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Filie i Oddziały Biblioteki Publicznej im. Z. J. Rumla w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
Wypożyczalnie dla Dorosłych i Młodzieży

Kontakt

Godziny pracy

Wypożyczalnia nr 3
al. Waszyngtona 2b

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

poniedziałek, środa, piątek
wtorek, czwartek

13.00–19.00
10.00–16.00

Wypożyczalnia nr 18
ul. Grochowska 118

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

poniedziałek, środa, piątek
wtorek, czwartek

13.00–19.00
10.00–16.00

Wypożyczalnia nr 19
ul. Witoszyńskiego 2

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

poniedziałek, środa, piątek
wtorek, czwartek

13.00–19.00
10.00–16.00

Wypożyczalnia nr 24
ul. Grochowska 279

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

poniedziałek, środa, piątek
wtorek, czwartek

13.00–19.00
10.00–16.00

Wypożyczalnia nr 40
ul. Paca 46

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

poniedziałek – piątek

10.00–19.00

Wypożyczalnia nr 44
ul. Grochowska 333a

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

poniedziałek, środa, piątek
wtorek, czwartek

13.00–19.00
10.00–16.00

Wypożyczalnia nr 62
ul. Egipska 7

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

poniedziałek – piątek

10.00–19.00

Wypożyczalnia nr 66
ul. Angorska 14

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

poniedziałek, środa, piątek
wtorek, czwartek

13.00–19.00
10.00–16.00

Wypożyczalnia nr 78
ul. Majdańska 5

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

poniedziałek – piątek

10.00–19.00

Wypożyczalnia nr 89
ul. Grochowska 202

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

poniedziałek – piątek

10.00–19.00

Wypożyczalnia nr 90
ul. Rozłucka 11a

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

poniedziałek, środa, piątek
wtorek, czwartek

13.00–19.00
10.00–16.00

Wypożyczalnia nr 92
ul. Biskupia 50

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

poniedziałek, środa, piątek
wtorek, czwartek

13.00–19.00
10.00–16.00

Wypożyczalnia nr 94
ul. Meksykańska 3

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

poniedziałek– piątek

10.00–19.00

Wypożyczalnia nr 100
ul. Zwycięzców 46

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

poniedziałek, środa, piątek
wtorek, czwartek

13.00–19.00
10.00–16.00

Wypożyczalnia nr 110
ul. Abrahama 10

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

poniedziałek, wtorek, czwartek
środa, piątek

14.00–19.00
9.00–14.00

Biblioteki dla Dzieci i Młodzieży

Kontakt

Biblioteka nr 2
ul. Witoszyńskiego 2

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

poniedziałek, środa, piątek
wtorek, czwartek

Godziny pracy
13.00–19.00
10.00–16.00

Biblioteka nr 16
ul. Walewska 7a

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

poniedziałek, środa, piątek
wtorek, czwartek

13.00–19.00
10.00–16.00

Biblioteka nr 42
ul. Biskupia 50

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

poniedziałek, środa, piątek
wtorek, czwartek

13.00–19.00
10.00–16.00

Biblioteka nr 45
ul. Meksykańska 3

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

poniedziałek – piątek

10.00–19.00

Biblioteka nr 47
ul. Paca 46

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

poniedziałek – piątek

10.00–19.00

Biblioteka nr 55
ul. Egipska 7

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

poniedziałek – piątek

10.00–19.00

Biblioteka nr 67
ul. Abrahama 10

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

poniedziałek, wtorek, czwartek
środa, piątek

14.00–19.00
9.00–14.00

Oddziały

Kontakt

Dzielnicowa Czytelnia Naukowa nr V
ul. Meissnera 5

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

poniedziałek – piątek
sobota

10.00–20.00
9.00–15.00

Wypożyczalnia
Zbiorów Obcojęzycznych
ul. Meissnera 5

tel. (22) 613 62 73
w. 112 (film, muzyka)
w. 114 (ksiąźki obcojęzyczne)
w. 115 (zbiory British Council)
e-mail: wzo@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

w numerze
Biblioteka w pejzażu życia kulturowego
Pragi-Południe
Wyspa w centrum Warszawy cz. 2
Porozmawiajmy z…
Poetycką ścieżką przez życie
– rozmowa z Dorotą Jolantą Szumilas
Pamiętajmy o Ogrodach – 100-lecie
przyłączenia Grochowa, Saskiej Kępy
i Gocławia do Warszawy
Prezentacje:
Biblioteczny Pakiet Warsztatowy
Wszyscy jesteśmy z Wawra
Nowe trendy
Europejski Dzień Języków 2016
Turcja znana i nieznana.
Dzień z książką i kulturą Turcji

Szanowni Czytelnicy,
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Chrzest Polski wg Karola Bunscha
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Bibliotekon Praski. Magazyn Bibliotek Publicznych
na Pradze-Południe
Wydawca: Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla
w Dzielnicy Praga-Południe m.st.Warszawy
03-982 Warszawa, ul. Meissnera 5

Oddajemy w Państwa ręce już 14 numer Bibliotekonu,
który, co odnotowujemy z wielką radością, spotyka się
z Państwa pozytywnym odbiorem i zainteresowaniem.
Mijający, 2016 rok, obﬁtował w rocznicowe obchody związane, zarówno z 100-rocznicą przyłączenia Grochowa, Saskiej Kępy i Gocławia do Warszawy, ale także 1050. rocznicą
Chrztu Polski. Oba te wydarzenia akcentowane były wielokrotnie w tegorocznej działalności praskiej Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla. Państwa uwadze
polecamy artykuł, relacjonujący wydarzenie – Ogrody literackie, które Biblioteka przeprowadziła w dniach 18–19
czerwca, podczas dzielnicowych obchodów Od 100 lat
w Warszawie, zorganizowanych w Parku Skaryszewskim.
Na uwagę zasługuje także trzecia część spaceru po Dzielnicy Praga-Południe. Tym razem autor szczegółowo
przedstawia dzieje Saskiej Kępy. W tekście zawarte są
ciekawostki historyczne, te bardziej oraz mniej znane.
Ale nie tylko o historii Pragi-Południe będą mieli Państwo
okazję przeczytać w najnowszym numerze naszego
pisma. Równie ciekawy artykuł dotyczy historii Wawra
oraz 20-lecia wawerskiej Biblioteki Publicznej.
Wraz z kolejnymi numerami Bibliotekonu pracujemy nad
tym, aby zaspokajać różnorodne gusta i potrzeby każdego
Czytelnika. Dlatego też numer 14 poszerzyliśmy o nową
rubrykę Rozmowa z… Naszym pierwszym rozmówcą
jest pani Dorota Jolanta Szumilas, autorka, m.in. tomików poezji i opowiadań. Bibliotekon objął patronatem jej
ostatnią książkę, pt. „Wojtek i jego pies Dżeki”.
Wszelkie informacje dotyczące bieżącej działalności Biblioteki, znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej www.bppragapd.pl
W związku z kończącym się, 2016 rokiem, pragnę życzyć
wszystkim Czytelnikom, Przyjaciołom Biblioteki oraz
mieszkańcom dzielnicy, realizacji planów, zarówno tych zawodowych, jak i prywatnych oraz wszelkiej pomyślności
w nadchodzącym, 2017 roku.

