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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 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 (książki obcojęzyczne)
w. 115 (zbiory British Council)

e-mail: wzo@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 w. 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, 

Już od ośmiu lat, dwa razy w roku, oddajemy w Państwa
ręce rąk kolejny numer Bibliotekonu. Za nami inten-
sywna II połowa 2017 roku. W 16 numerze naszego ma-
gazynu przedstawiamy niewielki fragment działalności
edukacyjno-kulturalnej, prowadzonej przez cały ten czas
Bibliotece Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla w Dziel-
nicy Praga-Południe.
Państwa uwadze polecamy artykuł, odnoszący się do
2018 roku, który przepełniony będzie wieloma ważnymi
dla naszego kraju rocznicami. Uświetnią je spotkania, wy-
kłady i inne działania prowadzone przez Bibliotekę.
Z pewnością należy tu wspomnieć o naszym narodowym
bohaterze, Tadeuszu Kościuszce, którego walkę o niepo-
dległość naszej Ojczyzny opisuje w swoim tekście Krzysz-
tof Wysocki.
Warte lektury są również artykuły prezentujące aktyw-
ności na rzecz starszych, jak i młodszych Czytelników,
które prowadzone są w naszych filiach, zlokalizowanych
na terenie dzielnicy – „Podróż do krainy dziecięcej wyob-
raźni” oraz „Literackie inspiracje”.
Jak zwykle polecamy ciekawe pozycje książkowe, które z
pewnością umilą długie zimowe wieczory, a także wywiad,
którego bohaterką jest Joanna Patrycja Wieczorek-Dieng,
podróżniczka i autorka książki  „Wszystkie Barwy Słońca”. 
Do podróży nawiązywać będzie również dziewiąta edycja
festiwalu czytelniczego PRAGnienie czytaniA, które od-
będzie się 12 maja 2018 r. w Parku nad Balatonem i prze-
biegnie pod hasłem „Czytaj, podróżuj, odkrywaj”. Już dziś
serdecznie zapraszam do udziału w tym wydarzeniu. 

Z najlepszymi życzeniami na nadchodzące Święta Bożego
Narodzenia oraz Nowy Rok 2018.

Mirosława Majewska
Dyrektor Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla
w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
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Czytelnicy polecają 12

Wieczór z Haiku 14

Zima w mieście 15

Propozycje spotkań w I półroczu 2018 15
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W 2017 roku mija dwusetna rocznica
śmierci Naczelnika Insurekcji z 1794 r..
Chcąc uczcić ten fakt, polski parlament
przyjął uchwałę, określającą rok 2017 –
rokiem Tadeusza Kościuszki. W związku
z tym na terenie całego kraju zorganizo-
wano wiele wydarzeń związanych z osobą
Naczelnika, którego wspominać będziemy
również w 2018 roku, kiedy to przypada
setna rocznica odzyskania przez Polskę
niepodległości.

Dziś do dziedzictwa absolwenta Szkoły
Rycerskiej i uczestnika Konfederacji Bar-
skiej odwołuje się wiele narodów. W szcze-
gólności te, które wchodziły w skład
I Rzeczpospolitej. Tadeusz Kościuszko
wzrastał w państwie, w którym wolność
była największą wartością. Rozumiał, że
nie wolno jej oddzielać od odpowiedzial-
ności. Wierzył też w idee suwerenności
i budowę nowego społeczeństwa, odrzu-
cającego tyranię władzy absolutnej.

Jako człowiek, który wiele zawdzięczał
ostatniemu królowi Polski, Stanisławowi
Augustowi Poniatowskiemu, nie wahał
się podnieść rękę na majestat w czasie

Konfederacji Barskiej wierząc, że jest to
jedyna droga zerwania z rosyjskim pro-
tektoratem. 

Po upadku konfederacji przedostał się
do Ameryki i walczył po stronie kolonis-
tów w wojnie o niepodległość nowego, ame-
rykańskiego narodu. Tadeusz Kościuszko
poza umiejętnościami dowódczymi, a także
specjalizacją saperską, przeszedł do historii
USA, wraz z drugim polskim generałem,
kawalerzystą Kazimierzem Pułaskim,
jako współtwórcy nowego państwa ame-
rykańskiego, którzy za ocean przenieśli
polskie idee wolności. 

W swojej drugiej Ojczyźnie odniósł suk-
ces jako oficer i polityk, czym przyczynił
się do wybudowania trwałej państwowo-
ści Stanów Zjednoczonych. Mógł pozos-
tać w Ameryce i konsumować owoce
swojej pracy, jako żywy bohater. On
jednak wrócił bronić Rzeczypospolitej,
w której już stały obce wojska. Rozumiał,
że musi powstać nowa idea polskiego na-
rodu. Wierzył, że z dramatu pierwszego
rozbioru jego współrodacy powinni wy-
ciągnąć wnioski i zrezygnować z prywaty

na rzecz idei, o które walczył w Ameryce.
Stanął na czele armii narodowej, w któ-
rej, obok świadomej celu walki szlachty,
stali ochotnicy chłopscy i mieszczanie.
Wielkie zwycięstwo i nadzieje Racławic
szybko zgasły po rzezi na Pradze i klęsce
pod Maciejowicami. Powstanie upadło,
a wraz z nim rok później niepodległość
Rzeczypospolitej. Kościuszko, dyktator
powstania, trafił ranny do niewoli rosyj-
skiej i został zmuszony złożyć przysięgę
wierności Rosji. Złamany i upokorzony
upuścił opanowaną przez zaborców
Ojczyznę i udał się na emigrację, gdzie
wegetował, aż do swojej śmierci w Ge-
newie w 1817 r.

Idea wolności, rozumiana jako możliwość
samorealizacji człowieka, towarzyszyła mu
aż do śmierci. Naczelnik Tadeusz Ko-
ściuszko wygłaszając Uniwersał Poła-
niecki, powoływał się na czwarty artykuł
Konstytucji 3 Maja i tworzył wizję no-
wego, polskiego społeczeństwa. Tę wizję
przeszło 120 lat później urzeczywistnił
w odrodzonej Polsce Naczelnik Józef Pił-
sudski. 

bohater walki o wolność
Tadeusz Kościuszko
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Bibl iotek a  w pe j zażu ż yc ia  kulturowego Pr agi -Południe

Literackie inspiracje to cykliczne spotkania w naszej bibliotece odby-
wające się od kwietnia 2016 roku. Jedną z najważniejszych zasad spot-
kań jest możliwość swobodnej wypowiedzi, wymiany poglądów, co
czasem prowadzi do naprawdę zaciętych dyskusji. Tematyka jest bar-
dzo różnorodna: literatura (kryminał, powieść historyczna, biografia),
etnografia, historia. Część propozycji jest nasza, ale również Czytelnicy
zgłaszają interesujące ich tematy, a bywa też, że występują w roli pro-
wadzących. 

Tematyka bywa podyktowana porą roku. W ramach Praskiej Jesieni
Czytelniczej 2016 tematem spotkania była twórczość Agnieszki Osiec-
kiej. Specjalnym gościem była polska aktorka filmowa i teatralna Barbara
Burska, która podzieliła się z nami swoimi wspomnieniami o bohaterce
naszego spotkania. 

