


Najstarsza czytelnia 
publiczna w Warszawie  

1858 rok 
  

W r. 1858 z inicjatywy Jana Tadeusza ks. 
Lubomirskiego grono osób zorganizowało 

pierwszą placówkę, która wkrótce rozpoczęła 
swoją działalność, jako czytelnia bezpłatna, 

mająca na celu „zaopatrywanie ubogiej 
ludności Warszawy w książki treści moralnej      

i pouczającej” pod firmą Warszawskiego 
Towarzystwa Dobroczynności.  

 

 

 

 

Faustyn Czerwijowski, 80-lecie bibliotek publicznych 

 w Warszawie. Warszawa 1938. 

 
Książę Jan Tadeusz Lubomirski 





Uniwersytet Latający 

Tajne kursy samokształceniowe dla dziewcząt organizowano w Warszawie od roku akademickiego 
1881/1882 z inicjatywy studentów Cesarskiego Rosyjskiego Uniwersytetu . Zajęcia odbywały się       
w mieszkaniach prywatnych, ale po serii aresztowań  i zwolnień na uniwersytecie w roku 1883 – 

zaniechano tej działalności.  
Jadwiga Szczawińska Dawidowa, Stefania Sempołowska i inne młode kobiety zorganizowały 

nielegalne wykłady ponownie, a potem w roku akademickim 1885/1886 przekształciły je w stałe, 
głęboko zakonspirowane kursy. W połowie lat 90. XIX w. liczebność rocznika słuchaczek i słuchaczy 
Uniwersytetu Latającego wynosiła  ok. 500. W jednym roku przekroczyła 1000 osób, co oznacza, że 

zorganizowano wówczas minimum 100 wykładów tygodniowo. Uczelnia przez 20 lat 
funkcjonowania wykształciła około 5000 absolwentów,  głównie kobiet. 

 

Jadwiga ze Szczawińskich Dawidowa 



Czytelnia Naukowa 
Równocześnie z powstaniem Uniwersytetu 

Latającego tworzone były podstawy księgozbioru 
naukowego. W latach 1885-1886 organizatorki 

założyły za pieniądze z własnych składek legalną 
wypożyczalnię książek i czasopism zagranicznych.   

W 1890 roku zamieniono ją na „instytucję 
społeczną”, współwłasność kilkunastu znamienitych 
osób spośród elity intelektualnej, które przekazały 
do niej swoje prywatne zbiory.  W 1894 r. staraniem 

Jadwigi i Jana Władysława Dawidów, placówkę 
zorganizowano ostatecznie w Czytelnię Dzieł i Pism 
Naukowych (potocznie zwaną Czytelnią Naukową). 

Znajdowała się przy ulicy Żurawiej 41. 
 

Egzemplarze ze zbiorów Czytelni na Żurawiej znajdują się w  CNI  



Towarzystwo  Biblioteki  Publicznej  
  

Ekslibris TBP zaprojektował w 1906 r. Edward Okuń. 

 
powstało w 1906 roku i stawiało sobie     
za cel wskrzeszenie tradycji Biblioteki 

Narodowej Załuskich. W statucie widnieje 
dziesięć nazwisk jego założycieli. Są to:  

Rafał Radziwłłowicz (1860-1929), lekarz 
psychiatra, działacz społeczny; Stanisław 
Leszczyński (1859-1914), prawnik; Józefa 
Sawicka Ostoja (1859-1920), nowelistka, 

nauczycielka;  Stanisław Krzemiński 
(1839-1912), krytyk literacki, historyk; 

Władysław Smoleński (1851-1926), 
historyk dziejów Polski XVIII w.;  Ludwik 
Krzywicki (1859-1941), socjolog, działacz 

społeczny;  Samuel Dickstein (1851-
1939), wybitny matematyk, prezes TBP     

w latach 1907-1912; Stanisław Michalski 
(1865-1949), działacz oświatowy, pierwszy 

sekretarz TBP; Seweryn Smolikowski  
(1850-1920), filozof oraz Stefan Żeromski 

(1864-1925), pisarz. 