Dyrektor: Mirosława Majewska
Sekretarz redakcji: Katarzyna Chacińska
Zespół redakcyjny: Anna Gawkowska-Kowalik, Ewa Korulczyk,
Wiesława Krynicka, Iwona Mamińska oraz pracownicy Biblioteki
(22) 671 04 51 w. 117, e-mail: bibliotekon@bppragapd.pl

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

Okładka: Edward Lutczyn
Druk: Drukarnia Jantar
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Wyspa

W CENTRUM WARSZAWY

cz. 2

Z Gocławia tylko krok na Saską Kępę.
O niej to pisali Bolesław Prus i Miron
Białoszewski, osobne zaś książki – dostępne w naszych oddziałach – poświęcili
Hanna Faryna-Paszkiewicz czy Waldemar Łysiak.
Czy wiecie, Drodzy Czytelnicy, że stulecie
przyłączenia Saskiej Kępy do Warszawy tak
naprawdę powinno być jubileuszem ponownego włączenia tych terenów do stolicy? Już słyszę te głosy: Jak to? Dlaczego?
Zatem śpieszę z odpowiedzią.
Saska Kępa zwana była początkowo
Kępą Solecką, gdyż właśnie do wsi Solec
należała. 26 V 1382 roku książę mazowiecki Janusz I kupił te tereny i włączył
w obszar Warszawy. Marek Marian Drozdowski, wybitny varsavianista związany
z Kępą od wielu, wielu lat, tak pisał w jednym z artykułów opublikowanych na łamach „Stolicy” (12/1977): Pod względem
kościelnym Kępa razem z Solcem należała do paraﬁi św. Jana, od roku 1411 do
jej ﬁlii, paraﬁi soleckiej, a od 1593 roku,
po zalania kościółka na Solcu, do paraﬁi
ujazdowskiej, której centrum stanowił
kościółek drewniany, stojący na miejscu
dzisiejszego Belwederu.
Do końca XVI wieku był tu praktycznie
jedynie las, pełen starych dębów, topoli
i – ponieważ każde wezbranie Wisły kończyło się zalaniem tych wodą – wierzb,
zaś na obrzeżach najdalej odsuniętych od
rzeki, gdzieniegdzie rozsiane były łąki.
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Drewno stąd było wykorzystywane, m.in.
do utwardzenia nawierzchni Krakowskiego Przedmieścia.
Pod koniec 1628 roku rajcy, ławnicy
i członkowie gminy warszawskiej, oﬁcjalnie pozwolili się osiedlić tu… No właśnie,
kto dobrze czuł się na podmokłych terenach? Oczywiście, Holendrzy. Wtedy to
pojawiła się nazwa Kępa Holenderska lub
po prostu Olędry. Wówczas to na łąkach
znalazła się rogacizna, zaś przybysze zajęli się produkcją masła, sera oraz
uprawą jarzyn. Niestety, wszystko skończyło się ćwierć wieku później. Zatargi,
głównie na tle religijnym oraz niszczące
wylewy rzeki sprawiły, że dzierżawcy poszukali sobie innego miejsca do zamieszkania. Do tego doszły ogromne zniszczenia
w czasie potopu szwedzkiego i wspomnianej już wcześniej bitwy. Warto w tym
miejscu zauważyć, że bitwa ta została
upamiętniona. Obelisk z charakterystycznym krzyżem, wzniesiony na początku XX wieku (a według lokalnych
przekazów dużo, dużo wcześniej), znajduje się przy Wale Miedzeszyńskim, za
ul. Afrykańską w stronę Mostu Siekierkowskiego (przy dawnym Wale Gocławskim, którego fragment zachował się
jeszcze przy samym wjeździe na Gocław).
Kilkanaście lat później, w 1676 roku,
część Kępy, zwanej wówczas Kępą Kawczą ze względu na gniazdujące tu ptactwo, nabył Szkot, Christian Makin.

Następnie bardzo często zmieniała właścicieli, będąc dzieloną na mniejsze części. Krótko,jednym z nich, był Jakub
Sobieski, który tu właśnie, po śmierci
swego ojca, króla Jana III Sobieskiego,
zgromadził swoich zwolenników i bezskutecznie czekał na objęcie tronu Polski.
Kolejny cios dotknął Saską Kępę podczas wielkiej wojny północnej na początku
XVIII wieku, kiedy to właśnie tu stacjonowały wojska. Różne wojska – szwedzkie, saskie i moskiewskie, a te ostatnie,
z dział tu ustawionych, w 1704 roku
ostrzeliwały Zamek Królewski.
Nie zapominajmy, że chociaż dzierżawiona, Saska Kępa cały czas należała do
Warszawy! Skrzętnie wykorzystał to August II Mocny, który upodobał sobie to
miejsce do licznych biesiad suto zakrapianych alkoholem. Tradycję tę kontynuował jego syn, August III Sas (stąd
dzisiejsza nazwa i nazwa jednej z głównych ulic), chętnie udostępniając ją
latem na liczne uroczystości rodzinne, zaś
zimą na… zawody łyżwiarskie. Władca
tak zapisał się w pamięci ówczesnych
dzierżawców i mieszkańców, że ci,
w dowód wdzięczności, ubitą drogę,
jedną z nielicznych, nazwali ją jego imieniem i dopiero w 1927 roku otrzymała
obowiązującą do dziś nazwę Zwycięzców.
Kolejne spustoszenie przyniosło temu
miejscu Powstanie Kościuszkowskie. Podczas walk, których dowódcą był gen. Za-

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
jączek, poległo wielu żołnierzy. Zostali oni pochowani w jednym, zbiorowym grobie, odkrytym tu sto lat później.
Początek XIX wieku wcale nie był łaskawszy. Prawie coroczne
wylewy Wisły sprawiały, że miejsce to nie wzbudzało większego
zainteresowania. Dopiero w 1806 roku wieczystymi dzierżawcami stali się małżonkowie Habelman, którzy dość szybko podzielili teren na trzy i sprzedali go. Nowi właściciele od razu
wykarczowali dębowy las, gdyż był wówczas ogromny zbyt na
dobre drewno – Praga odbudowywała się po zniszczeniach powstańczych. Następnie wznieśli tamy i wały chroniące Kępę
przed powodzią. I już wydawało się, że powróci tu życie –
w 1827 roku mieszkało tu 114 osób w 14 domach (wg cytowanego tu już „Słownika geograﬁcznego Królewska Polskiego i innych krajów słowiańskich”) – kiedy wybuchło Powstanie
Listopadowe. Drewniane domy zostały spalone podczas Bitwy
Grochowskiej. Odbudowano je jednak dość szybko i Saska Kępa
powoli zaczęła powracać do charakteru z czasów saskich. Pojawiły się karczmy z przekąskami i alkoholem, było tu również
coś na kształt wesołego miasteczka, z licznymi huśtawkami, karuzelami i innymi, nie zawsze bezpiecznymi, urządzeniami.
Rozwinął się transport rzeczny, wszak z lewego brzegu Wisły
nie było sposobności dostać się tu inaczej, niż łodzią spacerową
czy żaglówką. Tłumy ludzi, szukające uciechy, dawały przewoźnikom całkiem pokaźny zysk.
I kolejny cios. Chyba najbardziej tragiczny w dziejach tego
miejsca. Powstanie Styczniowe. 2 III 1864 roku – ukaz carski
uznał mieszkańców Saskiej Kępy za włościan. Teren został
uwłaszczony, wydzielony z Warszawy, po czym natychmiast
przyłączony – jako podmiejska wieś – do Wawra. Cóż tu się
działo przez te ponad pół wieku? Nadal było to miejsce rekreacyjne. Wesołe miasteczka, liczne karczmy z ogródkiem kawiarnianym i salą koncertowo-taneczną, a nawet cyrk, uwieczniony
na jednym z obrazów przez Franciszka Kostrzewskiego. Chętnie bywał tu Henryk Sienkiewicz i Adolf Dygasiński, widywano
też malarza Aleksandra Gierymskiego.
Pojawiły się liczne kolonie, z których najsłynniejszymi były
niewątpliwie „Pod Dębem” (skrzyżowanie dzisiejszych ulic
Wandy i Meksykańskiej) oraz „Prado” (okolice placu Przymierza i Radziłowskiej). Jednak ziemię na Kępie mogli kupować jedynie rolnicy. Poza sezonem hodowano tu więc bydło, na
obrzeżach trudniono się ogrodnictwem i warzywnictwem.
Nadzieją na dalszy rozwój była budowa Trzeciego Mostu.
Mowa, rzecz jasna o Moście Poniatowskiego, powstałym w latach 1905-13. Ponowne włączenie jej w granice Warszawy
w 1916 roku stało się impulsem do lepszego wykorzystania tego
miejsca. Trwało to jednak kilka lat. Tereny były dzielone na
mniejsze działki i sprzedawane za coraz większe pieniądze.
W latach ‘30 ceny gruntu były tu wręcz horrendalne.
I znów sięgam do starego rocznika „Stolicy”, dokładnie
sprzed 66 lat. Wówczas to Jerzy Skarżyński pisał: Mieszkania
zamożniejszych sfer mieszczaństwa koncentrowały się wzdłuż
głównej arterii dzielnicy, ul. Francuskiej oraz w najbliższym jej
sąsiedztwie. Tutaj była oczywiście i kanalizacja i chodniki oraz
nawierzchnia. Na krańcach, zamieszkałych raczej przez ludność uboższą, sytuacja przedstawiała się znacznie gorzej. Zamiast kanalizacji – szamba, czasem brak sieci elektrycznej,
zamiast chodników i jezdni asfaltowej – wyboje i bajora.
ciąg dalszy nastąpi
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POROZMAWIAJMY z…

