
Magazyn Bibliotek Publicznych na Pradze Południe (6) 2_2012

eg
ze

m
pl

ar
z 

be
zp

ła
tn

y



Filie i Oddziały Biblioteki Publicznej im. Z. J. Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy

Wypożyczalnie dla Dorosłych i Młodzieży Kontakt Godziny pracy

Wypożyczalnia nr 3
ul. Waszyngtona 2b

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

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

Wypożyczalnia nr 18
ul. Grochowska 118

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

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

Wypożyczalnia nr 19
ul. Witoszyńskiego 2

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

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

Wypożyczalnia nr 24
ul. Grochowska 279

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

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

Wypożyczalnia nr 40
ul. Paca 46

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

poniedziałek – piątek 10.00–19.00

Wypożyczalnia nr 44
ul. Grochowska 333a

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

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

Wypożyczalnia nr 62
ul. Egipska 7

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

poniedziałek – piątek 10.00–19.00

Wypożyczalnia nr 66
ul. Angorska 14

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

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

Wypożyczalnia nr 78
ul. Majdańska 5

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

poniedziałek – piątek 10.00–19.00

Wypożyczalnia nr 89
ul. Grochowska 202

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

poniedziałek – piątek 10.00–19.00

Wypożyczalnia nr 90
ul. Rozłucka 11a

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

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

Wypożyczalnia nr 92
ul. Biskupia 50

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

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

Wypożyczalnia nr 94
ul. Meksykańska 3

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

poniedziałek– piątek 10.00–19.00

Wypożyczalnia nr 100
ul. Zwycięzców 46

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

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

Wypożyczalnia nr 110
ul. Abrahama 10

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

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

Oddziały Kontakt Godziny pracy

Dzielnicowa Czytelnia Naukowa nr V
ul. Meissnera 5

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

poniedziałek – piątek 10.00–20.00
sobota 9.00–15.00

Wypożyczalnia
Zbiorów Obcojęzycznych

ul. Meissnera 5

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

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

e-mail: wko@bppragapd.pl

poniedziałek – piątek 10.00–20.00
sobota 9.00–15.00

Wypożyczalnia Książki Mówionej i Multimediów
ul. Meissnera 5

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

poniedziałek, środa 13.00–18.00
wtorek, czwartek 10.00–15.00

Dział Komputeryzacji i Edukacji Informatycznej
ul. Meissnera 5

tel. (22) 671 04 51 w. 116
e-mail: kawiarenka@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 05 79, e-mail: biblioteka@bppragapd.pl
DYREKTOR – Mirosława Majewska, m.majewska@bppragapd.pl, dyrekcja@bppragapd.pl
KADRY – Bożenna Izdebska, tel. (22) 671 05 11, 671 04 51 w. 103, b.izdebska@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 ds Edukacji Kulturalnej – Ewa Korulczyk, tel. (22) 671 04 51 wew. 117, e.korulczyk@bppragapd.pl

Biblioteki dla Dzieci i Młodzieży Kontakt Godziny pracy

Biblioteka nr 2
ul. Witoszyńskiego 2

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

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

Biblioteka nr 16
ul. Walewska 7a

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

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

Biblioteka nr 42
ul. Biskupia 50

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

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

Biblioteka nr 45
ul. Meksykańska 3

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

poniedziałek – piątek 10.00–19.00

Biblioteka nr 47
ul. Paca 46

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

poniedziałek – piątek 10.00–19.00

Biblioteka nr 55
ul. Egipska 7

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

poniedziałek – piątek 10.00–19.00

Biblioteka nr 67
ul. Abrahama 10

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

poniedziałek, wtorek, czwartek 14.00–19.00
środa, piątek 9.00–14.00
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w numerze
Biblioteka w pejzażu życia kulturowego
Dzielnicy Praga Południe
Wernisaż wystawy prac plastycznych dzieci
z Przedszkola Nr 392 „Wróbelka Elemelka” 4
Partnerstwo dla Dzieci Warszawskiej Pragi 5

Prezentacje: Twórcza Biblioteka
Spotkania z Klarą 6
Baśniowa Warszawa 7

Biblioteka uniwersytetem otwartym
Podróże w czasie czyli biblioteczne spotkania
z historią 8
W galeriach Biblioteki 9

Biblioteka wielokulturowa
Europejskie Dni Języków 10
Dzień Toskanii 11
Dzień Szwajcarii 11

Czytelnicy polecają 12

BiPIK 14

   Kącik mody na czytanie
POTkoszulki Edwarda Lutczyna 15

Drodzy Czytelnicy!

Z prawdziwą przyjemnością oddajemy do Państwa rąk ko-
lejny, szósty już numer „Bibliotekonu Praskiego”. Poleca-
jąc lekturę  czasopisma, chcemy przybliżyć naszą ofertę,
udowodnić, że współczesna Biblioteka nie jest tylko wy-
pożyczalnią książek, ale również miejscem wielu działań
i wydarzeń edukacyjno-kulturalnych, umożliwiających
rozwój, pogłębianie pasji i zainteresowań a przygotowy-
wanych z myślą o mieszkańcach Pragi Południe.
Pragnąc przybliżyć Państwu działania dla młodych Czytel-
ników, polecamy relację z wernisażu wystawy prac pla-
stycznych Wisła – Królowa Polskich Rzek, młodych artystów
z Przedszkola Nr 392 „Wróbelka Elemelka”, ale również ze
spotkania autorskiego z Marcinem Wichą i realizacji pro-
jektu Baśniowa Warszawa.
W artykule Podróże w czasie czyli biblioteczne spotkania
z historią – prezentujemy liczne działania dla dorosłych
Czytelników, mające na celu upowszechnianie wiedzy his-
torycznej (prelekcje, filmy, spotkania autorskie, wystawy)
i zapraszamy na następne biblioteczne spotkania z historią.
W galeriach Biblioteki – przypominamy o wystawach eks-
ponowanych w Bibliotece w 2012 r. Biblioteka wielokul-
turowa, to kolejny dział „Bibliotekonu Praskiego”, gdzie
prezentujemy działania Biblioteki w zakresie różnorod-
ności kulturowej.
Zapraszamy do relacji z Europejskich Dni Języków w Bib-
liotece, Dnia Toskanii i Szwajcarii. Zachęcamy zaintere-
sowanych do korzystania z ponad 10 tysięcznego zbioru
materiałów szwajcarskich oraz ponad 40 tysięcy książek
i multimediów w kilku innych językach.
Nie zapominamy o udoskonalaniu naszych usług – zapra-
szamy po „gorące” tytuły do zakładki NOWOŚCI na naszą
stronę, gdzie możemy przeglądać nowości z opisami oraz
informacją o lokalizacji danej pozycji.
O najnowszych projektach realizowanych w Bibliotece
w 2013 r., dowiecie się Państwo ze strony internetowej
www.bppragapd.pl

Zapraszamy do korzystania z naszej oferty i aktywnego
udziału w życiu Biblioteki. 

