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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 13.00–19.00
wtorek, czwartek 10.00–16.00

Wypożyczalnia nr 18
ul. Grochowska 118

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

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

Wypożyczalnia nr 19
ul. Witoszyńskiego 2

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

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

Wypożyczalnia nr 24
ul. Grochowska 279

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

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

Wypożyczalnia nr 40
ul. Paca 46

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

poniedziałek – piątek 10.00–19.00

Wypożyczalnia nr 44
ul. Grochowska 333a

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

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

Wypożyczalnia nr 62
ul. Egipska 7

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

poniedziałek – piątek 10.00–19.00

Wypożyczalnia nr 66
ul. Angorska 14

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

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

Wypożyczalnia nr 78
ul. Majdańska 5

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

poniedziałek – piątek 10.00–19.00

Wypożyczalnia nr 89
ul. Grochowska 202

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

poniedziałek – piątek 10.00–19.00

Wypożyczalnia nr 90
ul. Rozłucka 11a

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

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

Wypożyczalnia nr 92
ul. Biskupia 50

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

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

Wypożyczalnia nr 94
ul. Meksykańska 3

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

poniedziałek– piątek 10.00–19.00

Wypożyczalnia nr 100
ul. Zwycięzców 46

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

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

Wypożyczalnia nr 110
ul. Abrahama 10

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

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

Oddziały Kontakt Godziny pracy

Dzielnicowa Czytelnia Naukowa nr V
ul. Meissnera 5

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

poniedziałek – piątek 10.00–20.00
sobota 9.00–15.00

Wypożyczalnia
Zbiorów Obcojęzycznych

ul. Meissnera 5

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

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

e-mail: wko@bppragapd.pl

poniedziałek – piątek 10.00–20.00
sobota 9.00–15.00

Wypożyczalnia Książki Mówionej i Multimediów
ul. Meissnera 5

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

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

piątek 10.00–12.00

Dział Komputeryzacji i Edukacji Informatycznej
ul. Meissnera 5

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

poniedziałek – piątek 10.00–20.00
sobota 9.00–15.00

Dyrekcja i administracja, ul. Meissnera 5, 03–982 Warszawa, tel./fax (22) 671 05 11, 671 04 79, e-mail: biblioteka@bppragapd.pl
DYREKTOR – Mirosława Majewska, m.majewska@bppragapd.pl, dyrekcja@bppragapd.pl
KADRY I ADMINISTRACJA – Małgorzata Rzońca tel. (22) 671 05 11, 671 04 51 w. 103 m.rzonca@bppragapd.pl
KSIĘGOWOŚĆ – Mirosława Kamińska, tel. (22) 671 04 79, 671 04 51 w. 105, 106, m.kaminska@bppragapd.pl 
INSTRUKTOR – Anna Gawkowska-Kowalik, tel. (22) 671 04 79, 671 04 51 w. 104, a.gawkowska_kowalik@bppragapd.pl
KOORDYNATOR edukacji kulturalnej – Ewa Korulczyk, tel. (22) 671 04 51 wew. 117, e.korulczyk@bppragapd.pl

Biblioteki dla Dzieci i Młodzieży Kontakt Godziny pracy

Biblioteka nr 2
ul. Witoszyńskiego 2

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

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

Biblioteka nr 16
ul. Walewska 7a

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

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

Biblioteka nr 42
ul. Biskupia 50

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

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

Biblioteka nr 45
ul. Meksykańska 3

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

poniedziałek – piątek 10.00–19.00

Biblioteka nr 47
ul. Paca 46

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

poniedziałek – piątek 10.00–19.00

Biblioteka nr 55
ul. Egipska 7

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

poniedziałek – piątek 10.00–19.00

Biblioteka nr 67
ul. Abrahama 10

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

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

Za nami pierwsza połowa 2016 roku, obfitująca w wiele in-
teresujących wydarzeń, związanych ze 100-leciem przy-
łączenia Grochowa, Saskiej Kępy i Gocławia do
Warszawy. Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla
włącza się w te obchody, organizując wykłady i spotkania,
dzięki którym Czytelnicy i Przyjaciele Biblioteki, poznają
historię Dzielnicy Praga-Południe, życiorysy jej znamieni-
tych mieszkańców, miejsca nieoczywiste, które warto od-
wiedzić.
Do Państwa rąk trafia kolejny numer Bibliotekonu, gdzie
kontynuujemy naszą wędrówkę po Pradze-Południe, a to za
sprawą artykułu Gocław. Wyspa w centrum Warszawy,
gdzie autor oprowadzi nas po Gocławiu i jego zakątkach. 
Polecamy również relację z VII edycji festiwalu czy-
telniczego PRAGnienie czytaniA – „Literatura i mu-
zyka czyli melodia słów”, organizowanego w tym roku we
współpracy z Orkiestrą Sinfonia Varsovia. Jak co roku to
plenerowe święto książki cieszyło się dużym zaintereso-
waniem mieszkańców naszej dzielnicy, którzy mieli
okazję podziwiać występy przedszkolaków i uczniów, teat-
rów, grup artystycznych, uczestniczyć w kiermaszach
książek i animacjach dla dzieci i dorosłych.
4 czerwca br. Biblioteka po raz pierwszy wzięła udział
w ogólnopolskiej akcji Noc Bibliotek. To wyjątkowa okazja
do spędzenia czasu w sposób nieszablonowy i odkrywczy
w Bibliotece. Zachęcamy do lektury artykułu, gdzie znajdą
Państwo szczegółową relację z tego wydarzenia.
Jak co roku przygotowaliśmy atrakcje związane z akcją
„Lato w Mieście”. Młodzi czytelnicy mogą korzystać
z propozycji Działu Komputeryzacji i Edukacji Informa-
tycznej, znajdującego się przy ul. Meissnera 5 oraz Biblio-
teki dla Dzieci i Młodzieży nr 55, mieszczącej się przy
ul. Egipskiej 7. 
Bieżące informacje dotyczące działalności Biblioteki znajdą
Państwo na stronie internetowej
www.bppragapd.pl
Życząc udanych, pełnych przygód oraz wypoczynku wa-
kacji, naturalnie z książką, zapraszam do odwiedzin w Bib-
liotece Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy
Praga-Południe m.st. Warszawy i jej filiach.

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

w numerze
Biblioteka w pejzażu życia kulturowego
Pragi-Południe
Wyspa w centrum Warszawy 4
Od 100 lat w Warszawie 6
Muzyka i literatura, czyli melodia słów
– VII PRAGnienie czytaniA 7

Prezentacje:
Chomik Vincent ponownie zaprasza
do świata sztuki 8

Biblioteka uniwersytetem otwartym
Różnorodne kultury świata
w Klubie Podróżnika „Trampek 9

Nowe trendy
Noc Bibliotek 10
Porozmawiajmy po angielsku 11
I speak Polish 11
Polska Primavera 11

Czytelnicy polecają 12

BiPIK 14

Lato w mieście 15

Propozycje spotkań w II półroczu 2016 15

Bibliotekon Praski. Magazyn Bibliotek Publicznych
na Pradze-Południe

Wydawca: Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla
w Dzielnicy Praga-Południe m.st.Warszawy
03-982 Warszawa, ul. Meissnera 5 

Dyrektor: Mirosława Majewska

Zespół Redakcyjny: Katarzyna Chacińska,
Anna Gawkowska-Kowalik, Ewa Korulczyk, Wiesława Krynicka
oraz pracownicy Biblioteki

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

Okładka: Paulina Kopestyńska

Druk: Drukarnia Jantar

www.bppragapd.pl
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Wyspa… Wyspa? Jaka wyspa? Na Wiśle
są co najwyżej piaszczyste łachy, a nie
wyspy i to w dodatku widoczne tylko przy
niskim stanie wody! A jednak. Zatem za-
praszam na spacer. Spacer liczący, baga-
tela, blisko 7 kilometrów.