Tak było też ze Świątecznymi podróżami z książką. Rozmawialiśmy
o spostrzeżeniach na temat świąt, jak wyglądały kiedyś, o naszych ro-
dzinnych tradycjach związanych z tym czasem, o zwyczajach kultywo-
wanych w różnych regionach Polski. Najważniejszym oczywiście
punktem był temat Bożego Narodzenia w literaturze. Szczególnie po-
ruszył nas fragment książki Williama Whartona W księżycową jasną
noc. Rzecz dzieje się na tyłach frontu w Ardenach w grudniu 1944 r.
Żołnierze amerykańscy i niemieccy spędzają Wigilię w okopach, Nie-
oczekiwanie Niemcy ustawiają na drodze, która dzieli walczące strony,
choinkę i kładą pod nią chleb i butelkę wina. Amerykanie są skonster-
nowani, jednak jeden z nich podchodzi do drzewka i wymienia się pre-
zentami z Niemcem. Później wszyscy wracają do okopów i śpiewają
wspólnie Cichą noc w ojczystych językach.

Tematem ostatniego spotkania była Puszcza Biała, region położony
50 km od Warszawy z piękną historią, tradycjami i wspaniałą przyrodą.
Okazuje się też, że dobrze znany warszawiakom. W rolę wykładowcy
wcieliła się autorka artykułu – mieszkanka Puszczy Białej. Zaczęliśmy
od określenia granic regionu i genezy jego nazwy. Na terenie Puszczy
Białej, zwanej też kiedyś Wyszkowską albo Biskupią, przeważają gleby
bielicowe, nieurodzajne i najprawdopodobniej stąd nazwa. Bardzo cieka-
wym wątkiem w dyskusji byli Kurpie, skąd wzięli się na terenie Puszczy
Białej i czy mieszkańcy tego regionu są też Kurpiami. Dzięki prezentacji
multimedialnej uczestnicy mieli okazję obejrzeć piękne zdjęcia Puszczy
Białej, przyrodę, zabytki kultury sakralnej, tradycyjne domy kurpiowskie,
dawne stroje, sprzęty codziennego użytku – w tej chwili już rzadko spoty-
kane. Wieczór zakończył się degustacją dań kuchni regionalnej.

Planujemy już oczywiście następne spotkania. Najbliższe tematy to
Szlak Piastowski i Islam. Czy jest się czego bać? – wykłady poprowadzą
pracownicy biura turystycznego API Travel. Bardzo ciekawie zapowiada
się prelekcja naszej koleżanki Agnieszki Sekular na temat Podlasia, które
jest przecież mieszanką wielu kultur. Inne propozycje to Szlaki tury-
styczne Puszczy Białej, Mazowieckie ścieżki Norwida. Nasz Czytelnik
Pan Michał Jacoszek na jednym ze spotkań pt. Opowieści o kresowych
miastach przedstawił historię Tarnopola, miasta na terenie obecnej
Ukrainy, założonego przez Jana Tarnowskiego. Już zapowiedział, że te-
matem styczniowego spotkania będzie włoska Apulia.

Uczestnicy Literackich inspiracji wielokrotnie mówią o tym, że mało
jest przyjaznych miejsc gdzie ludzie mogą ze sobą zwyczajnie porozma-
wiać, podyskutować, podzielić się spostrzeżeniami na różne tematy, spę-
dzić czas i właśnie spotkania w naszej bibliotece dają im tę możliwość.

Ciekawe tematy, świetna atmosfera, dobra kawa i herbata oraz pyszne
słodkie „co nieco” sprawiają, że nasi Czytelnicy chętnie korzystają z tej
propozycji. 

LITERACKIE
inspiracje
NA MEKSYKAŃSKIEJ

„Biblioteka jest wielka

przez swą gościnność,

a nie przez swe rozmiary”

Rabindranath Tagore
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Pewnego dnia zmieniłaś diametralnie swoje

życie. Jak długo dojrzewała w Tobie ta decyzja,

co było katalizatorem zmian?

Do tej decyzji dojrzewałam od kilku lat. Nie rzuciłam
korporacji z dnia na dzień. To nie była rewolucja, ale
ewolucja poparta wieloletnim zagłębianiem się
w swoje wnętrze, odnajdywaniem swoich potrzeb,
uczestnictwem w kursach rozwoju osobistego. Moja
dusza za czymś tęskniła. Osiągnęłam wypalenie za-
wodowe. Na skutek reorganizacji mojej firmy odczu-
łam na własnej skórze negatywne aspekty pracy
w korporacji. Odebrano mi to, czego najbardziej po-
trzebowałam – wolność i poczucie sensu tego co
robię.

Większość ludzi boi się zmian, a szczególnie

tak diametralnych. Co w czasie przemiany da-

wało Ci największą siłę?

Z pewnością były to kursy rozwoju osobistego i du-
chowego, m.in. joga, medytacje. Jestem świadoma

tego, że nie każdy jest gotowy na takie zmiany, jes-
teśmy różni, inaczej przeżywamy emocje. W moim
sercu nie ma już tęsknoty, robię to co czuję, co jest
moim darem i powołaniem. Jednak są też obszary
życia, które nadal porządkuję. Na tym ono polega. 

Jak zachęciłabyś osoby, które czują, że ich

życie nie jest pełne do tego, aby odważyli się na

życiową rewolucję?

Podstawowym zadaniem w takiej sytuacji jest po-
głębienie wewnętrznego kontaktu ze sobą, usłyszenie
tego, co jest tak naprawdę dla nas ważne. Zachęcam
szczególnie do porannej medytacji: po przebudzeniu
przez chwilę siadamy w ciszy, wyprostowani, kon-
centrujemy się na naszym oddechu, który jest naj-
szybszym narzędziem, kierującym na TU i TERAZ.
Spróbujmy mieć w tym momencie wolny umysł, wy-
ciszmy się, uzyskajmy wewnętrzny relaks, który do-
prowadzi nas do odczuć, przebłysków, wsłuchania się
w swoje serce. Dzięki tym technikom możemy odkryć

to, co jest dla nas najważniejsze: czy będzie to szczę-
ście w miłości, czy dobra stabilna praca, czy w końcu
poczucie wolności. To będzie nasza esencja, pod-
stawa. Polecam również spacery i kontakt z naturą,
co jest świetną formą relaksu. 

Co zmotywowało Cię do napisania książki

„Wszystkie barwy słońca”?

Pierwszym impulsem była chęć pokazania, że świat
jest piękny, pełen dobrych i życzliwych ludzi, nawet
w tych krajach, uważanych za niebezpieczne, będą-
cych kolebką terroryzmu. Pisząc tę książkę chciałam
pokazać moją wewnętrzną niezgodę na to, jak obraz
np. Jemenu i jego mieszkańców fałszywie przedsta-
wiany jest przez media. Poprzez opowieść o swoich
podróżach honoruję tych wszystkich ciepłych ludzi,
których spotkałam.

Czym jest dla Ciebie barwna strona życia, która

pojawia się i w tytule książki, na Twoim blogu,

czy w wielu wywiadach?

Joanna Patrycja Wieczorek-Dieng – z urodzenia Słowianka, z zamiłowania Ziemianka. Wiosną 2013 roku odeszła z pracy w korporacji na kierowni-

czym stanowisku. Jesienią 2014 roku kupiła bilet w jedną stronę i poleciała do Azji, by zamieszkać na Bali. Po drodze poznała niezwykłych ludzi, odkryła

swój uśpiony skarb. A na koniec zasiała nieoczekiwane ziarno… miłości. I koniec stał się nowym początkiem. Dzisiaj mieszka w Senegalu wraz z mężem

– lokalnym szamanem i uzdrowicielem.

