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Wypożyczalnie dla Dorosłych i Młodzieży

Kontakt

Godziny pracy

Wypożyczalnia nr 3
ul. Waszyngtona 2b

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

poniedziałek, środa, piątek
wtorek, czwartek

13.00–19.00
10.00–16.00

Wypożyczalnia nr 18
ul. Grochowska 118

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

poniedziałek, środa, piątek
wtorek, czwartek

13.00–19.00
10.00–16.00

Wypożyczalnia nr 19
ul. Witoszyńskiego 2

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

poniedziałek, środa, piątek
wtorek, czwartek

13.00–19.00
10.00–16.00

Wypożyczalnia nr 24
ul. Grochowska 279

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

poniedziałek, środa, piątek
wtorek, czwartek

13.00–19.00
10.00–16.00

Wypożyczalnia nr 40
ul. Paca 46

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

poniedziałek – piątek

10.00–19.00

Wypożyczalnia nr 44
ul. Grochowska 333a

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

poniedziałek, środa, piątek
wtorek, czwartek

13.00–19.00
10.00–16.00

Wypożyczalnia nr 62
ul. Egipska 7

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

poniedziałek – piątek

10.00–19.00

Wypożyczalnia nr 66
ul. Angorska 14

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

poniedziałek, środa, piątek
wtorek, czwartek

13.00–19.00
10.00–16.00

Wypożyczalnia nr 78
ul. Majdańska 5

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

poniedziałek – piątek

10.00–19.00

Wypożyczalnia nr 89
ul. Grochowska 202

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

poniedziałek – piątek

10.00–19.00

Wypożyczalnia nr 90
ul. Rozłucka 11a

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

poniedziałek, środa, piątek
wtorek, czwartek

13.00–19.00
10.00–16.00

Wypożyczalnia nr 92
ul. Biskupia 50

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

poniedziałek, środa, piątek
wtorek, czwartek

13.00–19.00
10.00–16.00

Wypożyczalnia nr 94
ul. Meksykańska 3

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

poniedziałek– piątek

10.00–19.00

Wypożyczalnia nr 100
ul. Zwycięzców 46

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

poniedziałek, środa, piątek
wtorek, czwartek

13.00–19.00
10.00–16.00

Wypożyczalnia nr 110
ul. Abrahama 10

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

poniedziałek, wtorek, czwartek
środa, piątek

14.00–19.00
9.00–14.00

Biblioteki dla Dzieci i Młodzieży

Kontakt

Biblioteka nr 2
ul. Witoszyńskiego 2

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

poniedziałek, środa, piątek
wtorek, czwartek

13.00–19.00
10.00–16.00

Biblioteka nr 16
ul. Walewska 7a

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

poniedziałek, środa, piątek
wtorek, czwartek

13.00–19.00
10.00–16.00

Biblioteka nr 42
ul. Biskupia 50

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

poniedziałek, środa, piątek
wtorek, czwartek

13.00–19.00
10.00–16.00

Biblioteka nr 45
ul. Meksykańska 3

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

poniedziałek – piątek

10.00–19.00

Biblioteka nr 47
ul. Paca 46

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

poniedziałek – piątek

10.00–19.00

Biblioteka nr 55
ul. Egipska 7

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

poniedziałek – piątek

10.00–19.00

Biblioteka nr 67
ul. Abrahama 10

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

poniedziałek, wtorek, czwartek
środa, piątek

14.00–19.00
9.00–14.00

Oddziały

Kontakt

Dzielnicowa Czytelnia Naukowa nr V
ul. Meissnera 5

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

poniedziałek – piątek
sobota

10.00–20.00
9.00–15.00

Wypożyczalnia
Zbiorów Obcojęzycznych
ul. Meissnera 5

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

poniedziałek – piątek
sobota

10.00–20.00
9.00–15.00

Wypożyczalnia Książki Mówionej i Multimediów
ul. Meissnera 5

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

poniedziałek, środa
wtorek, czwartek

13.00–18.00
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
sobota

10.00–20.00
9.00–15.00

Godziny pracy

Godziny pracy

Dyrekcja i administracja, ul. Meissnera 5, 03–982 Warszawa, tel./fax (22) 671 05 11, 671 04 79, e-mail: biblioteka@bppragapd.pl
DYREKTOR – Mirosława Majewska, m.majewska@bppragapd.pl, dyrekcja@bppragapd.pl
KADRY – 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 edukacji kulturalnej – Ewa Korulczyk, tel. (22) 671 04 51 wew. 117, e.korulczyk@bppragapd.pl

www.bppragapd.pl
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BiPIK

14

Praski konkurs patriotyczny
im. gen. Jakuba Jasińskiego

15

koniec roku – to czas podsumowań, ale też czas życzeń
i podziękowań.
Chciałabym tą drogą podziękować naszym Czytelnikom,
uczestnikom i współorganizatorom wszystkich działań
edukacyjno-kulturalnych w Bibliotekach Publicznych
na Pradze Południe.
Szczególne podziękowania kieruję do dyrektorów, nauczycieli szkół i przedszkoli za czynny udział dzieci i młodzieży
w bibliotecznych wydarzeniach.
Dziękuję Stowarzyszeniom i Fundacjom, które nie szczędziły czasu i pomysłów na ciekawe spotkania w Bibliotece, artystom, których prace zdobiły Bibliotekę i cieszyły
oczy Czytelników.
W minionym roku mieliśmy też przyjemność i zaszczyt
współpracować z Ambasadami: Szwajcarii, Argentyny,
Azerbejdżanu, Mołdawii przy organizacji spotkań i promocji książek obcojęzycznych.
Dziękuję wszystkim za dobre rady i inspirujące uwagi.