Poetycką ścieżką przez życie
– rozmowa z Dorotą Jolantą Szumilas
Dorota Jolanta Szumilas – poetka
i pisarka. Autorka kilku tomików poezji, w tym w tł. na języki obce. Członek kilku stowarzyszeń literackich,
w tym: Autorów Polskich oraz Polskiego Stow. Haiku. Publikowała na
łamach kilku pism, m.in. Poezji Dzisiaj, Gazety Kulturalnej, Podlaskiego
Kwartalnika Kulturalnego, Prac Pienińskich, Kuzu, na portalu Pisarze.pl
oraz w periodyku Temat : literatura,
ﬁlologia, sztuka.

Jak rozpoczęła się Pani przygoda z pisaniem? Dlaczego zdecydowała się Pani
na taki sposób samorealizacji?
Wiersze zaczęłam pisać „do szuﬂady” zaraz po maturze. Nie myślałam wówczas o ich
publikacji. Dopiero w 2006 roku, własnym nakładem, wydałam tomik wierszy, Mała cicha
kropla. Kolejne tomiki ukazały się nakładem Wydawnictwa Miniatura z Krakowa. Zbiegło
się to w czasie z publikacją mojego wiersza w miesięczniku Poezja Dzisiaj. Pamiętam,
że było to niesamowite przeżycie. Moje wiersze znalazły się ostatnio w kilku antologiach,
w tym w Antologii poetów polskich 2016, wydanej przez Pisarze.pl.
Pisanie jest na pewno rodzajem samorealizacji. W każdym człowieku pewne emocje,
uczucia szukają ujścia. Poezja daje taką możliwość – można wypowiedzieć je w takiej
formie, by i Czytelnik mógł znaleźć coś dla siebie.
Skąd czerpie Pani inspiracje do swojej twórczości?
Nie szukam inspiracji na siłę. Jeżeli się pojawi, próbuję ją ująć w słowa. Na pisanie muszę
także znaleźć czas poza pracą zawodową i innymi obowiązkami. Jest to jednak pasjonujące zajęcie, dzięki któremu pozostanie po mnie ślad na ziemi…
Dlaczego na głównych odbiorców swojej twórczości wybrała Pani dzieci?
Moja dotychczasowa twórczość była skierowana głównie do osób dorosłych. Wydałam kilka
tomików poezji oraz zbiór mikro-opowiadań. Dwie książeczki napisałam dla dzieci po dwukrotnym pobycie w Schronisku na Paluchu. Były to moje wizyty adopcyjne – adoptowałam
dwa kotki w odstępie ok. 3 tygodni. Pomyślałam sobie wówczas, że warto ideę adopcji
zwierząt przybliżyć dzieciom. Oczywiście, nie chodzi o to, by wszyscy rodzice od razu adoptowali zwierzęta. Chodzi mi raczej o ideę, by schronisko zaistniało w świadomości dzieci
i pozostało w ich pamięci także wtedy, jak dorosną. Pierwsza książeczka, Szałwia i Munio
ze Schroniska „Na Paluchu” – wydana przez Wydawnictwo Armagraf – to rymowana opowieść o moich kotkach, a dokładnie o pierwszych ich chwilach w nowym domu. Nazwę
schroniska umieściłam za zgodą Dyrekcji placówki. W książeczce znajduje się także krótka
informacja o Schronisku. Druga – Wojtek i jego pies Dżeki – wydana w Wydawnictwie Literackim Białe Pióro – to opowiadanie o chłopcu, który koniecznie chce mieć psa. Rodzice
ostatecznie się zgadzają, ale stawiają bohaterowi kilka warunków wynikających z faktu
bycia opiekunem pieska. A opieka łączy się z odpowiedzialnością za zwierzę. Ostatnim warunkiem rodziców było wzięcie psa ze schroniska. Motyw adopcji jest tu także widoczny.
W swojej ostatniej książce Wojtek i jego pies Dżeki, a także w całej Pani twórczości, pojawia się temat przyjaźni i relacji: człowiek – zwierzęta. Co spowodowało zainteresowanie tą relacją?
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Temat zwierząt jest bardzo nośny i obrazowy, szczególnie dla dzieci. Pokazując świat
zwierząt można przekazać pewne idee. Zwierzęta są zależne, w dużej mierze, od ludzi.
Odpowiednie traktowanie zwierząt mówi nam coś o człowieku. Pozytywne podejście
i troska powodują, że zyskuje się naprawdę wiernych przyjaciół, co dzieciom można i należy pokazywać. Innym tematem, który też jest mi bliski, to pokazanie dzieciom, że należy opiekować się osobami starszymi. Dzieci patrzą na swoich rodziców i często
powielają wzorce.
Jest Pani z wykształcenia bibliotekarzem. Skąd u Pani ta pasja?
W bibliotekarstwie pracuję ponad 20 lat. Na początku lat 90-tych XX w. przez jakiś czas
szukałam pracy. Udało mi się ją zdobyć w bibliotece jednej z warszawskich uczelni. I tak
już zostałam w tym zawodzie. Zresztą, widocznie było mi to pisane. W dzieciństwie bawiłam się w bibliotekę. Wszystkie swoje dziecinne książki ponumerowałam i potworzyłam coś w rodzaju kart katalogowych. Jeszcze mam kilka książek z tego okresu, właśnie
z wpisanym przeze mnie numerem. Pozostały w mojej biblioteczce książki z dedykacjami. Te bez dedykacji przekazane zostały dalej, innym dzieciom.
Fascynuje się Pani Haiku. To ciekawe i nietuzinkowe hobby…
Uczęszczam do Szkoły Haiku KUZU, prowadzonej przez dr Agnieszkę Żuławską-Umedę.
Spotkania odbywają się raz w miesiącu. Uczymy się tworzyć tradycyjne, klasyczne haiku.
Jest one tłumaczone na język japoński, z tym, że jest to bardziej tłumaczenie kulturowe.
KUZU to nazwa japońskiego pisma haiku. Niektóre z naszych haiku są tam publikowane.
Haiku to krótka forma poetycka. Zawsze lubiłam zwięzłe teksty. Pamiętam, że w szkole
moje wypracowania były zawsze krótkie. Ujmowałam sedno sprawy w mniejszej ilości
słów i zdań. Ważne jest także tzw. kigo – czyli słowo, wyrażenie wskazujące na porę
roku. Powinno być jedno w całym haiku. Ważna jest także budowa: 5–7–5 sylab. To bardzo ciekawa przygoda literacka.
Jak zachęci Pani Czytelników do sięgnięcia po tę, traktowaną przez wielu po macoszemu formę literacką, jaką jest poezja?
Poezja na pewno ma swoją grupę odbiorców. Nie jest tak popularna, jak proza. Może być
także trudniejsza w odbiorze. Obecnie jednak wielu poetów publikuje: są to autorskie
tomiki, udział w antologiach, almanachach, pismach literackich, czy na blogach, na Facebooku. Istnieje zatem potrzeba takiej ekspresji twórczej. Dlatego wśród czytelników –
można przypuszczać – zaistnieje także chęć jej czytania. Niemniej poezja wymaga chwili
na reﬂeksję. W zabieganym świecie tego czasu jest coraz mniej. Ale właśnie czytanie poezji może spowodować zwolnienie tempa życia, wyciszenia.