Krocząc
– rozmowa z Joanną Patrycją Wieczorek-Dieng

ścieżką słońca

fot. Ze zbiorów Joanny Patrycji Wieczorek-Dieng



Przede wszystkim są to kolory, które zawsze lu-
biłam. Po przeprowadzce do Afryki wszystko się
zintensyfikowało. Pokochałam żółty, pomarańczowy,
których wcześniej w ogóle nie nosiłam. Kolory roz-
promieniają, rozjaśniają, mają wielki wpływ na
nasze samopoczucie. Barwna strona życia to rów-
nież optymistyczne patrzenie na to, co nas otacza. 

Równie często wspominasz o źródle mocy, któ-

rego znalezienie jest ważnym elementem na-

szego duchowego rozwoju. Czym ono jest? Jak

do niego dotrzeć?

Źródło mocy jest w każdym. To pokłady, do których
sięgamy i czujemy się silniejsi, spokojniejsi, wzmoc-
nieni. Dotrzeć do źródła mocy można dzięki różno-
rodnym: poprzez ruch, medytacje ze świecą,
dynamiczny taniec, krzyk, wizualizacje, filmy moty-
wacyjne – każdy z nas ma na to inny sposób. 

W książce opisujesz swoje liczne podróże.

Która z nich była dla Ciebie najważniejsza,

a może jest ona jeszcze przed Tobą? 

Zawsze fascynowała mnie Azja. To był dla mnie
główny kierunek podróży. Jednak najważniejszą po-
dróżą była dla mnie podróż w głąb siebie i moja
przemiana w 2013 roku. To do tego wydarzenia
przygotowywały mnie te wszystkie podróże, pod-
czas których odkrywałam swoje wnętrze. Każda da-
wała inne kolory, smaki, zapachy i razem dały mi
siłę, tak jak pomocni ludzie, którzy stawali na mojej
drodze. I oczywiście Afryka… będąca wisienką na
torcie, która paradoksalnie przypomniała mi moje
słowiańskie korzenie, głębię, wrażliwość i gościn-
ność. W Afryce, która ma dla mnie jeszcze wiele do
pokazania, napisałam książkę, zaczęłam prowadzić
zajęcia z rozwoju osobistego. Znalazłam to, co jest
moje i teraz tylko mogę nad tym pracować, nie
robić nic przeciwko sobie.

Moim marzeniem jest poznanie kultury Hawajów
i Polinezji Francuskiej. Niezwykle interesuje mnie tam-
tejsza duchowość. 

Komu poleciłabyś swoją książkę?

Wszystkim poszukującym, tym, którzy mają
wszystko albo nie mają nic. Szukającym inspiracji albo
tym którzy już odnaleźli, a chcą przejść wspólnie ze
mną jeszcze raz swoją własną drogę. Docenić i uho-
norować to, co udało się im osiągnąć, co jest bardzo
ważne w rozwoju swojego wewnętrznego źródła mocy.  

Jakieś plany wydawnicze?

Kolejna moja książka jest już prawie gotowa i do-
tyka tematyki mocy wewnętrznej kobiet, którą na-
zywam „kobiecą czerwienią”. Chodzi tu o mocny
kontakt ze swoim wnętrzem, matka naturą. Opisuję
w niej prawdziwe historie kobiet, które stanęły na
mojej drodze. Wiele z nas chciałoby uzyskać wie-
dzę, z którą ja zetknęłam się na różnorodnych
warsztatach rozwoju osobistego, ale nie mają moż-
liwości uczestniczenia w nich. Ta książka z pewno-
ścią pomoże im w zdobyciu takiej wiedzy. Za jakiś
czas chciałabym napisać również książkę o Afryce

Twój mąż jest szamanem. Ja wygląda życie

żony szamana?

Ousmane jest senegalskim uzdrowicielem, ja na-
zywam go szamanem miejskim i z pewnością nie
wygląda tak, jak tradycyjnie wyobrażamy sobie sza-
mana. W Afryce jest to całkowicie normalne. Uwa-
żam, że każdy posiada jakiś dar, mój mąż ma akurat
taki. Potrafi komunikować się z energiami, które są
na ziemi. Nazywa je dżinami, co ściśle związane jest
z kulturą arabską, czyli również z Islamem, który jest
narodową religią Senegalu. Ja określam je jako
energie natury. Wokół nas jest całe spektrum świa-
tów, których doświadczamy w mniejszym bądź
większym stopniu.

Jak wygląda tradycyjna senegalska rodzina?

Koran dopuszcza wielożeństwo. Małżonkowie de-
cydują się i wybierają między poligamią i monoga-
mią. Teraz odchodzi się od wielożeństwa, jednak jest
to spotykane. Najważniejsza jest pierwsza żona, ko-
lejne pojawiają się w określonych okresach życia.
Niestety, wiąże się to z dużą zazdrością i rywalizacją.
Dlatego Senegalki tak dobrze rozwinęły techniki
uwodzenia i dbania o swojego męża. Mąż musi być
sprawiedliwy dla wszystkich żon. Dzieci natomiast,
a jest ich dużo, traktowane są jako inwestycja, za-
bezpieczenie na starość. Pokutuje myślenie i nie jest
to ukrywane, że któreś z dzieci zdecyduje się na
opiekę nad rodzicami i ich majątkiem albo odniesie
sukces i wspomoże całą rodzinę. 

Jesteś nauczycielką jogi. Co wniosła ona

w Twoje życie?

Uważam, że każda forma rozciągania ciała jest
dobra. Im bardziej jesteśmy elastyczni, tym bardziej
elastyczne są nasze myśli. Dzięki jodze jesteśmy

w stanie zajrzeć do naszego wnętrza, podlać nasze
wewnętrzne źródło. Osiągnąć stan relaksu. 

Organizujesz wyjazdy mentorskie dla kobiet.

Jak one wyglądają?

Organizuję je wraz z Francuzką, mieszkającą od
trzydziestu lat w Senegalu. Jest ona właścicielką
biura podróży i hotelu. Wspiera lokalne kobiety. Od
7 lat organizuje ona takie wyjazdy dla Francuzek,
które przez tydzień poznają lokalną kulturę, spoty-
kają się z innymi kobietami, również z Senegalkami,
czerpiąc od siebie inspiracje. Ja zmodyfikowałam
trochę ten program, nastawiając się jeszcze bardziej
na kontakt na poziomie kobieta-kobieta. Hasłem
przewodnim jest teranga – gościnność. Wspólnie
gotujemy, wzmacniamy naszą kobiecość, pozna-
jemy emocje i techniki uwodzenia. Chłoniemy
światło Afryki, kolory i serdeczność otaczających nas
ludzi. 

W jakim momencie swojego życia jesteś?

Niedawno zdałam sobie sprawę, że odnalazłam
to, czego od ponad trzydziestu lat szukałam. Moje
serce jest pełne. Wiem, że to co robię, praca z
ludźmi, jest właściwym kierunkiem.