Z najlepszymi życzeniami na 2013 rok.

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

Bibliotekon Praski. Magazyn Bibliotek Publicznych
na Pradze Południe

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

Zespół Redakcyjny: Iwona Chojnacka-Mamińska,
Anna Gawkowska-Kowalik, Małgorzata Kalbarczyk, Ewa Korulczyk,
Wiesława Krynicka, Ewa Kubisz, Karol Puzyna, Iwona Wądołowska 

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

Okładka: Karol Puzyna

Druk: Drukarnia Jantar

www.bppragapd.pl
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Bibl iotek a  w pe j zażu ż yc ia  kulturowego Pr agi  Południe

WERNISAŻ

fot. Tomasz Jędrzejczak

wystawy prac plastycznych dzieci

z Przedszkola Nr 392 ”Wróbelka Elemelka“

Czwartek 8 listopada 2012 r. był wyjątkowym dniem dla spo-
łeczności Przedszkola Nr 392 „Wróbelka Elemelka”. W tym
dniu, w Bibliotece Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla
w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy przy ul. Meiss-
nera 5, odbył się wernisaż wystawy prac plastycznych naszych
przedszkolaków „Wisła – Królowa Polskich Rzek”.

Prace powstały w ramach pilotażowego programu ekologicz-
nego „Wiślana Szkoła”, którego autorem jest Fundacja „Nasza
Ziemia”. 

Już na pół godziny przed uroczystym otwarciem wystawy
tłumnie przybywali mali autorzy prac wraz z rodzinami oraz
zaproszeni goście. Wśród wielu ważnych osobistości gościliśmy
Wiceburmistrza Dzielnicy Praga Południe, Pana Jarosława Kar-
cza. Po uroczystym powitaniu oddano głos dzieciom, które z ca-
łego serca wyśpiewały piosenki o Królowej Polskich Rzek
i opowiedziały historię herbu naszego miasta, pięknie recytując
wiersze.

Wszystkie wystawione prace prezentowały się wspaniale. Pła-
skie, przestrzenne, wykonane różnymi technikami, ale każda
wyjątkowa, bo pracowały nad nimi całe rodziny, a nawet przyja-
ciele i znajomi. Każdy miał inne zadanie, każdy odpowiadał
za inny odcinek całości. Zawierały nie tylko obraz najpiękniejszej
z naszych rzek, ale także legendy z nią związane. Niektóre od-
zwierciedlały piękne nadwiślańskie krajobrazy, miasta, przez
które przepływa Wisła, jej źródło i ujście. A wszystko to pięknie
wyeksponowane w gablotach, na ścianach i na sztalugach,
dzięki staraniom i zaangażowaniu kadry Biblioteki.

Imprezę uświetniły także warsztaty dla dzieci, prowadzone
przez Panią Katarzynę Węgierek z Wydawnictwa Widnokrąg,

która zaprezentowała „Czarną księgę kolorów”. Dzieci wędru-
jąc przez labirynt mogły poczuć na własnej skórze, w jaki spo-
sób odbierają świat ich rówieśnicy, pozbawieni zmysłu wzroku.

Wśród wielu atrakcji wieczoru nie zabrakło też drobnych upo-
minków dla dzieci i zaproszonych gości, które ufundowały
Biblioteka i Przedszkole. Bardzo dziękujemy Pani Dyrektor,
Mirosławie Majewskiej i wszystkim pracownikom Biblioteki za
pomoc w organizacji tego wspaniałego przedsięwzięcia i udo-
stępnienie tak wyjątkowego miejsca na naszą wystawę. Jes-
teśmy pewni, że ta współpraca zaowocuje pozyskaniem nie
tylko nowych, wiernych miłośników czytania, ale i wielbicieli
naszej pięknej rzeki.

Z relacji rodziców i dzieci wynika, że wernisaż był bardzo
udany, a dla naszych małych artystów był nowym doświadcze-
niem, gdyż jako autorzy prac czuli się współgospodarzami im-
prezy i byli bardzo dumni ze swoich dzieł. 

Dzięki współpracy Przedszkola i Biblioteki udało się także
osiągnąć cel najważniejszy dla naszego projektu – rozpropa-
gowanie walorów naszej absolutnie wyjątkowej rzeki. Mamy
nadzieję, że dzięki takim działaniom wszyscy mieszkańcy
Pragi Południe docenią naszą piękną, niepowtarzalną i róż-
norodną pod względem przyrodniczym Wisłę – Królową Pol-
skich Rzek.

Przedszkole Nr 392 „Wróbelka Elemelka” z ogromnym
zaangażowaniem włączyło się do programu „Wiślana Szkoła”.
Przekazując dzieciom wiedzę na temat Wisły i inspirując
różnorodne działania edukacyjne, mamy nadzieję, że pokochają
Królową Polskich Rzek i zarażą swoją miłością wszystkich
wokół.



BIBLIOTEKON PRASKI 2_2012 5

|  Małgorzata Mularczyk, Dyrektor programu „Partnerstwo dla Dzieci”

PARTNERSTWO
DLA DZIECI

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

Warszawskiej Pragi

W tym roku zorganizowano cztery spotkania dla rodziców: 
n Jak znaleźć pomoc w Internecie? – Wygoogluj pomoc – spot-

kanie poprowadziła Katarzyna Ciemięga, która podczas
warsztatu przekazała informacje o rodzajach pomocy, jakie
możemy uzyskać za pomocą Internetu. Pokazała w jaki spo-
sób możemy te informacje znaleźć oraz jak skutecznie wy-
korzystać. Na koniec warsztatu każdy z uczestników otrzymał
wykaz adresów, pod które może się zgłosić ze swoimi proble-
mami. 