Rozpoczniemy go tuż przy Moście Sie-
kierkowskim. Tu bowiem wpływa do Wisły
Kanał Nowa Ulga. Chodźmy wzdłuż Trasy
Siekierkowskiej, po tej stronie Wisły, na-
zwanej aleją generała Wieniawy-Długo-
szowskiego, potem skręcimy zaś w lewo,
pomiędzy ulice Znanieckiego i Cicho-
ciemnych, z prawej strony mając kościół
pw. św. Patryka. Mamy kolejny ciek wodny.
To już wypływający z Nowej Ulgi Kanał
Gocławski. Chodźmy dalej wzdłuż ulic
Mikołajczyka i gen. Okulickiego, prze-
tnijmy ul. gen. Fieldorfa i już jesteśmy
w Parku Nad Balatonem. Miniemy, po-
stawiony na wzniesieniu, kościół pw. św.
apostołów Jana i Pawła (o wzniesieniu
słów kilka później) i dojdziemy do uro-

czego niegdyś, zaś dziś prawie całkowicie
zabudowanego blokami, Jeziorka Gocław-
skiego. Przejściem pod Trasą Łazienkowską
(al. Stanów Zjednoczonych), a potem tuż
przy ogródkach działkowych, czeka nas
dość długa (ponad kilometrowa) węd-
rówka do al. Waszyngtona wzdłuż Kanału
Wystawowego (na pamiątkę Wystawy
Międzynarodowej, która miała się tu
odbyć na początku lat ‘40). Kiedy jednak
dojdziemy już na miejsce, znajdziemy się
w tak lubianym przez mieszkańców, Parku
Skaryszewskim. Poprzez Kamionkowskie
Błonia Elekcyjne kierujemy się prawie do
ul. Stanisława Augusta, by następnie
skręcić w lewo. Przed nami Jezioro Ka-
mionkowskie.

A dalej? Dalej już niestety nasz ciek
wodny znajduje się pod ziemią. Przecina
aleję Zieleniecką, nową pętlę autobu-
sową przy Stadionie Narodowym i wpływa
sobie do Portu Praskiego. Mamy wyspę?
Oczywiście, że tak.

Minimalna jej część, dosłownie pół-
nocno-zachodni skrawek, znajduje się na
Starej Pradze, cała północna przypisana
jest do Kamionka, centralna to Saska
Kępa, zaś południową zajmuje znaczna
część Gocławia. I od tego ostatniego
osiedla proponuję zacząć nasze spotka-
nie z historią.

Jego nazwa pochodzi od imienia zało-
życiela, a powstała być może już w IX
wieku. Na pewno była wzmiankowana
w 1155 roku w dokumentach historycz-
nych, jako własność biskupa płockiego.
Pod koniec XVI wieku wchodziła już
w skład dóbr Kamion. 

O ile Grochów kojarzony jest z Powsta-
niem Listopadowym, tak Gocław i Saska
Kępa to niewątpliwie czasy potopu
szwedzkiego. Oba te osiedla zostały do-
szczętnie zniszczone w dniach 28–30 VII
1656 roku, kiedy to właśnie tu rozegrały
się najbardziej krwawe potyczki z na-
jeźdźcą. Za Sasów powoli odbudowywany,

W CENTRUM WARSZAWY
Wyspa
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w dobie stanisławowskiej stał się własnością króla, który w 1780 roku od-
stąpił go swemu bratankowi, podskarbiemu litewskiemu Stanisławowi
Poniatowskiemu. Co działo się tu później? Jak możemy przeczytać
w wydanym w 1882 roku „Słowniku geograficznym Królewska Polskiego
i innych krajów słowiańskich” (T. 3, str. 642-643): Za czasów rządu pru-
skiego przeszły wraz z całemi dobrami skaryszewskimi na własność
skarbu i stanowią obecnie część dóbr rządowych pod nazwą Ekonomia
Warszawska. To samo źródło podaje, że w 1827 roku w 22 znajdujących
się tu domach mieszkało 168 osób. Czym się oni zajmowali? Przede
wszystkim rolnictwem, mimo że tutejsze grunty to głównie piachy i sapy
(mało żyzne, podmokłe gleby piaskowe). Był to spichlerz dla Pragi,
a także Śródmieścia, a jego pamiątką jest niewątpliwie teren, o którym
wspominałem wcześniej, przy okazji spaceru. Owo wzniesienie, na któ-
rym stoi kościół przy Balatonie, to właśnie miejsce, gdzie składowano
marchew czy ziemniaki, często transportowane tu również z terenów
osiedla Las, czy innych części Wawra. Czasy te upamiętniono podczas
nadawania nazw ulic na Przyczółku Grochowskim (również wchodzą-
cym w skład Gocławia, gdyż północną granicą tego osiedla stanowi
ul. Ostrobramska). Pojawiły się wówczas Gromadzka i Nasypowa. Tę
pierwszą dawno wchłonęło rozbudowujące się osiedle, ta druga jest już
w zasadzie symboliczna – to właśnie ów nasyp.

W 1916 roku Gocław stał się częścią Warszawy. Nie oznaczało to
jednak jakiegoś niesamowitego rozwoju. Dopiero blisko dwadzieścia
lat później terenem tym zainteresowali się lotnicy i na północno-za-
chodnich terenach (dzisiejsze C. H. Promenada), zaczęto planować
budowę warsztatów samolotowych. Niestety, okupacja hitlerowska
obróciła te plany w niwecz, chociaż pomysł wykorzystano zaraz po wy-
zwoleniu. W 1946 roku powstało tu sportowe lotnisko Aeroklubu War-
szawskiego, które działało przez trzydzieści lat.

Jeszcze podczas istnienia lotniska na (znów!) północno-zachodnim
krańcu Gocławia, powstało osiedle mieszkaniowe. Zaprojektowane
przez małżeństwo wybitnych polskich architektów – Zofię i Oskara
Hansenów – od początku wzbudzało skrajne emocje. Sami autorzy
nazwali to dzieło Linearnym Systemem Ciągłym, zaś mieszkańcy –
po prostu Pekinem. To praktycznie jeden budynek o łącznej długości
półtora kilometra. Projektowano go sześć lat, budowano pięć kolej-
nych (od 1969 roku). Jest połączeniem 22 bloków o zróżnicowanej
wysokości (od 3 do 7 pięter), które załamano pod kątem prostym aż
osiem razy. Przypisane są mu numery z aż sześciu ulic: Bracławskiej,
Cyrklowej, Kwarcianej, Opinogórskiej, Ostrzyckiej oraz Franciszka Ży-
mirskiego. Początkowo – według jednej z anegdot – miał tu mieć swoją
siedzibę akademik, a w zasadzie to gigantyczne miasteczko studen-
ckie, jednak władze PRL, po głębokiej analizie uznały, że taka koma-
sacja młodych ludzi może zagrażać ustrojowi… Osiedle to doczekało
się uwiecznienia na małym ekranie – było tłem, m.in. do seriali „Sta-
wiam na Tolka Banana”, „07 zgłoś się” oraz „Bulionerzy”, a także fil-
mów fabularnych „Cześć, Tereska” i „Zero”. 