W zbiorach CNI spotyka się książki z tym ekslibrisem 



Ludwik Krzywicki 
Samuel Dickstein Stanisław Krzemiński 

Władysław Smoleński 

Stefan Żeromski 
Stanisław Leszczyński 

Józefa Sawicka Ostoja 

Stanisław Michalski Seweryn Smolikowski 

Rafał Radziwiłłowicz 



Gmach przy Rysiej 1 był siedzibą Biblioteki Publicznej  w latach 1907-1914 



 
Pragniemy aby Biblioteka nasza stała się 

świątynią wiedzy dla najszerszych kręgów,   
aby była otwarta przez wszystkie dni w roku 

od ranka do wieczora, aby gromadziła w sobie 
wszystko, co może być potrzebne dla osób 

pracujących nad wykształceniem własnym, 
dla ludzi wszelkich zawodów i specjalności. 

 
 

                   
 z Odezwy  Towarzystwa Biblioteki Publicznej, skierowanej  do ludności  Warszawy 



Gmach przy Koszykowej 26 

ofiarowała Bibliotece w 1914 r. Eugenia Kierbedziowa  

Portret pędzla Kazimierza Stabrowskiego 



Ze spadku po ojcu, 
budowniczym słynnego 

mostu na Wiśle, 
Stanisławie Kierbedziu 

oraz po mężu także 
Stanisławie Kierbedziu, 
Eugenia Kierbedziowa 

ufundowała gmach, 
specjalnie dla Biblioteki, 

zaprojektowany przez 
Jana Fryderyka Hauricha. 
Całkowite umeblowanie           

i wyposażenie biblioteczne 
projektowała osobiście. 

 



Faustyn Czerwijowski 

Dyrektor Biblioteki od jej założenia    
do 1937 roku. Jego dążenia                    

do podporządkowania Biblioteki  
samorządowi Warszawy spełniły się     

w roku 1928. Miasto finansowało odtąd 
Bibliotekę oraz podległe jej placówki,  

co zapewniło im bezpieczeństwo 
materialne i dało możliwość rozwoju. 

Jedną z bibliotek przekazanych 
wówczas miastu była Wypożyczalnia 

im. Joachima Lelewela przy ulicy 
Piekarskiej 11 na Starym Mieście, którą 

kierowała młoda absolwentka 
Uniwersytetu Warszawskiego          

Janina Englert. 



Biblioteka Staromiejska im. J. Lelewela Towarzystwa Bibliotek Powszechnych  
przy ul. Piekarskiej 11 na Starym Mieście 

 W środku bibliotekarki: Stefania Sawicka i kierowniczka Janina Englert, ok. roku 1928. 



Janina Englert 

kierowniczka biblioteki przy 
Piekarskiej 11, zdjęcie z roku 1928. 



Warszawska sieć biblioteczna do 1939 r. 

Dążeniem Biblioteki Publicznej było 
zorganizowanie filii w każdej dzielnicy 

miasta.  

W latach 1934-1936 uruchomiono 5 filii 
dzielnicowych.  

Do wybuchu wojny funkcjonowały 
ponadto 34 wypożyczalnie (w tym jedna 

dla niewidomych i jedna dla świetlic oraz 
18 bibliotek dla dzieci. 

Struktura sieci była scentralizowana. 
Budżet, zarządzanie oraz prace 

merytoryczne (np. gromadzenie                  
i opracowanie zbiorów) wykonywała 

Biblioteka na Koszykowej. 







Wypożyczalnia nr 19 im. Zygmunta Krasińskiego przy ul. Kawęczyńskiej 4 
 
 



Potężna czteropiętrowa kamienica przy ul. Kawęczyńskiej 4 została zbudowana około 
roku 1912. Biblioteka mieściła się w lokalu, w którym jest obecnie sklep Szuflada. 



Eugenia Tacikowska (1901-1987),  
magister filozofii.  Od 1936 do 1953 r. 

kierowniczka Wypożyczalni im.   Krasińskiego 
na Pradze przy ulicy Kawęczyńskiej 4. 

W 1928 r., po odbyciu dwumiesięcznej 
praktyki w palcówkach Towarzystwa 

Bibliotek Publicznych znalazła się        
w Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży przy 
ul. Piekarskiej 11. W 1934 r. ukończyła 

studia na Wydziale Historycznym 
Uniwersytetu Warszawskiego. Oraz 

Roczne Studium Pedagogiczne. 
Pracowała jako nauczycielka historii    

w Żeńskim Gimnazjum Julii 
Statkowskiej, równocześnie kierując 
biblioteką przy ulicy Kawęczyńskiej 4 

na Pradze.  Osiągała doskonałe 
rezultaty w pracy z praską młodzieżą.  