Na koniec poproszę o złote rady dla naszych

Czytelników…

Niech pierwsza szklanka ciepłego napoju w te
deszczowe, szare dni jakie mamy teraz, będzie ce-
lebrowana i uświęcała jakiś cel wewnętrzny, np. jeśli
potrzebujemy więcej spokoju, wznieśmy toast w ta-
kiej właśnie intencji. Pamiętajmy o tym, ponieważ
woda ma pamięć komórkową, a sami składamy się
z niej w niemal siedemdziesięciu procentach. Pro-
gramujmy wodę. Prośmy o więcej ciepła, bliskości o
lepsze relacje z przełożonym. To naprawdę proste. 
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prezentacje >>>  

|  Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 78

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 78 przy ul. Maj-
dańskiej 5 prowadzi zajęcia nie tylko dla osób dorosłych. Swoją
ofertę kieruje również do najmłodszego grona Czytelników. Po-
mimo bogatego i na bieżąco uzupełnianego księgozbioru dla do-
rosłego Czytelnika, posiadamy oddzielną salę z księgozbiorem
skierowanym tylko dla dzieci. W owej sali znajduje się wydzie-
lony i specjalnie zaaranżowany Kącik Dziecięcy, w którym każde
z odwiedzających dzieci chętnie spędza czas, bawiąc sie zabaw-
kami, grając gry planszowe czy przeglądając książeczki. 

dziecięcej wyobraźni

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

fot. Archiwum Biblioteki

Na stałe wpisały się w kalendarz Biblioteki zajęcia plastyczne,
a także literackie, muzyczne i sportowe. Organizowane są rów-
nież gry i zabawy. Obchodzimy Dzień Dziecka, Światowy Dzień
Rodziny, Dzień pluszowego Misia, Andrzejki, Mikołajki. Zapra-
szamy do zabawy wszystkich, pragniemy aby lokalna społeczność
zobaczyła w Bibliotece miejsce, gdzie nie tylko wypożycza się
książki, ale również miło spędza się czas. 

Cały zespół jest zaangażowany na sto procent. Zajęcia pla-
styczne cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród dzieci i ro-
dziców. W większości same jesteśmy mamami, więc swoje
pomysły czerpiemy od własnych dzieci. Pracownik – mama jest
pracownikiem niezwykle kreatywnym, pomysłowym i twórczym.
Musimy posiadać wiedzę na każdy temat, a jak czegoś nie wiemy,
na bieżąco aktualizujemy swoją wiedzę. Ponadto każdego dnia
udoskonalamy swoje zdolności manualne. Dzieci inspirują. Miło
jest patrzeć na dziecięcą radość z samodzielnie wykonanej pracy.
Staramy się dostosowywać tematy warsztatów do pór roku i ka-
lendarza. 

Wpisując się w hasło „Całą Polska czyta dzieciom" czytamy wie-
czorami fragmenty bajek i baśni. Często nawiązujemy do aktual-
nego tematu, np. w grudniu są to „Bajki świąteczne", w listopadzie
były „Straszne opowieści”. Każdemu czytaniu towarzyszy multi-
medialny obraz, ilustrujący konkretną bajkę. Dzieci kładą się na
dywanie, przytulają podusię i słuchają kojącego głosu. Pobudzane
są wtedy bodźce wzrokowe, słuchowe. Pracuje wyobraźnia, dzieci
wyciszają się, są spokojniejsze. W ten sposób, dbając o najmniej-
szego człowieka, zapewniamy sobie przyszłego Czytelnika. Raz,
że zachęcamy do czytania. Dwa, pokazujemy, że biblioteka to
fajne miejsce i warto tu wracać.

Współpracując z pobliskimi przedszkolami, czy szkołami akty-
wizujemy młodych ludzi do kontaktu z książką i jej otoczeniem.
Zawsze staramy się, by lekcje biblioteczne były prowadzone w spo-
sób inspirujący i ciekawy, by zawsze ten młody człowiek wracał
do nas i chciał dowiedzieć się więcej, by dla nauczyciela lekcja
w bibliotece była furtką do dalszego rozwinięcia tematu. Póki co,
to się udaje, bo szkoły, przedszkola do nas wracają i chcą więcej.

Staramy sie być kompetentne, zawsze przygotowane i gotowe
odpowiadać na najbardziej nietypowe pytania. Oj, dzieci potrafią
zaskoczyć. Stale podnosimy swoje kwalifikacje i dokształcamy się,
gdyż wiemy, że najmłodszy Czytelnik jest najbardziej wymagający.
My nie boimy się wyzwań, za każdym razem zaskakujemy i mamy
nowe pomysły.

Podróż do krainy
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Warszawska Nagroda Edukacji Kultu-
ralnej jest jednym z działań Warszaw-
skiego Programu Edukacji Kulturalnej,
w którym osiemnastu koordynatorów
dzielnicowych WPEK stanowi Kapitułę
Koordynatorów i nominuje niektóre z na-
desłanych projektów edukacyjno-kultural-
nych do dalszego postępowania. Te pro-
jekty, które uzyskały nominację, są przez
ich autorów prezentowane przed Kapitułą
Ekspertów, ta z kolei wyłania projekty na-
grodzone. 

Organizatorem i fundatorem Warszaw-
skiej Nagrody Edukacji Kulturalnej jest
m.st. Warszawa, zaś jej celem jest promo-
cja najlepszych projektów z zakresu edu-
kacji kulturalnej realizowanych w Warsza-
wie. Konkurs ma charakter otwarty. Może
w nim startować animator, edukator, nau-
czyciel, który w Warszawie zrealizował pro-
gram lub projekt edukacji kulturalnej do
końca czerwca danego roku. Projekt mógł
być zrealizowany w instytucji kultury, pla-
cówce oświatowej, przez organizacje po-
zarządowe, na uczelni, przez firmę lub
osobę fizyczną. Każdego roku konkurs cie-
szy się dużą popularnością, a Laureaci
z ubiegłych lat wymieniają to wyróżnienie

wśród swoich znaczących osiągnięć. Naj-
ważniejsze są jednak efekty ich działań –
czyli fakt, że w teatrach, muzeach, do-
mach kultury, bibliotekach, szkołach,
organizacjach pozarządowych i innych
miejscach realizowane są ważne i cenne
projekty i programy edukacji kulturalnej.
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana
Rumla w bieżącym, 2017 roku, uzyskała
nominację do Nagrody w swojej kategorii
za siódmą edycję projektu PRAGnienie
czytaniA „Literatura i muzyka czyli melo-
dia słów”. Jak czytamy w Regulaminie Na-
grody „Ocena zgłoszonych przedsięwzięć
na obydwu etapach odbywa się, w szcze-
gólności, w oparciu o następujące kryteria:

1) poziom merytoryczny; 2) wartości ar-
tystyczne i edukacyjne; 3) sprawność or-
ganizacyjną np. przygotowanie, realizacja,
promocja, dokumentacja, ewaluacja; 4)
dostosowanie przedsięwzięcia do konkret-
nych potrzeb określonych środowisk/grup
odbiorców; 5) partnerską współpracę po-
między różnymi środowiskami i sektorami;
6) innowacyjność i kreatywność; 7) twórcze
wykorzystanie nowych technologii i mediów;
8) pogłębione podejście do danej dziedziny
sztuki, dzieła, twórcy; 9) interdyscyplinar-

Edukacji Kulturalnej
WARSZAWSKI PROGRAM

ność; 10) odwagę eksperymentowania;
11) wyznaczanie nowych trendów; 12)
skuteczność pozyskania zasobów; 13) moż-
liwość replikacji przedsięwzięcia lub jego
elementów np. zastosowanych metod, form
pracy, narzędzi.”

Możemy być zatem dumni, że projekt
naszej Biblioteki spełnił oczekiwane wa-
runki i uzyskał nominację do tej prestiżo-
wej Nagrody.

