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Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego  w Dzielnicy Praga-Północ m.st. 

Warszawy stanowi centrum kultury, edukacji i informacji - otwarte na potrzeby środowiska 

lokalnego. Zapewnia profesjonalny poziom usług oraz buduje pozytywny  wizerunek w swoim 

wielokulturowym środowisku. 

Misją biblioteki jest udostępnianie zasobów i świadczenie usług (różnorodnymi 

metodami i środkami), służących zaspakajaniu potrzeb jednostek i grup w zakresie edukacji 

informacji i rozwoju osobistego. Ważnym zadaniem tej misji jest także edukacja 

i przygotowanie małych dzieci do bardzo wczesnych kontaktów z książką i biblioteką, jak 

również pomoc w rozwijaniu umiejętności samokształcenia uczniów i studentów, a także 

ochrona i zachowanie zbiorów dla pożytku przyszłych pokoleń. 

Biblioteka to miejsce kultywowania i utrwalania dziedzictwa narodowego, kultury 

i tradycji poprzez organizowanie różnego rodzaju imprez. 

Działalność kulturotwórcza  przybiera różnorodne formy: wykłady, szkolenia, promocje 

książek, spotkania z autorami, twórcami nauki i sztuki, konkursy, artystyczne spotkania (np. 

wieczory poezji, spotkania teatralne, literackie, poetyckie, wystawy, koncerty muzyczne). 

Biblioteki tworzą sieć przyjaznych miejsc otwartych dla wszystkich, sprzyjających 

samorealizacji. Działania takie z pewnością przyczyniają się do zwiększenia znaczenia 

biblioteki jako miejsca popularnego w środowisku lokalnym. 

  Biblioteka co roku występuje o dodatkowe dofinansowanie na projety eukacyjno-

kulturalne.  

W 2019 r. pozyskała grant w wysokości 28 000 zł na realizację projektu „Podróż w czasie 

z literaturą” z Programu Partnerstwo dla Książki ze środków MKiDN i 24 000 zł na realizację 

projektu „Mieszkamy na Pradze” z Programu Patriotyzm Jutra ze środków Muzeum Historii 

Polski. 
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Ideą projektu było przedstawianie i przypominanie 

autorów, którzy tworzyli w XX wieku, a także 

prezentowanie współczesnych twórców, promowanie 

słowa pisanego i ocalenie kultury „słowa żywego”. Projekt 

adresowany był do mieszkańców dzielnicy Praga-Północ – 

dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, aby zachęcić 

ich do czytania, wypożyczania książek i korzystania 

z zasobów biblioteki oraz seniorów dla których miał być 

przyjemnym i pożytecznym spędzaniem wolnego czasu. 

W zajęciach uczestniczyły grupy zorganizowane 

z praskich przedszkoli, szkół podstawowych, liceów 

i indywidualni odbiorcy. Scenariusze poszczególnych 

działań zostały opracowane zgodnie z koncepcją projektu 

i dostosowane do wieku odbiorców. Zajęcia były dokumentowane a relacje zamieszczane na 

stronie internetowej Biblioteki oraz w mediach społecznościowych.  

Cele: 

• Promocja książek i czytelnictwa  

• Kształtowanie zainteresowań czytelniczych 

• Odkrywanie „zapomnianych ”twórców  

• Ukazanie właściwego kontaktu z książką poprzez wzór osób dorosłych.  

• Popularyzowanie wzoru aktywnego czytelnika  

• Rozwijanie sprawności językowych  

• Wzbogacenie oferty kulturalnej dla dzieci i młodzieży z Pragi-Północ 

• Zwiększenie aktywnego uczestnictwa w kulturze mieszkańców  
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• Rozwijanie współpracy pomiędzy Biblioteką Publiczną a Przedszkolami, Szkołami    

Podstawowymi Dzielnicy Praga-Północ i artystami  

• Przygotowanie do poszukiwania potrzebnych informacji i materiałów  

• Rozwijanie sprawności umysłowych i umiejętności twórczych  

• Budowa poczucia własnej wartości 

 • Aktywizacja osób 60+  

Powyższe cele zostały osiągnięte poprzez realizację zaplanowanych działań w projekcie: 

spotkania i warsztaty literackie, spotkania autorskie, spektakle teatralne i poetycko-muzyczne, 

warsztaty czytelnicze i ilustratorskie. W młodych ludziach zaszczepiono pasję czytania i miłość 

do literatury, seniorów 60+ zaproszono do kreatywnego spędzania czasu w Bibliotece 

z literaturą. Rezultatem działań jest - wzbogacenie oferty edukacyjno-kulturalnej praskich 

Bibliotek dla przedszkoli, szkół i mieszkańców dzielnicy, kontynuacja współpracy 

i zdobywanie kolejnych doświadczeń we współpracy partnerskiej z Fundacją Dzieciom 

,,Zdążyć z Pomocą”, popularyzacja Biblioteki jako miejsca przyjaznego dzieciom i młodzieży, 

otwartego na potrzeby środowiska lokalnego, zastosowanie różnorodnych form animacji 

czytelnictwa, świadomy udział w życiu kulturalnym dzielnicy. W efekcie długofalowym 

Biblioteka liczy na wzrost czytelnictwa i udział mieszkańców w kolejnych zaproponowanych 

przez Bibliotekę działaniach edukacyjno-kulturalnych. Zakładano udział w 43 wydarzeniach 

kulturalnych 980 osób. Biblioteka zrealizowała 43 wydarzenia kulturalne, w których ogólnie 

udział wzięło 1500 osób. Traktując projekt całościowo wskaźnik wykonano w 153 % .  

