
Sprawozdanie z dzia³alnoœci 
 Biblioteki Publicznej i m. Jana Paw³a II w
 dzielnicy Rembertów
m.st. Warszawy w roku 2014

Wszystkie drogi prowadz¹ do wiedzy
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Nasze placówki

Biblioteka g³ówna ul.Gawedziarzy 8
 - Biblioteka dla dzieci Nr 51
 - Wypo¿yczalnia dla doros³ych i m³odzie¿y Nr 55
 - Kawiarenka internetowa
 - Sala spotkañ 
 - Sala plastyczna

Filie - Nowy Rembertów
  Wypo¿yczalnia dla doros³ych i m³odzie¿y Nr 61
  ul.Niedzia³kowskiego 25/2

Filia - Wygoda
  Wypo¿yczalnia dla doros³ych i m³odzie¿y Nr 57
  ul.Che³m¿yñska 27/35  
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G³ówne cele  Biblioteki: 
rozwijanie i zaspakajanie potrzeb czytelniczych 
oraz upowszechnianie wiedzy i kultury wœród 
naszych odbiorców.



Zadania Biblioteki:

1.Wypo¿yczanie i udostêpnianie na miejscu 
  ksi¹¿ek i materia³ów bibliotecznych; 
2.Gromadzenie, opracowanie i przechowywanie
  materia³ów bibliotecznych dotycz¹cych naszej
  Dzielnicy; 
3. Szerzenie wiedzy poprzez popularyzacje
   czytelnictwa 
4. Dzia³alnoœæ informacyjno-bibliograficzna;
5. Doskonalenie form i metod pracy z czytelnikiem;
6. Wspó³dzia³anie z bibliotekami innych sieci, 
  instytucjami kultury, organizacjami, towarzystwami;
7. Wspó³dzia³anie z Urzêdem dzielnicy w pomocy
  w realizacji celów oœwiatowych, kulturalnych i 
  informacyjnych. 
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Nasza Biblioteka w latach 2009-2014 

    Wielkoœci ksiêgozbioru przypadaj¹cej  na 100
    mieszkañców dzielnicy
          2009 - 11 miejsce
          2010 - 9  miejsce 
          2011 - 9 miejsce
          2012 - 9 miejsce
          2013 - 7 miejsce
          2014 - 8 miejsce

Zakup nowoœci wydawniczych na 100 mieszkañców

2009 - 3 miejsce
2010 - 3 miejsce
2011 - 1 miejsce
2012 - 7 miejsce
2013 - 5 miejsce
2014 - 10 miejsce

Iloœæ czytelników na 100 mieszkañców
2009 - 5 miejsce
2010 - 7 miejsce
2011 - 5 miejsce
2012 - 5 miejsce
2013 - 5 miejsce
2014 - 6 miejsce
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Wypo¿yczony ksiêgozbiór na 100 mieszkañców
                            2009 - 11 miejsce
                            2010 - 12 miejsce
                            2011 - 5 miejsce
                            2012 - 4 miejsce
                            2013 - 6 miejsce
                            2014 - 6 miejsce



Imprezy organizowane w Bibliotece

Dla dzieci, m³odzie¿y i doros³ych
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Fragmenty czytanych ksi¹¿ek zachêcaj¹ do przeczytania  
nowoœci, które zosta³y zakupione z 
myœl¹ o najm³odszych naszych czytelnikach. 

Spotkania dla dzieci
CA£A POLSKA CZYTA DZIECIOM

W ramach akcji dzieci uczestniczy³y w 
19 czwartkowych spotkaniach z 
 Panem Marcinem podczas których, 
 poznawa³y nowoœci z naszych pó³ek



Lekcje biblioteczne dla dzieci z
przedszkoli i szkó³ podstawowych 

Dzieci od najm³odszych lat powinny czytaæ poezjê, dziêki
niej potrafi¹ pó¿niej piêknie czytaæ, deklamowaæ i cieszyæ
siê piêknem jêzyka. Poezja naszych rodzimych autorów
J.Brzechwy, M.Konopnickiej towarzyszy³a naszym spotkaniom.