Czytelnicy mogli tam zawsze liczyć     
na jej pomoc i radę, a także na miłą 

rozmowę. Była osobą bez reszty oddaną 
swej pracy, którą traktowała jak 

społeczną misję. Po wyzwoleniu w roku 
1944 pieszo przywędrowała                      

z Rembertowa, gdzie mieszkała,           
do swojej biblioteki, aby już 23 

listopada otworzyć ją dla czytelników.  



Wypożyczalnia nr 6 im. Jana  Kasprowicza przy ul. Targowej 61. 
Jej pierwszą kierowniczką była A. Ziółkowska 



Kamienica przy Targowej 61 
pierwotnie należała do Samuela 

Bergsona. Zbudowana krótko przed 
1906 rokiem, otrzymała skromny, 
secesyjny ornament. Przed wojną 
działał tu Praski Dom Towarowy 

Seweryna Kempfi , filia znanej firmy 
z Elektoralnej. Oferował bardzo 

drogie towary, Dom był 
przeznaczony dla zamożnych 

lokatorów. 



Wypożyczalnia nr 20 im. Stanisława Staszica przy ul. Środkowej 11. 
 



Należy tu „ocalić od zapomnienia” piękną postać 
długoletniej kierowniczki Wypożyczalni im. Staszica przy   

ul. Środkowej – Marii Pigłowskiej.  
Nawet wśród wyrobionych społecznie pracownic 

oświatowych, jakimi były bibliotekarki Towarzystwa 
Bibliotek Powszechnych i Biblioteki Publicznej, jej zapał        

i umiejętność kierowania czytelnictwem, tak ludzi 
dorosłych, jak i młodzieży ze środowisk robotniczych             

i rzemieślniczych, były czymś wyjątkowym.                     
Maria Pigłowska zmarła z wyczerpania, tak typowego dla 

starszych ludzi w czasie okupacji, w roku zamknięcia 
placówek terenowych przez Niemców [1942]. 

 
 

Janina Englert, Powstanie i praca jednolitej sieci placówek Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy na 
Pradze (1935-1939). W: Dzieje Pragi. Warszawa 1970, s. 365 



W tej okazałej kamienicy przy ul. Środkowej 11 mieściła się w latach 20. XIX w. 
popularna piekarnia „Londyńska” i sklep spożywczy E. Barańskiego, mieszkał tu pod 

numerem mieszkania 13 wzięty architekt inż. A. Perlmutter, specjalizujący się w 
projektowaniu wnętrz sklepowych. 



Wypożyczalnia nr 23 Nowego Bródna przy ul. Julianowskiej 4. 
Kierowniczka – W. Niemczynowicz. 

 



Czytelnia dla dzieci nr XI przy ul. Św. Wincentego 80 
w budynku Szkoły Powszechnej nr 70. 



Czytelnię w szkole Powszechnej nr 70 przy  ulicy 
Św. Wincentego 80 prowadziła pani Bobrowska. 
Dla czytelni nie było oddzielnej Sali, mieściła się 

ona w jednej z klas. Do tej klasy, gdzie pod 
ścianami stały szafy z książkami, na czas otwarcia 
czytelni jedni dyżurni wnosili taboret z wyciętym 

w środku okrągłym otworem, w którym była 
umieszczona miska, inni dwa wiadra: jedno 

napełnione wodą, drugie podstawione pod miskę; 
nie zapominano też o mydle i ręczniku. Każde 

dziecko, które przychodziło do czytelni 
prowadzonej przez panią Bobrowską, najpierw 
myło ręce. W ten sposób wpajała ona dzieciom 
poszanowanie książki, żeby nie brudzić jej przy 

przewracaniu kartek. Dopiero po tym młody 
czytelnik podchodził do stolik i prosił o wybraną 
przez siebie książkę. Wraz  z książką otrzymywał 

zrobioną z kartonika, kolorową zakładkę dla 
zaznaczenia, na której stronie skończył czytać. 