 

 

W ramach projektu Biblioteka zrealizowała: 

 14 spotkań autorskich 

 1 spotkanie z Panem Pawłem Beręsewiczem 

 2 spotkania z Panią  Justyną Bednarek 

 2 spotkania z Panią  Melanią Kapelusz 

 1 spotkanie z Panem Wojciechem Widłakiem 

 2 spotkania z Panią Zofią Stanecką 

 1 spotkanie z Panią Roksaną Jędrzejewską-Wróbel 

 1 spotkanie z Panem Pawłem Elszteinem 
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 1 spotkanie z Panią Krystyną Mirek 

 1 spotkanie z Panią Agatą Kołakowską 

 1 spotkanie z Panią Katarzyną Bereniką-Miszczuk 

 1 spotkanie z Panią Magdaleną Majcher 

 10 spotkań  literackich - „Kownacka, Brzechwa, Tuwim” 

 4 warsztaty literackie -  „Listy w butelce” 

 5 spektakli teatralnych dla dzieci pt. „Król Maciuś I”, „Wiercipiętek”, „Plastuś” 

 1 warsztaty ilustratorskie z p. Danielem de Latorem 

 8 warsztatów „Czytamy z Myszką Norką” 

 1 spektakl petycko-muzyczny pt. „Wieczny tułacz” opart na te tekstach Mariana 

Hemara 

 

Spotkania autorskie  

Justyna Bednarek - „Teatrzyk skarpetkowy” - spotkanie 

składało się z trzech części. W pierwszej autorka wprowadziła 

dzieci w świat książki – rozmowa dotyczyła pytań: Czego 

potrzeba, aby książka powstała? Ile osób pracuje nad książką?. 

Dzieci oglądały stopkę z tyłu książki, dowiedziały się jak wiele 

osób zaangażowanych jest w to, żeby konkretna historia ruszyła 

w świat. Druga część plastyczno-twórcza w trakcie której dzieci 

opowiadały czy giną im skarpetki, rysowały własną skarpetkę 

i wymyślały jakąś jej przygodę. Ostatnia część to zabawa w 

teatrzyk kukiełkowy, gdzie rolę aktorów odgrywały dzieci a kukiełkami były skarpetki. W 

czasie drugiego spotkania pt. „Skarpetki z warsztatami” autorka opowiadała jak powstają jej 

książki, że w każdej z nich jest „ziarenko 

prawdy”- historia, którą przeżyła lub występuje 

w niej osoba lub miejsce, które znała. Uczestnicy 

spotkania wysłuchali kilku przygód skarpetek 

oraz fragmentów książki „Babcocha”. Spotkanie 

zakończył test – rozpoznawania skarpetek i ich 

historii.  
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Wojciech Widłak - autor książek o Panu Kuleczce i Wesołym Ryjku rozmawiał z dziećmi na 

temat tego, co jest potrzebne do napisania książki, skąd się biorą pomysły, jak działa 

wyobraźnia. Przeczytał także fragmenty swoich książek. Na zakończenie spotkania złożył 

autograf i dedykacje w książce „Figiel i 

Psikus”, którą otrzymało przedszkole na 

pamiątkę  

spotkania.  

 

 

 

Roksana Jędrzejewska-Wróbel - podczas 

spotkania dzieci poznały Florkę — małą, 

rezolutną ryjówkę, bohaterkę cyklu książek. Pani 

Roksana wcieliła się w rolę Florki i przeczytała 

fragment pamiętnika sympatycznej ryjówki. 

Autorka rozmawiała z dziećmi o tym, jakim 

sposobem można zostać bohaterem swojego 

życia oraz o tajemnicach pisania pamiętnika. Wspólnie z dziećmi próbowała nazywać, 

rozpoznawać i wyrażać emocje, których 

doświadczają bohaterowie jej książek. Spotkanie 

było zachętą do pisania własnych historii, np. 

pamiętnika. Na pamiątkę spotkania przedszkolaki 

otrzymały prezent — zakładkę z autografem 

autorki oraz odbitym stemplem przedstawiającym 

Florkę.  

 

Melania Kapelusz - autorka na pierwszym 

spotkaniu opowiedziała w kilku słowach o 

tworzeniu historii i wymyślaniu postaci. Dzieci 

oglądały ilustracje w książce "Krasnoludki", po 

czym odbyła się rozmowa o krasnoludkach: o tym 

czym się żywią, gdzie mieszkają, co robią, itd. W 

drugiej części spotkania przedszkolaki, w grupach wspólnie rysowały wymyśloną historię. W 

drugiej części spotkania przedszkolaki, w grupach wspólnie rysowały wymyśloną historię. 
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Drugie spotkanie odbyło się wokół książki "Mitologia. Przygody słów słowiańskich bogów". 

Dzieci miały okazję posłuchać ciekawych historii związanych z mitologią słowiańską, miłością 

do zwierząt i potrzebie czytania. Autorka 

opowiadała również o swojej książce pt."Koty". 