n Jak znaleźć pracę przez Internet? Jak zwiększyć swoją skutecz-
ność i zrobić dobre wrażenie na przyszłym pracodawcy. Spot-
kanie poprowadziła psycholog Beata Bojzan-Matysiak, która
zapoznała uczestników z podstawowymi zasadami dobrego apli-
kowania do pracy przez Internet, z dostępnymi portalami re-
krutacyjnymi oraz przedstawiła słuchaczom najważniejsze
serwisy społecznościowo-rekrutacyjne. Każdy z uczestników
otrzymał wykaz adresów portali rekrutacyjnych, wykaz serwi-
sów społecznościowo-rekrutacyjnych, adresy wyszukiwarek ogło-
szeń rekrutacyjnych oraz „mapę aktywnego poszukiwania pracy”.

n Jak nauczyć siebie i swoje dziecko bezpiecznego korzystania
z Internetu – spotkanie to poprowadziła Magdalena Mali-
nowska-Orfinger. Omówiła, jak ustrzec je przed zagrożeniami
związanymi z korzystaniem z sieci i gdzie szukać pomocy,
jeśli zagrożenie internetowe dosięgło nasze dziecko? Na przy-
kładach pokazała, gdzie i jak szukać pomocy w sieci, podała:
konkretne strony www i realne instytucje, które powstały, aby
pomóc ochronić dziecko w Internecie oraz te, które są po-
wołane do tego z urzędu.

nKultura bez Biletu – spotkanie, poprowadził Piotr Król.
Przedstawił jak atrakcyjnie i niedrogo, bądź całkiem bezpłat-
nie można spędzić czas z dzieckiem, rodziną i znajomymi,
zwłaszcza w okresie świąteczno-noworocznym. Zaprezento-
wał organizacje proponujące mieszkańcom Pragi ciekawe
i bezpłatne (lub bardzo tanie) formy spędzania czasu wol-
nego oraz źródła informacji o takich wydarzeniach. Zachęcił
do korzystania z Internetu w bibliotekach, oferując swoją
pomoc przy wyszukiwaniu informacji na udostępnionych sta-
nowiskach komputerowych. 

Partnerstwo dla Dzieci warszawskiej Pragi to nazwa projektu
Fundacji „Wspólna Droga” United Way Polska realizowanego
w 2012 roku na terenie Pragi Południe i Pragi Północ. Jego celem
jest wyrównywanie szans dzieci w trudnej sytuacji w dostępie do
edukacji i rozwoju oraz wspieranie rodziców w funkcjach wycho-
wawczych. Staramy się zbudować szeroką koalicję partnerów lo-
kalnych: władz samorządowych, instytucji kultury, edukacji,
sportu i rekreacji a także pomocy społecznej, organizacji poza-
rządowych, firm, uczelni oraz mediów. Zwracamy się do naszych
Partnerów o wspieranie rozwoju dzieci i rodzin w ramach działań
statutowych, bezpłatnie bądź na preferencyjnych warunkach.

Obecnie grupa 100 dzieci z obu dzielnic ma możliwość
uczestniczenia w zajęciach wyrównawczych i korepetycjach,
a także w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych stymulują-
cych ich rozwój, wzmacniających ich poczucie wartości oraz
rozbudzających aspiracje edukacyjne i życiowe. 

Do naszej akcji włączyła się również Biblioteka Publiczna
im. Z.J. Rumla w Dzielnicy Praga Południe. Współpraca Biblioteki
oraz Fundacji „Wspólna Droga" United Way Polska w ramach lo-
kalnej koalicji na rzecz dzieci „Partnerstwo dla dzieci” rozwija się
bardzo owocnie już od połowy ubiegłego roku. Zapoczątkowały ją
warsztaty dla Rodziców Jak książka pomaga w radzeniu sobie
z problemami oraz Edukacja kulturalna. Jakie instytucje na Pra-
dze Południe oferują bezpłatne zajęcia dla dzieci. Co można robić
z dzieckiem w bibliotece oraz warsztaty dla dzieci w pracowni
komputerowej Komputerowe gry edukacyjne. Geografia i podróże
w Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży nr 40 ul. Paca 46 oraz
w Bibliotece Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla. Podczas
warsztatu moderowanego przez psychologa, rodzice mówili o roli
książek w ich życiu, poruszony został także temat terapeutycznej
roli książki, zwłaszcza w sytuacjach choroby, zdarzeń losowych,
lęków itd. W drugiej części spotkania rodzice zapoznali się z ofertą
bibliotek na Pradze Południe oraz zostali zaproszeni wraz z dziećmi
na bezpłatne zajęcia plastyczne i teatralne (dla najmłodszych) od-
bywające się w bibliotekach dla dzieci i młodzieży. Okazało się, że
niektórzy z nich nie wiedzieli, że ich dziecko może przebywać
w wolnym czasie w bibliotekach dziecięcych (jako alternatywa „na
podwórku z kluczem na szyi”) bez zbędnych formalności i opłat.
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prezentacje >>>  
T w ó r c z a  B i b l i o t e k a  –  U c z ę  s i ę  i  b a w i ę  b e z  k o ń c a

|  Małgorzata Kalbarczyk, Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr 55

Spotkania z Klarą

W listopadzie i w grudniu do praskich Bibliotek dla Dzieci
i Młodzieży w odwiedziny przybył Marcin Wicha, autor książek
„Klara, proszę tego nie czytać” i „Klara, słowo na Szy…”

Bohaterką obu publikacji jest przesympatyczna Klara bar-
dzo podobna do Koszmarnego Karolka, bo ma niesfornego
młodszego brata, jak również do Mikołajka bo nie zawsze
szkoła jest jej ulubionym miejscem. 

Pan Marcin, wszystkie dzieci zgromadzone na spotkaniu
autorskim, oczarował dowcipem i umiejętnością nawiązywa-
nia kontaktu. Przedstawiając Klarę i jej pomysły, nie przewi-
dział, że dzieci również chcą mu pomóc w pracy nad trzecią
częścią niesfornej Klary. Wywiązała się ciekawa dyskusja. 

Na koniec spotkania dzieci zadały następujące pytania… 

Basia: Proszę powiedzieć jak miał na imię brat Klary?
Autor: Nie mam pojęcia! Klara tego nie ujawnia.

Monika: Czy w dzieciństwie pisał Pan własne książki?
A: Brakowało mi cierpliwości. Za to pisałem artykuły, które
wydawałem we własnej gazecie. Nazywała się „Wrzask Rodu".

Daria: Czy lubi Pan pisać i obserwować życie dzieci?
A: Pewnie, że tak!

Damian: Jak wpadł Pan na pomysł napisania „Klary…”
A: Nie pamiętam. To chyba był pomysł wydawcy (ale bardzo mi
się spodobał).