Na cały 2014 rok składam
najlepsze życzenia wszelkiej pomyślności
w życiu osobistym i zawodowym

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

Praska Jesień Czytelnicza
| Ewa Korulczyk, Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe
Jesień 2013 była piękna i długa, pełna rozlicznych wydarzeń
literackich.
We wrześniu, kiedy na drzewach nieśmiało pojawiły się pierwsze złote liście, na ścianach Galerii Słonecznej Biblioteki za
sprawą Anety Augustyniak, a właściwie Jej kolorowych obrazów, jesień zagościła na dobre. Pierwszym spotkaniem z cyklu
Sztuka jesieni, były „Meandry sztuki” – wieczór muzyczny
i uroczyste otwarcie wspomnianej wystawy. Stowarzyszenie
„Solidarność Wschód”, pomysłodawca projektu Sztuka jesieni,
nieprzypadkowo wybrało naszą Bibliotekę, jako partnera do jego
realizacji; dzięki naszemu Patronowi jesteśmy Centrum Kresowym. Drugie spotkanie z tego cyklu „Muzyką malowane” odbyło się w październiku.
Praska Jesień Czytelnicza 2013 obﬁtowała w spotkania
autorskie i inne promujące ksiażkę i czytelnictwo. Oﬁcjalnie
rozpoczęła się 5 września, promocją tomiku poetyckiego Joanny
Jagiełło pt. Ślady oraz ﬁnisażem wystawy malarskiej noszącej literacki tytuł Oxymorony i inne autorstwa Jana Dila. W kilku
naszych Wypożyczalniach dla Dorosłych i Młodzieży gościliśmy
Monikę Oleksy – autorkę powieści klasyﬁkowanych jako „literatura kobieca”. Podczas promocji w jednej z Wypożyczalni, debiutancka powieść Joanny Svennson Tajemnica medalionu,
wywołała burzliwą dyskusję czytelników. W czasie spotkania
z Elżbietą Jędrych-Pordes, autorką książki opartej na wspomnieniach Urodziłam się na Grochowie, wśród uczestników spotkania, znalazły się osoby opisywane we wspomnieniach Pani
Elżbiety, wszystkich zaś zadziwiła niezwykła pamięć autorki do
opisywanych szczegółów.

fot. Archiwum Biblioteki
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Młodzież gimnazjalna bardzo dobrze przyjęła Joannę Jagiełło, której Kawa z kardamonem, została nominowana do
nagrody Polskiej Sekcji IBBY oraz nagrody Donga. Wpisana
jest również na Listę Skarbów Muzeum Książki Dziecięcej.
Książka doczekała się kontynuacji, jest to Czekolada z chili.
O tych powieściach i problemach okresu dojrzewania rozmawiano jeszcze długo ponad wyznaczony czas. Dzieci spotkały się z Tomaszem Jastrunem, który kojarzy się co prawda
z literaturą dla dorosłych ale jest też autorem powieści Antoś
i jeszcze ktoś.
Rosyjski Instytut Nauki i Kultury, współpracujący z Biblioteką już od dwóch lat, umożliwił nam tej jesieni bliższe zapoznanie się z twórczością Antoniego Czechowa oraz
Sergiusza Jesienina poprzez zorganizowanie dwóch wieczorów literackich, na których nie zbrakło także muzyki. Jak
wiadomo poezji śpiewanej najlepiej słucha się przy akompaniamencie gitary. Podczas wieczoru „Wasz znajomy Sergiusz
Jesienin” bardem grającym na gitarze i śpiewającym poezję
był Aleksy Wołodźko. Muzyka na ﬂet i fortepian (w przypadku Biblioteki pianino) w wykonaniu Bożeny Sitek towarzyszyła Grzegorzowi Walczakowi prezentującemu autorskie,
zainspirowane twórczością Leśmiana Leśne pomruki i przywidzenia. Późną jesienią, w listopadzie, Grzegorz Walczak
zaprezentował publiczności reﬂeksyjne, przypominające
o przemijaniu Treny mojej Matce.
Jesień się kończy, co nie oznacza, że Biblioteka zapadnie
w zimowy sen i zbudzi się wiosną. Proszę Państwa, przed
nami czytelnicza zima, wiosna i lato!
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Biblioteka na południowopraskich
prezentacjach
| Ewa Krajewska, Urszula Pietrusiak, Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 47 i 16

DZIEŃ

Inicjatywa Południowopraskie prezentacje – piknik organizacji pozarządowych
jest imprezą cykliczną, która na stałe wpisała się w program wydarzeń kulturalnych
dzielnicy Praga Południe.
W tym roku odbywała się na odnowionym Placu Szembeka, w sobotę 14 września.
Uczestniczyła w niej również Biblioteka Publiczna im. Z. J. Rumla w Dzielnicy Praga
Południe m.st. Warszawy, reprezentowana przez: Biblioteki dla Dzieci i Młodzieży nr 47
i 16 oraz Wypożyczalnie dla Dorosłych i Młodzieży nr 40 i 89.
Dla dorosłych odbywał się arcyciekawy Kiermasz Książek – można było nabyć unikalne pozycje z wielu dziedzin literatury. Na dzieci czekały konkursy, zadania logiczne
i artystyczne. Biblioteka nr 47 z ul. Paca zaproponowała najmłodszym udział w uroczych zabawach z Żółwiem Franklinem, bohaterem wielu kolorowych książeczek i ﬁlmów. Na starszych lub bardziej odważnych, czekało rozwiązywanie zagadek
detektywistycznych z bohaterami skandynawskiej serii Biuro detektywistyczne Lassego
i Mai. W trakcie tych zmagań umysłowych i artystycznych wiele było śmiechu, a na
wszystkich uczestników czekały „Medale Franklina” i „Odznaki Detektywistyczne” oraz
słodkie nagrody. Biblioteka nr 16 z ul. Walewskiej 7 przygotowała blok zabaw plastycznych pod hasłem Ja i moja Praga. Można było na przygotowanej mapce dzielnicy narysować swoje ulubione miejsce albo swój portret. Nagrodami były słodkie
niespodzianki.
Pobyt uprzyjemniały dochodzące ze sceny dźwięki muzyki, kto miał chęć ten próbował swych sił w zabawach sportowych, wszelakich konkursach, można było także poczęstować się smakołykami przygotowanymi specjalnie na piknik – jak piknik to piknik!