 
 

 
Krystyna Michalska Kreyser, Pani Bobrowska. W: Była taka szkoła: 

wspomnienia uczniów Szkoły Powszechnej Nr 70 na Targówku w 
Warszawie, w dzielnicy Praga przy ul. Św. Wincentego 80. Warszawa 2006 

[maszynopis powielany] 



Czytelnia dla dzieci nr XII przy ul. Otwockiej 3 



Pomieszczenie  biblioteki w gmachu przy ul. Otwockiej 3 



Gmach wybudowany w 1926 roku do użytku szkolnego według 
projektu Konstantego Jakimowicza. W okresie II wojny część 

gmachu szkoły służyła jako komisariat policji.                               
Po wojnie krótko mieścił się tu Ratusz Warszawy. 





Wypożyczalnia nr 29 na Targówku przy ul. Piotra Skargi 20/22 



Czytelnia dla Dzieci nr XI przeniesiona po 1936 r. do budynku przy ulicy 
Piotra Skargi 20/22 



Budynek szkolny przy ulicy Piotra Skargi 20/22. Wybudowany po 1912 
roku, był jedynym murowanym obiektem na Targówku. 

 Od 1920 roku mieściły się tu popołudniowa szkoła żeńska wraz z ranną 
męską szkołą nr 55. Od 1936 - siedziba dwóch bibliotek publicznych: 

Wypożyczalni nr 29 i Czytelni dla dzieci nr XI.  



Wypożyczalnia dla Niewidomych ze zbiorami w alfabecie Braille’a  
ul. Zygmuntowska 9 



a przede wszystkim, powstała 

 
 

I Filia Dzielnicowa Biblioteki Publicznej 

obecnie 

Czytelnia Naukowa nr I 

 



 Już w 1932 r. Towarzystwo Przyjaciół Pragi 
zwróciło się do Biblioteki Publicznej z prośbą                       
o uruchomienie oddziału na Pradze.  

 Dyrektor Biblioteki Faustyn Czerwijowski  
wystąpił do Magistratu o przekazanie placu 
na Pradze pod budowę filii dzielnicowej.  

 Utworzono I Filię Praską w 1934 r.                     
i ulokowano ją tymczasowo w budynku 
gimnazjum miejskiego przy ulicy 
Skaryszewskiej 8. 



Gmach szkolny przy Skaryszewskiej 8. Zdjęcie z lat 30. XX w. 
 Na III piętrze – siedziba I Filii Dzielnicowej Biblioteki Publicznej 



Była to pierwsza z planowanych dla każdej 
dzielnicy  Warszawy czytelń o charakterze 

naukowym. Umieszczenie jej na Pradze 
mówi  o szczególnej trosce dyrektora 

Czerwijowskiego o to właśnie środowisko 
robotniczo-rzemieślnicze, któremu pragnął 

w pierwszej kolejności zapewnić 
korzystanie z książki naukowej. 

 
Janina Englert, Początki. W: Dzieje Pragi. Warszawa 1970, s. 365. 



I Filię Dzielnicową Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy otwarto         
28 listopada 1934 roku. W budynku przy Skaryszewskiej 8 zajmowała  
lokal składający się z trzech sal: magazynu, czytelni książek i czytelni 

czasopism. W obu salach łącznie było 80 miejsc dla czytelników.  

I Fila Biblioteki Publicznej 



Sala główna - czytelnia książek I Filii przy Skaryszewskiej 8, pierwsza z prawej 
kierowniczka Janina Englert. Zdjęcie z roku 1934. 



Bibljoteka składa się na razie z działów następujących:  

1) księgozbioru zasadniczego (około 5.000 tomów), obejmującego książki naukowe z różnych 
dziedzin wiedzy; 

2) biblioteki podręcznej (około 400 tomów), obejmującej słowniki, encyklopedie, informatory, 
bibliografje i t. p.  

3) czytelni czasopism, która otrzymuje drogą darów i prenumeraty około 50 czasopism w jęz. 
polskim, franc., niem. i angielsk. (prasa codzienna, miesięczniki, tygodniki). 

 Książki brakujące są na żądanie czytelników sprowadzane z Bibljoteki Podstawowej (przy ul. 
Koszykowej 26) lub w miarę możliwości nabywane.  