Weronika: Czy praca przy pisaniu książki jest ciężka?
A: Wcale nie tak bardzo.

Ola: Ile czasu zajmuje Panu napisanie książki?
A: Parę miesięcy. Najwięcej czasu zabrało mi robienie obrazków.

Jagoda: Czy ma Pan rodzinę? Jak rodzina przyjęła Pana pierw-
szą książkę dla dzieci?
A: Mam! Rodzina moją książkę przyjęła wyrozumiale.

Marcin: Skąd czerpie Pan pomysły na żarty w książkach?
A: Podsłuchuję, co mówią inni. Wiem, że to nieładnie, ale kto
im każe mówić tak głośno?

Basia: Jaką literaturę lubi Pan czytać?
A: Hmmm... Właściwie każdą.

Marcin: Dlaczego w książce pojawia się Facebook a nie Gadu-
Gadu lub inna strona do kontaktów z przyjaciółmi?
A: Chyba dlatego, że Facebook jest największy.

Wiktoria i Monika: Skąd pomysł, aby parówka miała Face-
booka?
A: Podejrzewam, że musiał to wymyślić właściciel stacji benzy-
nowej, na której sprzedają hot-dogi.

Emma: Czy lubi Pan dzieci?
A: Niektóre tak.

Autor gościł w Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży nr 55 ul. Egipska 7
i w Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży nr 16 ul. Walewska 7 A.

Po spotkaniu można było uzyskać autograf z grafiką i kupić
książkę z przesympatyczną Klarą w roli głównej. Pozdrawiamy

wszystkich miłośników dobrej literatury dziecięcej.

Marcin
WICHA
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|  Marek Gołębiowski, Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr 2

Baśniowa
WARSZAWA

Okazało się, że młodzi czytelnicy są bardzo spostrzegawczy!
„Przecież w Warszawie jest kilka pomników Syrenki!”, „Ale ta
kaczka była niedobra!”, „Skoro Syrena miała siostrę, to czy jakiś
inny bazyliszek gdzieś żyje do dziś?” – to tylko niektóre z uwag
i pytań, do których musieli odnieść się prowadzący. 

Podczas pierwszego spotkania, kiedy jedna z nauczycielek spoj-
rzała na zegarek okazało się, że zamiast planowanych 45 minut
spotkanie trwa już ponad godzinę a dzieciaki mają jeszcze wiele
pytań… Na następne spotkanie organizatorzy przeznaczą po
prostu więcej czasu!

Dzieciaki obiecały zaś – przy okazji najbliższej wizyty na Sta-
rówce – poszukać Bazyliszka, który szepnął, że cały czas ob-
serwuje Rynek. Pytanie, skąd?

Projekt Baśniowa Warszawa obejmował cykl spotkań dla
czytelników, uczących się w szkole podstawowej w klasach
II i III-cich, a był efektem poprowadzonych wspólnie przez obie
Biblioteki warsztatu Legendy Warszawakie w trakcie III edy-
cji Pragnienia Czytania w maju 2012 roku, tym razem odby-
wającej się pod hasłem „Od baśni do baśni – w kręgu baśni
wielokulturowej”. 

„Cudze chwalicie, swego nie znacie”… Oj, zdziwiłby się
autor tych słów, Stanisław Jachowicz, gdyby poznał uczniów klas
drugich i trzecich Szkoły Podstawowej nr 72 przy ul. Paca, bo-
wiem Oni i chwalą cudze, i doskonale znają swoje. Konkretnie
zaś Warszawę – jej baśniową stronę odkrywali podczas cyklu spot-
kań w zaprzyjaźnionej Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży nr 47 przy
ul. Paca 46. Projekt Baśniowa Warszawa zrealizowany został we
współpracy z Biblioteką dla Dzieci i Młodzieży nr 2 przy ul. Wito-
szyńskiego 2. 

Skąd to chwalenie cudzego? Z Danii, a konkretnie z Kopenhagi,
gdzie przecież swój pomnik ma siostra bliźniaczka naszej Sy-
reny… Później zaś było bardzo swojsko, tajemniczo i gościnnie.
Odwiedziła nas i nasza Syrena Warszawska, i Złota Kaczka, zza
węgła wychylił głowę Bazyliszek (wszyscy zgodnie kazali mu za-
mknąć oczy!) a także zawitał książę zaklęty w niedźwiedzia! Od-
kryliśmy tajemnicę Zapiecka i innych staromiejskich uliczek,
wyjaśniły się również nazwy niektórych kamieniczek przy Rynku
Starego Miasta. Wspólnie szukaliśmy odpowiedzi, komu War-
szawa zawdzięcza swoją nazwę, dlaczego Schodki stały się Ka-
mienne i skąd się tu wzięły aż dwa Dunaje.
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PODRÓŻE W CZASIE
czyli biblioteczne spotkania z historią
|  Mirosława Majewska, Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy

„spotkania się z historią”. Dzięki uprzejmości jednej z Naszych
czytelniczek – Barbary Witkowskiej udało się zorganizować pro-
jekcję unikalnego filmu – Pogrzeb Marszałka Piłsudskiego, po-
łączonego z wykładem Krzysztofa Wysockiego. 

Jeszcze jednym przyczynkiem do pochylenia się nad losami
Polaków w czasie i po II wojnie światowej było spotkanie z re-
żyserem Pawłem Woldanem i projekcja filmu Ostatni świadek
o Stanisławie Swianiewiczu – profesorze ekonomii Uniwersy-
tetu Wileńskiego, ocalonym z Katynia.

Biblioteka również w ramach organizowanych przez siebie
wystaw nie zapomina o tematyce historycznej. W 2011 r. udało
się nam pozyskać ciekawą wystawę zorganizowaną przez Dział
– Instytut Kresowy Muzeum Niepodległości w Warszawie – Dawne
Kresy we współczesnym obiektywie. Równie ciekawa była wy-
stawa – Katyń 1940 r. 

Warte wspomnienia są spotkania z autorami książek o tema-
tyce historycznej. Bibliotekę Publiczną na Pradze Południe od-
wiedzili m.in. Ryszard Czarnowski, autor książki Lwów.
Legenda zawsze wierna, Piotr Roguski Słodkie imię wolności…,
Piotr Kościński Ucieczka z Kazachstanu. Wyjątkowe miejsce
zajmują autorki wspomnień Felicja Konarska Wołyń moja tęs-
knota i inne miniatury oraz Aldona Gawecka Wspomnienia
Kresowianki.