Książka objęta Patronatem

Magazyn Bibliotek Publicznych na Pradze-Południe

Pamiętajmy
oogrodach
100-lecie przyłączenia Grochowa
Saskiej Kępy i Gocławia do Warszawy
| Katarzyna Chacińska, Biblioteka im. Z.J. Rumla

W ciepły i słoneczny weekend, 18–19 czerwca, w Parku Skaryszewskim, mieszkańcy Dzielnicy Praga-Południe świętowali
100-lecie przyłączenia Grochowa, Saskiej Kępy i Gocławia do
Warszawy. Na wielkim, rodzinnym pikniku, nie mogło zabraknąć również praskiej Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Jana
Rumla, która w ramach „Ogrodów literackich”, zlokalizowanych w pobliżu, będącego w pełnym rozkwicie Rozarium, przygotowała wiele interesujących wydarzeń.
W godz. 14:00–19:00 na najmłodszych czekały animacje literacko-plastyczne, przygotowane przez pracowników ﬁlii Biblioteki. Nie zabrakło propozycji dla miłośników literatury: kiermaszu
taniej książki, prowadzonego przez bibliotekarki, a także stoisk

wydawnictw: Alegoria, Bajki-Grajki i Literówka. Można było zamienić kilka słów z autorami, którzy odwiedzili nas w tych dniach,
a byli nimi: Andrzej Barański, Stanisław Kazikowski, Wojciech
Letki, Grażyna Małkowska, Danuta Parlak oraz Sławomir Stalmach. Stoisko Biblioteki przyozdobiły rozwieszone wokół cytaty
z wielkiej literatury polskiej i światowej, przy których chętnie zatrzymywali się, przechodzący w pobliżu uczestnicy festynu.
Piękna pogoda, zieleń parku i książka – to sprawdzona
i idealna propozycja na spędzenie weekendu. Było nam niezwykle miło, że wśród tylu atrakcji, przewidzianych w ciągu
tych dwóch czerwcowych dni, biblioteczne stoisko cieszyło się
dużym zainteresowaniem.

fot. Archiwum Biblioteki
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prezentacje >>>
B i b l i o t e k a – Un i w e r s y t e t e m

O t wa r t y m

Biblioteczny Pakiet Warsztatowy
| Milena Polak i Małgorzata Kalbarczyk, Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 55
Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 55,
mieszcząca się przy ulicy Egipskiej 7, od
wielu lat współpracuje z okolicznymi
szkołami oraz przedszkolami. Aby odpowiedzieć na rosnące zainteresowanie
uczniów i nauczycieli lekcjami bibliotecznymi, powstał Biblioteczny Pakiet
Warsztatowy, będący propozycją zajęć
edukacyjnych i kulturalnych, adresowanych do najmłodszych. Spotkał się on
z bardzo dużym zainteresowaniem wśród
wychowawców. Tylko w październiku
i w listopadzie w Bibliotece odbyło się 40
warsztatów o różnej tematyce, w których
wzięły udział dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.
Czym jest Biblioteczny Pakiet
Warsztatowy?
Jest to bogata oferta edukacyjna, która
daje nauczycielom możliwość zapoznania się z aktualnymi propozycjami lekcji
bibliotecznych. Dzięki pakietowi, który
drogą mailową wysyłany jest do wszyst-
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kich, zainteresowanych współpracą szkół,
wychowawcy mają możliwość wyboru interesujących ich tematów oraz rezerwacji dogodnych terminów.
W minionym roku powstały dwa odrębne pakiety biblioteczne: pierwszy
z ofertą zajęć wiosennych, drugi – jesiennych. W związku z dużym zainteresowaniem taką formą komunikacji,
niebawem powstanie kolejny – zimowy
pakiet warsztatowy. Każdy z nich podzielony jest na dwie zasadnicze części, obejmujące zajęcia kierowane do dzieci
w wieku przedszkolnym i szkolnym (klasy
I–III) oraz klasy starsze (IV–VI). Tematyka zajęć obejmuje, przede wszystkim,
zagadnienia zawarte w programie edukacyjnym szkół. Dzieci nauczą się odczytywać godziny, rozwiązywać proste
zadania matematyczne, dowiedzą się
czym jest przyjaźń, ciekawość, jakie czyhają na nie niebezpieczeństwa, odbędą
podróż do świata wyobraźni, wykonają

mniej lub bardziej skomplikowane prace
plastyczne. Wszystkie warsztaty odbywające się Bibliotece opierają się na ciekawych, godnych polecenia książkach,
takich jak – urzekająca „Ciocia Jadzia”,
autorstwa Elizy Piotrowskiej, czy zabawne „Bractwo-piractwo. Przygoda matematyczna” Natalii Usenko. Dla starszej
grupy polecamy w pakiecie „To się w głowie nie mieści” autorstwa Piotra Nowickiego czy książka Piotra Barsony „Historie
Mona Lizy”.
Głównym celem warsztatów, prowadzonych w ramach pakietu, jest upowszechnianie czytelnictwa wśród młodszej
i starszej młodzieży, poprzez pokazanie
biblioteki jako miejsca ciekawego, przyjaznego, bliskiego zainteresowaniom
i oczekiwaniom dziecka. Oferowane zajęcia rozwijają wyobraźnię, rozbudzają
ciekawość i chęć poznawania świata,
wspomagają naukę logicznego myślenia
oraz kształtują zdolności manualne.