Druga połowa lat ‘70 to gwałtowny rozwój części Gocławia położonej
najbliżej Wału Miedzeszyńskiego. Tadeusz Mrówczyński zaprojekto-
wał zespół mieszkaniowy Gocław-Lotnisko, w skład którego wchodzą
cztery osiedla – Orlik, Jantar, Wilga i Iskra. 

Tutaj właśnie znajdują się „wędrujące ulice”, tutaj też zlikwidowano
najwięcej ulic, które kiedyś nadano, a potem okazywało się, że nie ma
potrzeby przypisywania do nich żadnej numeracji i często były jedy-
nie osiedlowymi parkingami. Ale to temat na zupełnie inną opowieść.

Z Gocławia tylko krok na Saską Kępę. O niej to pisali Bolesław Prus
i Miron Białoszewski, osobne zaś książki – dostępne w naszych filiach–
poświęcili Hanna Faryna-Paszkiewicz czy Waldemar Łysiak.

  

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



6 BIBLIOTEKON PRASKI 1_2016

W roku 2016 obchodzimy 100-lecie
przyłączenia Grochowa, Saskiej Kępy
i Gocławia do Warszawy. W związku
z tym Biblioteka Publiczna im. Zygmunta
Jana Rumla organizuje cykl interesują-
cych wykładów i spotkań z varsavianis-
tami i historykami. Dzięki nim możemy
lepiej poznać historię Pragi-Południe. Od
początku roku na comiesięcznych spot-

kaniach gościmy varsavianistę Tadeusza
Władysława Świątka, który opowiedział
już uczestnikom wykładów o architektu-
rze dzielnicy, przybliżył sagę rodu Wed-
lów oraz genezę przyłączenia trzech
osiedli – Grochowa, Saskiej Kępy i Goc-
ławia do stolicy. Kolejne wykłady dotyczyć
będą, m.in. najstarszego zakładu usługo-
wego, czyli Pralnio-Farbiarni Charles`a

Gebera oraz Fabryki Aparatów Elektrycz-
nych Szpotański i syn.

Przez cały maj, wraz z Europejskim
Centrum Uniwersytetów Drugiego
i Trzeciego Wieku, organizowane były
wykłady przybliżające nam ciekawe po-
staci Pragi-Południe, ekspansję zabu-
dowy dzielnicy, która postępowała wraz
z jej rozwojem oraz nieznane oblicze
Wisły: jej florę oraz faunę. Gościliśmy
varsavianistę Jarosława Zielińskiego, Jo-
annę Angiel, pracownika Zakładu Geo-
grafii Miast i Organizacji Przestrzennej
Uniwersytetu Warszawskiego oraz Piotra
Kociszewskiego, geografa. 

Biblioteka wydała również dwie pozycje:
Bibliografię Warszawskiej Pragi w zbio-
rach Biblioteki Publicznej im. Zygmunta
Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe
m. st. Warszawy oraz „… W moim domu,
gdzieś na Pradze, mieszka sobie krasno-
ludek…”, autorstwa Grażyny Małkowskiej,
ilustrowaną przez Paulinę Kopestyńską. 

100OD LATw Warszawie
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|  Katarzyna Chacińska, Biblioteka im. Z.J. Rumla

kiego. Na mieszkańców Dzielnicy oraz wszystkich, którzy w tym
dniu postanowili uczestniczyć w festiwalu, czekało wiele at-
rakcji. Na scenie odbywały się występy przedszkolaków oraz
uczniów szkół, którzy prezentowali krótkie programy arty-
styczne. 

Gośćmi specjalnymi byli także: dr Irena Ülkü, pedagog i pia-
nistka, która zaproponowała program dla najmłodszych uczest-
ników, prezentujący postać Frycka Chopina, a także teatry: Nora
z wyborem piosenek w oryginalnych wersjach językowych, m.in.:
rosyjskim i francuskim oraz PARADOX z programem „Scenki mi-
łosne z Szekspira”, nawiązując tym samym do 400-lecia śmierci
wybitnego Anglika. Swoje umiejętności zaprezentowali zebranym:
zespół Ritmo Bloco oraz śpiewaczka Aneta Skarżyński. 

W namiotach, rozstawionych na terenie siedziby Orkiestry
Sinfonia Varsovia, odbywały się kiermasze książek, organizowane
przez filie praskiej Biblioteki Publicznej oraz wydawnictwa: Ale-
goria, Bajki-Grajki, Contra i Literówka, a także warsztaty dla
dzieci, przygotowywane również przez nasze biblioteczne filie oraz
Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, przy ul. Majdańskiej.
Na chętnych czekali autorzy książek: Aneta Skarżyński, Tadeusz
Władysław Świątek oraz Grażyna Małkowska, autorka wydanego
przez Bibliotekę zbioru wierszyków dla dzieci, pt. „…W moim
domu, gdzieś na Pradze mieszka sobie krasnoludek…”, ilustro-
wanego przez malarkę, Paulinę Kopestyńską, u której, podczas
VII PRAGnienia czytaniA, można było zamówić swoją karyka-
turę. Ponadto, wyroby artystyczne prezentowało Osiedlowe Cen-
trum Plastyki Twórczego Klubu Seniora „Wena”, edukację
zdrowotną zaproponowało Centrum Medyczne ELLE-MED,
a Księgarnia Cafe – Klub „Między Wierszami”, przygotowała dla
uczestników coś dla ducha, a mianowicie książki, ale także coś
dla ciała – kawę i słodkie co nieco.

Program dnia uzupełniały zaproponowane przez Orkiestrę
Sinfonia Varosovia akcenty muzyczne: wydarzenie z cyklu Let-
nie Koncerty na Grochowskiej oraz Koncert Chóru Kameral-
nego Varsoviae Regii Cantores.

Dobra atmosfera na VII PRAGnieniu czytaniA jak zwykle do-
pisała wszystkim. Bogaty program artystyczny oraz dodatkowe
atrakcje, przyciągnęły na festiwal wiele osób, dla których książka
jest nadal, pomimo wielu innych propozycji, wydających się na
pierwszy rzut oka bardziej atrakcyjnymi, najlepszym przyjacie-
lem. Cieszymy się, że dopisała zarówno widownia, jak i ci, któ-
rzy na scenie uświetnili to wyjątkowe wydarzenie. Już dziś
zapraszamy na VIII PRAGnienie czytaniaA, na którym ponow-
nie pokażemy, że Praga czyta! Do zobaczenia za rok.

Muzyka i literatura,

fot. Archiwum Biblioteki

VII PRAGnienie czytaniA

Organizowany przez praską Bibliotekę Publiczną im. Zyg-
munta Jana Rumla festiwal czytelniczy PRAGnienie czytaniA,
na stałe wpisał się w kalendarz majowych imprez dzielnicy
Praga-Południe. Tegoroczna VII edycja, która odbyła się 14 maja,
pod hasłem „Muzyka i literatura, czyli melodia słów”, połączyła
ze sobą dwie piękne i szlachetne dziedziny kultury – literaturę
i muzykę. Wszak partnerem festiwalu było, tradycyjnie już Cen-
trum Promocji Kultury oraz tegorocznie, wyjątkowo – Orkiestra
Sinfonia Varsovia, która była jednocześnie gospodarzem wyda-
rzenia, użyczając w tym dniu do dyspozycji fanów literatury
i muzyki, swoją siedzibę przy ul. Grochowskiej 272.