W ramach przygotowywanej przez Bibliotekę na maj-czerwiec
2013 r., gry ulicznej dla uczniów szkół ponadpodstawowych pt.
„Gdzie jest generał?” odbyła się projekcja filmu Honor generała
w reżyserii Joanny Pieciukiewicz. Ponieważ celem gry ulicznej
jest przybliżenie młodzieży wydarzeń historycznych związanych
z postaciami generałów, patronów ulic na Gocławiu, to pierw-
sze spotkanie poświęcone było postaci gen. bryg. Stanisława
Sosabowskiego – dowódcy 1 Samodzielnej Brygady Spado-
chronowej. Oprócz filmu młodzież miała okazję spotkać się
z Mateuszem Mrozem – wnukiem porucznika 1 Samodzielnej
Brygady Spadochronowej i wysłuchać jego relacji z pobytu
w Holandii w miejscowości Driel (miejscu lądowania 1 SBS
w operacji Market Garden w 1944 r.), podczas uroczystości
upamiętniającej udział Polaków w bitwie pod Arnhem.

To tylko niektóre z wielu działań mających na celu upo-
wszechnianie wiedzy historycznej wśród Naszych Czytelników.
Pozostaje tylko zaprosić wszystkich na następne biblioteczne
spotkania z historią.

Biblioteka to miejsce przecięcia wielu obszarów. Można pokusić
się o twierdzenie, że następuje tu zespolenie czasu i przestrzeni.
I właśnie to spotkanie czasu dzisiejszego i przeszłości czyli
historii jest jednym z ważnych aspektów działalności biblioteki. 

To, że nasza Biblioteka nosi imię Zygmunta Jan Rumla – poety
i żołnierza, kresowego bohatera, w sposób szczególny nakłada
na nas obowiązek popularyzowania historii. Biblioteka Pub-
liczna w Dzielnicy Praga Południe w przeciągu ostatnich dwóch
lat, podejmowała szereg działań mających na celu przybliżenie
i spopularyzowanie, nie zawsze powszechnie znanych postaci
historycznych. Jedną z tych osób jest nasz Patron. Temu celowi
służyło zorganizowanie z okazji nadania imienia Bibliotece,
sympozjum (21 września 2011 r.) oraz konkursu historyczno-
recytatorskiego, którego pierwsza edycja zakończyła się w czer-
wcu 2011 r., a obecnie przygotowywana jest jego druga edycja.
Poznaniu osoby i twórczości poświęcony jest uroczyście obcho-
dzony w lutym Dzień Urodzin Rumla, zorganizowany we
wszystkich filiach Biblioteki po raz pierwszy w roku 2012. To
wyjątkowa postać, młody chłopak o wrażliwej duszy, którego
błyskotliwy umysł i poetyckie zdolności doceniał sam Jarosław
Iwaszkiewicz, a o którym większość Polaków nigdy nie słyszała.

Ważną sferą działań Biblioteki Publicznej im. Z. J. Rumla jest
propagowanie historii Kresów. 

W gamie spotkań poświęconych tej tematyce odbyły się m.in.
prelekcja dr Dariusza Marka Srzednickiego pt. Mało znane zbrod-
nie sowieckie na Wschodzie Polski w latach 1939–1943, oraz wy-
kłady dr Janusza Miniewicza Zamki i pałace kresów czy
Fortyfikacje II Rzeczpypospolitej na Wschodzie. W Bibliotece od-
było się również, w ramach Dni Lwowa i Kresów Południowo-
Wschodnich organizowanych przez Dom Spotkań z Historią,
spotkanie autorskie z Mariuszem Olbromskim – Śladami słów
skrzydlatych. Pisarze i poeci z Kresów Południowo-Wschodnich.
Jedną z ciekawszych prelekcji – Ukraina: nadzieje, marzenia
i rozczarowania Piłsudskiego – prowadził Zygmunt Pruger-Ket-
ling – syn gen. Bronisława Prugara-Ketlinga. A w listopadzie
2012 r. odbyło się spotkanie – Kresy sercu bliskie, gdzie uczestnicy
wyjazdu studyjnego po Podolu i Ziemi Lwowskiej dzielili się z czy-
telnikami swoimi wrażeniami z podróży po Kresach oraz wysłu-
chali piosenek kresowych w wykonaniu aktora Stanisława Górki. 

Lecz nie tylko same wykłady, ale również projekcja filmów
o tematyce historycznej mają zachęcić naszych czytelników do

„Biblioteka jest bramą w czasie” 
J. L. Borgis
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Jednym z zadań Biblioteki jest kształtowanie wrażliwości jej użyt-
kowników, poprzez oddziaływanie obrazem, słowem, dźwiękiem. 

Zapraszam zatem Państwa na spacer po galeriach Biblioteki Pub-
licznej im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga
Południe. m.st. Warszawy.

Galeria „ Słoneczna” nazwę swą zawdzięcza świetlikowi w suficie,
przez który promienie słoneczne padające z góry znakomicie
doświetlają eksponowane obrazy. Przeciwwagą dla galerii „Sło-
neczna”, jest galeria „Księżycowa”, mieszcząca się w dolnym kory-
tarzu Biblioteki przy Meissnera, oświetlanym jedynie sztucznym
światłem, co nie oznacza wcale, że ekspozycje na dole są gorzej do-
świetlone. Nie jest tak dzięki zastosowanemu tam systemowi
oświetlania punktowego przy pomocy małych reflektorków. W ostat-
nim roku przybyła nam jeszcze jedna mini-galeria w Bibliotecznym
Punkcie Informacji Kulturalnej (BiPIK) przy Wypożyczalni nr 3
ul. Waszyngtona 2b.

Spójrzmy zatem, co prezentowały nam w 2012 roku wymienione
galerie.