Kocie historie wywołały u dzieci lawinę różnych 

pytań  

 

 

 

Zofia Stanecka - na pocżątku spotkania dzieci 

wysłuchały fragmentu „Księgi Ludensona” i 

zgadywały, co mogło stać się dalej. Autorka 

opowiadała jak powstają pomysły na tworzenie 

nowych postaci i jak powstaje książka, ile osób 

jest zaangażowanych w jej tworzenia. 

Następnie dzieci próbowały opowiedzieć jak wygląda dobry a jak zły bohater książki oraz 

narysować kim chciałyby być. Na zakończenie każdy otrzymał autograf. Podczas drugiego 

spotkania dzieci wraz z autorką próbowały odpowiedzieć na pytanie, co to jest „stopka” i kto 

to jest pisarz oraz gdzie może pracować, czy np. w samolocie, na hamaku, na kanapie, a nawet 

w wannie… Dowiedziały się też, że wymyślanie książki jest jak gotowanie potrawy w jednym 

garnku (głowie), do którego wrzuca się wszystkie „składniki” i powstaje książka. Dzieci 

stworzyły wraz z autorką nową bajkową postać oraz wymyśliły opowieść na podstawie 

dowolnego narysowanego przez nią kształtu. Na zakończenie obie grupy dostały książki o Basi 

z obszernymi dedykacjami i autografami 

Zofii Staneckiej, a my już myślimy o 

kolejnych spotkaniach z „mamą” Basi.  
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Paweł Beręsewicz - uczestnicy spotkania wysłuchali 

fragmentów książek autorstwa pana Pawła 

Beręsewicza : „Czy wojna jest dla dziewczyn?”, 

„Poczet psujów polskich” i „Rodzina Ciumków”. Nie 

zdradzając dalszych losów bohaterów literackich, 

autor zachęcał dzieci do czytania. Podczas spotkania 

autor w niezwykły sposób zaangażował uczestników 

do rozmowy o książkach. Treści zawarte w książkach Pawła Beręsewicza poruszają wiele 

wartych uwagi kwestii ważnych dla młodych ludzi. Autor dużo uwagi poświęcił bohaterom 

swoich książek, ale nie zabrakło także opowieści o nim samym.  

 

 

Paweł Elsztein -autor książki "Moja Praga... moja Warszawa" - tematem przewodnim 

spotkania była fabryka AVII mieszcząca przy ul. Siedleckiej, która powstała w 1902 r. Pan 

Paweł Elsztein, jako rodowity prażanin niejednokrotnie w 

czasie spotkania nawiązywał do historii Pragi, miejsc i 

budynków. Zaproszona młodzież z zaciekawieniem 

słuchała opowieści prelegenta. Zadawano mnóstwo pytań 

a na koniec wykonano wspólne zdjęcie. W spotkaniu 

uczestniczyło 25 osób (24 dzieci, 1 opiekun).  

 

 

Krystyna Mirek jest z wykształcenia polonistką. 

Pisanie było jej marzeniem, które postanowiła 

zrealizować. Po napisaniu pierwszej powieści, 

okazało się, że czytelniczki domagały się 

następnych. Autorka zdradziła uczestnikom 

spotkania szczegóły dotyczące swojego warsztatu 

pisarskiego i skąd czerpie pomysły na następne książki. Opowiadała również o swoim życiu 

osobistym. Na zakończenie autorka zaprezentowała kilka najnowszych powieści, z których 

jedną pt. "Tam, gdzie serce twoje" podarowała bibliotece 
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Katarzyna Berenika-Miszczuk - pani Katarzyna opowiedziała o początkach swojego pisania 

i o planach wydawniczych na najbliższy rok. 

Podzieliła się z czytelnikami w jaki sposób tworzy 

swoich bohaterów i co jest dla niej inspiracją. 

Spotkanie przebiegło w bardzo familijnej atmosferze, 

na zakończenie rozlosowano kilka egzemplarzy 

książki pt. „Jaga”, każdy mógł otrzymać autograf i 

zrobić sobie zdjęcie.  

 

Magdalena Majcher - podczas spotkania pisarka 

bardzo ciekawie opowiadała uczestnikom o swoich 

zainteresowaniach, pasjach i warsztacie literackim. 

Powiedziała , że bardzo lubi wyzwania i pisze na 

tematy, które wymagają od niej przygotowania 

merytorycznego. Jak sama stwierdziła 80% czasu 

poświęconego na pisanie powieści to zbieranie 

materiałów. Pani Magdalena przedstawiła też czytelnikom fabułę wybranych książek.  

 

Agata Kołakowska - autorka zaprezentowała kilka swoich książek, które są dowodem na to, 

że jest wnikliwą obserwatorką ludzi i otaczającego ją świata. Książki pani Agata pisze lekkim 

językiem i nie pozbawia ich humoru. W każdej z nich ukrywa się jakieś przesłanie do 

czytelnika, który odkrywa je podczas czytania. Pisarka sama przyznała, że chce poruszać 

emocje swoich czytelników, co jak stwierdzili 

uczestnicy spotkania, świetnie się jej udaje. Na 

zakończenie pisarka wręczyła najnowszą książkę pt. 