Rozpoczęliśmy w sobotę, tradycyjnie w południe, od fanfar,
które oznajmiły wszystkim obecnym rozpoczęcie VII PRAG-
nienia czytaniA. Ze sceny powitali wszystkich Dyrektor Biblio-
teki Publicznej, Mirosława Majewska, Dyrektor Orkiestry
Sinfonia Varsovia, Janusz Marynowski, Zastępca Burmistrza
Dzielnicy Praga-Południe, Michał Wieremiejczyk oraz Pełno-
mocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. Edukacji Kulturalnej,
Anna Michalak-Pawłowska. 

Na bibliotecznym festiwalu czytelniczym nie mogło zabrak-
nąć wspólnego, głośnego czytania. Dlatego też każdy z naszych
gości, a byli nimi, oprócz już wymienionych także, m.in.: Se-
nator Marek Borowski, Zastępca Burmistrza Dzielnicy Praga-
Południe, Jarosław Karcz, aktorzy Stanisław Górka i Tomasz
Marzecki, baryton Andrzej Zagdański, zaprezentował krótki
fragment swojego ulubionego utworu. Aby uczcić przypadające
w tym roku obchody 100 rocznicy śmierci oraz 170 rocznicy
urodzin wybitnego pisarza, Henryka Sienkiewicza, postanowi-
liśmy przybliżyć jego postać, prezentując fragmenty „Quo
Vadis”, w brawurowym wykonaniu aktora, Tomasza Marzec-

melodia słów
CZYLI
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prezentacje >>>  

|  Monika Martyniak, Biblioteka dla Dzieci nr 45

Wielka sztuka małych artystów z pra-
skich szkół podstawowych na stałe wpi-
sała się w plan zajęć Biblioteki dla Dzieci
i Młodzieży nr 45. Zajęcia z cyklu „Cho-
mik Vincent i świat sztuki” odbywają się
w bibliotece na ul. Meksykańskiej 3 już
od 3 lat. Od września w ramach cyklu od-
było się 11 spotkań z uczniami klas I–III
ze Szkół Podstawowych nr 312 i 143. 

Planowane są kolejne zajęcia.
W tym roku na warsztatach poruszane

były tematy dotyczące twórczości Hen-
riego Matisse’a – słynnego fransuskiego
fowisty, Pieta Mondriana – holender-
skiego twórcy neoplastycyzmu, Nikifora
Krynickiego – uznanego na całym świe-
cie przedstawiciela polskiego prymity-
wizmu, Włodzimierza Strzemińskiego –

pioniera konstruktywistycznej awangardy
lat dwudziestych i trzydziestych XX
wieku.

Kilkakrotnie powtórzone zostały, cie-
szące się niesłabnącą popularnością,
lekcje o Giuseppe Arcimboldo (włoski
malarz okresu manieryzmu) i jego „kwia-
towych portretach”. W planach jest rów-
nież temat dotyczący Andy’ego Warhola
i pop-artu.

W czasie zajęć dzieci mogą posłuchać
ciekawostek o życiu artystów, obejrzeć
ich dzieła, poznać style jakie reprezen-
tują i techniki, które stosowali. Stałym
punktem zajęć jest wspólne tworzenie
pracy plastycznej. W bibliotecznej pra-
cowni powstały piękne wielkoformatowe
kolaże, takie jak wspomniane kwiatowe

CHOMIK

PONOWNIE ZAPRASZA DO ŚWIATA SZTUKI

fot. Archiwum Biblioteki

portrety, taniec czystych kolorów, pano-
rama w stylu naiwnym, przestrzenny
obraz przedstawiający „powidoki słońca”.
Jedna z grup stworzyła dla swojej wycho-
wawczyni papierową sukienkę – mond-
riankę. 

Poziom zajęć jest dostosowany do wieku
uczestników. Dzięki temu dzieci, biorące
udział w projekcie, mają niepowtarzalną
okazję dotknąć, zrozumieć i zainspirować
się twórczością wielkich artystów, uwa-
żaną często za zbyt trudną, dla tak mło-
dego odbiorcy.

Warsztaty, poza dostarczaniem wiedzy,
umożliwiają rozwijanie umiejętności ma-
nualnych, pobudzają wyobraźnię i uczą
czerpać radość i satysfakcję z własnej,
twórczej pracy.

Bibl iotek a  w pe j zażu ż yc ia  kulturowego Pr agi -Południe
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 prezentacje >>>
B i b l i o t e k a – U n i w e r s y t e t e m  O t w a r t y m

Różnorodne kultury świata
Z KLUBEM PODRÓŻNIKA „TRAMPEK”

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

Podróże, szczególnie te w regiony odmienne kulturowo, zawsze
fascynują ciekawych świata. Na spotkaniach w Klubie Podróżnika
„Trampek” od stycznia do kwietnia 2016 r. czytelnikom zapre-
zentowano cztery relacje z wypraw do: Albanii, Bliskiego
Wschodu, Birmy i Tybetu.

Do Albanii i Birmy zabrała nas podróżniczka Jadwiga Cierz-
niewska. Albanię przemierzyła autem, we wrześniu 2015 r. Kraj,
mimo pięćdziesięcioletniej izolacji polityczno-gospodarczej w XX
w., szybko nadrabia zaległości cywilizacyjne. Powstają nowe ho-
tele, drogi. Mimo skromnych warunków życiowych, Albańczycy
są gościnni wobec obcokrajowców. W kontakcie z obcokrajowcami
częściej niż język angielski, używany jest język włoski. Architek-
turę albańską wyróżniają liczne minarety – wszak jest to kraj wy-
znawców islamu (ok. 80 % ludności). Jedzenie jest dobre, zaś
lokalne endemiczne wina smakują wybornie.

Równie fascynującym krajem, pełnym kontrastów, jest Birma.
Bogactwo świątyń buddyjskich i rozmach państwowych budowli
kontrastuje ze skromnymi domostwami ludności. Jest to bez-
pieczny kraj do podróżowania – nikt nie niepokoi obcokrajowców.
Uprzejmi mieszkańcy, gromadki dzieci w szkółkach przyklasztor-
nych, rolnicy, używający iście średniowiecznych metod pracy – to
częste widoki w tym biednym, ale uroczym kraju.

Z dwukrotną wyprawą na Bliskim Wschodzie, w latach 1988/89,
była Edyta Szumilak. Podróżowała autostopem przez Turcję,
Syrię, Jordanię, Egipt i Irak. Jak podkreśliła, najważniejsze na po-
czątku były aklimatyzacja i woda. Spanie na dachach domów, ser-
deczność mimo biedy w Syrii, zaskakująca czystość w Jordanii,
dobry stan dróg w Iraku, odmienność w traktowaniu podróżnych
w Egipcie, Turcji i Syrii oraz wyjątkowo upalny i wilgotny mikro-
klimat Bagdadu, który dał się we znaki – to cechy akcentujące
odmienność tego regionu świata. 