Oprócz tego dzieci bra³y udzia³ w tematycznych 
lekcjach:
Poznajemy bibliotekê
Poznajemy zawody
Wiosna
Symbole narodowe
Podró¿e po Europie
Jesieñ 
Wynalazki

W 46 zajêciach wziê³o udzia³ 935 dzieci



Wspólnie ze szko³ami i przedszkolami
zorganizowaliœmy I I i III edycjê
Rembertowski ego Konkursu
Poetyckiego 
                       “Kochamy Poezjê .. 

Jak wielkim zainteresowaniem
cieszy³a siê druga  i trzecia  edycja
konkursu, mo¿e wskazaæ 
liczba uczestników 
startuj¹cych w eliminacjach 
- 21 w II edycji i
- 14 w III edycji.
Komisja w sk³adzie: 
przedstawiciela nauczycieli, logopedy, bibliotekarza i dzieci w 
                                            ci¹gu 2 dni  wybra³a  finalistów. 
                                            
                                            Nagrodê za I miejsce 
                                            odebra³a  Hanna Winnickaza 
                                            2 miejsce zajê³a Dorota Janiszewska
                                            3 miejsce zajê³a Diana Dmowska



W tym roku tak jak w poprzednim wspólnie z 
przedszkolem “Kubuœ Puchatek i Przyjaciele”
zorganizowaliœmy spektakl w ramach akcji
Przedszkolaki dla Przedszkolaków.

                                         Spektakle najm³odszych
                                                 artystów cieszy³y siê bardzo 
                                                 du¿ym zainteresowaniem. 



W 2014 roku Biblioteka wspólnie z Agencj¹ 
Artystyczn¹ Verum 
kontynuowa³y cykl spotkañ umuzykalniaj¹cych dla
najm³odszych 
Cykl zosta³ sfinansowany dziêki programowi 
przeciwdzia³ania alkoholizmowi w naszej Dzielnicy.

“Pani Nutka i przyjaciele”

 

Podczas zajêæ dzieci poznawa³y
instrumenty, tañce, 
          utwory muzyczne
kompozytorów z ró¿nych epok. 

Tylko ró¿norodne formy spêdzenia
ciekawie i pouczaj¹co czasu
pomog¹ w wyci¹gniêciu dzieci i 
ich rodziców z domu. 
Stawiamy na innowacyjnoœæ i pomys³owoœæ 



Biblioteka z roku na rok powieksza ksiegozbiór

dla najm³odszych, staramy siê aby dzieci ze szkó³
podstawowych mog³y 
skorzystac z lektur, których 
niestety w szko³ach podstawowych

 brakuje. 

W roku 2014 nasi czytelnicy mogli
skorzystac z d³u¿szego terminu
wypo¿yczania ksi¹¿ek wynosi³ on
do 2 miesiêcy. 

W roku 2014 nasz ksiêgozbiór wzbogaci³ siê o 2256 nowoœci wydawniczych.  

Z dotacji  Biblioteki Narodowej w kwocie 16.000 zosta³o  zakupionych  798 

ksi¹¿ek.  Jedna trzeci¹  tych pozycji stanowi¹  ksi¹¿ki dla dzieci. Od dwóch lat 

Biblioteka Narodowa w priorytecie 1 dotycz¹cym Zakupu nowoœci 

wydawniczych  wyznacza taki w³aœnie wspó³czynnik aby to w³aœnie ksi¹¿ki dla  

najm³odszych  sta³y siê podstawa  ciekawego spotkania z ksi¹¿k¹.  