IX PRAGnienie czytaniA
Aż trudno uwierzyć, że w 2018 roku już po raz dziewiąty udowodnimy to, jak wielkimi

miłośnikami literatury są mieszkańcy Pragi-Południe. Tradycyjnie w majową sobotę spot-

kamy się na plenerowym festiwalu czytelniczym PRAGnienie czytaniA, podczas którego

fragmenty swoich ulubionych książek przedstawią władze Dzielnicy, programy arty-

styczne zaprezentują placówki oświatowe i zespoły, spotkamy się na kiermaszach ta-

niej książki i rękodzieła oraz porozmawiamy z autorami literatury. 

Festiwal odbędzie się 12 maja w Parku nad Balatonem i przebiegnie pod hasłem

Czytaj, podróżuj, odkrywaj, oczywiście z książką w ręku.

Zapraszamy do wspólnego świętowania.
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nowe trendy >>>   

|  Maria Stańczak, Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 3

Biblioteka, jako przyjazna i otwarta instytucja, gwarantuje wy-
soką jakość usług. Jest dobrym miejscem dla każdego aktywnego
i świadomego użytkownika, oferując coraz więcej możliwości na
mądre i efektywne spędzenie wolnego czasu. To przestrzeń, gdzie
można realizować swoje pasje, pogłębiać zainteresowania. 

Tempo życia nieustannie przyśpiesza i w coraz większym stop-
niu jest uzależnione od nowych technologii. Nie chodzi tylko

o umiejętność obsługi komputera, ale też edukację w zakresie
podstaw ochrony przed zagrożeniami czyhającymi na nas w sieci.
Dlatego kolejny rok w Bibliotecznym Punkcie Informacji Kultu-
ralnej szczególną troską objęliśmy Seniorów. Doradca Cyfrowy to
projekt mający na celu aktywizację tej grupy i pomoc w posługi-
waniu się komputerem. Zajęcia mają charakter indywidualny, od-
bywają się dwa razy w tygodniu, a prowadzący podchodzi do
każdego uczestnika jednostkowo. Najważniejsze jest to, że cały
czas poświęcony jest jednej osobie, czego efektem jest rozwiąza-
nie konkretnego problemu. Zajęcia dostosowane są do poziomu
zaawansowania osoby zainteresowanej. Uczestnicy dzielą się
swoimi problemami, o których nie mieliby odwagi powiedzieć w
grupie. Czy warto? Oczywiście, że tak o czym świadczy duże za-
interesowanie spotkaniami. Jedyna wada to ograniczone moż-
liwości czasowe, niepozwalające na organizację większej liczby
konsultacji. Oferta została dodatkowo wzbogacona o prelekcje te-
matyczne prowadzone przez jednego z doradców. 

Tekst literacki stał się wszechobecny na urządzeniach mobil-
nych, dlatego przypominamy o możliwości korzystania z Ibuk
Libra, platformy książek elektronicznych, gdzie książkowe bes-
tsellery są w zasięgu ręki. Każda filia udostępnia Czytelnikom dar-
mowy dostęp do tej usługi – wystarczy zapytać bibliotekarza
i pobrać bezpłatny kod PIN.

sberga, przenoszącą Czytelnika w świat kryminalnych (i nie tylko)
zagadek Warszawy przełomu XIX i XX stulecia. Książkę napisał
Paweł Łoś, przewodnik z naszego Stowarzyszenia.

Zapraszamy na naszą stronę internetowej:
www.zlotakaczka.waw.pl. Znajdą tam Państwo wszystkie infor-
macje na temat najbliższych spacerów, spotkań i innych działań
Stowarzyszenia. Można też do nas zadzwonić (+48 692 002 170)
lub napisać wiadomość mailową (info@zlotakaczka.waw.pl).
Ulotki i informatory o nas dostarczamy też regularnie do Punktu
Informacji Kulturalnej „Akwarium” na placu Szembeka.

BEZPIECZEŃSTWO W SIECI

Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych „Złota

Kaczka” istnieje od 2009 roku. Corocznie przeprowadzamy setki
bezpłatnych spacerów, spotkań varsavianistycznych, gier miej-
skich i wycieczek autokarowych dla mieszkańców Warszawy prag-
nących lepiej poznać swoje miasto oraz dla turystów. Działamy
w ramach projektów realizowanych dla instytucji miejskich oraz
zamówień specjalnych dla firm i osób prywatnych. W ramach na-
szej działalności byliśmy sześciokrotnie nominowani do nagród
w konkursie na najlepszą warszawską inicjatywę pozarządową
S3KTOR, jednak najwyższym wyróżnieniem pozostaje wręczona
naszemu Stowarzyszeniu w 2015 r. Nagroda Miasta Stołecznego
Warszawy za zasługi dla Stolicy Rzeczpospolitej Polskiej.

Od kilku lat zapraszamy na spotkania varsavianistyczne w bib-
liotekach na Pradze Południe. Spotkania takie to bogato ilustro-
wane zdjęciami i grafikami opowieści o Warszawie. Mają bardzo
różne tematy i trwają około półtorej godziny. Spotkania są bez-
płatne i bez rezerwacji. Od lutego 2018 roku rozpoczniemy nowy
cykl spotkań w środy o godzinie 17.00 w Wypożyczalni dla Doro-
słych i Młodzieży nr 40 przy ulicy Paca 46. Wśród propozycji te-
matów znajdą się między innymi Anegdota i dowcip warszawski,
Warszawa i secesja, Warszawskie pomniki. W tej samej Wypoży-
czalni można też wypożyczyć książkę Przypadki sędziego Mauer-

Warszawa ze Złotą Kaczką
|  Paweł Łoś,  Sekretarz Stowarzyszenia Przewodników

Turystycznych „Złota Kaczka”
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  nowe trendy >>>

|  Sylwia Alicka, Wypożyczalnia Zbiorów Obcojęzycznych

Escape Room, inaczej pokój zagadek, to gra, która w ostat-
nim czasie zyskuje w Polsce coraz większą popularność. Jest
grą zespołową w specjalnie zaaranżowanych wnętrzach, w któ-
rej bierze udział określona grupa osób. Ich zadaniem jest roz-
wiązanie powiązanych ze sobą logicznie zagadek, odgadnięcie
hasła lub odnalezienie klucza i wydostanie się z pokoju.
Wszystko dzieje się w określonym przez organizatorów czasie.

W postaci, którą mamy okazję obserwować w wielu miastach
Polski, escape room ma zaledwie kilka lat. Jego korzenie się-
gają wersji komputerowej, a w rzeczywistości niewirtualnej po
raz pierwszy pojawił się przed dekadą w Japonii.

Pokoje zagadek są niecodzienną i kreatywną formą spędzania
wolnego czasu. Uczestnicy mają okazję sprawdzić się w zada-
niach logicznych i zręcznościowych. Przede wszystkim jednak
escape roomy są grami zespołowymi, w których najważniejszym
elementem jest współpraca – każdy przedmiot i każda wska-
zówka jest potrzebna i prowadzi do rozwiązania łamigłówki,
a tym samym przybliża do odnalezienia klucza.