Wyprawa do Tybetu to podróż Elżbiety Sęczykowskiej. Zafascy-
nowanie duchowością buddyjską, łagodnością mieszkańców, su-
rowym klimatem i nieziemskim krajobrazem, emanowały z jej
opowieści. Celem był klasztor buddyjski w Kumbum – miejsce
pielgrzymek Tybetańczyków. W trakcie wyprawy został zrealizo-
wany interesujący i nagradzany film. O perypetiach związanych
z realizacją filmu opowiedział jego reżyser, Ryszard Palczewski.
Podróż opisana została także w książce, pt. „Tybet. W drodze do
Kumbum”, autorstwa Elżbiety Sęczykowskiej. Wydawnictwo do-
kumentują fotografie jej autorstwa.

W każdą ostatnią środę miesiąca zapraszamy do Klubu Podróż-
nika „Trampek” by posłuchać opowieści z odległych kulturowo
krain. Do zobaczenia. 

|  Iwona Dorota Dziduch, Czytelnia Naukowa
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nowe trendy >>>   

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

Noc w bibliotece? Czemu nie! W końcu
od kilkunastu lat w ramach Ogólnopol-
skiej Nocy Muzeów, corocznie odwie-
dzamy te placówki, korzystając z możli-
wości przebywania w nich w nietypowych
godzinach. Biblioteki również otwierają
swoje podwoje dla chętnych, którzy chcą
je odwiedzić o nieszablonowej porze
i wziąć udział w wielu atrakcjach i inte-
resujących wydarzeniach.

W 2016 roku, 4 czerwca, praska Bib-
lioteka Publiczna im. Zygmunta Jana
Rumla, po raz pierwszy wzięła udział
w Nocy Bibliotek. Już od godziny 17.00
otworzyliśmy drzwi Biblioteki dla wszyst-
kich mieszkańców. Na najmłodszych cze-
kał Korytarz pełen baśni, gdzie w ramach
animacji, powstały piękne i kolorowe baj-
kowe postaci. Tuż po rozpoczęciu zapro-
siliśmy małych rysowników na warsztaty

z naszym gościem specjalnym, kultowym
rysownikiem Edwardem Lutczynem.

Wspólnie stworzyliśmy wiele interesu-
jących prac, a i sam mistrz nie omieszkał
wykonać na pamiątkę wizyty w Bibliotece
kilku pamiątkowych rysunków satyrycz-
nych. 

O 18.30 Teatrzyk Nauczycielski „Baju-
Baj” z Przedszkola nr 370, zaprezento-
wał przedstawienie Witajcie w naszej

bajce, inspirowane „Akademią pana Kle-
ksa” i znanymi wierszami Jana Brzechwy
czy Juliana Tuwima.

Na dorosłych gości czekała ciekawa ini-
cjatywa, którą realizuje coraz więcej pol-
skich bibliotek – „Żywa Biblioteka”. Jej
ideą jest rozmowa z tzw. Żywą książką,
osobą, która obala stereotypy, krążące
w społeczeństwie, np. jest osobą transse-
ksualną, niewidomą, matką dziecka z au-
tyzmem. W szczerej rozmowie Żywa
Książka odpowiada na wszelkie pytania
swojego rozmówcy, rozwiewając jego
obawy i wątpliwości. 

Nocy Bibliotek towarzyszyły również
trzy wystawy: Jestem sobie Hipopotam,
prezentująca kolekcję pana Macieja Ja-
sińskiego, Lalka – zabawka ponadcza-

sowa – zbiory pani Izabeli Gass oraz Mój

przyjaciel Miś – kolekcja maskotek pani
Barbary Dudy. Obecni na Nocy Bibliotek
mogli również skorzystać z edukacyjnych
gier planszowych.

Na zakończenie spotkania odbyła się
projekcja filmu przygodowego dla mło-
dzieży, pt. „Zaczarowane drzewo”. Dzię-
kujemy wszystkim, którzy zdecydowali się
spędzić z Biblioteką ten sobotni wieczór.
Zapraszamy na kolejną Noc Bibliotek już
za rok.

N
b i b l i o t e k

Baśniowa biblioteka
z tysiąca i jednej nocy

C

fot. Archiwum Biblioteki
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  nowe trendy >>>
S p o t k a n i a w O b c o j ę z y c z n e j

Czy język polski może być zmorą prześladującą nas po nocach?
Oj, może o ile nie udało nam się wyrzucić z pamięci lekcji grama-
tyki ze szkoły podstawowej. Szczęśliwie, w codziennej komunikacji,
nie musimy myśleć, zastanawiać się, analizować, czasami zgady-
wać, jaki przypadek rzeczownika powinien wystąpić w połączeniu
z danym czasownikiem. Czy przymiotnik i rzeczownik aby na
pewno są w związku zgody, czy też każde z nich żyje swoim włas-
nym przypadkowym życiem? I czy zwracając się do kobiety uży-
liśmy odpowiedniej formy czasownika w czasie przeszłym, czy może
znowu się pomyliliśmy i zamiast byłaś, powiedzieliśmy byłeś, co po-
stawiło nas w raczej niekorzystnym świetle. Całkowicie zanurzeni
od najmłodszych lat w języku polskim nie zwracamy uwagi na takie
szczegóły i, choć każdy z nas popełnia mniejsze lub większe błędy,
mówimy, czytamy i piszemy swobodnie. 

Trudno nam sobie wyobrazić jak wielkim wyzwaniem może być
nauka języka polskiego dla obcokrajowców. Przybywający do Polski
Słowianie, dzięki wspólnym korzeniom językowym, zawiłości mowy
polskiej przyswajają bardzo szybko i raczej bez większych trudności.
Nie-Słowianie natomiast, nieoswojeni (między innymi) z naturą
przypadku i jego siedmioma odsłonami, przeżywają swoisty szok ję-

Polski
dla Obcokrajowców

|  Magdalena Gudajtys, Wypożyczalnia Zbiorów Obcojęzycznych

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

Od października 2015 roku Biblioteka wprowadziła do swojej
oferty nowe konwersatoria z języka angielskiego na poziomie za-
awansowanym. Zajęcia prowadzone są w oparciu o artykuły
z gazet anglojęzycznych – amerykańskich i brytyjskich (The New
York Times, The Guardian). 

Celem spotkań jest zapoznanie słuchaczy z żywym językiem,
stosowanym na co dzień, jak również stworzenie podstaw do dys-
kusji, oczywiście w języku angielskim, na dany temat. Podczas
zajęć wspólnie analizujemy treść tekstu, ucząc się tym samym
poprawnej wymowy. Następnie przeprowadzana jest otwarta dys-
kusja, czasem luźno związana z tematem artykułu. Chodzi tu,
przede wszystkim o zaktywizowanie do rozmowy przy użyciu
nowo poznanych słówek i wyrażeń. 

