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Ubiegły rok minął pod szczęśliwą gwiazdą dla całej naszej społeczności tak 

czytelniczej jak i bibliotekarskiej. W listopadzie minął rok odkąd nasza siedziba 

główna mieści się na ul. Gawędziarzy 8.  

Do grona czytelników dołączyło 752  osoby więcej niż rok wcześniej ( w tym  112 

młodszych czytelników). 

Czytelnicy w ostatnim roku skorzystali z 93988 woluminów było to o  blisko 24238 

książek więcej niż rok temu. Zakupione zostały 4182 nowe książki z beletrystyki 

polskiej i obcej, literatury popularnonaukowej, poezji oraz literatury dla dzieci i 

młodzieży.  

 

 Od początku stycznia hucznie weszliśmy w nowy rok, dzięki Wielkiej 

Orkiestrze Świątecznej Pomocy oraz aukcjom które, poprowadził entuzjastycznie 

powitany Cezary Żak oraz Maciej Orłoś. Aukcja zgromadziła grono chętnych 

licytujących zawzięcie na szczytny cel.  

 Bibliotekarze z Biblioteki dla dzieci Nr 51 oraz z Wypożyczalni Nr 57 i 61 

zorganizowali  w ciągu całego roku 120 zajęć dla dzieci i młodzieży w których, wzięło 

udział 3400 uczestników. Można było skorzystać z:  lekcji bibliotecznych 

(przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów), zajęć literacko-

plastycznych( szczególnie chętnie uczestniczyli w tych zajęciach rodzice z 

pociechami, teatrzyków dla tych całkiem tycich maluchów i tych z "brodami". 

 Naszym lektorem w czasie głośnego czytania bajek był Pan Marcin, który 

zgromadziła swój własny sztab "słuchatków".  

Spotkania autorskie były bardzo oblegane przez dzieci, szczególnie spotkanie z 

Wisławem Drabikiem zgromadziło 3 -krotnie pełne sale. W spotkaniach uczestniczyli 

nasi Burmistrzowie czytając wierszyki. Smaczku spotkaniom dodała informacja ze 

Pan Wiesław jest autorem polskiej wersji  tak przez dzieci kochanego   żółwia 

Franklina.   

Braliśmy udział w "Zimie w mieście" i "Lecie w mieście"- organizując spotkania 

literacko-plastyczne dla  chętnych dzieciaków. Zainteresowaniem cieszyły się również  

zajęcia z budowy robotów z klocków Ministrom - firmy Lego. Miejsca na warsztatach 

rozchodziły się jak ciepłe bułeczki, dziewczyny również brały chętnie w nich udział, 

często wygrywając  robotyczne potyczki .  

Nasi starsi gimnazjaliści wzięli udział w spotkaniu poprowadzonym przez dr 

Katarzynę Buczek na temat Satyry w PRL. 

Nasza młodzież z LILO dwukrotnie zorganizowała fantastyczne biesiady 

Miłoszowskie. Rok tego autora cieszył się wielkim zainteresowaniem zarówno 

młodzieży jak i dorosłych, często to właśnie proza tego Noblisty wędrowała pod 

domowe strzechy. .  

Biblioteka to nie tylko powaga, na pokazie filmów o deskorolce zorganizowanej dzięki 

uprzejmości firmy INFOvideo widzieliśmy pokaz   #13 "Szczęśliwa Trzynastka". Aby 

nie zostało zapomniane przesłanie filmu w naszym garażu młodsi czytelnicy zobaczyli 

w jaki sposób bezpiecznie uprawiać ten wyczynowy sport.  



  

 Dorośli czytelnicy  z równa chęcią skorzystali z  oferty Biblioteki. Wspólnie 

wzięliśmy udział w:  

-wykładach: Polscy Nobliści,  

-spektaklach: " Zięć i teściowa"- na podstawie wierszy K.I. Gałczyńskiego z udziałem 

Stanisława Górki i Katarzyny Łaniewskiej, - brawurowe kupleciki w wykonaniu S. 

Górki znanego bliżej z Plebanii,  

"Opowieści budujące" na podstawie prozy prof. Kołakowskiego w wykonaniu Macieja 

Dużyńskiego- które zaskakiwały trafnymi i nieprzemijającymi spostrzeżeniami na 

temat natury ludzkiej,  która nie zmienia się pomimo upływu stuleci; 

"Płoną  izby drzewka  blaskiem"- na motywach poezji i prozy polskich poetów 

wprowadziła nas w nastrój świąteczny. 

-koncertach  

"Tobie Mamo" występ zespołu muzycznego Rembertowskiej Akademii Seniora- tak 

brawurowe bisy słyszane były na otwarciu Biblioteki - podczas koncertu Edyty 

Gepert;  

Koncert na roczek -  

" Straszni Ponowie Trzej" z udziałem Janusza Szroma, Andrzeja Łukasika i Andrzeja 

Jagodzińskiego unosił nas na swingującej chmurce z Jesienną  dziewczyną oraz 

innymi przebojami z Kabaretu Starszych Panów- Wasowskiego i Przybory.   

Finisaż naszej rembertowskiej artystki Barbary Dulnik zgromadził chętnych do  

podziwiania sztuki pięknej .  

Bibliotekarze z Wypożyczalni dla dorosłych Nr 55 prężnie rozwijają Dyskusyjny Klub 

Książki, stale gromadząc grono oddanych czytelników.  

Na koniec roku nasza Biblioteka gościła siostrę Bożeną Flak. Pełen dobrych myśli 

wieczór poezji  zgromadził zarówno miłośników  talentu  Siostry z jej rodzinnej 

szkoły Nazaretanek jak i naszych rembertowskich mieszkańców.  

 We wszystkich imprezach wzięło udział około1000 naszych "imprezowych 

bywalców".  

 Biblioteka jest miejscem z którego korzystają zarówno czytelnicy jak i 

zainteresowani rozwijaniem swoich talentów młodsi i starsi. W naszej Bibliotece 

prowadzone są zajęcia sekcji fotograficznej i malarskiej Rembertowskiej Akademii 

Seniorów.  

W naszych dwóch Wypożyczalniach Nr 57 ( Chełmżyńska 27/35) i 61( 

Niedziałkowskiego 25/2) Panie Bibliotekarki samodzielnie zorganizowały zamianę 

regałów na bardziej pojemne - przeniesione zostały regały metalowe z Ratusza. Dzięki 

ich ciężkiej pracy przez kilka lat nasi czytelnicy nie będą narzekali na brak miejsca na 

nowości na półkach.  

Biblioteka to nie tylko książki, ale również i Internet. Do naszej Kawiarenki 

Internetowej stale przychodzi grono stałych gości zarówno dzieci jak i młodzieży oraz 

dorosłych, w ubiegłym roku  odwiedziło ją 8500 czytelników.  
 