„Lista obecności” czytelniczce, która była 

rekordzistką w czytaniu książek autorstwa p. Agaty 

Kołakowskiej 
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Spotkania literackie  

„Kownacka, Brzechwa, Tuwim” – przybliżyły 

uczestnikom postacie występujące w twórczości 

autorów, które dzieci znają lub dopiero poznają. 

Szymon Góralczyk opowiedział historie o Plastusiu 

i jego przedszkolu, o Panu Maluśkiewiczu, 

Kapitanie Palemonie, wyrywaniu Rzepki oraz Dyziu 

Marzycielu. Historie te opowiadał prozą z użyciem 

fragmentów zapisanych wierszem w oryginalnej 

wersji utworu. Opowieściom towarzyszyła też 

ilustracja muzyczna wykonywana na kankles, 

bębnie obręczowym i tank - drum oraz zabawy 

ruchowe. 

 

 

 

 

Warsztaty literackie  

 „Listy w butelce” - poprzez wprowadzenie do 

historii Morza Opowieści i wyławiania bajek, baśni, 

legend, mitów w butelkach (jak to kiedyś listy były 

pisane), uczestnicy doświadczyli spotkania z 

opowiadaczem i posłuchania jego kolekcji historii 

wyłowionych z Morza. Oprócz wysłuchania 

historii, spotkania zwracały uwagę na poszukiwanie 

historii, które są wokół nas i otaczają nas niczym Morze. Uświadomił uczestnikom, jak one 
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mogą być w przyszłości istotne, żeby doceniali je i próbowali zachować dla innych, poprzez 

spisywanie i sięganie do książek, by przeczytać te, które 

ktoś inny zapisał. Opowieściom towarzyszyła muzyka 

na kankles, a także scenografia zrobiona z papieru oraz 

butelki z wetkniętymi listami.  

 

 

 

Spektakle teatralne  

„Plastuś" - Teatr Wariacja zaadaptował książkowe 

przygody Tosi i jej przyjaciół dla potrzeb najmłodszej 

widowni. Sceniczna opowieść o pierwszym dniu w 

szkole, o nauce pisania i zmierzeniu się ze szkolnymi 

zasadami była nasycona humorem, wspólnymi 

zabawami i 

dziecięcymi piosenkami. Przeplatanie planu teatru 

"żywego" z teatrem lalkowym wzbogaciło całość.  

„Król Maciuś Pierwszy” na motywach powieści Janusza 

Korczaka to baśń o małym chłopcu, który nie miał czasu na 

zabawę, bo przyszło mu rządzić krajem. Spektakl oparty na 

interakcji z publicznością, gdzie dzieci odnajdują bohatera, 

z którym mogą się identyfikować.  

”Sposób na Wiercipiętka” na podstawie powieści 

„Przygody Wiercipiętka” Mateusz Galica. Aktorzy 

przedstawili żartobliwą, a jednocześnie pouczającą 

opowieść o skrzacie, który jak każdy maluch z 

ciekawością poznaje otaczający go świat. Leśny 

świat Wiercipiętka i jego przyjaciół to ciepły, pełen 

niespodzianek, choć trochę niebezpieczny.  
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Warsztaty literacko-plastyczne 

 „Czytamy z Myszką Norką” Realizatorzy: Klub 

Myszki Norki - prowadzenie warsztatów Katarzyna 

Kuroń i Paulina Andruczyk, osoba przebrana za 

Myszkę Norkę i wykonująca animacje – Anna 

Kamińska, Warsztaty „Czytamy z Myszką Norką” to 

zajęcia edukacyjne, które skierowane były do dwóch 

grup odbiorców. Zajęcia poranne przeznaczone były 

dla grup przedszkolnych a popołudniowe dla 

indywidualnych uczestników i ich opiekunów. Każde ze spotkań podzielone było na dwie 

główne części: pierwsza wprowadzająca i poświęcona wspólnemu czytaniu książki, druga - 

zogniskowana wobec motywu przewodniego i wypełniona działaniami wywodzącymi się z 

pedagogiki teatru. Proponowane książki to uznana przez ekspertów literatura dla dzieci, bogato 

ilustrowana, oszczędna w treści. Książki, zgodnie z tradycją projektu, niemalże same 

“animowały” do działania. Przez swój minimalizm zadawały pytania, otwierały dyskusję. 

Pozbawione morałów i jednoznacznych wniosków zostawiały uczestniczkom i uczestnikom 

pole do własnych rozważań i namysłów. Tematy poruszane w tej edycji projektu to m.in. 

definicja piękna i sztuki, przyjaźń, władza, 

strach, ekologia, poczucie tożsamości. Na 

zajęciach łączone były różne metody pracy 

twórczej m.in. taniec, spacer 

performatywny, rysunek połączony z 

tworzeniem opowiadania, wizualizacja.  

 

 

Warsztaty ilustratorskie  

Daniel de Latour Warsztaty rozpoczęły się od prezentacji 

książki "Księga Potworów" Michała Rusinka. Pan Daniel de 

Latour czytał jej fragmenty i rozmawiał z dziećmi o 

postaciach z mitologii, rozmaitych stworach i potworach. 