Godzinne zajęcia organizowane są przez Wypożyczalnię Zbiorów
Obcojęzycznych. Odbywają się raz w tygodniu, w środę, o godzi-
nie12.00 w Bibliotece Publicznej im. Z.J. Rumla w Dzielnicy
Praga-Południe m.st. Warszawy, ul. Meissnera 5 w Warszawie.

|  Sylwia Alicka, Wypożyczalnia Zbiorów Obcojęzycznych

po angielsku
zykowy, kiedy na początku swojej przygody z językiem polskim
muszą pamiętać o tylu różnych zmiennych, tworzących jedno zda-
nie. Do skomplikowanej gramatyki, nieoczywistej ortografii, do-
chodzi jeszcze wymowa – te wszystkie sz, cz, psz, ści, dzi, dźwi, drz,
ą, ę itd., bez których nie byłoby pięknej melodii języka polskiego.
Trudno zatem nie darzyć uznaniem i ciepłym uczuciem każdego
cudzoziemca, który pragnie komunikować się w naszym języku,
zwłaszcza gdy „lingua franca” naszych czasów to język angielski,
zdecydowanie dużo prostszy „w obsłudze”.

Nawiązując do swej wielokulturowej roli, Biblioteka Publiczna
im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe serdecznie
zaprasza wszystkich obcokrajowców na bezpłatne zajęcia z języka
polskiego. Więcej informacji www.bppragapd.pl

Po długiej i  chłodnej zimie, nadeszła wiosna. Choć widoki za
oknem mogły temu przeczyć, tradycyjnie 21 marca przywitaliśmy tę
piękną porę roku. Jedni topili Marzannę, a inni, postanowili uczcić
to wydarzenie w odmienny sposób. Do Biblioteki w ramach Dnia
z książką i kulturą Włoch zawitała Primavera. Poniedziałkowe po-
południe było dla naszych gości wyjątkowe, tak, jak wyjątkowe są
Włochy. Naszym specjalnym gościem był Pierwszy Sekretarz Amba-
sady Włoch – Eduardo Maria Vitali. 

Do włoskiej krainy słońca, kultury i miłości, zabrał nas italianista
Mateusz Kłodecki, który przedstawił swoje Pocztówki z drugiej Oj-
czyzny. Mieliśmy okazję posłuchać ciekawostek o Italii, Umberto
Eco oraz Roberto Saviano. O pięknych regionach we Włoszech
opowiedziała nam Anna Marszałek, italianistka, miłośniczka Włoch,
która zachęcała do wizyty, szczególnie w Lombardii. Przedstawiła
ona również treść listu wystosowanego przez burmistrza Laglio,
w prowincji Como, w którym gratulował pomysłu na zorganizowa-
nie Dnia Włoskiego w naszej instytucji. 

Opowieści o Włoszech przeplatane były muzycznymi niespo-
dziankami. W wykonaniu Emilii Forestieri usłyszeliśmy kilka szla-
gierów rodem z Italii. Natomiast młodzież z Autorskiego Gimnazjum
Joanny Białobrzeskiej w Warszawie, zaprezentowała swoje umie-
jętności instrumentalne i wokalne.

Jednym z ważnych punktów popołudnia było zakończenie wystawy
Specula o której opowiedziała nam Paulina Kopestyńska. Była to
szansa na spotkanie z niezwykle różnorodną sztuką włoskich artystek,
zainspirowanych postacią Marii Skłodowskiej-Curie.

Na zakończenie, przy dźwiękach znanych włoskich szlagierów, m.in.
Love in Portofino czy Felicita, mogliśmy skosztować pysznej pizzy, którą
otrzymaliśmy dzięki uprzejmości restauracji Porto Massimo, miesz-
czącej się przy ul. Zwycięzców 32, na warszawskiej Saskiej Kępie.

Po tak spędzonym popołudniu o wiele szybciej i milej minie czas,
który pozostał nam do przywitania prawdziwej wiosny, nie tylko tej
kalendarzowej, ale i termicznej. Wielu z nas na pewno pomyśli też
o wakacjach które, być może, spędzi w tym roku w słonecznej Italii. 

Polska Primavera
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Autor: Cezary Łazarewicz / Tytuł: Żeby nie było śla-

dów. Sprawa Grzegorza Przemyka / Wydawnictwo:

Czarne / Gatunek: Reportaż

To jedna z najgłośniejszych zbrodni lat osiemdziesiątych

w PRL. W pogrzebie Przemyka wzięło udział kilkadziesiąt

tysięcy ludzi, którzy z podniesionymi w znaku wiktorii

dłońmi w całkowitym milczeniu odprowadzali trumnę na

Powązki. To również zbrodnia, która nie doczekała się

sprawiedliwego wyroku.

Cezary Łazarewicz szczegółowo opisuje historię Grzego-

rza Przemyka – od zatrzymania na placu Zamkowym po

wydarzenia, które nastąpiły później. Pokazuje cynizm władz komunistycznych, zaciera-

jących ślady zbrodni, a także bezsilność władz III RP, którym nie udało się znaleźć i uka-

rać winnych. W opowieść o Przemyku autor wplata historie jego rodziców – poetki

Barbary Sadowskiej i ojca Leopolda, przyjaciół, świadków jego pobicia czy sanitariuszy,

niesłusznie oskarżanych o zabójstwo.

Autor: Maria Czubaszek / Tytuł: Nienachalna z urody

/ Wydawnictwo: Prószyński Media / Gatunek: Bio-

grafia

Maria Czubaszek zdradza swoje sekrety i po raz pierw-

szy mówi o sobie tak szczerze. I tak dużo. Opowiada o

ludziach, z którymi się przyjaźniła, pracowała, których

mijała w życiu. Komentuje sytuację w kraju (także tę po

„dobrej zmianie”). 

Pewne historie, które czytelnicy już mieli okazję poznać,

wreszcie znajdują zakończenie – jak choćby ta, dla-

czego nigdy nie pojechała na Galapagos, i jaka jest w

tym wina Marcina Wolskiego. A wszystko to, jak zwykle zresztą, jest niezwykle zabawne.

Jednak tylko z pozoru jest to opowieść o niej samej. Satyryczka trzyma w rękach lustro,

w którym możemy zobaczyć także siebie i wszystkie nasze wady. Niestety.

Maria Czubaszek mówi wprost to, o czym każdy z nas po cichu myśli, ale boi się po-

wiedzieć głośno.

Autor: Karin Slaughter / Tytuł: Niewidzialny / Wy-

dawnictwo: Muza / Gatunek: Thriller sensacyjny

Karin Slaughter, znana autorka doskonałych thrillerów

i powieści kryminalnych, po raz kolejny dostarcza swoim

czytelnikom solidnej porcji emocji. W swojej siódmej

książce z cyklu o Willu Trencie, detektywi, wrogowie i ko-

chankowie stają naprzeciw siebie w niebezpiecznej roz-

grywce między dobrem i złem. Agent FBI Will Trent jak

zawsze ma swoje tajemnice i jak zawsze nie chce, aby

dr Sara Linton, kobieta, którą kocha, je odkryła.

W Macon, w Georgii, jako Bill Black rozpracowuje siatkę

handlarzy narkotyków. Sara Linton nie zna szczegółów tego zlecenia, ale zostaje wciąg-

nięta w niebezpieczną rozgrywkę przez śmiertelne postrzelenie swojego pasierba Ja-

reda. 

W książce nie brak szokujących zwrotów akcji. Jest to nie tylko elektryzujący thriller, ale

także studium ludzkiej natury: co się dzieje, gdy dobrzy z natury ludzie są w brutalny

sposób skonfrontowani ze złem tego świata.