Rok rozpoczęliśmy ekspozycją Wandy Wimbor Moje emocje. Były
to otrzymywane przedziwną, znaną tylko Pani Wandzie techniką
obrazy na szkle, z zasuszonymi trawami i kwiatami . Zaraz potem,
Stanisław Russ, który bardzo nie lubi rozstawać się ze swoimi ob-
razami i jak mówią Jego przyjaciele ma ich pełne mieszkanie, wy-
stawił Zimowy pejzaż. Wchodząc do Biblioteki czuło się powiew
chłodu, tak realistycznie wyglądała zima na obrazach Pana Stani-
sława. Marzec w „Galerii „Księżycowej” to wystawa Ewy Domań-
skiej Zatrzymać chwilę. Finisaż zgromadził wielu miłośników
malarstwa Pani Ewy, uczestniczyło w nim ok.70 osób. Kiedy  Ewa
Dworzańska – Prezes Stowarzyszenia Marynistów Polskich w War-
szawie pokazała swoje obrazy w galerii, wiosna nadchodziła wielkimi
krokami. Maj jest tradycyjnie w naszej Bibliotece poświęcony twór-
czości słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Tak było i tym
razem. Przez miesiąc oglądaliśmy portrety wykonane przez słucha-
czy z UTW Szkoły Głównej Handlowej pod kierunkiem Walerii Kor-

sak-Rabś. Lato przywitało nas Barwami przyrody, Moniki Woź-
nickiej i Wielobarwnym światem kultur muzycznych, Elżbiety
Wieteski-Czechowicz. Prace Pani Moniki, niezmiernie energety-
zujące obrazy, płótna o nasyconych barwach, przedstawiały  mię-
dzy innymi koty. Fotografie Pani Elżbiety, będące niejako relacjami
z koncertów także emanowały przeróżnymi barwami. Zbiorowa
wystawa członków Stowarzyszenia Marynistów – Morskie kli-
maty, kojarzyła się z wakacyjnym wypoczynkiem i trwała aż do
października, kiedy to dzięki fotografii Piotra Krahla, znaleźliśmy
się w Toskanii. Wystawa nosiła tytuł Toscana – Siena palona i była
częścią większego projektu, o którym możecie Państwo przeczy-
tać w tym numerze „Bibliotekonu”. Ogród metafor, listopadową
wystawę fotografii Eli Waszczuk, cechowała literacka wrażliwość,
a działo się to nie bez przyczyny. Pani Ela jest także poetką, o czym
świadczy tytuł wystawy. Grudzień – to czas na malarstwo Barbary
Filipiak, która pokazała znakomite kopie znanych obrazów , oraz
własne inspiracje malarskie.

Przez galerię „Księżycową” przebiegniemy nieco szybciej. Wy-
stawy tam pokazywane, to częściej ekspozycje edukacyjne jak:
Polacy w Londynie, Sylwii Strebskiej, czy wystawa  kenijskich
strojów zwanych kangami, zorganizowana przez Fundację Edu-
kacji Wielokulturowej lub wspomnieniowe – wystawa Jubileu-
szowa Szkoły Podstawowej im. Ewy Szelburg-Zarembiny. Jesienią
cieszyliśmy się wystawą multimedialną Mój Berlin autorstwa
Eckeharta J. Fischera. Składała się ona ze zdjęć pokazów multi-
medialnych, filmów o Berlinie i jego mieszkańcach. Projekt
Wiślana szkoła, realizowany przez Przedszkole „Wróbelka Ele-
melka”, dostarczył eksponatów do następnej wystawy (sprawo-
zdanie z wernisażu z udziałem Maluchów znajdziecie Państwo
w tym numerze naszego pisma). Rok w galerii „Księżycowej” za-
kończyła wystawa fotografii przyrodniczej Piotra Pajewskiego.

Zapraszamy do naszych galerii w przyszłym roku. Dołożymy
wszelkich starań, żeby ekspozycje były atrakcyjne, prezentowały
wysoki poziom merytoryczny i artystyczny.

|  Ewa Korulczyk, Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy

BIBLIOTEKI
w galeriach
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iblioteka
wielokulturowaB

Już po raz kolejny Wypożyczalnia Zbiorów Obcojęzycznych
w Bibliotece Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy
Praga Południe m.st. Warszawy była współorganizatorem nie-
zwykłego wydarzenia, które po raz 11 odbywało się w Warsza-
wie. W dniach 24–29.września wszyscy zainteresowani mogli
uczestniczyć w seminariach, konferencjach, pokazach filmów,
warsztatach teatralnych oraz pokazowych lekcjach języków ob-
cych. Na terenie Biblioteki w ciągu dwóch dni przybliżaliśmy
uczestnikom kulturę wielu ciekawych krajów.

Uroczysty dzień pierwszy: 26.09.2012
„Berlin wczoraj i dziś”
26. września odbył się wernisaż wystawy fotograficznej „Mój

Berlin”. Autorem zdjęć był Eckehart J. Fischer, mieszkający od
ponad 20 lat w Berlinie. Jego prace zostały po raz pierwszy po-
kazane w 2005 r. w Galerii Raumtraum w Berlinie pod hasłem:
„Wizje światła”.

W dniu wernisażu sam autor zaszczycił nas swoją obecno-
ścią, podzielił się swoimi wspomnieniami z dzieciństwa z cza-
sów pamiętnego podziału Berlina na NRF i NRD. Wieczór
zakończył się projekcją dwóch filmów: „Komm, Ich zeig Dir
Berlin”, który pokazywał współczesne oblicze stolicy Niemiec,
drugi zaś – fabularny film „Good bye Lenin”, przybliżył nam jej
burzliwą historię. Dziękujemy za liczne przybycie w tym dniu
uczniom i nauczycielom z Gimnazjum Nr 2. w Ząbkach i Gim-
nazjum Nr. 116 w Wilanowie. 

Wystawa była częścią miesięcznego projektu: „Berlin wczo-
raj i dziś”, którego adresatami były warszawskie szkoły z kla-

|  Iwona Wądołowska, Wypożyczalnia Zbiorów Obcojęzycznych 

sami niemieckojęzycznymi i wszyscy chętni. Odwiedzające nas
klasy miały możliwość zwiedzenia wystawy oraz obejrzenia
w oryginalnej wersji językowej filmu „Good bye, Lenin”. (Film
ten pochodzi z bogatych zbiorów zgromadzonych w Dziale Fil-
mów i Muzyki w Wypożyczalni Zbiorów Obcojęzycznych, do-
stępnych dla Czytelników codziennie  w naszej Bibliotece).

Niecodzienny dzień drugi: 27.09.2012
„Biblioteka otwarta na języki obce w ramach EDJ”
W dniu 27. września gościliśmy w Bibliotece przedstawicieli

warszawskich Instytutów Kultury i Ambasad m.in. British Co-
uncil, Goethe Institut, Instytut Francuski, Instituto Camões,
Ronik, Instytut Austriacki, Irish Ambassy, Instytut Rumuński,
którzy przygotowali lekcje pokazowe dla uczniów i seniorów
oraz stanowiska promujące kulturę tych krajów w ramach ko-
lejnej edycji Europejskiego Dnia Języków, który w tym roku od-
bywał się pod hasłem: „Ucz się języków – Bądź aktywny!”.
Dziękujemy za liczne przybycie nauczycielom wraz z uczniami
z warszawskich szkół.