prezentacje >>>
B i b l i o t e k a – Un i w e r s y t e t e m

O t wa r t y m

Wszyscy jesteśmy z Wawra

Wszyscy jesteśmy z Wawra
| Iwona Mamińska, Bibliotekarz Systemowy,
Ten dość ryzykowny wniosek wysnułam po pewnej sesji naukowej. W piątek, 2 grudnia 2016 r. w sali widowiskowej Mazowieckiego Instytutu Kultury przy ul. Elektoralnej, odbyła się
uroczystość 150-lecia Gminy Wawer oraz 20-lecia Biblioteki
w Dzielnicy Wawer. Po powitaniach i przemówieniach ważnych
dla dzielnicy osób, przyszła kolej na prezentacje historyków.
W grudniu 1866 r. w życie weszły przepisy ustanawiające nowy
podział administracyjny Królestwa Polskiego. Została formalnie
powołana do życia gmina Wawer w powiecie warszawskim, guberni warszawskiej.
I tu konsternacja; ówczesna gmina obejmowała wsie: Wygoda,
Glinki, Czaplowizna, Kozia Górka, Kaczy Dół (dziś Międzylesie),
Ząbki, Stara Miłosna, Kawęczyn, Grochów, Gocław, Gocławek,
Kamionek, Saska Kępa i Witolin, a więc większą część obecnej
Dzielnicy Praga-Południe!
A jakie były dalsze losy tej wiejskiej gminy?
W Wawrze ulokowano wówczas siedzibę urzędu gminy oraz
inną, ważną dla społeczności lokalnej instytucję, Sąd Pokoju.
Obydwa te urzędy mieściły się w drewnianym domu przy Trakcie
Brzeskim (obecna ul. Płowiecka), obok Karczmy Wawer (dzisiejszy hotel „Zajazd Napoleoński"). Wspomniana karczma „Wawer"
odegrała zresztą niebagatelną rolę w historii, od jej nazwy wywodzi się bowiem sama nazwa gminy, a potem dzielnicy. „Wawer" to
podobno nazwisko pierwszego właściciela tejże karczmy.
Wybór samego Wawra jako siedziby nowej gminy nie był przypadkowy. Wieś z karczmą znajdowała się w rejonie zbiegu trzech
ważnych traktów: brzeskiego, wołowego (do Lublina – dzisiaj
ul. Trakt Lubelski) i litewskiego (obecnie ul. Korkowa).
I tak to się zaczęło...
Następne akty administracyjne zmieniły, a nawet, z czasem, zlikwidowały Wawer jako gminę:
■ Reforma administracyjna w 1916 r. włączyła w granice Warszawy części Gminy Wawer, tj. Grochowa, Saskiej Kępy i Gocławia
■ Reforma administracyjna w 1951 r. włączyła większość obszarów Gminy Wawer i Letnisko Falenica do Warszawy
W ten sposób powstała duża gmina miejska (dzielnica),
Praga-Południe.

A to jeszcze nie koniec...
W zamyśle zorganizowania uroczystości, na którą miałam zaszczyt być zaproszona, tkwi jeszcze jedna zagadka: 20-lecie Biblioteki Wawerskiej. Czy to oznacza, że na terenie Wawra nie było
wcześniej żadnej biblioteki? Otóż nic bardziej mylnego; placówki
biblioteczne działały i miały się dobrze (niektóre powstały jako
jedne z pierwszych w odbudowującej się Warszawie), ale jako wypożyczalnie Dzielnicy Praga-Południe.
Nie zagłębiając się we wcześniejszą historię stolicy, dość stwierdzić, że w latach 1990–1994, Warszawa stanowiła związek siedmiu
(a od 1993 r. ośmiu) dzielnic-gmin (o statusie gmin, nazywanych
dzielnicami). Były to: Mokotów, Ochota, Praga-Południe, PragaPółnoc, Śródmieście, Wola, Żoliborz i od 1993 Ursus.
W wyniku reformy administracyjnej Warszawy w 1994 roku, nastąpił podział dzielnicy-gminy Praga-Południe na cztery dzielnice:
Wawer, Rembertów, Wesołą i pozostałą w znacznym okrojeniu,
Pragę-Południe.
W roku 1996 Urząd Dzielnicy Wawer oﬁcjalnie powołał do życia
jednostkę samorządową: Bibliotekę Publiczną w Dzielnicy Wawer
z 6 wypożyczalniami dla dorosłych i dzieci oraz Czytelnią
Naukową nr XIII (funkcjonującymi dotychczas jako placówki
południowopraskie). Po paru latach utworzono jeszcze jedną
wypożyczalnię (w Miedzeszynie) i Oddział Dziecięcy. Obecnie
więc, Biblioteka Wawerska dysponuje 9 placówkami, usytuowanymi w osiedlach dzielnicy: Marysinie Wawerskim, Wawrze, Aninie, Międzylesiu, Radości, Miedzeszynie i Falenicy.
O działalności i zbiorach Biblioteki można dowiedzieć się więcej
na stronie: www.bibliotekawawer.pl
Z powyższego tekstu jasno wynika, że dzielnice Praga-Południe
i Wawer są związane ze sobą zarówno historycznie, jak i „bibliotecznie".
CND (co należało dowieść)

Źródła: 1. Prezentacje: Paweł Ajdacki: 150 lat Wawra. Rys historyczny. 2016;
Adam Ciećwierz: Wawer i jego osiedla. 2016; 2. „150 lat Gminy Wawer. Vademecum
krajoznawcze Wawra i okolic”. Urząd Dzielnicy Warszawa Wawer, Warszawa, 2015
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nowe trendy >>>
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iblioteka
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e u r o p e j s k i

dzień JĘZYKÓW
| Sylwia Alicka, Wypożyczalnia Zbiorów Obcojęzycznych

Ostatni tydzień września w Bibliotece
Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla
w Dzielnicy Praga-Południe, jak co roku,
urozmaiciły wydarzenia, związane z Europejskim Dniem Języków. Miały one szczególny charakter, gdyż w tym czasie
rozpoczął się również Warszawski Tydzień
Seniora, organizowany w stolicy, przy
okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych. Od 26 do 30 września, świętowaliśmy zatem z dwukrotnie większą energią.
W przestrzeni bibliotecznej królowała lingua franca naszych czasów, czyli język angielski. Zagościli u nas dwaj rodowici
Brytyjczycy. Odbyły się zajęcia o języku angielskim na świecie, poprowadzone przez
Jana Darasza – tłumacza, nauczyciela akafot. Archiwum Biblioteki
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demickiego i redaktora The Varsovian.
Można było również zagłębić się w meandry gramatyczne i leksykalne, na spotkaniu z nauczycielem i pisarzem, Jasonem
Paulem oraz z lektorkami, pracownikami
Biblioteki: Katarzyną Kurowską i Magdą
Gudajtys.
Nie zapomnieliśmy o równie popularnych
językach romańskich, które goszczą na kartach księgozbioru Wypożyczalni Zbiorów
Obcojęzycznych: francuskim i hiszpańskim. Z podstawami języka francuskiego
zapoznała Seniorów Zoﬁa Bardzińska,
a nasza Czytelniczka – Katalonka, Ester
Trilla w ramach warsztatów językowych,
zaprosiła wszystkich zainteresowanych na
spotkanie z Tysiąc i jedną Hiszpanią. Ester

poprowadziła również zajęcia z języka hiszpańskiego z maluchami z Przedszkola nr
370, na których skakano, liczono i wspaniale bawiono się „po hiszpańsku”.
Akcentem słowiańskim, będącym jednocześnie zwieńczeniem językowego tygodnia,
był polsko-rosyjski spektakl Calineczka
w wykonaniu Ani Polarusz i Sceny Elffów.
Dorośli wraz z dziećmi, uczestniczyli w autorskiej interpretacji, jednej z najbardziej
znanych baśni Hansa Christiana Andersena, gdzie na scenie poza aktorką, mogliśmy podziwiać przepięknie wykonane
kukiełki. Wszyscy, którzy tego dnia nie mogli
nas odwiedzić, powinni naprawdę żałować!
Kolejny Europejski Dzień Języków już
za rok. Zapraszamy serdecznie!