Autor: Justyna Krajewska / Tytuł: Warszawa w roz-

mowach / Wydawnictwo: Instytut Wydawniczy Erica

/ Gatunek: Literatura wspomnieniowa, varsaviana

„Warszawa w rozmowach” to swoisty wehikuł czasu,

który przenosi czytelnika do świata wielkiej, niezłomnej

stolicy. Wehikuł, który pozwala spojrzeć na miasto

oczyma ludzi, warszawiaków i bohaterów, w ustach któ-

rych nazwa miasta nabiera mistycznego znaczenia.

Sięgając w przeszłość dociera się do esencji świata

i wartości, które kształtowały pokolenia. Pewność włas-

nej tożsamości buduje to, kim jesteśmy, jest częścią

składową własnego jestestwa. Poznać historię miasta, które się kocha to zgłębianie włas-

nego Ja. Warszawa to serce artystycznego świata przeszłości. Warszawa to dusza nie-

złomnych jej bohaterów, walczących o nią bezkompromisowo. 

Spisane historie okraszone są obfitym materiałem zdjęciowym z prywatnych archiwów,

co stanowi bezcenny dodatek, unaoczniający fragmenty najpiękniejszych lat życia roz-

mówców. Swoje osobiste wpisy, zadedykowali swojemu miastu – Warszawie.

Autor: Joy Fielding / Tytuł: Morderstwa nad Sha-
dow Creek / Wydawnictwo: Świat Książki / Gatu-

nek: Thriller obyczajowy
W wyniku nagłej zmiany planów, niezbyt dobrana grupa

osób wybiera się na wycieczkę w góry. Jej uczestnikami

są: Valerie, wkrótce rozwódka, jej nastoletnia zbuntowana

córka Brianne, dwoje ekscentrycznych przyjaciół Melissa

i James oraz Jennifer… nowa narzeczona męża.

Valerie usiłuje się uporać z żalem do męża, a także z za-

zdrością wobec jego młodej i ładnej partnerki. Jennifer zaś

boryka się z paroma poważnymi życiowymi problemami.

Natomiast szesnastoletnia Brianne otwarcie buntuje się przeciw matce i gubi się w utka-

nej przez siebie sieci sekretów i kłamstw.

Jak zawsze Joy Fielding udało się stworzyć książkę, którą czyta się dosłownie w jedno

popołudnie. Pomieszanie wątku obyczajowego z emocjonalnością oraz elementami thril-

lera doskonale kształtuje nastrój, oddawany już przez sam tytuł książki. Choć nie ma

tutaj skomplikowanych wątków kryminalnych, to czytelnika czeka kilka momentów za-

skoczenia, a wszechogarniające zło i proste okrucieństwo, wydają się przemawiać sil-

niej niż najbardziej wymyślne tortury i intrygi.

Czytelnicy
polecają

Autor: Sławomir Koper / Tytuł: Żony Bogów. Sześć

portretów żon sławnych pisarzy / Wydawnictwo:

Czerwone i Czarne / Gatunek: Biografie

Czytelnik zna sławnych pisarzy jako wielkich artystów,

bliskich doskonałości. Żony, żyjąc w cieniu sławnych

mężów, widziały na co dzień wszystkie ich słabości, lęki,

niedoskonałości natury. Przymykały oczy na kaprysy, wy-

baczały zdrady, homoseksualne skłonności, leczyły z de-

presji. 

Lekturę czyta się oczywiście jak zwykle przyjemnie,

zwłaszcza, jeśli ktoś wcześniej nie poznał biografii pisa-

rzy ani ich dzieł. Forma przystępna, ciekawostki sypią się jak z rękawa, a i nie brakuje

opisów spraw bardzo intymnych.
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Czytelnicy
polecają

Autor: Kristina Ohlsson / Tytuł: Szklane Dzieci /

Wydawnictwo: Media Rodzina / Gatunek: Hor-

ror z wątkiem kryminalnym

Główna bohaterka, 12-letnia Billie, po śmierci ojca

przeprowadza się do rodzinnego miasteczka matki, do

starego, nieprzyjemnego domku, owianego niepoko-

jącą legendą. Zanim dziewczynka ją pozna, obserwuje

wiele przerażających ją zjawisk – bujający się żyrandol,

poprzestawiane przedmioty, odcisk ręki na zakurzonym

stole, ostrzeżenia i pogróżki wypisywane na starym ko-

miksie… Dorośli oczywiście nie dają wiary jej opowie-

ściom. Wspierają ją jednak przyjaciele – Simona

i Alladin. Razem odkrywają smutną historię domu, w którym mieszkały kiedyś tytułowe

„Szklane dzieci”. Lektura trzyma w napięciu a umiejętnie wykreowana atmosfera budzi

dreszcze.

Książka stanowi pierwszy tom serii o tajemniczych i niesamowitych przygodach trójki

nastolatków ze szwedzkiego miasteczka.

Autor: Jon and Tucker Nichols / Tytuł: Szczęka Al-

freda / Wydawnictwo: Dwie Siostry / Gatunek:

Książka obrazkowa

Zwariowana książka obrazkowa dla wszystkich bałagania-

rzy i tych, którzy kochają porządek. Tytułowy gadżet zagi-

nął w przepastnych zbiorach, roztrzepanego właściciela. By

odnaleźć zaginioną szczękę i wreszcie spożyć jakiś posiłek,

Alfred próbuje, za radą sióstr jakoś posortować wszystkie

przedmioty, w których oprócz ubrań, narzędzi, portretów

i zapasów jedzenia, znalazły się zagadkowe zęby. 

Bardzo rozrywkowa lektura ćwicząca spostrzegawczość

i umiejętność dzielenia przedmiotów według rozmaitych

kategorii. Książka wydana w twardej oprawie, na grubym papierze, szyta. Z dużą, wyraźną

czcionką.

Autor: Piotr Socha / Tytuł: Pszczoły / Wydawnic-

two: Dwie Siostry / Gatunek: Album przyrodniczy
Książka zaprasza do magicznego królestwa pszczół.

Przyglądając się z bliska, jak są zbudowane, zagląda-

jąc do ich domu, poznamy ich zwyczaje. Na książkę

składa się ponad 30 rozkładówek w dużym formacie,

z których każda to misternie skomponowana plansza.

Kolorowe ilustracje są pełne szczegółów, a krótki przy-

stępny tekst nie tylko objaśnia to, co się na nich znaj-

duje, ale też zawiera wiele dodatkowych informacji

i ciekawostek. Zobaczymy, jak tańczą i dowiemy się, kiedy i po co to robią. 

Zarówno autorowi rysunków jak i treści udało się z sukcesem połączyć walory eduka-

cyjne z rozrywką. Bliższe zapoznanie się ze szczegółami ilustracji wywoła uśmiech na

twarzy czytelnika w każdym wieku.

Autor: Aina Bestard / Tytuł: Co kryje las? / Wy-

dawnictwo: Tatarak / Gatunek: Literatura fami-

lijna

„Co kryje las?” – interaktywna książka dla dzieci po-

wyżej 3 roku życia. 

Proste, oszczędne ilustracje odkrywają swe tajemnice

i bogactwo po użyciu kolorowych filtrów – trzech, „ma-

gicznych” szkieł powiększających. Obrazki zamieniają

się w żywą, barwną opowieść o życiu lasu i jego

mieszkańców. Książka nie tylko bawi swoją „ma-

giczną” formą, ale też tłumaczy podstawowe zjawiska przyrodnicze: deszcz, suszę,

zależności między poszczególnym częściami ekosystemu.

