginalnie zbudowanej książce ma poważną szansę na przemianę.
Oto niezwykły zestaw narodowych psujstw. Historia o tym, jak nasi rodacy dawali w kość sąsiadom. O Polakach tak lekko i mądrze, z przymrużeniem oka i wspaniałym
humorem, nie pisał jeszcze nikt.
Jakiego sąsiada Polacy lubią najbardziej? ŻADNEGO !
Traﬁli się Nam „troskliwi” sąsiedzi. Przez całe wieki dbali o to, żeby nam nie było
za dobrze. Choć często mieliśmy pod górkę, zwykle i tak w końcu to my byliśmy
górą! W chwilach próby popsuliśmy nawet zabory... Troszkę niemiecką okupację…
A potem komunizm, uwalniając przy okazji pół Europy spod sowieckiej władzy.
Jan Wróbel popsuł nudę, pisząc o naszej historii w sposób arcyciekawy. Udowodnił, że można być dumnym z przodków i świetnie się bawić.

Autor: Jennifer Donnelly / Tytuł: Wielki Błękit
/ Wydawnictwo: Zielona Sowa / Gatunek:
Fantasy
Ta bogata w magię i mitologię opowieść pełna
przygód i niebezpieczeństw, miłości, przyjaźni i
nienawiści łączy w sobie elementy klasyczne i
nowoczesne.
Pierwsza księga "Sagi ognia i wody" opowiada historię równie epicką, tajemniczą i nieprzeniknioną
jak sam ocean, w którym rozgrywa się jej akcja.
Głębiny oceanu skrywają wiele tajemnic. Jedną z nich jest świat podwodnych
syren, które rządzą królestwami i panują nad wszelkimi morskimi stworzeniami. Córka królowej, Serafina, ma wkrótce przejść przez obrzęd inicjacji
i zostać oficjalnie uznana za następczynię tronu. Ma również zostać żoną
księcia z sąsiedniego królestwa, aby połączyć silnym sojuszem obie krainy
i stawić czoła ewentualnym wrogom.

Autor: Carl-Johan Forssén Ehrlin / Tytuł: O króliku, który chce zasnąć / Wydawnictwo: Sonia
Draga / Gatunek: Bajka terapeutyczna
Książka wychodzi naprzeciw rodzicom, którzy
mają problem z usypianiem swoich pociech, zarówno wieczorem jak i w ciągu dnia. Należy do
innowacyjnych i przełomowych książeczek dla
dzieci, wykorzystujących złożone techniki psychologiczne i tak przygotowanych, że pomagają
dziecku się odprężyć. Tekst trzeba czytać stosując się do wskazówek autora, w określonych miejscach trzeba ziewać.
W tej książeczce poznacie Królika Romka, który nie może zasnąć, choć jest
bardzo zmęczony. W końcu Mama wyrusza z nim do Wujka Ziewka, w nadziei, że on im pomoże. Po drodze spotykają Ślimaka Ospałka i mądrą Sowę
Snówkę, która daje im dobrą radę, jak zasnąć szybciej.
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Warszawski Tydzień Seniora
W dniach 27.09–4.10 obchodziliśmy Warszawski Tydzień
Seniora. Seniorzy mogli uczestniczyć w wykładach, spotkaniach z ciekawymi ludźmi, projekcjach ﬁlmowych, wycieczkach, koncertach i wystawach.
29 września zaprosiliśmy Seniorów do Biblioteki Publicznej
im. Z.J. Rumla na:
n otwarte lekcje języka angielskiego
n wirtualną podróż po muzeach świata
n prezentację klubów, działających przy Bibliotece (Dyskusyjny
Klub Książki, Klub Miłośników Książki Mówionej, Klub Podróżnika „Trampek”)
n czytanie międzypokoleniowe Seniorów z Wnukami (w Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży nr 2, ul.Witoszyńskiego 2)
n konsultacje indywidualne dla Seniorów – Cyfrowe Wsparcie (w: BIPIK-u – Wypożyczalnia nr 3, e-pracowni „Majdańska” – Wypożyczalnia 78, w Dziale Komputeryzacji i Edukacji

Godziny otwarcia BIPIKu i Biblioteki:
Poniedziałek, Środa, Piątek 13.00–19.00
Wtorek, Czwartek 10.00–16.00
tel. (22) 617 52 44
bp3@bppragapd.pl, bipik@bppragapd.pl