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

Turcja
| Magdalena Gudajtys, Wypożyczalnia Zbiorów Obcojęzycznych
We wtorek, 29 listopada 2016 r., Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy,
wraz z Instytutem Yunusa Emre w Warszawie oraz Ambasadą
Republiki Tureckiej w RP, zorganizowała „Dzień turecki. Książka
i kultura”. Spotkanie miało na celu przybliżenie Czytelnikom
kultury, sztuki oraz zwyczajów tego wspaniałego kraju.
Podczas porannego spotkania, dzieci z Przedszkola nr 370,
wzięły udział w warsztacie sztuki malowania na wodzie – Ebru.
Przedszkolaki uczestniczyły również w śpiewaniu tureckich
piosenek dla dzieci oraz nauki podstawowych zwrotów językowych, przydatnych w życiu codziennym. Zajęcia zostały przeprowadzone przez panie: Martę Puchłowską (Ebru) oraz
Martynę Domurad-Kopkę (nauka języka).
W części wieczornej mieliśmy zaszczyt gościć w progach Biblioteki przedstawiciela Ambasady Tureckiej, I Radcę, pana Arifa
Taşpınara oraz panią Martynę Domurad-Kopkę z ramienia Instytutu Yunusa Emre w Warszawie. Czytelnicy i Przyjaciele Biblioteki tłumnie uczestniczyli w spotkaniu, podczas którego
organizatorzy przygotowali wiele różnorodnych atrakcji. Zebrani mogli obejrzeć krótki ﬁlm o Turcji, podziwiać pokaz Ebru,
przeprowadzony przez panią Martę Puchłowską oraz podejrzeć
warsztat kaligraﬁi w wykonaniu pana Özcana Kaya.
Swoje umiejętności zaprezentował również nasz wieloletni Czytelnik, Ryszard Gens, który zaśpiewał turecką piosenkę poetycką.

W dalszej części programu podziwialiśmy piękne stroje narodowe, a także wystawę obrazów pana Wita Bogusławskiego, malarza oraz rzeźbiarza, który dyplom uzyskał w pracowni prof.
Leona Podsiadłego. Jego prace brały udział w licznych wystawach i plenerach, między innymi w Polsce, Turcji, Belgii, Brukseli, Łotwie. Zachęcamy do zapoznania się z twórczością
artystów na ich stronach internetowych: Marta Puchłowska
(sztuka Ebru) – www.behance.net/puchlowska, Wit Bogusławski (malarz, rzeźbiarz) – www.witboguslawski.w.interiowo.pl
W gablotach znajdujących się w Galerii Księżycowej, zaprezentowano dary na rzecz Biblioteki, ufundowane przez Instytut Yunusa Emre w Warszawie oraz książki o tematyce
związanej z tym interesującym krajem, użyczone przez Instytut, zdjęcia ciekawych miejsc, przepis na tradycyjną kawę i herbatę po turecku, wraz z typowymi naczyniami w jakich są
podawane.
Goście wieczoru mogli również skosztować tradycyjnych tureckich przysmaków, ufundowanych przez Instytut Yunus
Emre w Warszawie.
Dziękujemy wszystkim za tak liczne przybycie i miłe odkrywanie Turcji, jej historii, tradycji i kultury. Niech ten wspólnie
spędzony wieczór będzie inspiracją do jeszcze bliższego poznania tego magicznego kraju, który być może, stanie się miejscem kolejnych wakacyjnych podróży.

fot. Archiwum Biblioteki
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Czytelnicy
polecają

Autor: Agnieszka Osiecka, Violetta Ozminkowski /
Tytuł: Lubię farbować wróble / Wydawnictwo: Prószyński i S-ka / Gatunek:Literatura wspomnieniowa,
wywiady
Agnieszka Osiecka – królowa ubierania codzienności
w słowa. Jak mówiła: nie otwieraj ust, jeśli nie masz
puenty. Cytaty z jej tekstów na stałe weszły do języka potocznego.
Lektura udzielonych przez nią wywiadów okazuje się równie inspirująca.
Celne podsumowania, poetyckie widzenie świata i ciekawe przemyślenia. Każde słowo wiernie spisane z rozmowy, bez przeinaczeń i nadinterpretacji. Wszystko ubrane przez Violettę Ozminkowski w formę współczesnego
wywiadu, tak by słowa zyskały autentyzm i spójność.
To jest rozmowa o tym, że życia nie da się ułożyć w chronologiczną całość, bo czas wcale
nie pędzi do przodu. Dlatego jedne okruchy codzienności zapadają nam w pamięci na
zawsze, a inne giną bezpowrotnie. To jest rozmowa o tym, że życie jest czymś innym, niż
myśleliśmy, że jest.

Autor: Robert Bryndza / Tytuł: Dziewczyna w lodzie
/ Wydawnictwo:Filia / Gatunek:Kryminał sensacyjny
Jej oczy szeroko otwarte. Usta rozchylone, jak gdyby miała
przemówić. Ciało zamarznięte w lodzie. A to dopiero początek.
Kiedy młody chłopak odkrywa w londyńskim parku zamarznięte ciało kobiety, detektyw Erika Foster zostaje
wezwana, by poprowadzić śledztwo w sprawie morderstwa.
Oﬁara, piękna członkini londyńskiej socjety, wiodła pozornie idealne życie. Jednak, kiedy Erika zaczyna drążyć,
łączy ze sobą fakty między tym, a innymi zabójstwami – ktoś pozbawił życia trzy prostytutki. Wszystkie trzy uduszono, związano im ręce w przegubach i wrzucono je do wody.

Autor: Andrew Nagorski / Tytuł: Łowcy Nazistów.
Na tropie zbrodniarzy wojennych / Wydawnictwo:
Rebis / Gatunek:Publicystyka historyczna
Kolejna publikacja amerykańskiego historyka o polskich
korzeniach.
To książka poświęcona czternastoosobowej, międzynarodowej grupie, nazwanej „łowcami nazistów”, z medialnym patronem kontrowersyjnym Szymonem
Wiesenthalem. Wśród nich są między innymi – małżeństwo Beate i Serge Karlsfeld, Fritz Bauer, Benijamin Ferencz i polski sędzia Jan Sehn. Oprócz fragmentów
typowo biograﬁcznych, dokumentujących pracę śledczą bohaterów książki i przytaczane
w zeznaniach świadków i oskarżonych rekonstrukcje zbrodni wojennych, autor umieszcza ich działania na tle ówczesnej i obecnej sytuacji politycznej, bezkompromisowo pisząc również o mniej wygodnych faktach, np. o łotewskim, przedwojennym
lotniku-celebrycie, Herbercie Cukursie, dowódcy SS-manów, którym wydał rozkaz masakry, między innymi 30 tysięcy ryskich Żydów, w tym dzieci, przez spalenie w synagodze, a który w 2014 roku doczekał się musicalu, jako bohater.
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Autor: Ove Lógmansbo / Tytuł: Połów / Wydawnictwo: Dolnośląskie / Gatunek:Thriller kryminalny
Raz w roku wody ﬁordu przybierają czerwony odcień.
Mieszkańcy Vestmanny rozpoczynają tradycyjne polowanie na grindwale. Podczas patroszenia, rybacy odkrywają w żołądku jednego ze ssaków makabryczny
widok?
Na wyspę zostaje wezwana przedstawicielka duńskiej
policji, Katrine Ellegaard. Ma odkryć, jaka tajemnica kryje
się za niepokojącym znaleziskiem.