Następnie dzieci rysowały stwory znane im z baśni i 

mitologii, kierując się wskazówkami naszego Gościa bądź 

też czerpiąc inwencję twórczą z własnej wyobraźni.  
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Spektakl poetycko-muzyczny 

 „Wieczny tułacz” oparty na tekstach Mariana Hemara 

Przedstawienie „Wieczny tułacz” w wykonaniu Stanisława Górki 

przy akompaniamencie Zbigniewa Rymarza to monodram 

kabaretowy oparty na znakomitych tekstach Mariana Hemara. 

Aktor zaprezentował piosenki i monologi wybitnego poety i 

satyryka - „wiecznego tułacza”, który wyjechał ze Lwowa, by 

swym niezwyczajnym talentem wesprzeć scenki stołecznych 

kabaretów - Qui Pro Quo, Cyrulika Warszawskiego... Powojenne 

losy Mariana Hemara związane są z Londynem, gdzie prowadził 

teatrzyk polski w 

klubie emigrantów 

polskich. W spektaklu 

nie brakowało również refleksji o losach Polski i 

Polakach na emigracji po zakończeniu wojny a 

także o jej powojennych losach. Przedstawienie 

przybliżyło współczesnym odbiorcom dawne 

przeboje, tak bardzo cenione przez emigracyjne 

ośrodki.  
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Koncepcja projektu została zbudowana wokół 

zagadnień związanych z mikrohistorią warszawskiej 

Pragi, patriotyzmem i wartościami skarbów lokalnej 

kultury. Projekt adresowany był przede wszystkim do 

mieszkańców Dzielnicy Praga-Północ – dzieci w wieku 

przedszkolnym i szkolnym oraz osób dorosłych i 

seniorów. W zajęciach uczestniczyły grupy 

zorganizowane z praskich przedszkoli, szkół 

podstawowych, liceów i indywidualni odbiorcy. 

Scenariusze poszczególnych działań zostały opracowane 

zgodnie z koncepcją projektu i dostosowane do wieku 

odbiorców. Zajęcie były dokumentowane i zamieszczane 

na stronie internetowej Biblioteki i w mediach 

społecznościowych: Facebook, Instagram. 

Poprzez zaproponowane różnorodne działania edukacyjno-kulturalne w sposób 

niekonwencjonalny przybliżono uczestnikom historię dzielnicy, jej specyfikę wyróżniającą ją 

na tle innych dzielnic Warszawy, jej związek z dziejami Warszawy. Przypomniano sylwetki 

wybitnych postaci historycznych i współczesnych związanych z Pragą oraz pokazano zabytki 

budownictwa i miejsca historyczne, które mogą być powodem dumy mieszkańców. Pragę 

pokazano poprzez spotkania autorskie, spektakle teatralne, warsztaty edukacyjno-plastyczne, 

warsztaty plastyczne,warsztaty ilustratorskie, warsztaty gwary warszawskiej, spotkania 

literackie, spacer i grę miejską. Z zebranych relacji i fotografii powstała wystawa „Praga 

oczami naszych czytelników”. 
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Dokumentacja życia codziennego ”Praga oczami naszych czytelników”  

Zbierano relacje i materiały fotograficzne od czytelników z ich prywatnych zbiorów. Były to 

indywidualne spotkania, wielokrotnie z tymi samymi osobami. Zebrane i utrwalone relacje 

zostały wyeksponowane na wystawie. Oficjalne otwarcie odbyło się 28.11 połączone ze 

spotkaniem autorskim z Panem Kamilem Ciepieńko. Gościem honorowym spotkania był 

prażanin, pisarz i dziennikarz Pan Paweł Elsztein, który wręczył Pani Dyrektor kompendium 

biograficzne pt. „Encyklopedia Osobistości Rzeczypospolitej Polskiej”, gdzie zamieszczono 

jego biogram. Wystawa wyeksponowana jest w Czytelni Naukowej nr X przy ul. Skoczylasa 

9, a zdigitalizowane 

zbiory udostępniono na wolnej  licencji Creative Commons Polska- Uznanie autorstwa- Użycie 

niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska CC BY NC ND. 

   

 

Spotkania autorskie 

 

Paweł Elsztein 

Spotkanie z p. Pawłem Elszteinem autorem książki 

„Moja Praga.... moja Warszawa”  poświęcone 

przygotowaniom prażan do II Wojny Światowej oraz 
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jej pierwszym dniom na Pradze. Pan Paweł w chwili wybuchu wojny miał 17 lat. Doskonale 

pamięta kursy Ligi Obrony Powietrznej i 

Przeciwgazowej, kopanie rowów 

przeciwodłamkowych, przygotowywanie zapasów 

żywności, próbne alarmy lotnicze. Była to lekcja 

historii. Licealiści wielkim zaciekawieniem słuchali 

opowieści prelegenta i zadawali dużo pytań.  