Serdecznie dziękujemy organizatorom i uczestnikom EDJ
2012 i z niecierpliwością czekamy na program obchodów
EDJ w 2013 roku. 

Wszystkich serdecznie zapraszamy do Wypożyczalni

Zbiorów Obcojęzycznych, gdzie dzięki naszym bogatym
zbiorom książek i multimediów możecie Państwo poznawać
wielokulturowość świata przez cały rok! 

Europejskie Dni Języków
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TOSKANIID Z I E Ń

Toskania to przepiękny i urokliwy region środkowych Włoszech.
Byliśmy tam! Byliśmy oczami duszy, oczami wyobraźni i innymi
zmysłami podczas Wieczoru Toskanii, który odbył się w Bib-

liotece 29.10.2012 r.

We współpracy z Agencją ZEGART zorganizowaliśmy uroczyste
zakończenie wystawy zdjęć Piotra Krahla. Wystawa nosiła zna-
czący tytuł: „Toscana – Siena palona”. Zdjęcia wykonane w tech-
nice cyfrowej w formie bladeramów przedstawiały magię
Toskanii, jej wyjątkowość w wyrazie i formie i przede wszystkim
jedyną w swoim rodzaju barwę krajobrazu. Toskania w obiektywie
Piotra Krahla to uwiecznione wspomnienia z jego ostatniego po-
bytu w słonecznych barwach wczesnej jesieni, o których Autor
mówi: Kolory o tej porze przypominają mi kolor o szczególnym
odcieniu – Siena palona. W tym kolorze widze moją Toskanię,
w barwach ciepłego brązu, rdzawych przekwitłych roślin i spa-
lonych słońcem pól.

Tego wieczoru gościliśmy, jak przystało na wielokulturową Wy-
pożyczalnię Zbiorów Obcojęzycznych również specjalnego go-
ścia – Witolda Cassetti, mającego korzenie polsko-włoskie,
celebrytę, ekonomistę i autora przewodników po Włoszech. Opo-
wiedział nam w niezwykle barwny sposób i z iście włoskim tem-
peramentem o Włoszech i o Toskanii. Autor przewodników:
„Moja Toskania” i „Moje Dolomity” zdradzał zwyczaje i podsuwał
pomysły, jak owocnie przeżyć podróż do Italii radząc, by najlepiej
przywieść jak już to: galony wina, kilogramy sera… i masę wra-
żeń z regionalnych świąt, stylizowanych na średniowieczną epokę,
które odbywają się corocznie w wielu włoskich miasteczkach.

Tego wieczoru wszyscy zgromadzeni mieli również możliwość
degustacji oryginalnych włoskich przysmaków dzięki uprzejmo-
ści sąsiadującej z Biblioteką Restauracji Caffettano, której ser-
decznie dziękujemy, grazie!

|  Iwona Wądołowska, Wypożyczalnia Zbiorów Obcojęzycznych

fot. Archiwum Biblioteki

D Z I E Ń

Szwajcaria potrafi zachwycić swoją czystością i dbałością o detale
w każdej dziedzinie, olśniewającą naturą i architekturą, które wpi-
sane są na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO.
Ona i jej mieszczańscy potrafią zaimponować dobrą organizacją,
silną i starannie pielęgnowaną tradycją; potrafią również zainspi-
rować kulinarnie i zadziwić różnorodnością języków i dialektów.
Po raz kolejny przekonaliśmy się o tym w Dniu Szwajcarii

w Bibliotece, który odbył się 3 grudnia 2012 r. 
W przedpołudniowej części programu gościliśmy klasy z Gim-

nazjum nr 2 w Ząbkach i z Gimnazjum nr 28 z Gocławia. Lekcje
o Szwajcarii dla szkół to cykl spotkań kulturalno-edukacyjnych
w ramach projektu: „Schweiz in Sicht” („Szwajcaria bliżej nas”).
To już II Edycja Projektu organizowanego we współpracy z Amba-
sadą Szwajcarii i Szwajcarskiego Centrum Doskonalenia Nauczy-
cieli Szkół Średnich/Schweizerische Weiterbildungszentrale WBZ
CPS. Zajęcia dotyczą zagadnień z historii i kultury Szwajcarii, pro-
wadzone są w języku polskim – z elementami języka niemieckiego.
Realizowane są w formie projektowej przez nauczyciela, eksperta
w zakresie języka niemieckiego, Panią Wiesławę Iwaniak.

W programie uroczystości, w części wieczornej odbyło się człon-
kowskie spotkanie zaprzyjaźnionych z Biblioteką Towarzystw:
Towarzystwo Polsko-Szwajcarskie i Towarzystwo Rapperswilskie.
Po krótkich wystąpieniach ich przedstawicieli, nastąpiła prezenta-
cja – Światowe Dziedzictwo UNESCO w Szwajcarii. W ten sposób
znów na chwilę przenieśliśmy się do Szwajcarii, która niewątpliwie
jest choć kosztownym to wartym zrealizowania celem podróży.

Dziękujemy wszystkim zaproszonym Gościom i Czytelnikom.

Zapraszamy zainteresowanych i chcących pogłębić wiedzę
o Szwajcarii do korzystania z ponad 10 tysięcznego zbioru mate-
riałów szwajcarskich oraz ponad 40 tysięcy książek i multimediów
w kilku innych językach. 
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Autor: Jerzy Radziwiłowicz, Łukasz Maciejewski / Tytuł: Wszystko jest lekko dziwne / Wydawnictwo: Wielka Li-
tera / Gatunek: Literatura wspomnieniowa
Jerzy Radziwiłowicz – zawsze małomówny, skryty. Konsekwentnie odmawiał wywiadów. Ostatecznie dał się namówić
na rozmowę Łukaszowi Maciejewskiemu. Wyłania się z niej portret wrażliwego artysty, świadomego, intelektualnego,
precyzyjnego. Radziwiłowicz zajmująco opowiada o swoich teatralnych doświadczeniach współpracy ze Swinarskim,
Wajdą, Jarockim, Grzegorzewskim. Dowiadujemy się też o pasjach Radziwiłowicza – miłości do literatury, do Francji, o
podróżach. Aktor uważnie śledzi polską politykę i ujawnia wyraziste poglądy. Jest wreszcie w tej książce Radziwiłowicz
osobisty – opowiadający z nostalgią o swoim dzieciństwie na warszawskim Grochowie, zakładzie fryzjerskim ojca, stu-
diach – pełen autoironii, dystansu do siebie i świata. Mądra, głęboka, bliska rozmowa. Warto było na nią poczekać.