GOCŁAWIA
fot. Archiwum Biblioteki

| Hanna Górska, Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 67

15 września po raz drugi Osiedle Gocław na Pradze Południe, wzorem innych dzielnic, obchodziło swoje święto.
Mimo obaw pogoda dopisała a boisko szkolne przy Gimnazjum nr 27, na którym odbywała się impreza, zapełniło się mieszkańcami. Na „Dzień Gocławia” została zaproszona także Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 67 z ul. Abrahama 10 i Biblioteka
nr 2 z ul. Witoszyńskiego 2. Przygotowaliśmy kiermasz taniej książki, malowanie buzi
kolorowymi kredkami, „budowanie” osiedla z kolorowych kartonów. Biblioteka nr 2
przygotowała krzyżówkę ze znajomości patronów ulic Gocławia. Mieliśmy okazję zaprezentować Bibliotekę w warszawskiej telewizji TKW.
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prezentacje >>>
Twó rc z a B i b l i o t e k a – U c z ę s i ę i b aw i ę b e z ko ń c a

WYPRAWA DO KRAINY

tingatinga
| Emilia Szołkowska, Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 45
Jesień w Bibliotece na Meksykańskiej spędziliśmy na egzotycznych podróżach. Wystarczył miękki dywan, duży globus,
dwóch przewodników i dzieciaki chętne do poznawania nieznanych lądów Afryki, Ameryki Południowej i Australii.
Do współpracy zaprosiła nas Fundacja Edukacji Międzykulturowej, my, bibliotekarki użyczyłyśmy miejsca, rekwizytów i kilku
pomysłów. Dzięki temu powstał projekt Wyprawa do krainy
tingatinga – cykl 6 zajęć literacko-plastycznych dla dzieci z grup
przedszkolnych (współﬁnansowany ze środków m.st. Warszawy
Dzielnicy Praga Południe).
Czy dzieci pięcioletnie nie są za małe na dalekie podróże? Otóż
nie! Motywem przewodnim zajęć były zwierzęta świata – sympatyczne, groźne, nieznane i zupełnie oswojone. Czy wszyscy jednak wiedzą, gdzie mieszkają, jakie są ich zwyczaje? Nie wszyscy.
Dlatego też powstały te warsztaty – aby przybliżyć nieznaną kulturę, pobudzić wyobraźnię, zainspirować do plastycznej aktywności. Malarstwo tingatinga, maski obrzędowe i malowidła
naskalne Aborygenów australijskich to doskonały punkt wyjścia
do twórczych działań.
Podczas pierwszych zajęć Wyprawa do krainy tingatinga poznaliśmy Tanzanię i jej kolorowe malarstwo oraz historię niezwykłego drzewa – baobabu. Dlaczego wygląda tak, jakby rosło do
góry nogami? To sprawka hieny cętkowanej, jednego z mniej lubianych zwierząt Afryki. Wspólnie sprawdziliśmy, czy trudno jest
namalować obraz w stylu tingatinga – wystarczył piękny ptak,
mnóstwo papierowych kółeczek i zachęta od króla dżungli.
fot. Archiwum Biblioteki
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Żuraw królewski na tle Kilimandżaro prezentował się naprawdę
wspaniale!
Drugim tematem cyklu były maski Ameryki Południowej –
Świat wielobarwnych masek. Musieliśmy uruchomić instynkt
łowcy – po śladach łap, pazurów i kłów rozpoznać mieszkańców
Peru, Brazylii i Argentyny. Nie było to łatwe, bo kto spotkał na
niedzielnym spacerze leniwca, tukana czy sympatyczną alpakę?
Na koniec poczuliśmy, jak to jest być jaguarem – z kawałka papieru, koralików, piórek i cekinów powstały maski karnawałowe,
takie same jakie wykonywali kiedyś Inkowie.
Pożegnalną podróż odbyliśmy do Australii W krainie
piasku – sztuka Aborygenów i tak jak rdzenni mieszkańcy wyruszyliśmy na polowanie. Towarzyszył nam przy tym donośny
chichot kukabury – dzięki temu traﬁliśmy na trop kangura, altannika, lotopałanki i kolczatki. Wódz Aborygenów zagrał nam
uroczyście na didgeridoo, zaprosił do pomalowania jaskini, którą
stworzyliśmy z wcześniej przygotowanych tekturowych pudeł.
Wrażenie było niesamowite – na ścianie uwieczniliśmy ślady
dłoni i zwierząt, na które jeszcze nie mieliśmy okazji zapolować.
I jak dobrze było zobaczyć, że rysować można prawie wszystkim – kredką, proszkiem a nawet kolorowym piaskiem.
To były wspaniałe zajęcia dla wszystkich. Duet: Fundacja
Edukacji Międzykulturowej i Biblioteka dla Dzieci sprawdził się doskonale. Tylko gdzie będziemy podróżować w zimne
dni? Może tym razem pora odkryć nie mniej inspirujące chłodne
lądy? Razem z przedszkolakami nie możemy się doczekać.