 

Kamil Ciepieńko 

Spotkania autorskie „Praga II – nasza historia”  

z Panem Kamilem Ciepieńko, autorem książki 

„Praga II. Nasza historia” . W czasie spotkań 

autor przedstawiał historię osiedla 

zbudowanego w latach 50. i 60. XX wieku, na 

którym znajdują się zabudowania z czasów carskich, 

przedwojenne domy dla oficerów, ale również perły 

architektury socrealistycznej oraz podziemne tunele i 

schrony. Prezentował historyczne zdjęcia. Uczestnicy 

chętnie dzielili się wspomnieniami i osobistymi 

historiami z minionych już lat 

  

Warsztaty gwary warszawskiej 

Warsztaty gwary warszawskiej „Duma praskiego 

cwaniaka” z  cyklu związanego z edukacją kulturalną, 

językową i varsavianistyczną. Warsztaty były 

prowadzone przez członków Stowarzyszenia Gwara 

Warszawska. Podczas interaktywnych zajęć młodzi 

ludzie dowiedzieli się m.in. czym jest gwara, jakie są jej 

rodzaje i jak rozwijał się język warszawskiej 

społeczności na przestrzeni wieków,  poznali różnice pomiędzy gwarą praską a warszawską. W 

czasie warsztatów nawiązywano do twórczość Wiecha, Grzesiuka, Dymszy.  
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Spotkania dla seniorów 

 „Potańcówka z Wiechem/ Potańcówka 

z Grzesiukiem”  

Zgromadzona publiczność z wielkim 

zainteresowaniem, przy dźwiękach warszawskich 

szlagierów wysłuchała ciekawostek na temat 

historii, folkloru starej Pragi oraz tekstów  Wiecha 

i Grzesiuka. Na pierwszym spotkaniu autor 

Przemysław Śmiech, używając gwary czytał 

fragmenty swojej najnowszej książki „Na drugie nóżkie” 

. Na drugim spotkaniu publiczność wysłuchała ciekawego 

wykładu  p. Janusza Dziano na temat warszawskiej gwary 

oraz twórczości Wiecha i Grzesiuka. Prelegent jest 

pasjonatem i propagatorem Stefana Wiecheckiego 

„Wiecha”, współautorem książki pt. „Ech, Panie Wiech” 

z 2019r. 

 

 Spektakle teatralne 

„Praskimi ulicami”  to teatralna opowieść 

o dawnej Pradze. Teatr Wariacja zaprosił dzieci na 

spacer po praskich ulicach. Scenografia spektaklu 

to kamienice i uliczki Pragi, gdzie w bramie stała 

przekupka z obwarzankami, która spotykała osoby 

przechodzące ulicą np.: kataryniarza, cygankę, 

piaskarza, 

aktorkę i 

dozorcę. Nie zabrakło wspólnej zabawy przy muzyce. A 

wszystko po to, aby najmłodsi wyobrazili sobie jak to 

kiedyś było na praskich ulicach. Pełna humoru atmosfera 

spektaklu sprawił że wszyscy świetnie się bawili przy 

okazji poznając historię swojej dzielnicy i tradycje 

praskiej ulicy.  
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Warsztaty edukacyjno-plastyczne  

Warsztaty edukacyjno-plastyczne „Praga 

wczoraj, dziś, jutro" oparte były na autorskiej 

prezentacji. Pan Sławomir Szczocki z zawodu 

historyk i muzealnik w bardzo przystępny  i ciekawy 

sposób przekazywał uczestnikom wiedzę i zachęcał 

do poznania Pragi – ich „małej ojczyzny”, jej historii 

i teraźniejszości. Nie zabrakło rozmów o historii 

takich miejsc jak: Katedra Praska, Rogatki 

Grochowskie, Bazar Różyckiego, Dworzec 

Wileński i innych. W części plastycznej dzieci 

samodzielnie wycinały puzzle z których powstały 

obrazy przedstawiające zakątki Pragi.  

 

 

 

Warsztaty plastyczne  

„Praski cwaniak” - podczas zajęć uczestnicy wykonywali 

maskotkę, 

przedstawiającą 

praskiego spryciarza na 

podstawie opisu 

nawiązującego do gwary warszawskiej i praskiej. Oto 

fragment 

opisu: 

„Praski cwaniak był prawdziwym aliantem, na 

arbuzie nie nosił dęciaka tylko czapkę, miał 

facjate ale nie był biberem”. Mimo trudnego 

opisu wszystkim udało się wykonać zadanie.  
  

 

 



 19  
 

Warsztaty ilustratorskie 

 „Praskie przygody komiksowe- tworzenie 

KAMISHIBAI”, Daniel Chmielewski, 5 warsztatów 

odbyło się dla grup zorganizowanych z praskich 

szkół, natomiast 4 warsztaty przeznaczone były dla 1 

grupy, która spotkała się 4 razy. Warsztaty dla szkół 

i dla indywidualnych uczestników składały się 

z części teoretyczneji praktycznej. W części 

teoretycznej zostały omówione etapy powstawania 

komiksów. Przyglądano się procesowi idyskutowano o pomyśle, zgraniu treści do formy 

plastycznej i umiejętności opowiadania klarownej i wciągającej historii,technicznych aspektach 

komponowania pojedynczego kadru, zestawu kadrów, planszy, kilku plansz, 

liternictwie,typografii i czytelności. W części praktycznej uczestnicy na przygotowanych 

karteczkach o wymiarze 13x13 cm (jednakarteczka = 1 kadr) rysowali swoje komiksy. Ostatnia 

część to analiz prac uczestników.Efektem warsztatów grupy otwartej są nie tylko komiksy 

przygotowane przez uczestników, ale też 

jeden wspólnykomiks o tematyce praskiej 

przygotowany w taki sposób, aby można 

było go prezentować w tradycyjnym 

teatrzyku Kamishibai. 