Autor: Matt Balio, Antonio Mendez / Tytuł: Operacja ARGO / Wydawnictwo: Prószyński i S-ka / Gatunek: Literatura
sensacyjna
Antonio Mendez – służył w wywiadzie przez dwadzieścia pięć lat. Zalicza się do grona cenionych pracowników CIA.
Matt Baglio – współpracował z licznymi agencjami prasowymi, pisywał też do wielu czasopism. Czwartego listo-
pada 1979 roku tłum irańskich studentów wdarł się na teren amerykańskiej ambasady w Teheranie. Kilkudziesię-
ciu pracowników placówki zostało zatrzymanych w charakterze zakładników. Trwający 444 dni kryzys wywołał
prawdziwą burzę w świecie polityki. Równolegle do tamtych wydarzeń rozgrywał się dramat sześciorga dyploma-
tów zbiegłych z ambasady. Jeden ze starszych oficerów CIA, Antonio Mendez, opracował genialny plan ratunkowy,
mający pozwolić wywieźć Amerykanów z Teheranu, nim Irańczycy odkryją ich obecność w mieście…

Autor: Pierdomenico Baccalario / Tytuł: Historia prawdziwa kapitana Haka / Wydawnictwo: Jacek Olesiejuk / Gatu-
nek: Powieść historyczna z wątkiem przygodowym
„…Jakiś mężczyzna przeskoczył przez burtę obojętnie szedł wśród załogi. Był bosy. Włosy miał rozwichrzone, wil-
gotne i kręcone. Oczy mu błyszczały. Nie miał żadnej broni. A w miejscu prawej dłoni tkwił zakrzywiony hak…
…Serce Florence zabiło mocniej. To on – pomyślała. Znalazłam go”.
28 kwietnia 1829 roku w Windsorze rodzi się dziecko, które może odmienić losy Anglii. To nieślubny syn króla Je-
rzego IV. James Fry wchodzi na pokład statku, gdy ma zaledwie trzynaście lat, i od tego momentu rozpoczyna
życie pirata. Wkrótce stanie się najbardziej poszukiwanym człowiekiem imperium brytyjskiego. Ten wyjęty spod
prawa wygnaniec przejdzie do historii jako Młody Lord, Bosy, Książę Mórz…

Autor: Joanna Olech / Tytuł: Tarantula. Klops i Herkules / Wydawnictwo: W.A.B. / Gatunek: Kryminał z wątkiem
Pasjonująca i zabawna historia kryminalna, w której grupa nastolatków odsłania tajemnicze zdarzenia z przeszło-
ści małego miasteczka – Witkowice, które było najnudniejszym miejscem na świecie.
Wszystko się zmieniło, gdy z miejscowego muzeum ktoś ukradł widokówkę. Ile mogła być warta? W tym samym
czasie w wypadku zginął pochodzący z Witkowic mężczyzna - Polak z niemieckim obywatelstwem. Czy te dwa
zdarzenia mają ze sobą coś wspólnego? I czy to prawda, że w miasteczku ukryty jest skarb?
Tarantula, Klops i Herkules to opowieść, która wciągnie i zachwyci amatorów zagadek kryminalnych i błyskotli-
wego humoru.

Autor: Aleksandra Szarłat / Tytuł: Prezenterki tele PRL: Edyta Wojtczak, Krystyna Loska, Bożena Walter, Bogumiła
Wander, Katarzyna Dowbor / Wydawnictwo: Świat Książki / Gatunek: Literatura wspomnieniowa
Historia Telewizji Polskiej od 1957 roku, na którą składa się seria portretów i rozmów z legendarnymi spikerkami.
W ekskluzywnych wywiadach tytułowe bohaterki szklanego ekranu opowiadają o swej pracy i życiu prywatnym.
Skąd wzięły się w telewizji? Czy rzeczywiście zarabiały „kokosy” i czy polityka miała wpływ na ich pracę? Na czym
polegały ich „wpadki”? Co obecnie robią i co myślą o dzisiejszej telewizji? Czy chciałyby do niej wrócić? Nieznane
fakty, anegdoty, trochę nostalgii i celnych uwag o różnicach między dawną „harcerską” pracą a dzisiejszym, zim-
nym profesjonalizmem, zdominowanym przez technikę i reklamy.

polecają
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Zapraszamy
po „gorące” tytuły do zakładki nowości w wyszukiwarce internetowej

na naszej stronie

www.bppragapd.pl



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

ul. Meissnera 5, 03-982 Warszawa; tel./fax (22) 671 05 11, 671 05 79;  e-mail: biblioteka@bppragapd.pl

www.bppragapd.pl

bipik@bppragapd.pl

BIBLIOTECZNY PUNKT
INFORMACJI KULTURALNEJ

Projekt Latarnik w BiPIK-u
Dla Czytelników, którzy zaczynają swoją przygodę z kompu-

terem, Biblioteka razem z Fundacją Sukces przygotowała
projekt darmowych konsultacji „Latarnik”.

W każdą środę, w godzinach 12.00–14.00 w BIPIK-u,
można spotkać się z sympatycznym i kompetentnym wolonta-
riuszem, który z przyjemnością odpowie na pytania i nauczy
prostych czynności związanych z obsługą komputera. Można
przyjść z własnym laptopem.
Zapraszamy.

Biblioteczny Punkt Informacji Kulturalnej (BiPIK) uru-
chomiony został 31.05.2012 r. w Wypożyczalni dla Dorosłych
i Młodzieży nr 3 przy ulicy Waszyngtona 2b. W czasie
EURO 2012 pełnił funkcję specjalną. Obecnie odbywają się
tam spotkania autorskie, warsztaty edukacyjne, wystawy.

Dziewiątego listopada, w Bibliotecznym Punkcie Informacji
Kulturalnej, mieliśmy przyjemność wysłuchać wierszy Wandy

Spalińskiej zaprezentowanych osobiście przez  Autorkę.
Utwory z tomików Jestem oraz I jest pięknie mogliśmy na miej-
scu udostępnić Czytelnikom, dzięki uprzejmości wydawcy obu
pozycji – Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego. Wybrane
przez poetkę fragmenty urzekały barwnym oddaniem piękna
przyrody, głęboką zadumą a czasem szczyptą humoru.
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