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WSPOMNIENIA …………………
Jesteśmy przekonani, że każdy, niezależnie od tego kim aktualnie jest, jakie piastuje stanowisko
czy funkcję, przeżył w swoim życiu nieraz sytuację, gdy zabierano mu coś bardzo cennego. Coś
może niematerialnego ale silnie wiążącego się  z ważnym wspomnieniem, czymś  co powoduje
drżenie serca na samą myśl, że można to stracić. Może warto przypomnieć sobie co czuje się w
takim momencie, gdy zamykane są drzwi, o których marzy się, żeby móc przez nie przejść.

Zapraszamy Pana do wędrówki z nami po naszej dzielnicy, spojrzenie na nią naszymi oczyma.
Oczyma ludzi starszych i często niedołężnych, oczyma matek, oczyma dzieci. Prosimy posłuchać
o czym mówimy,  jakie  są  nasze problemy,  jakie  troski,  ale również  a  może właśnie  przede
wszystkim, co daje nam radość i przywołuje uśmiech na nasze twarze. 
Nasza  mała  dzielnica,  to  nasz  mały  świat,  nasz  kawałek  ziemi,  na  której  żyjemy,  który
chcielibyśmy upiększać i dbać o niego jak najlepiej. Również o jej rozwój kulturalny. 
Wiadomo, że dziecko nauczone czytania książek, gdy w bibliotece może wypożyczyć czy zamówić
każdą interesującą je pozycję, będzie rozwijało w sobie ciekawość świata i dążyło do poszerzania
wiedzy.
 
Starsi ludzie, często niesprawni ruchowo siedząc na świeżym powietrzu przed swoimi domami
podróżują w świecie fantazji, do których przenoszą się w książkach. 
Matki, które podczas spaceru z dzieckiem mogą podejść do biblioteki i wypożyczyć książkę, aby
później  siedząc  na  ławeczce  czytać  dziecku  piękne  bajki,  a  gdy  deszcz  zaskoczy  mogą
kontynuować wędrówkę w zaczarowane krainy w naszej bibliotece.

Czy musimy to wszystko stracić?
Czy aż tak dużym obciążeniem jest ta nasza mała ale dla nas jakże ogromnie ważna biblioteka? 
Cóż z tego, że kilka przystanków dalej powstanie nowoczesna, o wysokim standardzie   
placówka, jeżeli nie dotrze do niej wiele starszych osób a nawet jeżeli dotrą to nie dadzą rady 

czekać w kolejkach (duża biblioteka = dużo klientów zdj. z biblioteki w Manhattanie)

Cóż z tego, że funkcjonuje usługa przy Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej pod nazwą
„Książka do domu” jeżeli starsza, niekomputerowa osoba nie wie co może wypożyczyć?
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Jak można zastąpić komputerem znaną od lat bibliotekarkę, do której śmiało podejdzie starszy
człowiek prosząc o polecenie książki z danego działu?

Jak zastąpić powolny i spokojny spacer między regałami, gdzie można dotknąć każdą książkę,
przewertować strony i przeczytać opis z okładki?

Nasza  mała  ale  funkcjonalnie  wyposażona  biblioteka  jest  jakby  drugim  naszym  domem,
szczególnie wówczas gdy warunki mieszkaniowe nie pozwalają na spokojną lekturę (a to niestety
często ma miejsce). Nie jedna babcia przyprowadza tu wnuki aby móc im spokojnie przeczytać
bajkę o 101 Dalmatyńczykach. Do czytającej babci dosiadają się inne dzieci lub nawet dorośli
aby móc wrócić do świata bajek i przygody.
 

Napisaliśmy już wiele próśb i petycji o odstąpieniu od decyzji o przeniesieniu naszej 
biblioteki na Stogi. Powoływaliśmy się na misje, funkcjonalność, strategię, przekaz i współpracę
naszej biblioteki z mieszkańcami, fundacjami i radą dzielnicy - niestety bezskutecznie.
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Przywołujemy więc wspomnienia z dzieciństwa.
Wspomnienie babci czytającej wnukom książki. 
Zapach książek mieszany z zapachem znanego i miłego miejsca. 
Wspomnienie znanej  i  lubianej  bibliotekarki,  do której  bezpiecznie podchodzi  dziecko i  która
znajdzie czas aby z nim porozmawiać i polecić mu ciekawą i interesującą lekturę.

My jak  na razie  nie  musimy jedynie wspominać.  Tu jeszcze jest  nasza biblioteka,  w naszej
dzielnicy, o którą walczymy aby nie zamieniła się jedynie we wspomnienie.

Prosimy  o  zmianę  decyzji,  a  tym  samym  o  rezygnację  z  przeniesienia  (likwidacji)  naszej
biblioteki. Niech nasza biblioteka będzie mogła nadal być częścią nas i naszej małej społeczności.

W załączniku:
- kopie list z podpisami mieszkańców 
  (oryginały do wglądu w siedzibie Rady Dzielnicy).

Otrzymują:

1. Adresat
2. Agnieszka Owczarczak

           Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska
      3.Beata Dunajewska
         Radna Miasta Gdańska

      4.Waldemar Jaroszewicz
         Radny Miasta Gdańska

      5.Andrzej Skiba
         Radny Miasta Gdańska

      6.Cezary Śpiewak-Dowbor
         Radny Miasta Gdańska

       7.Lecha Wałęsa
          Radny Miasta Gdańska
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