 

 

 

 

Gra miejska 

 

Praskie tajemnice – rodzinna gra miejska odbyła 

się 5.11 w czasie ogólnopolskiej akcji Noc 

Bibliotek. W grze uczestniczyli  rodzice z dziećmi. 

Drużyny po 

zarejestrowaniu 

się ruszyły w 

„podróż” po 

Pradze. Punkty gry rozmieszczone były  w najbliższej 
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okolicy Biblioteki przy ul. Skoczylasa i pl. Hallera.Celem było poszerzenie wiedzy na temat 

Pragi, rozbudzenie zainteresowania historią lokalną, poznawanie miejsc oraz spotkań z 

ciekawymi ludźmi. Uczestnicy mieli szanse na wspólną zabawę i integrację.  

 

 

  

 

 

 

 

 

Spacer z praską duszą  

 „Spacer z praską duszą”  - po Starej Pradze, 

Szmulowiźnie i Michałowie odbył się w sobotę 21 

września i przyciągnął dzieci i rodziców. 

Przewodnik, Radosław Potrac ze Stowarzyszenia 

Gwara Warszawska poprowadził uczestników 

praskimi 

ulicami. 

Pokazał wiele ciekawych miejsc i wprowadził 

spacerowiczów w tajniki gwary warszawskiej a także 

obyczajów, które panowały kiedyś na Pradze.  W 

czasie spaceru uczestnicy wzięli również udział w 

fotograficznej grze miejskiej, gdzie odkrywano 

skarby Szmulek i  Michałowa. 
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Biblioteka w 2019 r. kontynuowała udział w „Programie 

rozwoju wolontariatu w bibliotekach m.st Warszawy” 

realiowanego przez Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu 

m.st. Warszawy w ramach projektu „Ochotnicy warszawscy”. 

Celem projektu było przekazanie wiedzy na temat organizacji 

wolontariatu, wdrożenie w placówkach 

biorących udział w procesie 

szkoleniowym wolontariatu przy 

stałym wsparciu i monitoringu 

trenerów oraz  stworzenie przestrzeni 

do wymiany doświadczeń wśród 

pracowników bibliotek. W ramach tego 

programu Biblioteka otrzymała 

dofinansowanie na działania związane z rozwojem wolontariatu w 

wysokości 8 000,00 zł.  Dzięki uczestnictwu w programie 

pracownicy biorący udział w szkoleniach zdobyli niezbędną wiedzę 

i narzędzia do organizacji wolontariatu w placówkach 

bibliotecznych.  

W 2019 r. w Biblioteka podpisała Porozumienia 

z 23 wolontariuszami, którzy są zaangażowani w 

realizowane przez Bibliotekę zadania. Pomagają w 

pracach 

bibliotecznych, 

ale też 

wykorzystują 

swoją wiedzę i 

umiejętności 

dzieląc się nią z innymi. 
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Udział w projektach 

partnerskich 

 „Z książką na start” to projekt skierowany do dzieci w wieku 

do 6 lat i ich rodziców. 

Biblioteka w październiku 2018r. przyłączyła się do akcji  „Z 

książką na start” organizowanej przez Fundację Metropolia 

Dzieci.  W 2019 r. Biblioteka kontynuoawała udział. Projekt 

ma na celu zachęcenie rodziców do czytania swoim dzieciom 

oraz do wspólnego odwiedzania bibliotek. Podczas pierwszej 

wizyty w Bibliotece dzieci otrzymywały Pakiet Startowy, a w 

nim Paszport Biblioteczny, do którego Bibliotekarz wbijał 

pieczątkę po każdorazowej wizycie zakończonej 

wypożyczeniem minimum jednej książki. Po uzbieraniu 10 

pieczątek na Małego Czytelnika czekała nagroda w postaci imiennego dyplomu 

potwierdzającego jego czytelnicze zainteresowania. Biblioteka na realizację projektu otrzymała 

w 2018 r. 1500 wol. książek o wartości 4 500,00 zł, które wręczane są dzieciom  podczas 

pierwszej wizyty w bibliotece. Od stycznia do grudnia wydano 206 Paszportów Bibliotecznych 

i 105 Dyplomów. 

 

Z oferty Biblioteki korzysta coraz więcej seniorów, którzy chcą się dokształcać, realizować 

swoje pasje i przede wszystkim ciekawie spędzić czas. Pracownicy Biblioteki  wychodząc 

naprzeciw tym oczekiwaniom  organizowali różnego  rodzaju zajęcia dla tej grupy 

użytkowników. W ramach wieloletniego programu „Warszawa Przyjazna Seniorom” m.st. 

Warszawy na lata 2013-2020 w Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży nr 41 oraz w Czytelni 
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Naukowej nr X przy ul. Skoczylasa  9 przez cały 2019 rok funkcjonował „Punkt Cyfrowego 

Wsparcia Seniora”, gdzie osoby w wieku 60+ mogły korzystać z indywidualnych, bezpłatnych 

porad udzielanych przez pracowników – doradców cyfrowych  a dotyczących obsługi 

komputera, Internetu, telefonu, aparatu, tabletu czy innych urządzeń cyfrowych.  

Z oferowanej usługi w 2019 roku skorzystały 83 osoby, którym udzielono 302 porad.  