Informatycznej Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Jana
Rumla w Dzielnicy Praga-Południe.)
W BIPIK-u od czerwca br. odbywają się indywidualne komputerowe konsultacje dla Seniorów – Cyfrowe Wsparcie. Dwa
razy w tygodniu po trzy godziny, pracownicy Działu Komputeryzacji i Edukacji Informatycznej pomagają rozwiązywać problemy dotyczące wirtualnej rzeczywistości.
Domowy Ninja
Ważnym wydarzeniem w BIPIK-u, było wrześniowe spotkanie z autorami Domowy Ninja – wywiad rzeka z oﬁarą przemocy. Autorzy publikacji Anna Karczewska i Dariusz Wieteska,
odpowiadali na pytania, fragmenty książki czytała aktorka i lektorka – Ewa Andruszkiewicz.
Zachęcamy mieszkańców do odwiedzania strony internetowej
Biblioteki (zakładka Bibliotecznego Punktu Informacji Kulturalnej), gdzie znajduje się aktualizowany co miesiąc informator
o wydarzeniach edukacyjno-kulturalnych na Pradze-Południe.

Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy jest samodzielną jednostką organizacyjną
w formie samorządowej instytucji kultury i poprzez prowadzenie 25 filii i oddziałów, tworzy sieć w zakresie usług bibliotecznych,
informacyjnych i kulturalnych dla mieszkańców Pragi-Południe.
Dzielnicową sieć biblioteczną tworzą:
■ Dzielnicowa Czytelnia Naukowa nr V
■ Wypożyczalnia Zbiorów Obcojęzycznych
■ Wypożyczalnia Książki Mówionej i Multimediów
■ 15 Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży
■ 7 Bibliotek dla Dzieci i Młodzieży
■ Dział Komputeryzacji i Edukacji Informatycznej
Sieć bibliotek jest rozmieszczona na terenie Dzielnicy Pragi-Południe w dosyć dużym rozproszeniu, ale tak zorganizowanym, aby zapewnić
łatwy dostęp do zbiorów i usług bibliotecznych.
Każda filia Biblioteki Dzielnicy działa podobnie, ale każda ma trochę inny charakter, rodzaj zbiorów i zakres oferowanych usług. Filie
mogą się nawzajem uzupełniać w swojej działalności, współpracować ze sobą i dostarczać większą i różnorodną ofertę dla czytelników na terenie Dzielnicy.
ul. Meissnera 5, 03-982 Warszawa; tel./fax (22) 671 05 11, 671 04 79; e-mail: biblioteka@bppragapd.pl

www.bppragapd.pl

ZIMA

w I półroczu 2016 r.

MIEŚCIE

W BIBLIOTECE
m.in.
STYCZEŃ

Dzień z książką i kulturą Gruzji część II
Proponujemy dla grup zorganizowanych:
Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 55
ul. Egipska 7,tel. 22 672 06 92, bd55@bppragapd.pl
n

wtorki

n środy
n czwartki
n piątki

Klub gier planszowych 10.00–15.00
Warsztaty plastyczne 10.00–15.00
Warsztaty literackie 10.00–15.00
Klub Gier Planszowych 10.00–15.00

Pamiętajmy!
zajęć od godz. 9.00 do 16.00
n prosimy o odwoływanie zajęć jeżeli grupa nie może do nas
dotrzeć
n rezerwacja

Dział Komputeryzacji i Edukacji Informatycznej
ul. Meissnera 5, tel. 22 671 04 51 w. 116, kawiarenka@bppragapd.pl
zajęcia komputerowe z wykładem na temat Cyberprzemoc
jak się przed nią bronić
n zabawy na XBOKSIE

MARZEC

Dzień z książką i kulturą Włoch

MAJ

PRAGnienie czytaniA – „Melodia słów, literatura
i muzyka” – teren siedziby Sinfonia Varsovia

Zajęcia cykliczne:

n

CYKLICZNE ZAJĘCIA KLUBOWE DLA DZIECI

Pamiętajmy!
zajęć od godz. 10.00 do 16.00
n prosimy o odwoływanie zajęć jeżeli grupa nie może do nas
dotrzeć

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

n rezerwacja

zapraszamy
1.02–12.02 2016

CYKLICZNE ZAJĘCIA KLUBOWE DLA DOROSŁYCH

Dyskusyjny Klub Książki
– pierwsza środa miesiąca
Klub Miłośników Książki Mówionej
– druga środa miesiąca
Klub Podróżnika TRAMPEK
– ostatnia środa miesiąca
WARSZTATY JĘZYKOWE DLA SENIORÓW

język angielski
język niemiecki
KURSY KOMPUTEROWE DLA SENIORÓW

na poziomie podstawowym

więcej na www.bppragapd.pl