prezentacje >>>

| Iwona Wądołowska, Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy
Praga Południe

„Gry należą do słonecznej strony życia. To jedna z tych rzeczy, które
niczemu nie służy a jednak jest nam niezbędna.’’
Alex Randolph

Jak przekonuje nas Noé Nitot – twórca Ludoteki Roszada – spotkanie wokół gier
planszowych wyzwala szczególne umiejętności każdego gracza: szybkość, zręczność,
wyobraźnię, zdolność do współpracy, pamięć, cierpliwość, panowanie nad sobą, uważność na innych… Spotkanie, które następuje pod innym pretekstem niż gra, nie przebiega tak samo. W grze uprzedzenia zostają przezwyciężone, ponieważ druga osoba
jest towarzyszem w przyjemnym zajęciu.
Czytelnicy i pracownicy Biblioteki mieli okazję przekonać się o tym osobiście 6 grudnia. Z okazji Mikołajek zawitali do nas Noé Nitot oraz Iza Rudzka, którzy instruowali,
tłumaczyli zasady gier i bawili się razem ze zgromadzonymi. Mikołajkowe spotkanie
mimo, że bez Świętego Mikołaja, okazało się bardzo spontanicznym, miłym i pełnym
dziecięcej radości wspólnym doświadczeniem.
Ludoteka Roszada to projekt bazujący na ruchomej bibliotece gier. Wszystko zaczęło się wiele lat temu od marzenia Francuza Noé Nitot. Dzięki jego idei, ideałom,
ogromnemu sercu dla ludzi i wytrwałości powstała Ludoteka Roszada.Gry planszowe
są pretekstem do organizacji spotkań, do rozmów, do pokazania że wszyscy są ważni
i równi. Dzięki nim stwarzane są sytuacje, gdzie każdy ma coś do powiedzenia, nie dominuje rywalizacja, ale kooperacja i dobra zabawa.
W Ludotece Roszada od początku najważniejsza była dostępność spotkań i gier dla
każdego – niezależnie od wieku, przynależności społecznej, płci czy też narodowości.
Spotkania odbywają się w trzech językach – angielskim, francuskim i oczywiście polskim. Obecnie w kawiarniach, bibliotekach, szkołach, muzeach. Dzięki Ludotece Roszada można razem spędzić czas, poznać gry, porozmawiać, pokazać i odkryć siebie,
poczuć wspólną ideę.
Zainteresowanych zapraszamy na stronę Ludoteki Roszada, gdzie znajdują się informacje na temat projektu i aktualny harmonogram wspólnych spotkań z grami
planszowymi.
(tekst na podstawie informacji: www.ludotekaroszada.blogspot.com
i https://www.facebook.com/Ludotekaroszada)
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prezentacje >>>
B i b l i o t e k a – Un i w e r s y t e t e m
Ksiądz Major Szczepan Walkowski urodził się
20 listopada 1912 roku w Wieruszowie, w województwie łódzkim. Uczęszczał do Gimnazjum w Kępnie.
Następnie studiował ﬁlozoﬁę i teologię na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Seminarium Duchownym
w Krakowie. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1939 r.
W okresie II wojny światowej był kapelanem dywizjonów lotniczych 302 i 304 w Anglii. Pierwszą posługę
kapłańską pełnił w Hereford w 1940 r., następnie
w Blakpool.
W 1949 roku zamieszkał w Argentynie, pracując
wśród polonii argentyńskiej. Był proboszczem polskich
paraﬁi w Quilmes, Berazategui i Sarandi.
Pełnił funkcję prezesa Stowarzyszenia Lotników Polskich oraz wiceprezesa Związku Polaków w Argentynie. Był przewodniczącym Komitetu Redakcyjnego
Czasopisma „Głos Polski” w Argentynie oraz prezesem Polskiego Instytutu Katolickiego w Quilmes. Odznaczony został Orderem Odrodzenia Polski oraz
wieloma medalami wojskowymi.