Przeurocza, pouczająca i zabawna książeczka do lektury familijnej.

Autor: Barbara Kosmowska / Tytuł: Panna FOCH

/ Wydawnictwo: Nasza Księgarnia / Gatunek:

Powieść obyczajowa

Po przeprowadzce do Wiśniowej Góry Pola zdecydo-

wanie traci humor. Musi zostawić w Warszawie naj-

lepszą przyjaciółkę i modnego Julka, do którego

wzdychają wszystkie dziewczyny. Co można robić

w fasolowym raju, gdzie tata zamierza zostać ho-

dowcą roślin strączkowych, mama robi bezpłatny

przegląd zębów sąsiadom, bliźniaki malują dom na

buraczkowo, a Czarny Kieł dzielnie im pomaga w zna-

czeniu farbą nowego terytorium? Co gorsza, na horyzoncie pojawia się pewien gburo-

waty osobnik, a wraz z nim nowe przezwisko, które pasuje do Poli jak ulał: Panna Foch.

Ponurak i królewna zdołają się jednak w końcu dogadać, gdy ten pierwszy zmieni czarne

kalosze na trampki, a ta druga włoży różowe okulary...

„Panna Foch” to pełna humoru opowieść o nastoletniej Poli, której za sprawą przepro-

wadzki życie obraca się do góry nogami. Autorka dostarcza tematów do refleksji, a i po-

wodów do śmiechu. Pozwala pogodzić się z sytuacją tym, którzy muszą opuścić znane

sobie środowisko i rozpocząć życie w nowym miejscu.

Autor: Martin Widmark / Tytuł: Wyspa obłąkanych

/ Wydawnictwo: Wydawnictwo Zakamarki / Ga-

tunek: Detektywistyczno-przygodowa

Na zapleczu zakładu zegarmistrzowskiego Dawid i La-

risa są widzami niezwykłego przedstawienia lalko-

wego. Jak to możliwe, by na scenie działo się to,

o czym właśnie myślą? I kim jest mężczyzna w białym

kitlu stojący w cieniu za kulisami?!

Dawid i Larisa to nowa seria Martina Widmarka – au-

tora bestsellerowej serii Biuro Detektywistyczne Las-

sego i Mai. Tym razem książki przeznaczone są dla nieco starszych czytelników,

a zatem wszystkich tych, którzy nauczyli się czytać, poznając kolejne przygody Lassego

i Mai, i chcą przejść na kolejny poziom czytelniczych wyzwań i doznań.

Dawid i Larisa to świetnie skonstruowane, trzymające w napięciu historie, w których

wątek detektywistyczno-przygodowy prowokuje do refleksji nad współczesnym świa-

tem i mechanizmami jego funkcjonowania.

Bohaterowie, uwikłani w skomplikowane intrygi, zmuszeni są do postawienia sobie

pytań dotyczących ludzkiej egzystencji. Ciekawe tło przygód nastolatków Dawida

i Larisy stanowi problematyka popularnonaukowa, np. eksperymenty genetyczne czy

ekologia.



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 czytelni-
ków 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

Kolejne półrocze działalności BIPIK-u w Wypożyczalni dla Do-
rosłych i Młodzieży nr 3, mieszczącej się przy ul. Waszyngtona
2b pokazało, jak ważne i potrzebne są konsultacje kompute-
rowe dla Seniorów. Spotkania w ramach projektu „Doradca
Cyfrowy”, które odbywają się od czerwca ubiegłego roku, cieszą
się niesłabnącym zainteresowaniem. Pomimo tego, że spotka-
nia odbywają się dwa razy w tygodniu po trzy godziny, chętnych
nie brakuje. Zdarza się, że okres oczekiwania na konsultację
sięga nawet dwóch miesięcy. Fakt ten dobitnie dowodzi, że Se-
nior chce być i jest aktywny. 

Równie dużym zainteresowaniem cieszą się działania eduka-
cyjno-kulturalne, które stanowią ważną pozycję w działalności
placówki. W pierwszym półroczu 2016 odbyło się kilka spot-

kań, m.in. poetycko-muzyczne z gitarą w tle, w wykonaniu pra-
cowników bibliotek południowo-praskich, wieczór przybliżający
poezję Księdza Jana Twardowskiego, a także recytacja frag-
mentów wielkiej literatury polskiej, które zaprezentowała ak-
torka Małgorzata Kunowska. 

W Bibliotecznym Punkcie Informacji Kulturalnej pomagamy
mieszkańcom uzyskać informacje o ciekawych wydarzeniach, które
odbędą się w Warszawie. Raz w miesiącu przygotowujemy Infor-
mator Kulturalny z aktualnym wydarzeniami godnymi polecenia.

Podczas odbywających się w dniach 27–31 lipca w Warszawie
Diecezjalnych Światowych Dni Młodzieży, zachęcamy do od-
wiedzenia naszej placówki przy Stadionie Narodowym, gdzie
znajdować się będzie punkt informacyjny.

tel. (22) 617 52 44
bp3@bppragapd.pl, bipik@bppragapd.pl 

Godziny otwarcia BIPIKu i Biblioteki:
Poniedziałek, Środa, Piątek 13.00–19.00

Wtorek, Czwartek 10.00–16.00

KONTAKT

BIBLIOTECZNY PUNKT
INFORMACJI KULTURALNEJ
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WRZESIEŃ – LISTOPAD

CYKLICZNE ZAJĘCIA KLUBOWE DLA DZIECI

CYKLICZNE ZAJĘCIA KLUBOWE DLA DOROSŁYCH

Klub Zająca
– Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 55

Klub Olbrzyma
– Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 45

Klub Hipcia
– Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 16

Klub Mikołajka
– Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 42

WARSZTATY JĘZYKOWE DLA SENIORÓW

KURSY KOMPUTEROWE DLA SENIORÓW

język angielski
język niemiecki

na poziomie podstawowym 

BIBLIOTECEW

Dyskusyjny Klub Książki
– pierwsza środa miesiąca

Klub Miłośników Książki Mówionej
– druga środa miesiąca

Klub Podróżnika TRAMPEK
– ostatnia środa miesiąca

m.in.

więcej na www.bppragapd.pl

Zajęcia cykliczne:

Praska Jesień Czytelnicza

Do akcji przystąpiły:

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

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

W Bibliotece dzieci uczestniczyć będą:

n w warsztatach edukacyjnych
nw zajęciach Nadwiślańskiego Uniwersytetu Dziecięcego
nw warsztatach poznawczo-kulinarnych
nw konkursach gier planszowych

W Dziale Komputeryzacji i Edukacji Informatycznej:

nw warsztatach komputerowych
nw konkursach gier edukacyjnych oraz grach na konsoli

LATO

MIEŚCIE
w BIBLIOTECE

LATO

MIEŚCIE
w BIBLIOTECE

zapraszamy

W ramach której zapraszamy, m.in. na :

n 12.10 godz. 18.00 Wykład Rafała Wodnickiego
„Historia dzielnicy Praga-Południe”

n 18.10. godz.18 Wieczór z Fryderykiem Chopi-
nem poprowadzi dr Irena ÜLKÜ

n 27.10 „Dzień z książką i kulturą Turcji”

Wydarzenia będą miały miejsce
w Bibliotece Publicznej im. Z.J. Rumla
ul. Meissnera 5