 

 

 

 

Program akcji „Zima w mieście” pt. „Moniuszko w oczach dzieci” został przygotowany  został 

przygotowany w nawiązaniu do ogłoszonego przez Sejm RP Roku 2019 – Rokiem Stanisława 

Moniuszki. Realizowany był od 28 stycznia do 8 lutego 2019 r. 

w pięciu placówkach. 

W programie znalazły się m. in.: spotkania literackie, spektakle 

teatralne, konkursy plastyczne, quizy, gry komputerowe, gry 

planszowe, zajęcia świetlicowe - 

głośne czytanie, zajęcia plastyczne, 

rozwiązywanie krzyżówek, rebusy, 

kalambury, kolorowanki. 

W czasie akcji „Zima w mieście” odnotowano 1123 

osobowejść. W zajęciach grupowych uczestniczyli uczniowie z 

praskich szkół podstawowych. Założenia programu  zostały 

wykonane według planu.  

 

 

 

Program akcji „Lato w mieście” pt. „Bajkowa biblioteka” został przygotowany  został 

przygotowany w nawiązaniu do realizowanego przez 

Bibliotekę Projektu „Podroż w czasie z literaturą”. Akcja 

„Lato w mieście” trwała od 28 sczerwca do 30 sierpnia2019 

r. w pięciu placówkach.   

Akcje 
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W programie znalazły się m. in.: spotkania i warsztaty literackie, 

warsztaty z Myszką Norką, quizy, gry komputerowe, gry planszowe, 

zajęcia świetlicowe - głośne czytanie, zajęcia plastyczne, 

rozwiązywanie krzyżówek, rebusy, kalambury, kolorowanki. 

W czasie akcji „Lato w 

Mieście” odnotowano 3697 

osobowejść. W zajęciach 

grupowych uczestniczyli 

uczniowie z praskich szkół 

podstawowych. Założenia programu zostały wykonane 

według planu.  

 

5 października 2019 r. odbyła się ogólnopolska akcji „Noc Bibliotek”pod hasłem „Znajdźmy 

wspólny język”.   

Rozpoczęliśmy o godz. 15.00 rodzinną grą miejską w 

Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży nr 50 przy ul. 

Skoczylasa 9. Ponadto w kompleksie przy ul. 

Skoczylasa 9 można było pograć w gry planszowe, 

rozwiązać zagadki literackie z wykorzystaniem  szyfru 

książkowego Ottendorfa, rozwiązać 

quiz  obrazkowy„Znasz to miejsce?”, ułożyć z książek 

różne kształty, czy też zagrać w kręgle książkowe. 

Niezapomniane chwile przeżyli Czytelnicy podczas spotkania autorskiego z Katarzyną 

Bereniką-Miszczuk w Wypożyczalni dla Dorosłych i 

Młodzieży nr 6  przy ul. Strzeleckiej 21/25 - pisarką, której 

znakiem rozpoznawczym jest nieoczywista mieszanka 

literackich światów  doprawiona dużą dawką humoru. 

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 8 przy ul. Ząbkowskiej 

23/25 Czytelnikom zaproponowałą konkurs „Jaka to 

gwara?”  Uczestnicy konkursu  losowali słowa używane potocznie  w różnych regionach 

naszego kraju i starali się odgadnąć ich znaczenie. Zabawy  i śmiechu było co niemiara. 
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W bibliotekach przy ul. Radzymiskiej 50 dorośli mogli ”Poflirtować z  markiem Hłaską” a 

dzieci spędziły  Popołudnie z bohaterami filmu "Ptyś i Bill”. 

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 56 przy ul. Inżynierskiej 10 zaproponowała 

domino z książek, quiz literacki, rozgrywki planszowe i  nocne rozmowy między regałami. 

Golędzinów…  i Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 102 przy ul. Jagiellońskiej 47 E 

kolejny raz zamieniła się w gwarne miasteczko. Na początku Golędzinowskie wierszykowanie 

i Teatr cieni. A potem… lokalną społeczność 

połączyła wspólna zabawa przy dźwiękach muzyki 

i karaoke.   

W akcji ogólnie uczestniczyło 259 osób. 

 

 

Miejsce Aktywności Lokalnej 

„Czerwona cegła” 
W bliskiej odległości od Wypożyczalni dla Dorosłych 

i Młodzieży nr 102   w odrębnym lokalu o powierzchni 

38 m² przy ul. Jagiellońskiej 47e Biblioteka utworzyła  

Miejsce Aktywności Lokalnej pod nazwą „Czerwona 

cegła”, według wyboru mieszkańców „Golędzinowa” 

w czasie głosowania i od września 2018 roku chętni do 

różnych działań lokatorzy wspólnie z bibliotekarzami 

dzielą się swoimi pasjami i spędzają wolny czas przy 

filiżance kawy, integrując się z sąsiadami oraz 

organizują  różnego rodzaju działania. Odbywają się zajęcia plastyczne,  poppingu, aerobicu, 

kółko ekologiczne, wolontariusze udzielają korepetycji z matematyki i j. angielskiego. 

Organizowane są rogrywki planszowe. Ponadto lokalna społeczność organizuje wspólne 

imprezy okolicznościowe, takie jak np. Bal karnawałowy, Walentynki, Dzień dyni, Andrzejki, 
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spotkanie wigilijne. Spotkania takie sprzyjają budowaniu lokalnej tożsamości i wzmacniają 

więzy międzepokoleniowe.  

  

  

 