Dziêki dotacji z Dzielnicy uda³o nam siê 

 zakupiæ 900 ksi¹¿ek do Biblioteki na 

 ul. Gawêdziarzy 8, 304 ksi¹¿ki do  

Wypo¿yczalni na 57 na ul. Che³m¿yñskiej i  

292 nowoœci do Wypo¿yczalni Nr 61 na 

 ul. Niedzia³kowskiego 25./2 

W roku 2014 nasi czytelnicy wypo¿yczyli 97953 ksi¹¿ki. Na miejscu w Bibliotece 

skorzystano z 11226 pozycji.  

Biblioteka stara siê by ksiêgozbiór odpowiada³ zapotrzebowaniu spo³ecznemu. W 

wiêkszoœci kupujemy literaturê beletrystyczn¹ ( powieœci polskie i obce, krymina³y, 

fantastykê, romanse i literaturê faktu), popularnonaukow¹ oraz audiobooki. 

Widzimy coraz wiêksze zainteresowanie audiobookami, z racji zabiegania doros³ych 

coraz wiêcej branych jest  ich w  podró¿e oraz  dla osób starszych jak równie¿ dla 

dzieci.  

W roku 2014 zauwa¿yliœmy  wzrost zainteresowania literatur¹ kobiec¹ pisana przez 

polskie autorki. Ca³y czas nies³abn¹cym zainteresowaniem cieszy siê fantastyka, 

literatura zwi¹zana z biografiami i  podró¿ami.  



Dyskusyjny Klub Ksi¹¿ki

W 11 spotkaniach DKK prowadzonego w
 Wypo¿yczalni Nr 55 uczestniczy³o 89 osób
 

Spotkania omawiaj¹ce  ksi¹¿ki s¹ sposobem
na ciekawe spêdzenie czasu. Wœród omawianych
 ksi¹¿ek najczêœciej przewa¿aj¹ nowoœci 
wydawnicze, czasami s¹ równie¿ omawiane
starsze pozycje zas³uguj¹ce na powtórzenie ich 
lektury po latach.
W tym roku w 11 spotkaniach omawiano miêdzy
              innymi ksi¹¿ki:



Superszko³a

    O nas »
    Projekty »
    Konkursy »
    Rok szkolny »
    Dokumenty szkolne

23. Fina³ WOŒP w Sztabie #387, czyli wolontariusze zalewaj¹ Bibliotekê JPII
WOSP_2015_cz_1_feat

[ A+ ] /[ A- ]

11 stycznia Bibliotekê Publiczn¹ im. Jana Paw³a II w Dzielnicy Rembertów w Warszawie opanowali 
wolontariusze i organizatorzy Sztabu #387 Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy. Wiêkszoœæ z nich 
stanowili uczniowie, nauczyciele i rodzice z Zespo³u Szkó³ Publicznych nr 1 STO im. rtm. Witolda Pileckiego. 
Wspierali ich absolwenci i sympatycy ZSP, pracownicy Biblioteki, uczniowie i Nauczyciele LI Liceum 
Ogólnokszta³c¹cego im. Tadeusza Kosciuszki oraz operatorzy Harcerskiego Klubu £¹cznoœci SP5ZRW 
Hufca ZHP Warszawa Praga Po³udnie im. I WDP Tadeusza Koœciuszki.