Wyróżniamy komercyjne pokoje rozrywkowe, jak na przykład
Dziki Zachód, Komnata Tajemnic, Mistrz Zen, Skarb piratów,
ale również pokoje edukacyjne: poświęcony historii Żołnierzy
Niezłomnych w Przystanku Historia czy naszą południowop-
raską Ucieczkę z Biblioteki. Można powiedzieć, że Ucieczka
z Biblioteki jest niekonwencjonalną lekcją biblioteczną, dzięki
której uczestnicy/czytelnicy mają możliwość bliższego zapo-
znania się ze zbiorami bibliotecznymi.

ZAGADEK
Escape Room w Bibliotece to świetna zabawa dla każdego

bez względu na wiek. Serdecznie zapraszamy!

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

W pokoju
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Autor: Ove Løgmansbø / Tytuł: Nie zaczęło się

od ciebie. Jak dziedziczona trauma wpływa na to,

kim jesteśmy i jak zakończyć ten proces / Wy-

dawnictwo: Czarna Owca / Gatunek: Porad-

nik

Depresja, zaburzenia lękowe, chroniczny ból, ob-

sesje mogą mieć zupełnie inne podłoże, niż sądzi-

liśmy do tej pory. Ich korzenie mogą sięgać do

czasów naszych rodziców, dziadków, a nawet pra-

dziadków. Najnowsze badania dowodzą tego, co

wielu badaczy wcześniej przeczuwało – trauma-

tyczne doświadczenia mogą być przekazywane

z pokolenia na pokolenie.

Książka czerpie z badań czołowych ekspertów zajmujących się zagadnieniem zespołu

stresu pourazowego, m.in. Rachel Yehudy i Bessera van der Kolka. Jeśli osoba, która do-

świadczyła traumy od dawna nie żyje albo historia tego doświadczenia została zapo-

mniana lub przemilczana, ślady emocjonalne tego zdarzenia mogą wciąż być żywe.

Często są głęboko ukryte, zakodowane w genach i języku i mogą odgrywać dużo więk-

szą rolę, niż do tej pory przypuszczano.

Autor: Hope Jahren / Tytuł: Lab Girl. Opowieść

o kobiecie naukowcu, drzewach i miłości / Wy-

dawnictwo: Kobiece / Gatunek: Autobiografia

Fenomenalna autobiografia badaczki świata roślin,

gleb i nasion. Hope Jahren od dziecka wolała spę-

dzać czas w laboratorium ojca, niż bawić się z ró-

wieśnikami. Jako mała dziewczynka obudziła w sobie

miłość do botaniki.

Dziś Hope prowadzi trzy laboratoria i zajmuje miejsce

wśród najwybitniejszych naukowców. W swojej

książce opowiada o pielęgnowaniu pasji, wzlotach

i upadkach, ogromnej determinacji, a także ludzkiej

przyjaźni i miłości. To również historia jej bratniej

duszy – Billa, genialnego odkrywcy, z którym przebyła długą drogę od niebiańskiego Bie-

guna Północnego, przez Stany Zjednoczone aż do rajskich Hawajów.

Jej wnikliwe spostrzeżenia na temat świata roślin wprowadzają czytelnika w magiczny

świat majestatycznej przyrody, jednocześnie odnosząc się do zachowań i relacji mię-

dzyludzkich.

Autor: Jonathan Beckman / Tytuł: Jak zrujno-

wać królową. Maria Antonina, skradzione dia-

menty i skandal, który zachwiał tronem Francji /

Wydawnictwo: Znak / Gatunek: Powieść his-

toryczna

Fascynująca opowieść pełna dworskich intryg, nie-

wyobrażalnego przepychu, spektakularnych ucieczek

i uprowadzeń.Znienawidzona przez lud królowa

Maria Antonina i najdroższy naszyjnik świata.

Oto jedna z najbardziej tajemniczych afer w historii,

która nigdy nie została wyjaśniona i pośrednio przy-

czyniła się do wybuchu Rewolucji Francuskiej.Gdy kar-

dynał Rohan usłyszał od rzekomej powiernicy Marii Antoniny, że królowa chce potajemnie

kupić najdroższy naszyjnik świata, postanowił go dla niej zamówić. Jubilerskie dzieło prze-

kraczało granice wyobraźni – 650 diamentów ważyło tyle, że nosząca je osoba z trudem

mogłaby wstać. Kardynał liczył na nagrodę za pomoc w transakcji… do momentu, gdy

okazało się, że królowa o niczym nie wie, a bajeczny naszyjnik rozpłynął się w powietrzu.

Na zawsze.

Czy Maria Antonina, która z oburzeniem zaprzeczała oskarżeniom, naprawdę nie miała

nic wspólnego z intrygą? Czy to kardynał uknuł plan, żeby spłacić długi? Jaką rolę ode-

grała tajemnicza hrabina La Motte-Valois? Autor udowadnia, że czasem prawda bywa

ciekawsza od najbarwniejszej fikcji.

Autor: Emilia Padoł / Tytuł: Piosenkarze / Wydaw-

nictwo: Prószyński i S-ka / Gatunek: Biografie zbio-

rowe

Po piosenkarkach muszą pojawić się ONI.

Maciej Kossowski, Krzysztof Klenczon, Andrzej Zieliński,

Jacek Zieliński, Stan Borys, Edward Hulewicz, Andrzej

Dąbrowski, Andrzej Zaucha. Bigbitowi, rockowi, jazzu-

jący, klasycyzujący – i poetyccy. 

Rządzący polską sceną muzyczną lat 60. 70. i 80. Bez

ich piosenek, bez tych, które śpiewali, nie wyrosłoby kila

pokoleń Polaków – ba! niektórzy może w ogóle by się nie urodzili. Przeboje przebojami,

ale najciekawsze jest to, co pod nimi drzemie. To, czego nie wiedzą wszyscy

Autor: David Lagercrantz / Tytuł: Mężczyzna,

który gonił swój cień / Wydawnictwo: Czarna

Owca / Gatunek: Kryminał sensacyjny

Kontynuacja słynnej skandynawskiej trylogii „Mille-

nium” napisanej przez Stiega Larssona.

Skąd się wziął i co oznacza słynny tatuaż ze smo-

kiem? I kto stał za koszmarem dzieciństwa Lisbeth

Salander? Gdy w ręce Lisbeth Salander trafiają stare

dokumenty, wydawać by się mogło, że cała prawda

o mechanizmie, który zniszczył jej życie i rodzinę

szybko wyjdzie na jaw. Jednak im bliżej dziewczyna

jest rozwiązania tej zagadki, tym większe grozi jej

niebezpieczeństwo. Odkrycie tajemnicy, tak pilnie

strzeżonej przez groźnych ludzi, będzie miało swoje konsekwencje. Nie wszyscy wyjdą

z tego cało.

Zaawansowane ataki hakerskie, brutalne nadużycia władzy, honor i szaleństwo – razem

z Mikaelem Blomkvistem dotrą tam, gdzie pozornie 

nie mające ze sobą nic wspólnego wydarzenia splatają się w jedno.

