




Propozycja utworzenia Biblioteki Społecznej pojawiła się                     

w 1.08.2006 r. na spotkaniu w Domu Sztuki w Gdańsku-Stogach. 

Tu padły słowa: 

Oddam księgozbiór w społeczne użytkowanie!

Na początku było słowo i ludzie…



Byli też ludzie:

Krzysztof Stawiarz,

Basia Wierzbicka

i Jan Urbanik – właściciel 

księgozbioru (na zdjęciu)

Ulica Mariacka „U Literatów”



Na fot. Spotkanie „U Literatów”

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych 

im. St. Brzozowskiego – założyciele weszli do będącego 

w stanie likwidacji gdyńskiego Stowarzyszenia 

„Przyjazne Pomorze” i dali mu nowe życie



Towarzystwo Przyjaciół Gdańska gości Walne Zebranie Przyjaznych Pomorzan 



Przybytek kultury „in statu nascendi”.





Zarząd w charakterze sprzątających i pomocników majstra





Dzieci są z nami od początku. Teraz niektórzy mają już swoje dzieci  



o

Pamiątkowa fotka Zupka z kubka



 Biblioteka jest ośrodkiem skupienia 

aktywnych ludzi dobrej woli, 

starających się naprawiać i upiększać                  

okoliczny świat.

„Takie  będą Rzeczpospolite, 

jakie ich młodzieży chowanie.”

Stawiamy na dzieci - bawimy się i uczymy…



Biblioteczna nocka



Czytamy, pytamy…



Zabawy przyjemne i pożyteczne



Pokaz chemiczny : Kto wie? Kto odpowie?



Komputer nie gryzie – my to JUŻ wiemy!

Oni się nigdy nie bali komputera

Komputer i Internet dla wszystkich



Składamy fotele od Prezydenta:
cztery ekipy, kto szybciej, kto sprawniej?



Komputer

Kto tu student, kto profesor?



 Gimnazjalistki w akcji

 Efekt





















Otrzymaliśmy pierwsze 

wyróżnienia (za rok 2010): 

Prezes Stowarzyszenia został 

jednym z 

„Cichych bohaterów” 

„Echa Miasta”,

Stowarzyszenie zdobyło 

Wyróżnienie Nagrody 

Bursztynowego Mieczyka im. 

Macieja Płażyńskiego

oraz…



. 

…wyróżnienie nagrody

Prezydenta Miasta Gdańska

im.

Lecha Bądkowskiego







Zarząd: 

 Jan Urbanik – prezes (po drugiej stronie obiektywu)

 Dorota Kaczmarek – wiceprezes

 Magdalena Wiszniewska – II wiceprezes 

 Gabriela Grochola – skarbnik

 Janina Jaśkiewicz – sekretarz

 Gabriela Kosicka – przewodniczący Komisji Rewizyjnej

 Barbara Garczyńska – członek Komisji Rewizyjnej

 Joanna Szulc – członek Komisji Rewizyjnej – nie ma Asi







NAUKA GRY NA FLECIE I WSPÓLNE ŚPIEWANIE



PLASTYKA



W marzeniach

RYTM-RUCH-ŚPIEW

i szkółka FORTEPIANU



WIECZORY KULTURALNE

I SPOŁECZNE



MUZYKA

KONCERTY





Ratowanie książek przed zagładą



GPEC w akcji, 

potem  

wspólne zdjęcie 

i koncert 

na świeżym powietrzu







Pusto tu, ale poza fatalną fasadą nie jest 

najgorzej, poradzimy sobie





biblArt - podsumowanie cyklicznych działań dla dzieci, 

występy zespołów, wernisaż wystawy…



























Kacper Kukliński Piotr Czerwiński

młodzi wirtuozi fortepianowi.

 Jerzy Fokt- wystawa malarstwa.

„Graj Skrzypku graj”- przedstawienie

















Nasze działania wspiera Urząd Miejski  w Gdańsku. 

Środki te, które utrzymują nas przy życiu, 

są niewystarczające - nawet do przetrwania.

Bez SPOŁECZNEGO WSPARCIA nie będzie

BIBLIOTEKI SPOŁECZNEJ

„Ambicją naszą jest, by dzieci przekraczające nasz próg

wychodziły od nas lepsze, mądrzejsze i szczęśliwsze,

a dorośli optymistyczniej nastawieni do świata -

w którym i od nas coś zależy”