Ks. mjr

O t wa r t y m

Szczepan

Walkowski
– sercem Polak, przyjaciel Argentyny
O t wa rc i e

W ystaw y

| Wiesława Krynicka, Czytelnia Naukowa

fot. Archiwum Biblioteki

20 listopada w Bibliotece Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla
w Dzielnicy Praga Południe odbyło się seminarium połączone
z otwarciem wystawy pt. „Ks. mjr Szczepan Walkowski – sercem
Polak, przyjaciel Argentyny”. Organizatorem uroczystości byli:
Biblioteka Publiczna im. Z. J. Rumla, Towarzystwo Historyczne
im. Szembeków oraz Stowarzyszenie Polsko-Argentyńskie. Honorowy patronat objęła Ambasada Argentyny w Polsce, Pan Minister
Jan Stanisław Ciechanowski, kierownik Urzędu ds. Kombatantów
i Osób Represjonowanych oraz Pan Tomasz Kucharski, Burmistrz
Dzielnicy Praga Południe. Patronat medialny nad uroczystością
objęła TVP Polonia.
Gośćmi i uczestnikami sesji byli m.in. przedstawiciel Ambasady
Argentyny w Polsce, Pani Adrianna Marosz z Kancelarii Prezydenta RP, ks. komandor Ryszard Preus z Ordynariatu Polowego,
Pan Jacek Perlin z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, ks. Marcin
Iżycki z Kurii Warszawsko-Praskiej, Pan płk Artur Gałecki z Dowództwa Sił Powietrznych, Pan Mirosław Szkultecki ze Stowarzyszenia Polsko-Argentyńskiego, Pan płk Zbigniew Jegliński z Departamentu Wychowania i Promocji Obronności MON.
Uroczystą sesję poświęconą ks. mjr. Szczepanowi Walkowskiemu
otworzyli Zastępca Burmistrza Dzielnicy Praga Południe Pan Jarosław Karcz oraz prezes Towarzystwa Historycznego im. Szembeków Pan Władysław Ryszard Szeląg, który przybliżył postać
ks. Szczepana Walkowskiego.
Referat „Służba duszpasterska katolicka w Polskich Siłach Zbrojfot. Archiwum Biblioteki
nych na Zachodzie” wygłosił dr Jacek Macyszyn (kurator Muzeum
Ordynariatu Polowego WP), natomiast niezwykle interesujące wystąpienie „Misja katolicka w środowisku Polonii argentyńskiej”
przedstawił o. Stefan Kukuła SVD.
O ważkości podjętego tematu świadczy duże zainteresowanie
uroczystością i przesłane na ręce organizatorów i uczestników
pisma Pana Adama Struzika, Marszałka Województwa Mazowieckiego i Pana Tomasza Siemoniaka, Ministra Obrony Narodowej
z podziękowaniami za podjętą „pracę nad tym, by emigracyjny
nurt naszej historii był obecny w świadomości Polaków”.
Oprawą artystyczną spotkania był koncert tang w wykonaniu Trio
Grzegorza Frankowskiego.
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prezentacje >>>
B i b l i o t e k a – Un i w e r s y t e t e m

O t wa r t y m

PO
godzinach
W BIBLIOTECE

| Katarzyna Ciemięga, Czytelnia Naukowa

goście będą wzajemnie wymieniać się swoimi doświadczeniami i wrażeniami z podróży. Do tej pory słuchaliśmy opowieści o Roztoczu, Barcelonie, Porto i Petersburgu.
Styczniowe spotkanie poświęcone będzie Gruzji i Armenii.
A przed nami do zdobycia cały świat. Spotkania Klubu
Podróżniczego odbywają się w ostatnią środę miesiąca
o godz. 17.30.
Na wszystkie spotkania klubowe działające w naszej Bibliotece serdecznie zapraszamy. Jesteśmy też otwarci na
nowe pomysły spotkań.
ZAPRASZAMY

jważniejsze jest
a
N
„

oczne dla o
cz
in ewid

u”

Biblioteka to nie tylko mury i książki. Biblioteka to przestrzeń,
która pozwala nam się rozwinąć. Dlatego właśnie biblioteka powinna i jest miejscem realizacji wielu pasji. Podstawową pasją,
którą możemy rozwijać w bibliotece jest oczywiście czytanie.
W Bibliotece im. Zygmunta Jana Rumla działają dwa kluby
dyskusyjne o książkach. Pierwszy to Dyskusyjny Klub
Książki. Jest to inicjatywa pod patronatem Instytutu Książki.
DKK to miejsce, w którym można rozmawiać o przeczytanych
książkach. I naprawdę nie trzeba być krytykiem, by czerpać
przyjemność z dyskutowania o literaturze. Dyskusja nad
książką z innymi czytelnikami umożliwia poszerzenie horyzontów literackich pozwala kształtować w nas niezależną myśl
krytyczną. Spotkania odbywają się w każdą pierwsza środę miesiąca o godz. 17.00. Uczestnikiem DKK może być każdy. Klubowicze DKK wybierają książki, które chcą przeczytać spośród
nowości wydawniczych, przekazanych za pośrednictwem Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej przez Instytut Książki.
Instytut organizuje również konkurs „Klubowicze do klawiatur!”, w ramach którego wybierana jest najlepsza recenzja miesiąca i roku, nadesłana przez klubowiczów.
Drugim Klubem działającym przy Bibliotece jest Klub Miłośników Książki Mówionej – „Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu”. Tu spotykają się miłośnicy innego
podejścia do czytania – audiobooków. Raz w miesiącu, w drugą
środę miesiąca o godz. 15.00 grupa pasjonatów wymienia się
swoimi wrażeniami po odsłuchaniu wybranych książek z innymi
czytelnikami. Projekt powstał z myślą o osobach niewidzących
i niedowidzących korzystających z zasobów Wypożyczalni
Książki Mówionej i Multimediów przy ul. Meissnera 5. Udało
się go uruchomić dzięki pozyskanemu na ten cel doﬁnansowaniu ze strony Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Klub tak mocno wrósł w mapę działań Biblioteki, że po zakończeniu doﬁnansowania, działa do dziś.
Najmłodszym dzieckiem Biblioteki jest Klub Podróżnika
„Trampek”. Swoją działalność rozpoczął od września. Klub
daje możliwość poznawania nowych ciekawych miejsc w Polsce
i na świecie. Jest też miejscem gdzie można opowiedzieć o swoich wojażach, pokazać trasę naszej podróży wraz z ﬁlmami
i zdjęciami. Dziś coraz częściej podróżujemy. Klub z założenia
ma stać się przestrzenią, w której nasi klubowicze i zaproszeni

spotkania

z literaturą
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nowe trendy >>>
S p o t k a n i a