Ogółem w czytelniach wymienionych jest  około 80 miejsc dla czytelników.  

Korzystanie ze zbiorów dostępne jest tylko na miejscu, w salach czytelnianych, dla wszystkich, 
którzy ukończyli 15 lat.  

Za korzystanie ze zbiorów Bibjoteki czytelnicy opłacają abonament miesięczny 1 zł. lub za 
jednorazowy wstęp 10 gr.; słuchacze miejskich Uniwersytetów Powszechnych od opłat są 
zwolnieni.  

Prawa i obowiązki czytelników ustala regulamin (wydawnictwo Bibl. Publ. m. st. W-wy Nr. 60), 
zatwierdzony przez Komitet Zarządzający Bibljoteką Publiczną dn. 8.XI.1934 r.  

Bibljoteka czynna jest w czwartki od godz. 9-14, w inne dni powszednie od godz. 16-21.  

 

               „Bibljotekarz” 1935/36 nr 8-9, listopad – grudzień 

 





Dom przy Wileńskiej 13 – kamienica Arona Balfisza, 
został zbudowany w 1890 r. dla aktorów Teatru 

Wielkiego. W latach 20.   XX w. mieściła się tu m.in. 
Męska Szkoła Handlowa (przekształcona później w 

Męskie Gimnazjum Kupieckie), od roku 1932 – Żeńska 
Szkoła Handlowa. 



Czytelnia dla dzieci nr V usytuowana była na parterze lokalu bibliotecznego przy 
Wileńskiej 13. Zdjęcie z roku 1936. 



 Lokal Czytelni przy Wileńskiej 13 obejmował parter 
 i pierwsze piętro poprzecznej oficyny.  

 Na parterze był hall, szatnia, kancelaria, sala dla dzieci 
oraz klatka schodowa. 

 Na piętrze – magazyny książek, sala główna Czytelni     
z księgozbiorem podręcznym i w osobnej sali czytelnia 

czasopism. 

 Umowa najmu opiewała na okres do 31 marca 1938 r. 

 Do tego czasu planowano wybudować własny gmach 
dla Czytelni u zbiegu ulic Brukowej, Szerokiej                 

i Jagiellońskiej. 



Miejsce zamierzonego usytuowania Czytelni na planie z 1934 r. 



 
1 IX 1939 r. stałe placówki biblioteczne na Pradze były rozmieszczone 
następująco: 
 
Wypożyczalnia 3, Saska Kępa, ul. Obrońców 17 – kier. Janina Mościcka 
Wypożyczalnia 6 tzw. Praska, ul. Targowa 61 – kier. Wanda Cytarzyńska 
Wypożyczalnia 10, ul. Grochowska 141 – kier. Zofia Buderecka 
Wypożyczalnia 19, ul. Środkowa 11 – kier. Maria Pigłowska 
Wypożyczalnia 20, ul. Kawęczyńska 4 – kier. Eugenia Tacikowska 
Wypożyczalnia 23 „Na Bródnie”, ul. Julianowska 4 – kier. Lucyna Karlińska 
Wypożyczalnia 29 „Na Targówku”, ul. Piotra Skargi 20/22  
         - kier. Anna Roszkowska 
I Filia Dzielnicowa, ul. Wileńska 13 – kier. Janina Englert 
III Czytelnia dla dzieci, ul. Podskarbińska 8 – kier. Maria Stopczańska 
V Czytelnia dla dzieci, ul. Kordeckiego 54 – kier. Zofia Szymanowska 
XI Czytelnia dla dzieci, ul. Piotra Skargi 20/22 – kier. Helena Bobrowska 
XII Czytelnia dla dzieci, ul. Otwocka 3 – kier. Wanda Olsienkiewicz 
Wypożyczalnia specjalna dla ociemniałych, ul. Zygmuntowska 9  
         – kier. W. Kurnatowska-Zalewska 
 
 



W oficynie kamienicy przy Wileńskiej 13 Filia Pierwsza przetrwała wojnę i okupację.  



Z notesu Kierowniczki, rok 1941: 

Warto było dla wiedzy potomnych zobaczyć 
ten codzienny charakterystyczny obrazek    
z życia Filii, jaki przedstawiała mroczna 
sala i skupieni przy dwóch bibliotecznych 
lampach karbidowych czytelnicy. 