Od wczesnych godzin porannych rozstawiano dekoracje i sprzêt techniczny. Pierwsi wolontariusze wyruszyli 
na rembertowskie ulice ju¿ przed godzin¹ ósm¹. Warunki pogodowe by³y œrednio sprzyjaj¹ce: wprawdzie nie 
pada³o, ale silny wiatr mrozi³ nosy, uszy i policzki. Ochota i radoœæ czynienia pozytywnych dzia³añ 
przezwyciê¿y³y wszystko, tak¿e konkurencjê, która „k³usowa³a” w naszym rejonie. Mieszkañcy Rembertowa 
byli „atakowani” przez oko³o czterdziestu zespo³ów wolontariuszy w sk³adzie 3-5 osób. Ka¿dy zespó³ mia³ 
swojego doros³ego opiekuna (nauczyciela, rodzica, starsze rodzeñstwo). Ka¿dy zespó³ korzysta³ z 
bezpoœredniej ³¹cznoœci UKF ze stacj¹ Sztabu #387 WOŒP zlokalizowan¹ na pierwszym piêtrze Biblioteki. A 
wchodz¹cym do naszego obiektu rzuca³a siê w oczy stacja amatorska 3Z0WOSP, która na falach krótkich 
propagowa³a ideê Orkiestry poprzez ³¹cznoœci z korespondentami z Polski oraz Europy, np. z UA1WA z 
Leningradu, HE200GE – stacj¹ okolicznoœciow¹ ze Szwajcarii, F5RAV z Francji, S55C ze S³owenii, I3VAD z 
W³och czy LX1HD z rzadko s³yszanego Luksemburga. Od 2 stycznia stacja 3Z0WOSP nawi¹za³a ponad 600 
³¹cznoœci fonicznych i telegraficznych, a bêdzie jeszcze pracowaæ do 15 stycznia.

W sali widowiskowej toczy³y sie kolejne atrakcje przygotowane przez dzieci i nauczycieli: przedstawienie 
taneczne (ogromne podziêkowania dla Studia Tañca ArtDance), koncert muzyki filmowej, a przede wszystkim 
gor¹ca licytacja precjozów i obrazów przekazanych na rzecz Orkiestry, miedzy innymi przez Rembertowsk¹ 
Akademiê Seniora. Licytacjê prowadzi³ aktor Bart³omiej Kasprzykowski (znany m.in. z serialu „Ranczo”).

W sali biblioteki dla dzieci specjalny zespó³ przelicza³ pieni¹dze z puszek, inni nauczyciele i Rodzice 
zapewnili obs³ugê i prowiant dla minikawiarenki.

Wielka Orkiestra Œwi¹tecznej Pomocy ratuje ¿ycie nie tylko poprzez zakupy sprzêtu. Tu w Rembertowie, 
oko³o godziny 11.30, wolontariusze z gimnazjum udzielili pierwszej pomocy przedmedycznej mê¿czyŸnie, 
który na ulicy Chruœciela upad³ w ataku drgawek. Uczennice i uczeñ podjêli akcjê, powiadomili dyspozytora 
Ratownictwa Medycznego m. st. Warszawy i przekazali poszkodowanego za³odze karetki. Post¹pili dok³adnie 
tak, jak byli tego uczeni na zajêciach dydaktycznych z przedmiotu „Edukacja dla bezpieczeñstwa”.

Do godziny 17.03 zebrano ponad 20 tysiêcy z³otych. Dok³adn¹ kwotê zebran¹ przez ca³y dzieñ podamy po 
zamkniêciu aukcji i zakoñczeniu obliczeñ. Mamy nadziejê, ¿e humory bêd¹ dopisywaæ do koñca, nasza 
dzielnicowa Orkiestra zakoñczy graæ oko³o 17.30 – 18.00.