Autor: Remigiusz Piotrowski / Tytuł: Absurdy i kurioza przedwojennej Polski / Wydawnictwo: PWN /
Gatunek:Literatura wspomnieniowa
Co śmieszyło przeciętnego obywatela II RP?
Po co rozkręcano afery robakowe w wykwintnych warszawskich lokalach?
Kto był najgłupszym przestępcą przedwojennej Polski?
Ile kosztowało zaaranżowanie małżeństwa z domatorką
przy kości, a ile z panną szczupłą i lubiącą podróże? Jakie
były najdziwaczniejsze sposoby zarobkowania i które zawody odeszły do lamusa?
Niniejsza książka to pełna humoru, anegdotyczna opowieść o najbardziej absurdalnych
historiach z życia przedwojennej Polski. Autor niezwykle barwnie, z erudycją i fantazją,
opowiada o niedorzecznych sytuacjach, których nie brakowało w codzienności obywatela II RP. W niezliczonych przykładach autor pokazuje złożoność i bogactwo ówczesnej
obyczajowości, a wszystko na tle realiów społecznych, sytuacji politycznej i gospodarczej
kraju.
Opowiadane historie rozśmieszają i zaskakują, ale też skłaniają do reﬂeksji – zwłaszcza
kiedy autor konfrontuje je ze współczesnością. Tekst ubarwiają ilustracje oraz wyimki
mniej znanych wspomnień, a także dzienników i prasy z lat 20. i 30.
Dziwactwa, skandale, przezabawne anonse matrymonialne, niecodzienne przyzwyczajenia, sensacyjne kolekcje, przerażające trupy teatralne, szaleni wizjonerzy. Idiotyczne
włamania, nieudolne kradzieże, zabawne wpadki polityków, gwiazd kina, teatru, muzyki
i sportu.

Autor: Joanna Puchalska / Tytuł: Polki, które zadziwiły świat / Wydawnictwo: Muza / Gatunek:Biograﬁe, wspomnienia
Portrety trzynastu niezwykłych Polek, które żyły intensywnie, twórczo i pracowicie. W burzliwych czasach
przejmowały odpowiedzialność za rodzinę. Na nich wielokrotnie spoczywał obowiązek wychowywania dzieci
i zapewnienia rodzinie bytu albo bezpośrednio towarzyszyły mężczyznom w walce, nie raz zadziwiając swoim
męstwem. Wiele z nich przeszło piekło aresztowań
i więzień.
Odznaczały się renesansową wprost wszechstronnością, przy tym piękne, utalentowane,
eleganckie, dzielne patriotki. Były kontynuatorkami chlubnych tradycji walki o niepodległość.
Spełniając swoje marzenia, zapisały jednocześnie piękne karty w historii naszego kraju.

Czytelnicy
polecają

Autor:Joanne K. Rowling, John Tiffany, Jack
Thorne / Tytuł: Harry Potter i przeklęte dziecko
/ Wydawnictwo: Media Rodzina / Gatunek:Literatura fantasy
Harry Potter i przeklęte dziecko to dwuczęściowa
sztuka teatralna, napisana przez Jacka Thorne’a, na
podstawie historii autorstwa J. K. Rowling, reżyserowana przez Johna Tiffany’ego. Niniejsza książka,
w formie teatralnego scenariusza, traktowana jest
jako ósma część - dodatek do przygód trójki dzielnych przyjaciół, którzy poznali się dawno temu
w Hogwarcie…
19 lat po Bitwie o Hogwart, spotykamy się z Harrym
i Ginny oraz z Ronem i Hermioną na peronie 9 i ¾. Tym razem bohaterowie żegnają
swoje dzieci – Jamesa Syriusza Pottera, Albusa Severusa Pottera i Rose Granger-Weasley – odjeżdżające do Szkoły Magii i Czarodziejstwa.
Magiczny świat podglądamy, tym razem, dzięki Albusowi Potterowi, którego - w przeciwieństwie do swoich rodziców – Tiara Przydziału nie umieściła w Gryfﬁndorze. Al nie
stał się mistrzem Quidditcha i nie zaprzyjaźnił się z córką Rona i Hermiony.
Bratnią duszą najmłodszego Pottera został syn największego wroga jego ojca – Scorpius Malfoy, także niepodobny do swoich przodków - w dodatku dręczony nieustającymi
pogłoskami o tym, że jest synem Voldemorta…

Autor: Szymon Radzimierski / Tytuł: Dziennik
Łowcy Przygód: Extremalne Borneo / Wydawnictwo: Burda Książki / Gatunek: Literatura
przygodowa
Czy można zaprzyjaźnić się z orangutanem? Czy łowcy
głów są niebezpieczni? Jak przetrwać tydzień w dżungli bez namiotu i dlaczego nie wolno wnosić do samolotu durianów?
To właśnie Simon – bloger i podróżnik, fan hardcorowych trekkingów i egzotycznych zwierząt – zabiera młodego czytelnika na dzikie, tropikalne Borneo. Poznajemy
nosacze, dzioborożce, krokodyle i węże, odwiedzamy pływające miasta i kopalnie diamentów.
Uczymy się, jak powstaje maczeta, gdzie rośnie cynamon, skąd bierze się kauczuk i co oznacza ular lari lurus. Autor zdradza też, czy morze może świecić, co robią jednodniowe żółwiki
i gdzie snorkelować z nieparzącymi meduzami lub z diabłami morskimi o paszczy większej
od twojej głowy.

Autor: Zoﬁa Stanecka / Tytuł: Rycerzem być.
Jak ubrać się i zachować w różnych sytuacjach /

Wydawnictwo:Egmont / Gatunek:Poradnik
Savoir vivre dla najmłodszych.
Pokochacie małego rycerza!
Marcel chodzi do pierwszej klasy i wciąż zadaje pytania. Chce też zostać rycerzem. Tylko co to znaczy
w dzisiejszym świecie? Czy współczesny rycerz
musi mieć zbroję i miecz? Kolejna po Damą być
książka o tym, jak się ubrać, a przede wszystkim,
jak się zachować w różnych sytuacjach.

Autor: Martin Widmark, Christina Alvner / Tytuł:
Nelly Papp i czarownicy z Wittenbergi / Wydawnictwo: Mamania / Gatunek: Powieść
detektywistyczna
Co wspólnego mają spadające gwiazdy ze wzrostem liczby zwolnień lekarskich wystawianych z powodu nadmiaru stresu?
Przed upiorną agentką Nelly Rapp stoi kolejne zadanie: podczas Halloween musi wyśledzić tajemniczą parę akwizytorów, którzy zamiast sprzedawać –
chyba coś wynoszą z odwiedzanych mieszkań? Na
pozór nic nie ginie, jednak z jakiegoś powodu
wszyscy stają się nagle nerwowi i zestresowani.