 

W 1942 roku wszystkie biblioteki terenowe 
zostały zamknięte przez władze okupacyjne. 

 



Janina Englert – zdjęcie z 1942 r. 



Janina Englert w 1945 roku 

Czytelnia Naukowa Nr I - pierwsza biblioteka warszawska otwarta po wojnie 

W ten sposób rozpoczęła się po dwóch latach przerwy 
praca z czytelnikiem, prowadzona  w niezwykle ciężkich 

warunkach pasa przyfrontowego, niekiedy dosłownie 
pod ostrzałem artylerii niemieckiej. 

Wkrótce jednak nadszedł czas, gdy trzeba było znów 
chronić książki przed konfiskatą i cenzurą wprowadzoną 

przez władzę ludową. Kierowniczka i jej wierni 
pomocnicy sprostali  i temu wyzwaniu. 



Decentralizacja sieci bibliotecznej 

 W 1954 r. warszawską sieć biblioteczną podzielono stosownie        
do struktury administracyjnej Warszawy. 

 Powstały Biblioteki Dzielnicowe, jednostki budżetowe, zależne      
od dzielnicowych rad narodowych. 

 Kierowniczką Biblioteki Publicznej Dzielnicy Praga Północ została 
Janina Englert. 

 Każda Biblioteka Dzielnicowa składała się z czytelni naukowej oraz 
z filii bibliotecznych dla dzieci i dla dorosłych. 



Janina Englert  została więc szefową 
wszystkich bibliotek na Pradze Północ.  
Była to wówczas dzielnica obejmująca 

obszar dzisiejszej Pragi Północ, 
Targówka i Białołęki. 



Wypożyczalnia przy Skoczylasa 9 jako jedna z pierwszych w Warszawie miała w  1957 r. wolny 
dostęp do półek. Było to osobistą zasługą Janiny Englert, która, przezwyciężając opory władz 

dzielnicowych, wprowadziła ten zachodnioeuropejski system do praskich bibliotek. 



Czytelnia Naukowa nr I w roku 1955 została przeniesiona na osiedle 
Praga II, do lokalu przy ul. Brechta 15. 

Czytelnia na Brechta 1955-1974 



Czytelnia na Bródnie 
 



W 1974 r. Czytelnię Naukową nr I przeniesiono do specjalnie dla niej 
zaprojektowanego lokalu przy ulicy Wincentego 85 na Bródnie.  

Na zdjęciach zasłużona bibliotekarka Halina Niedzielska 



Janina Englert 
podczas obchodów 50. rocznicy 
Czytelni Naukowej - rok 1984 



fot. Anna Bedyńska 

Urodziła się w 1903 r. Życie jej rodziny 
to kawał historii Polski. Wychowywała 

ją babcia (ur. 1830), której stryj był 
podchorążym w powstaniu 

listopadowym, a zginął w powstaniu 
styczniowym. Bracia pani Janiny 

służyli w legionach Piłsudskiego, jej 
dwaj bratankowie walczyli w 

Powstaniu Warszawskim, ona sama 
była żołnierzem AK. Po wojnie została 
dyrektorem sieci bibliotek na Pradze 

Północ w Warszawie, gdzie mieszka od 
1939 r. Gdy szła na emeryturę, 

trzymała w garści ponad 30 bibliotek, 
część z nich sama zakładała. Do 80. 

roku życia pracowała na pół etatu w 
bibliotece przy katalogowaniu książek. 
- Książki są jej wielką miłością, ma ich 
w domu kilka tysięcy - mówi Hanna, 
cioteczna wnuczka pani Janiny, jej 

najbliższa rodzina. Drugą miłością są 
Tatry, po których pani Janina chodziła 
co roku, ostatni raz jeszcze grubo po 
siedemdziesiątce. Zmarła w 2004 r. 



Czytelnia w latach 2002-2008 zyskała nowe umeblowanie i stanowiska komputerowe 





Od 2010 r. Czytelnia funkcjonuje w zmodernizowanych wnętrzach na parterze i I piętrze,                 
co pozwoliło na znaczne rozszerzenie jej funkcjonalności. Neon projektu Pawła Althamera. 