Marek Ruszczak, Tomasz Orciuch Sztab #387

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z tego poruszaj¹cego dnia, oto przed Wami czêœæ 1-sza autorstwa 
Kuby Patery z klasy IIIA.
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Od wczesnych godzin porannych rozstawiano dekoracje i sprzêt techniczny. Pierwsi wolontariusze wyruszyli 
na rembertowskie ulice ju¿ przed godzin¹ ósm¹. Warunki pogodowe by³y œrednio sprzyjaj¹ce: wprawdzie nie 
pada³o, ale silny wiatr mrozi³ nosy, uszy i policzki. Ochota i radoœæ czynienia pozytywnych dzia³añ 
przezwyciê¿y³y wszystko, tak¿e konkurencjê, która „k³usowa³a” w naszym rejonie. Mieszkañcy Rembertowa 
byli „atakowani” przez oko³o czterdziestu zespo³ów wolontariuszy w sk³adzie 3-5 osób. Ka¿dy zespó³ mia³ 
swojego doros³ego opiekuna (nauczyciela, rodzica, starsze rodzeñstwo). Ka¿dy zespó³ korzysta³ z 
bezpoœredniej ³¹cznoœci UKF ze stacj¹ Sztabu #387 WOŒP zlokalizowan¹ na pierwszym piêtrze Biblioteki. A 
wchodz¹cym do naszego obiektu rzuca³a siê w oczy stacja amatorska 3Z0WOSP, która na falach krótkich 
propagowa³a ideê Orkiestry poprzez ³¹cznoœci z korespondentami z Polski oraz Europy, np. z UA1WA z 
Leningradu, HE200GE – stacj¹ okolicznoœciow¹ ze Szwajcarii, F5RAV z Francji, S55C ze S³owenii, I3VAD z 
W³och czy LX1HD z rzadko s³yszanego Luksemburga. Od 2 stycznia stacja 3Z0WOSP nawi¹za³a ponad 600 
³¹cznoœci fonicznych i telegraficznych, a bêdzie jeszcze pracowaæ do 15 stycznia.

W sali widowiskowej toczy³y sie kolejne atrakcje przygotowane przez dzieci i nauczycieli: przedstawienie 
taneczne (ogromne podziêkowania dla Studia Tañca ArtDance), koncert muzyki filmowej, a przede wszystkim 
gor¹ca licytacja precjozów i obrazów przekazanych na rzecz Orkiestry, miedzy innymi przez Rembertowsk¹ 
Akademiê Seniora. Licytacjê prowadzi³ aktor Bart³omiej Kasprzykowski (znany m.in. z serialu „Ranczo”).

W sali biblioteki dla dzieci specjalny zespó³ przelicza³ pieni¹dze z puszek, inni nauczyciele i Rodzice 
zapewnili obs³ugê i prowiant dla minikawiarenki.

Wielka Orkiestra Œwi¹tecznej Pomocy ratuje ¿ycie nie tylko poprzez zakupy sprzêtu. Tu w Rembertowie, 
oko³o godziny 11.30, wolontariusze z gimnazjum udzielili pierwszej pomocy przedmedycznej mê¿czyŸnie, 
który na ulicy Chruœciela upad³ w ataku drgawek. Uczennice i uczeñ podjêli akcjê, powiadomili dyspozytora 
Ratownictwa Medycznego m. st. Warszawy i przekazali poszkodowanego za³odze karetki. Post¹pili dok³adnie 
tak, jak byli tego uczeni na zajêciach dydaktycznych z przedmiotu „Edukacja dla bezpieczeñstwa”.

Do godziny 17.03 zebrano ponad 20 tysiêcy z³otych. Dok³adn¹ kwotê zebran¹ przez ca³y dzieñ podamy po 
zamkniêciu aukcji i zakoñczeniu obliczeñ. Mamy nadziejê, ¿e humory bêd¹ dopisywaæ do koñca, nasza 
dzielnicowa Orkiestra zakoñczy graæ oko³o 17.30 – 18.00.