w

O b c o j ę z y c z n e j

B

iblioteka
wielokulturowa

2013
Dzień Języków
Europejski

| Iwona Wądołowska, Wypożyczalnia Zbiorów Obcojęzycznych
Europejski Dzień Języków (EDJ) obchodzony był w 2013 roku
po raz dwunasty, a w Warszawie po raz ósmy. Wypożyczalnia
Zbiorów Obcojęzycznych była już po raz czwarty partnerem tego
ogólnopolskiego wydarzenia. EDJ to święto wielojęzyczności,
podczas którego prezentowaliśmy bogate dziedzictwo językowe
Europy i zachęcaliśmy do nauki języków obcych.
W dniach od 23 do 27 września w Warszawie trwały obchody tegorocznej edycji EDJ, której hasło brzmiało „Włącz
się!”. W bogatym programie, w którym znalazły się warsztaty
teatralne, wielojęzyczne warsztaty debaty publicznej, a także
międzynarodowa konferencja na temat motywacji w edukacji
językowej znalazły się również lekcje pokazowe języków obcych.
Na terenie Biblioteki gościliśmy przedstawicieli Instytutów m.in.
fot. Archiwum Biblioteki
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Czeskie Centrum Warszawa, Goethe-Institut, British Council,
Instytut Francuski, Dom Holenderski, Bułgarski Instytut Kultury, Instytut Włoski, Österreich Instytut, Rumuński Instytut
Kultury oraz RONIK.
Obchody EDJ w Warszawie miały charakter niekomercyjny.
Wstęp na wszystkie imprezy był bezpłatny.
Patronami honorowymi Europejskiego Dnia Języków w Warszawie byli: Minister Edukacji Narodowej, Minister Nauki
i Szkolnictwa Wyższego, Rektor Uniwersytetu Warszawskiego i Prezydent m.st. Warszawy.
Czekamy z niecierpliwością na motto i program kolejnego
Europejskiego Dnia Języków na 2014 r. Zapraszamy już dziś!

nowe trendy >>>
Dzień

Szwajcarii
W BIBLIOTECE

1_

2_

3_

4_

5_

6_

7_

8_

9_

Już po raz kolejny, tradycyjnie, jak co roku,
w ramach współpracy z Ambasadą Szwajcarii
2 grudnia mogliśmy „przenieść się” do wielobarwnej Szwajcarii.
Serdecznie dziękujemy Ambasadzie
Szwajcarii za wsparcie finansowe przy realizacji tego projektu oraz grupie: Ludoteka Roszada za przygotowanie zajęć dla uczniów
i prowadzenie gier planszowych.

1_ Lekcje otwarte o Szwajcarii dla Gimnazjum nr 23 i nr 2 z Warszawy.
2_ Warsztaty kulturowo-językowe dla dzieci z Przedszkola nr 370 w Warszawie.
3_ Mali aktorzy przed spektaklem pt. „Wilhelm Tell”.
4_ Uczniowie, mali aktorzy z NSP nr 81 Fundacji „Rodzice dzieciom” z Warszawy.
5_Oficjalne otwarcie i gość honorowy – Minister Ambasady Szwajcarii, Martin Michelet
oraz Mirosława Majewska, dyrektor biblioteki i Iwona Wądołowska, koordynator projektu.
6_Wykład: „Stosunki polsko-szwajcarskie – transfer wiedzy i doświadczeń” wygłosił prezes Towarzystwa Polsko-Szwajcarskiego Zygmunt Prugar-Ketling.
7_ Wykład „Aktualna sytuacja Muzeum Polskiego w Rapperswilu” wygłosiła dr Hanna Krajewska,
dyrektor Archiwum PAN.
8_Smaczny poczęstunek w szwajcarskiej oprawie zamknął uroczystości „Dnia Szwajcarii w bibliotece”.
9_Wystawa szwajcarskich nowości wydawniczych przekazanych przez Fundację Pro Helvetia.
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CZYTELNICY
BIBLIOTEKI NA PRADZE POŁUDNIE

Autor: Maria Czubaszek, Artur Andrus, Wojciech Karolak / Tytuł: BOKS NA PTAKU czyli każdy szczyt ma swój CZUBASZEK i KAROLAK / Wydawnictwo: Prószyński i S-ka / Gatunek: Wspomnienia
Tak śmiesznie chyba jeszcze nie było! Tym razem do prześmiesznych rozmów na pełnych prawach włącza się trzecia wybitna postać – Wojciech Karolak. Słynny jazzman, podpytywany przez dociekliwego Andrusa, barwnie opowiada o małżeństwie z Czubaszek. We trójkę wspominają dawne czasy, historie miłosne, PRL, jazz i całą plejadę słynnych artystów:
Koftę, Urbaniaka, Ptaszyna Wróblewskiego, Dobrowolskiego i wielu innych. Autorzy bezlitośnie punktują przeróżne absurdy,
okraszając tekst brawurową twórczością Marii Czubaszek i sporą dawką abstrakcyjnego humoru. Czytelnicy dowiedzą
się m.in. czemu Pani Maria mierzyła z nabitej broni do milicjanta, dlaczego szwedzka policja myślała, że Karolak zastrzelił świnkę morską, oraz… z jakiego właściwie powodu zaproponowano Marii Czubaszek BOKS NA PTAKU.
Autor: Anne Applebaum / Tytuł: Za Żelazną Kurtyną – ujarzmienie Europy Wschodniej 1944–1956 / Wydawnictwo: Świat Książki / Gatunek: Historia Europy
Autorka opisuje, jak komunistyczne reżimy Europy Wschodniej powstały i jak się w nich żyło na co dzień, gdy transformacja już się dokonała. W jaki sposób szybko ubezwłasnowolniono instytucje społeczeństwa obywatelskiego na różnych szczeblach: partie polityczne, kościół, media czy organizacje młodzieżowe. Wyjaśnia, jak organizowano służbę
bezpieczeństwa, jak komuniści zdominowali media i jak wszelkie formy opozycji zostały osłabione i rozbite. Czerpiąc obficie z nowych materiałów archiwalnych, ukazuje życie jednostek, by pokazać wybory, jakich musieli dokonywać ludzie:
walczyć, uciekać czy współpracować. Żelazna kurtyna to nie tylko znakomicie opowiedziana historia – to także wyjątkowy moralny rozrachunek i dręczące przypomnienie, jak krucha może okazać się wolność społeczeństw.
Autor: Arne Dahl / Tytuł: Msza żałobna / Wydawnictwo: Czarna Owca / Gatunek: Thriller szpiegowski
Siódma część cyklu o Drużynie A – jednostce specjalnej do zwalczania przestępczości międzynarodowej.
Była żona członka specjalnej jednostki policyjnej do spraw przestępczości międzynarodowej, znanej, jako Drużyna
A, wchodzi do banku, aby załatwić kilka spraw. To preludium do ciągu niezwykłych wydarzeń, sprawy zakładników,
zagadki tajemniczego biurka, zbioru skamielin, które prowadzą do najbardziej dramatycznych perturbacji drugiej
wojny światowej i zimnej wojny lat powojennych.