Autor: Andrzej Maleszka / Tytuł: Magiczne
Drzewo. Inwazja / Wydawnictwo: Znak / Gatunek:Powieść przygodowa
Najnowszy, ósmy tom, współczesnej realistycznomagicznej powieści przygodowej dla starszych dzieci
i młodszych nastolatków, pt. „Magiczne drzewo”.
Obecny tom opisuje przygody małych bohaterów (Idalia, Alik, Kuki i inni), związane z przybyciem na Ziemię poznanych już w poprzedniej części Olbrzymów,
czyli przedstawicieli świata równoległego, w którym
władzę sprawują ci, którzy najbardziej urośli.
Tym razem przyjaciele będą musieli stawić czoła prawdziwej inwazji!
Olbrzymy ze Świata Ogromnych przybyły do miasta – a pozwolił na to magiczny przedmiot, który uśpił wszystkich mieszkańców.
Alik, Idalia i Budyń muszą samotnie walczyć z ogromnymi żołnierzami i wielkim Gigunem.
Jak poradzić sobie z olbrzymami? Jak ukryć przed ludźmi giganta, większego niż dom?
Co robić, by ogromne stworzenia zniknęły z ziemskiego świata?
Bohaterowie znajdują w uśpionym mieście drewniany łuk i strzały o niezwykłej mocy.
Wygrają, jeśli użyją ich we właściwy sposób…

Autor: Agnieszka Dydycz, Antoś Oniśko / Tytuł:
O Wojtku z planety Uran / Wydawnictwo: Alegoria / Gatunek:Bajka
150 lat to wcale nie tak dużo, gdy się jest mieszkańcem planety Uran. A tyle właśnie ma Wojtek,
który aż stamtąd przyleciał na Ziemię. Tu zaprzyjaźnił się z pięcioletnim Antosiem, króliczkiem
i całym stadem nietoperzy mieszkających w zoo.
Czy małemu przybyszowi z planety Uran spodoba
się u nas? Jakie przygody czekają go na Ziemi?
Musicie o tym koniecznie przeczytać!
Przekonacie się przy tym, jak fascynujące jest poznawanie świata, także tego wokół nas oraz jak ważna jest przyjaźń i serdeczność. I dlaczego ziemskie jedzenie jest takie smaczne?
I musicie jeszcze wiedzieć, że Antoś istnieje naprawdę. To właśnie on opowiedział
swoim rodzicom o Wojtku, a jego mama tę historię opowiedziała nam. Czy to nie wspaniałe?
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Powrót do początków

Chrzest Polski
wg KAROLA BUNSCHA

| Katarzyna Chacińska, Biblioteka im. Z.J. Rumla
Dzięki dotacji, otrzymanej z Muzeum Historii Polski w ramach
Programu „Patriotyzm Jutra”, Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla mogła przeprowadzić projekt „Powrót do początków”, którego elementem była realizacja spektaklu „Chrzest
Polski wg Karola Bunscha”. Zadanie to wpisywało się w obchody
1050. rocznicy Chrztu Polski, która przypadała w 2016 roku.
Zadanie polegało na stworzeniu spektaklu teatralnego, opartego na powieści Karola Bunscha, pt. „Dzikowy skarb”. Sztuka
realizowana była wraz z uczniami warszawskiego LXXII LO
im. gen. Jakuba Jasińskiego oraz członkami, działającego przy placówce, szkolnego teatru PARADOX. Reżyserem, scenarzystą i autorem scenograﬁi jest Ryszard Jakubisiak, a specjalnym gościem,
narratorem sztuki – lektor Tomasz Marzecki.
„Dzikowy skarb”, pierwsza powieść Karola Bunscha, powstała
w 1945 roku, w czasach II Wojny Światowej. Okupacja hitlerowców w Krakowie, z którym przez całe swoje życie związany był
Bunsch, utożsamiana była przez autora z sytuacją, w jakiej znalazły się polskie ziemie pod najazdami Germanów, za panowania
pierwszych Piastów. Tekst przenosi czytelnika w czasy rządów
i trudnych decyzji Mieszka I. Staje on przed wyborem, w którą
stronę poprowadzić dalsze losy swojego kraju. Wahania nowego
władcy, krążą wokół postawy jego ojca, Ziemomysła, którego konserwatywne poglądy, mogą zahamować rozwój nowopowstałego
fot. Archiwum Biblioteki
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państwa. Decydując się na chrzest i wejście w krąg chrześcijański,
Mieszko nie tylko zjednuje sobie sojuszników, wśród najmożniejszych ówczesnego świata, ale zmienia na zawsze losy swoich ziem.
Powieść, będąca częścią tzw. Cyklu piastowskiego, opisuje, jak
ważną rolę w życiu jednostki stanowi przekonanie o przynależności do danej grupy społecznej, czy narodu i jak w obliczu braku
tego poczucia, można utracić sens życia i bezpieczeństwo.
Pomimo młodego wieku, aktorzy znakomicie poradzili sobie
z wyzwaniem, które postawił przed nimi reżyser. Skomplikowane
kwestie, urozmaicone staropolskim słownictwem, a także klimatyczna scenograﬁa sprawiły, że na niemal godzinę, publiczność
mogła przenieść się w czasy protoplastów naszej państwowości.
W czasie przygotowań do spektaklu, młodzież szkolna uczestniczyła w warsztatach historycznych, przeprowadzonych w Bibliotece Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla. Ich tematem było
tworzenie bibliograﬁi przedmiotowej wydawnictw, dotyczących
powstawania polskiej państwowości. Mamy nadzieję, że bibliograﬁa posłuży jako pomoc naukowa dla uczniów i studentów,
a spektakl, wystawiany kilkukrotnie, zarówno dla młodzieży z warszawskich szkół, jak i szerszej publiczności, zadowolił i zaciekawił,
nie tylko miłośników historii. Wierzymy, że pozwolił również na
przybliżenie niezwykle wartościowej prozy Bunscha, która na
nowo zagości w rękach młodych czytelników.

ZIMA w

w I półroczu 2017 r.

MIEŚCIE
Do akcji przystąpiły:
Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 16
ul. Walewska 7 A, tel. 22 810 87 99, bd16@bppragapd.pl
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 Bibliotekach dzieci uczestniczyć będą w:
n
n
n
n

warsztatach plastycznych
warsztatach edukacyjnych
spotkaniach autorskich
konkursach gier planszowych

Dziale Komputeryzacji i Edukacji Informatycznej w:
n zajęciach komputerowych
n zajęciach na konsoli (gry edukacyjne)

zapraszamy

Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy PragaPołudnie 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

W BIBLIOTECE
m.in.
Styczeń-czerwiec
■ Spotkania z interesującymi gośćmi w cyklu Salonik literacki,
organizowanym z Europejskim Centrum Uniwersytetów
Drugiego i Trzeciego Wieku:
17 stycznia
28 lutego
7 marca
4 kwietnia
16 maja
■ I połowa lutego – wystawa o Joannie Papuzińskiej
Obchody Roku Rzeki Wisły, Josepha Conrada-Korzeniowskiego, marszałka Józefa Piłsudskiego, Adama Chmielowskiego, Tadeusza Kościuszki, Ludwika Zamenhofa.
■ 27 lutego – dzień Patrona Biblioteki – Zygmunta Jana Rumla
■ 13 maja – VIII PRAGnienie czytaniA – „Niebezpieczne
związki literatury z ﬁlmem – wielkie ekranizacje dzieł literatury polskiej i światowej”
■ 3 czerwca – Noc Bibliotek

Zajęcia cykliczne:
CYKLICZNE ZAJĘCIA KLUBOWE DLA DZIECI

KlubZająca
Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 55
KlubOlbrzyma
Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 45
KlubHipcia
Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 16
KlubMikołajka
Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 42
CYKLICZNE ZAJĘCIA KLUBOWE DLA DOROSŁYCH

DyskusyjnyKlubKsiążki
pierwsza środa miesiąca
KlubMiłośnikówKsiążkiMówionej
druga środa miesiąca
KlubPodróżnikaTRAMPEK
ostatnia środa miesiąca
WARSZTATY JĘZYKOWE DLA SENIORÓW

język angielski
język niemiecki
język szwedzki
KURSY KOMPUTEROWE DLA SENIORÓW

na poziomie podstawowym

więcej na www.bppragapd.pl
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