Marek Ruszczak, Tomasz Orciuch Sztab #387

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z tego poruszaj¹cego dnia, oto przed Wami czêœæ 1-sza autorstwa 
Kuby Patery z klasy IIIA.
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Od wczesnych godzin porannych rozstawiano dekoracje i sprzêt techniczny. Pierwsi wolontariusze wyruszyli 
na rembertowskie ulice ju¿ przed godzin¹ ósm¹. Warunki pogodowe by³y œrednio sprzyjaj¹ce: wprawdzie nie 
pada³o, ale silny wiatr mrozi³ nosy, uszy i policzki. Ochota i radoœæ czynienia pozytywnych dzia³añ 
przezwyciê¿y³y wszystko, tak¿e konkurencjê, która „k³usowa³a” w naszym rejonie. Mieszkañcy Rembertowa 
byli „atakowani” przez oko³o czterdziestu zespo³ów wolontariuszy w sk³adzie 3-5 osób. Ka¿dy zespó³ mia³ 
swojego doros³ego opiekuna (nauczyciela, rodzica, starsze rodzeñstwo). Ka¿dy zespó³ korzysta³ z 
bezpoœredniej ³¹cznoœci UKF ze stacj¹ Sztabu #387 WOŒP zlokalizowan¹ na pierwszym piêtrze Biblioteki. A 
wchodz¹cym do naszego obiektu rzuca³a siê w oczy stacja amatorska 3Z0WOSP, która na falach krótkich 
propagowa³a ideê Orkiestry poprzez ³¹cznoœci z korespondentami z Polski oraz Europy, np. z UA1WA z 
Leningradu, HE200GE – stacj¹ okolicznoœciow¹ ze Szwajcarii, F5RAV z Francji, S55C ze S³owenii, I3VAD z 
W³och czy LX1HD z rzadko s³yszanego Luksemburga. Od 2 stycznia stacja 3Z0WOSP nawi¹za³a ponad 600 
³¹cznoœci fonicznych i telegraficznych, a bêdzie jeszcze pracowaæ do 15 stycznia.

W sali widowiskowej toczy³y sie kolejne atrakcje przygotowane przez dzieci i nauczycieli: przedstawienie 
taneczne (ogromne podziêkowania dla Studia Tañca ArtDance), koncert muzyki filmowej, a przede wszystkim 
gor¹ca licytacja precjozów i obrazów przekazanych na rzecz Orkiestry, miedzy innymi przez Rembertowsk¹ 
Akademiê Seniora. Licytacjê prowadzi³ aktor Bart³omiej Kasprzykowski (znany m.in. z serialu „Ranczo”).

W sali biblioteki dla dzieci specjalny zespó³ przelicza³ pieni¹dze z puszek, inni nauczyciele i Rodzice 
zapewnili obs³ugê i prowiant dla minikawiarenki.

Wielka Orkiestra Œwi¹tecznej Pomocy ratuje ¿ycie nie tylko poprzez zakupy sprzêtu. Tu w Rembertowie, 
oko³o godziny 11.30, wolontariusze z gimnazjum udzielili pierwszej pomocy przedmedycznej mê¿czyŸnie, 
który na ulicy Chruœciela upad³ w ataku drgawek. Uczennice i uczeñ podjêli akcjê, powiadomili dyspozytora 
Ratownictwa Medycznego m. st. Warszawy i przekazali poszkodowanego za³odze karetki. Post¹pili dok³adnie 
tak, jak byli tego uczeni na zajêciach dydaktycznych z przedmiotu „Edukacja dla bezpieczeñstwa”.

Do godziny 17.03 zebrano ponad 20 tysiêcy z³otych. Dok³adn¹ kwotê zebran¹ przez ca³y dzieñ podamy po 
zamkniêciu aukcji i zakoñczeniu obliczeñ. Mamy nadziejê, ¿e humory bêd¹ dopisywaæ do koñca, nasza 
dzielnicowa Orkiestra zakoñczy graæ oko³o 17.30 – 18.00.

Marek Ruszczak, Tomasz Orciuch Sztab #387

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z tego poruszaj¹cego dnia, oto przed Wami czêœæ 1-sza autorstwa 
Kuby Patery z klasy IIIA.
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23. Fina³ WOŒP, WOŒP 2015
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wype³nienie jest wymagane, s¹ oznaczone 
symbolem *