Autor: Joanna Wieliczka-Szarkowa / Tytuł: Żołnierze Wyklęci. Niezłomni bohaterowie / Wydawnictwo: AA / Gatunek: Historia Polski
Fascynująca opowieść o żołnierzach antykomunistycznego podziemia niepodległościowego, stawiających opór
wobec sowietyzacji Polski i podporządkowania jej ZSRR w latach 40. i 50. XX wieku. Niezłomni bohaterowie – ścigani, chwytani, prześladowani, więzieni i mordowani przez władze komunistyczne. Wśród nich m.in. mjr Józef Kuras
„Ogień”, rtm. Witold Pilecki „Witold”, Danuta Siedzikówna „Inka”, mjr Zygmunt Szendzielarz „Łupaszka”, kpt. Antoni Zubryd „Zuch” i wielu innych. Ostatni „żołnierz wyklęty” zginął w obławie prawie dwadzieścia lat po wojnie – 21 października 1963 roku! Autorka kreśli sylwetki żołnierzy, opowiada o ich dramatycznych losach oraz
tłumaczy, dlaczego zostali wyklęci…
Autor: Jeremy Clarkson / Tytuł: Moje lata w Top Gear / Wydawnictwo: Insignis / Gatunek: Felietony
Kiedyś Top Gear był najzwyklejszym programem telewizyjnym poświęconym motoryzacji. W 1993 roku pojawił się
magazyn ilustrowany Top Gear, który odniósł spory sukces. Jeszcze później, bo jakieś dziesięć lat temu, Clarkson
wraz ze swoimi przyjaciółmi na terenach dawnego lotniska wojskowego RAF-u stworzył sobie świat, który był bardziej po jego myśli: powstała tam kwatera główna nowego programu Top Gear. I to właśnie miejsce okazało się dla
Clarksona idealnym miejscem do pracy, no i rzecz jasna do zabawy.
„Moje lata w Top Gear” to książka, w której po raz pierwszy zebrał owoce swojej pracy: odjazdowe felietony o życiu
na pełnych obrotach. To aż 115 błyskotliwych, prowokujących i pełnych zwariowanego humoru tekstów mistrza
ostrego aż do bólu pióra.
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polecają
Autor: Marcin Mortka / Tytuł: Tappi i pierwszy śnieg / Wydawnictwo: Zielona Sowa / Gatunek: Opowiadanie dla dzieci
Krótkie, ciepłe, pięknie zilustrowane opowiadania o Tappim i jego przyjaciołach. Pełne dobrych emocji, podpowiadające dzieciom czym jest przyjaźń, jak odróżnić dobro od zła.
Idealne do wspólnego czytania przed snem w domu i przedszkolu.

Autor: Wojciech Mikołuszko / Tytuł: Dzieci doktora Motyla / Wydawnictwo: Multico / Gatunek: Opowiadanie dla dzieci
Dzieci doktora Motyla to dowcipna, dynamiczna i zaskakująca opowieść o młodych ludziach, którym dzięki magicznej miksturze udało się zmniejszyć do wielkości mrówki. W swej nowej postaci trafiają na łąkę, gdzie znajduje
się jedno z ostatnich miejsc życia rzadkich, chronionych motyli. Niestety, wkrótce ma zostać zniszczone pod budowę
drogi. Bohaterom grozi poważne niebezpieczeństwo. Wartka akcja, pełna zaskakujących zwrotów, zabawne dialogi,
współczesne problemy i wyraziste postacie bohaterów to gwarancja dobrej lektury.

Autor: Andrienne Barmann / Tytuł: Narwańcy, uwodziciele, samotnicy / Wydawnictwo: Dwie Siostry / Gatunek:
Atlas zwierząt
Zabawny i zaskakujący obrazkowy atlas zwierząt. Ponad 600 gatunków z całego świata podzielonych na 40 zwariowanych rodzin. Giganci i liliputy. Uwodziciele i samotnicy. Truciciele i wyklęci. Mistrzowie kamuflażu i gladiatorzy. Specjaliści od architektury i nocne marki. Błękitni, szmaragdowi, cytrynowi, różowiutcy, pręgowani. Czyli
o zwierzętach – zupełnie inaczej.
Daleki od stereotypowych ujęć, znanych z lekcji biologii, ten obrazkowy atlas sprawi, że już nigdy nie będziesz patrzeć
na zwierzaki tak samo, jak dotąd.