Czytelnicy
polecają

Autor: Joyce Carol Oates / Tytuł: Kartagina /

Wydawnictwo: Rebis / Gatunek: Powieść kry-

minalna

Tytułowa Kartagina to amerykańskie miasteczko oto-

czone malowniczymi górami Adirondack – wśród

nich ginie bez śladu Cressida Mayfield, wyobcowana

nastolatka, odstająca od swojej powszechnie szano-

wanej rodziny. Policja i ojciec Cressidy podejrzewają,

że za jej zniknięciem stoi bohater wojny w Iraku, Brett

Kincaid, były narzeczony starszej z sióstr Mayfield,

pięknej i „grzecznej” Juliet, w którego towarzystwie

widziano dziewczynę po raz ostatni. Brett twierdzi

jednak, że niczego nie pamięta, ale to dopiero początek łańcucha zdarzeń tej mistrzow-

skiej opowieści z suspensem, porywającej i jednocześnie przemawiającej do wyobraźni

współczesnego czytelnika.
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Czytelnicy
polecają

Autor: Przemysław Wechterowicz

/ Tytuł: Gwiazdka z nieba / Wy-

dawnictwo: Tadam / Gatunek:

Bajka

To urocza, ciepła i klimatyczna bajka

o tym jak mała leszczynowa orzesz-

nica znalazła na polanie gwiazdkę,

która spadła z nieba. Wraz z innymi

leśnymi zwierzętami pomaga jej

wrócić na niebo. Opowieść bogata

w pozytywne emocje, o otwartości, spontaniczności, o sile przyjaźni. Poetycka w formie,

z uroczym baśniowym klimatem, pięknie zilustrowana. Spójrzcie – wyszeptała Orzesz-

nica i wszyscy podążyli wzrokiem za jej łapką.

Na granatowo-czarnej tafli jeziora coś nagle zaskrzyło i oto zobaczyli odbitą jak w zwier-

ciadle gwiazdę, która wywołując delikatne poruszenie lustra wody, rozpłomieniła się ni-

czym drogocenny kamień. Z każdą chwilą pojawiały się kolejne, aż w końcu całe jezioro

zalśniło jak w tajemnej i pięknej baśni…

Autor: Anne Booth / Tytuł: Dziewczyna z białym

psem / Wydawnictwo: Akapit Press / Gatu-

nek: Literatura obyczajowaSpełniło się marzenie

Jessie – dostała wymarzonego psa! Pojawienie się

białego szczeniaka przynosi mnóstwo radości, ale

niespodziewanie ujawnia też skrywaną przez lata ta-

jemnicę. Historia zatacza koło, kiedy Jessie odkrywa,

że w jej rodzinie była już kiedyś dziewczynka z bia-

łym psem…

Książka porusza bardzo wiele wątków, z jednej strony

opowiada o czasach współczesnych, z drugiej prze-

nosi czytelników do przeszłości. Wszystko jednak

łączy się w spójną, interesującą i skłaniająca do przemyśleń całość.

Opowiada o sprawach uniwersalnych, mówi o odwiecznej walce dobra i zła, o przemocy,

której ofiarami stają się najsłabsi, o przeszłości, która potrafi wpływać na teraźniejszość,

a nawet na przyszłość.

Autor: Katherine Rundell / Tytuł: Dachołazy / Wy-

dawnictwo: Poradnia K

Jest to urocza i zarazem fascynująca opowieść o rudo-

włosej, niepokornej i nietypowej Sophie, którą wycho-

wuje równie ekscentryczny naukowiec.

Sophie jest sierotą, jako dziecko została znaleziona

w kanale La Manche po katastrofie statku Queen Mary

w futerale na wiolonczelę. Jej opiekunem stał się Char-

les, hołdujący nieco dziwnym zasadom wychowaw-

czym. Kiedy dziewczynka dorasta, przypomina sobie

mamę i twierdzi, że grała w orkiestrze na statku. Sop-

hie i Charles wyruszają do Paryża w poszukiwaniu mamy i chcąc się ukryć przed opieką

społeczną, która chce oddać dziewczynkę do sierocińca. Za jedyną wskazówkę mają pla-

kietkę z futerału z nazwą zakładu, który stworzył instrument. 

Na miejscu Sophie poznaje zupełnie nowy świat ludzi, którzy mieszkają na dachach.

Dziewczynka przeżywa szereg ciekawych przygód i wszystko kończy się dobrze.

Autor: Sara Pennypacker / Tytuł: PAX / Wydaw-

nictwo: IUVI / Gatunek: Powieść psychologicz-

no-obyczajowa

Pax to wzruszająca i ponadczasowa opowieść

o chłopcu i jego lisie (lub lisie i jego chłopcu), o stra-

cie i miłości, dzikiej naturze i wolności oraz wojnie. Dy-

namiczna akcja, głębokie emocje i uniwersalne tematy

czynią z tej książki nowoczesną klasykę na miarę Ma-

łego Księcia.

Odkąd Peter uratował osieroconego liska, on i Pax byli

nierozłączni. Pewnego dnia dzieje się jednak coś,

czego Peter nigdy by się nie spodziewał: jego ojciec idzie do wojska i chłopiec musi

się przeprowadzić do dziadka, którego słabo zna i raczej nie lubi (z wzajemnością) –

a lisa wypuścić do lasu. Jednak już pierwszej nocy Peter wymyka się z domu dziadka

i wyrusza do swojego, oddalonego o 500 kilometrów, gdzie ma nadzieję zastać Paxa.

Lis w tym czasie musi się nauczyć, jak przetrwać w dzikim lesie, i na nowo odkryć

świat ludzi i zwierząt. Nigdy jednak nie traci nadziei, że jego chłopiec po niego wróci.

Czy dwunastolatek dotrze sam do domu? I czy odnajdzie tam Paxa?

Sara Pennypacker oddaje w nasze ręce pięknie napisaną, wprost urzekającą opowieść

o dorastaniu i najistotniejszych prawdach, które decydują o tym, kim jesteśmy.

Autor: Irina Jertachanowa,Olga Jertachanowa /

Tytuł: Angara córka Bajkału / Wydawnictwo:

Media Rodzina / Gatunek: Baśń

Książka siostrzanego duetu rosyjskich autorek to bar-

dzo piękna, artystyczna, z pięknymi klimatycznymi

ilustracjami pozycja.

Opowieść o Angarze oparta jest na popularnej w całej

Syberii i Azji Centralnej buriackiej legendzie, której bo-

haterami są odległe rzeki i krainy syberyjskie. 

Jest to historia o potężnym i srogim władcy podwod-

nego królestwa, Bajkale i jego pięknej córce, Anga-

rze, o której rękę nadaremnie starało się wielu innych władców. Opowiada o autorytarnym

modelu rodzicielstwa i sprawowania władzy, o potrzebie rozmowy i empatii, równocześ-

nie niesie ze sobą ponadczasowe przesłanie o potędze miłości zdolnej pokonać wszel-

kie przeszkody. Popularność zawdzięcza nie tylko tradycyjnym wersjom mówionym

i licznym wydaniom książkowym, ale również wersjom internetowym w wielu językach. 

Autor: Michał Libera, Michał Mendyk /

Tytuł: M.U.Z.Y.K.A. / Wydawnictwo:

Dwie Siostry / Gatunek: Poradnik

Przeczytajcie tę książkę, by przekonać się,

że słuchanie jest fascynującą przygodą,

a w muzyce współczesnej wszystko może

się zdarzyć. Oto nowy, szósty tom przebo-

jowej serii edukacyjnej zapoczątkowanej

przez D.O.M.E.K.

Kompozytor z innej planety i silniki grające

na instrumentach. Muzyka z wnętrza butelki i z serca tropikalnej dżungli. Koncert na

zabawkowe bączki i symfonia na syreny fabryczne. Spacery dźwiękowe, mosty słu-

chowe i tapeta do słuchania…

Czym jest muzyka? Gdzie jej szukać? Jak ją tworzyć? Muzycy i kompozytorzy zadają

sobie te pytania od wieków. Ale w ciągu ostatnich 100 lat wielu z nich znalazło odpo-

wiedzi, o jakich wcześniej nikomu się nie śniło. W muzyce współczesnej wszystko

może się zdarzyć! I właśnie o tym opowiada ta książka.