Podpis *

E-mail *



Od wczesnych godzin porannych rozstawiano dekoracje i sprzêt techniczny. Pierwsi 
wolontariusze wyruszyli na rembertowskie ulice ju¿ przed godzin¹ ósm¹. Warunki pogodowe 
by³y œrednio sprzyjaj¹ce: wprawdzie nie pada³o, ale silny wiatr mrozi³ nosy, uszy i policzki. 
Ochota i radoœæ czynienia pozytywnych dzia³añ przezwyciê¿y³y wszystko, tak¿e konkurencjê, 
która „k³usowa³a” w naszym rejonie. Mieszkañcy Rembertowa byli „atakowani” przez oko³o 
czterdziestu zespo³ów wolontariuszy w sk³adzie 3-5 osób. Ka¿dy zespó³ mia³ swojego 
doros³ego opiekuna (nauczyciela, rodzica, starsze rodzeñstwo). Ka¿dy zespó³ korzysta³ z 
bezpoœredniej ³¹cznoœci UKF ze stacj¹ Sztabu #387 WOŒP zlokalizowan¹ na pierwszym 
piêtrze Biblioteki. A wchodz¹cym do naszego obiektu rzuca³a siê w oczy stacja amatorska 
3Z0WOSP, która na falach krótkich propagowa³a ideê Orkiestry poprzez ³¹cznoœci z 
korespondentami z Polski oraz Europy, np. z UA1WA z Leningradu, HE200GE – stacj¹ 
okolicznoœciow¹ ze Szwajcarii, F5RAV z Francji, S55C ze S³owenii, I3VAD z W³och czy 
LX1HD z rzadko s³yszanego Luksemburga. Od 2 stycznia stacja 3Z0WOSP nawi¹za³a ponad 
600 ³¹cznoœci fonicznych i telegraficznych, a bêdzie jeszcze pracowaæ do 15 stycznia.

W sali widowiskowej toczy³y sie kolejne atrakcje przygotowane przez dzieci i nauczycieli: 
przedstawienie taneczne (ogromne podziêkowania dla Studia Tañca ArtDance), koncert 
muzyki filmowej, a przede wszystkim gor¹ca licytacja precjozów i obrazów przekazanych na 
rzecz Orkiestry, miedzy innymi przez Rembertowsk¹ Akademiê Seniora. Licytacjê prowadzi³ 
aktor Bart³omiej Kasprzykowski (znany m.in. z serialu „Ranczo”).

W sali biblioteki dla dzieci specjalny zespó³ przelicza³ pieni¹dze z puszek, inni nauczyciele i 
Rodzice zapewnili obs³ugê i prowiant dla minikawiarenki.

Wielka Orkiestra Œwi¹tecznej Pomocy ratuje ¿ycie nie tylko poprzez zakupy sprzêtu. Tu w 
Rembertowie, oko³o godziny 11.30, wolontariusze z gimnazjum udzielili pierwszej pomocy 
przedmedycznej mê¿czyŸnie, który na ulicy Chruœciela upad³ w ataku drgawek. Uczennice i 
uczeñ podjêli akcjê, powiadomili dyspozytora Ratownictwa Medycznego m. st. Warszawy i 

11 stycznia Bibliotekê Publiczn¹ im. Jana Paw³a II w Dzielnicy Rembertów w Warszawie opanowali 
wolontariusze i organizatorzy Sztabu #387 Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy. Wiêkszoœæ z 
nich stanowili uczniowie, nauczyciele i rodzice z Zespo³u Szkó³ Publicznych nr 1 STO im. rtm. 
Witolda Pileckiego. Wspierali ich absolwenci i sympatycy ZSP, pracownicy Biblioteki, uczniowie i 
Nauczyciele LI Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Tadeusza Kosciuszki oraz operatorzy Harcerskiego 
Klubu £¹cznoœci SP5ZRW Hufca ZHP Warszawa Praga Po³udnie im. I WDP Tadeusza Koœciuszki.

23. Fina³ WOŒP w Sztabie #387, czyli wolontariusze zalewaj¹ 
Bibliotekê JPII



Spotkania z histori¹

Fundacja Warszawa 35”

Dziêki wspó³pracy z Fundacj¹ WARSZAWA 1939
 wyœwietliiœmy w naszej Bibliotece 
 film “Warszawa 1935”

Dziêki barwnym obrazom sprzed lat mogliœmy
 zobaczyæ przedwojenna Warszawê.  
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