Autor: Stefan Bachmann / Tytuł: Dziwni / Wydawnictwo: Fabryka Słów / Gatunek: Fantasy przygodowe
„Nie daj się zauważyć, a nie trafisz na stryczek”. Bartłomiej i jego siostra Hettie żyją w zgodzie z tą brutalną zasadą.
Bo są inni. Pewnego dnia, tacy jak oni zaczynają ginąć w tajemniczych okolicznościach. Bartłomiej nagle znajduje
się w centrum zainteresowania dziwnych. Staje się numerem 10.
Intrygująca i pełna magii opowieść o przyjaźni i odwadze napisana przez genialnego nastolatka.
„…Ze stłumionym piskiem Bartłomiej cofnął się od okna, nie zwracając uwagi na wbijające mu się w dłonie drzazgi.
Nie, nie, nie. Nie mogła go widzieć. Nikt nie mógł wiedzieć, że Bartłomiej tu jest.”

Autor: Andrzej Kruszewicz / Tytuł: Andrzej Kruszewicz opowiada o zwierzętach / Wydawnictwo: Multico / Gatunek:
Opowiadania
Kolejna książka z serii „Kruszewicz opowiada”, tym razem o zwierzętach żyjąch w Polsce. Autor znany z poczucia
humoru, niezwykłej swady i rozległej wiedzy opowiada w typowy dla siebie sposób o 25 gatunkach naszej rodzimej fauny. Opowieści o sarnie, króliku czy niedźwiedziu, wciągają Czytelnika dzięki lekkości stylu, nieprzebranym
pokładom dowcipnych skojarzeń i zaskakująco zestawionym faktom.
Dla miłośników ptaków dodatek specjalny, czyli „ptasi zegar” – co śpiewa od wieczora do rana i od rana do wieczora – według obserwacji spisanych przez najlepszego propagatora pasji ornitologicznej – dra Andrzeja Kruszewicza.
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Wypożyczalnia Zbiorów Obcojęzycznych

zaprasza
BIBLIOTECZNY PUNKT
INFORMACJI KULTURALNEJ

do korzystania
z działu filmów i muzyki
oraz zbiorów szwajcarskich

Zachęcamy gorąco wszystkich mieszkańców naszej
Dzielnicy do odwiedzania strony internetowej Biblioteki, a zwłaszcza zakładki Bibliotecznego Punktu Informacji Kulturalnej. Znajdą tam Państwo aktualizowany
co tydzień informator, w którym zbieramy informacje
o wszystkich bezpłatnych, ogólnodostępnych wydarzeniach kulturalnych z terenu Pragi Południe. Informujemy o: wystawach, spotkaniach autorskich, prelekcjach
dla hobbystów, zajęciach dla dzieci i młodzieży, spotkaniach tanecznych dla Seniorów a także o tym, co dzieje
się w siedzibie BIPIKU mieszczącej się przy ulicy Waszyngtona 2b.

Zapraszamy również na kolejne spotkania dotyczące
historii Warszawy, prowadzone przez Stowarzyszenie
Przewodników Turystycznych ,,Złota Kaczka”.

ZBIORY

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

www.bppragapd.pl

PRASKI
Konkurs
Patriotyczny
im. gen. Jakuba Jasińskiego
| Katarzyna Ciemięga, Czytelnia Naukowa

W 2013 roku odbyła się już IX edycja Praskiego
Konkursu Patriotycznego im. gen. Jakuba Jasińskiego
organizowanego przez LXXII Liceum Ogólnokształcące w Warszawie. Honorowy patronat objęli Mazowiecki Kurator Oświaty – Karol Semik oraz
Burmistrz Dzielnicy Praga Południe – Tomasz Kucharski. Konkurs odbywał się w trzech kategoriach:
recytatorskiej, (wokalnej) pieśni i piosenki patriotycznej i plastycznej. W IX edycji we wszystkich kategoriach wzięło udział 120 uczestników.
W tej edycji szczególnie zachęcano młodzież do
sięgnięcia po poezję Patrona naszej Biblioteki – Zygmunta Jana Rumla. Organizatorzy wskazali na tę postać jako niemal nieznaną i niedocenianą w historii
polskiej literatury, a jednocześnie wartą upowszechnienia. Dlatego właśnie w ostatniej edycji Konkursu
jako jeden z celów wskazano: poznanie bogatej polskiej poezji patriotycznej oraz wierszy Zygmunta Jana
Rumla.
15 listopada w czasie ﬁnału Konkursu młodzieży,
która zdecydowała się zaprezentować wiersze Zygmunta J. Rumla wręczono pamiątkowe dyplomy. Biblioteka ufundowała również dwa wyróżnienia, do
których dołączono nagrodę w postaci czytników
ebooków. Wyróżniono uczennicę XXXV LO z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Prusa – Zoﬁę
Pietrzak oraz uczennicę Gimnazjum Nr 46 im. Szarych Szeregów – Wiktorię Szostek.
Wyróżnionym, a także pozostałej młodzieży, która
zdecydowała się na niełatwą poezję Z.J. Rumla, gratulujemy.
Zachęcamy też do zapoznania się z poezją naszego
Patrona. Do tej pory ukazał się jeden tomik poezji
Rumla – „Dwie Matki”, można ją również znaleźć na
stronie internetowej: www.rumel.bppragapd.pl.
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V PRAGnienie czytaniA – czytamy klasykę czyli niekończąca się opowieść…