W 44 zwięzłych i przystępnych rozdziałach autorzy przedstawiają wybranych kompo-

zytorów, muzyków i ich dzieła, ukazując na ich przykładach różnorodne sposoby my-

ślenia o dźwięku, muzyce, komponowaniu oraz byciu muzykiem.
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|  Katarzyna Chacińska, Biblioteka Publiczna im. Z.J. Rumla

„Wieczór z Haiku”

Odbywające się w Bibliotece Publicznej im. Zygmunta Jana
Rumla od września do listopada spotkania z twórcami litera-
tury, wpisały się w życie kulturalne Dzielnicy Praga-Południe
pod jedną, spójną nazwą – Praska Jesień Czytelnicza. Podczas
akcji, zarówno w placówce przy ul. Meissnera 5, jak i w filiach
na terenie dzielnicy, goszczą nietuzinkowe postacie prezentu-
jące swój literacki dorobek. Mamy okazję posłuchać zarówno
poezji, prozy, jak i innych, mniej znanych form. 

Na zakończenie tegorocznej Praskiej Jesieni Czytelniczej poz-
naliśmy tajniki powstawania niszowego i egzotycznego haiku –
japońskiej formy poetyckiej, reprezentatywnej dla ponad dwu-
stuletniego okresu w dziejach Kraju Kwitnącej Wiśni – zwanego
okresem Edo.

Gośćmi spotkania, które odbyło się 21 listopada w Bibliotece,
przy ul. Meissnera 5, byli: Irena Iris Szewczyk, haijinka (autorka
haiku), fotografka, twórczyni haigi (połączenie haiku i obrazu),
hungarystka, członkini i założycielka Polskiego Stowarzyszenia
Haiku oraz Robert Kania, autor haiku, poeta, Prezes Polskiego
Stowarzyszenia Haiku.

Haiku, to pasja naszych gości, którzy opisali pierwsze próby
jego tworzenia i ewolucję, jaką przechodziło. Za pierwszego
twórcę uznaje się, pochodzącego z Japonii Matsuo Bashō, ży-
jącego w XVII wieku. I tak przez kolejne wieki Japończycy hoł-
dują tym dziełom, których tworzenie jest ściśle określone
i obwarowane wieloma zasadami. Przede wszystkim, są to pro-
ste, rytmiczne miniatury literackie, „chwytające chwilę”, mó-
wiące o tym co tu i teraz. Podstawową wartością jest prostota,
bezpośrednie lub pośrednie odniesienie do pory roku. Pozna-
liśmy też terminologię związaną z haiku oraz niuanse trudne do
uchwycenia podczas tłumaczenia na różne języki. Zazwyczaj
powstają one w języku japońskim, ponieważ stamtąd pochodzi
większość autorów oraz w uniwersalnym języku angielskim,
gdyż haiku jest coraz bardziej popularne w Stanach Zjedno-

czonych. W Polsce nie ma nawet stu twórców haiku, jednak
pomimo tego w Warszawie prężnie funkcjonuje Kuzu, szkoła
haiku, nad którą czuwa japonistka, tłumaczka Agnieszka Żu-
ławska-Umeda, opisująca miniatury w następujący sposób:
„Każdy wiersz haiku jest obrazkiem-szkicem, który notuje ak-
tualny stan jakiegoś wycinka świata w sposób najpełniejszy.
(…)” 

Polscy twórcy biorą udział w konkursach poetyckich, organizo-
wanych zarówno w USA, jak i Azji, gdzie odnoszą liczne sukcesy.

Nie można również zapomnieć o znanych polskich poetach, fas-
cynujących się Haiku, będących ich tłumaczami. Był wśród nich
Noblista, Czesław Miłosz, dzięki któremu mogliśmy przeczytać
przekłady dzieł, m.in. samego Matsuo Bashō.

„Wieczór z Haiku” nie mógł obyć się bez próbki twórczości
naszych gości, którzy tego dnia pojawili się w Bibliotece. Dzięki
ich opowieści na gorąco powstawały haiku, układane przez
uczestników spotkania. 

w ramach zakończenia Praskiej Jesieni Czytelniczej 2017

niespokojne trzciny
łabędź na brzegu omija
mój cień

Irena Iris Szewczyk

liście opadają
pomiędzy nami
szelest gazety

Robert Kania



  
      

w I półroczu 2018 r.

STYCZEŃ – CZERWIEC

Salonik literacki 
PRAGnienie czytaniA – 12 maja

Noc Bibliotek 

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 JĘZYKOWO-KULTUROWE

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:

finisaż wystawy Bohaterowie „Trylogii”

Sienkiewicza w karykaturze

Jacka Frankowskiego

ZIMA

W akcji wezmą udział:

n Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 45

ul. Meksykańska 3, tel. 22 672 80 91, bd45@bppragapd.pl

n Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 47 (zajęcia przy ul. Meissnera 5)

ul. Paca 46, tel. 22 810 02 57, bd47@bppragapd.pl

n Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 55 (zajęcia przy ul. Meissnera 5)

ul. Egipska 7, tel. 22 672 06 92, bd55@bppragapd.pl

n Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 67

ul. Abrahama 10, tel. 22 672 47 01, bd67@bppragapd.pl

n Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 78

ul. Majdańska 5, tel. 22 813 27 22 , bp78@bppragapd.pl

W Bibliotekach dzieci uczestniczyć będą w:

n spotkaniach literackich

n warsztatach plastycznych

n zajęciach edukacyjnych

n grach i zabawach literackich

W Dziale Komputeryzacji i Edukacji Informatycznej w:

n zajęciach komputerowych

n grach edukacyjnych na konsoli

Oferta skierowana do grup zorganizowanych.

zapraszamy

MIEŚCIE
2018



Paulina Kopestyńska 

AKWARELOWY ŚWIAT
Urodzona w Jakucji (Syberia). Ab-

solwentka Akademii Sztuk Pięknych

im. W.I. Surikowa w Moskwie. Czło-

nek Stowarzyszenia Akwarelistów

Włoskich (AIA). Członek Stowarzy-

szenia Akwarelistów Polskich (SAP)

Członek Związku Polskich Artystów

Plastyków (ZPAP). Członek Stowa-

rzyszenia Polskich Artystów Karyka-

tury (SPAK). Honorowy Członek

Związku Artystów Jakucji (Union of

Arts of Russia).

Jest laureatką wielu prestiżowych

nagród (np. 2003 r. – 2. nagroda

na międzynarodowej wystawie Pri-

mavera femminile w Galerii Eusta-

chi w Medionalnie, 2004 r. –

laureatka nagrody Lions Club w Ga-

lerii Vittorio Emanuele w Medional-

nie, 2005 r. – nagroda Premio Arte

Georgio Mondadori).

Prace Pauliny Kopestyńskiej prezento-

wane były na wystawach, m.in. w Pol-

sce, Rosji, Belgii, we Włoszech, Francji,

Szwajcarii i Meksyku.

Prowadzi autorskie warsztaty ma-

larskie w Polsce i za granicą.

Od kilku lat współpracuje z Archi-

wum Polskiej Akademii Nauk.

źródło: www.sap-art.pl


