
SLAJDOWISKO POWRACA! 
Po raz pierwszy na Slajdowisko zaprosiliśmy mieszkańców Brwinowa w grudniu 2017 roku. Wówczas prelekcja dotyczyła Malty. For-
muła dzielenia się z innymi swoimi wrażeniami i zdjęciami z podróży tak bardzo się spodobała, że Slajdowisko przerodziło się w regu-
larny cykl spotkań podróżniczych. Dzięki naszym prelegentom odwiedziliśmy m.in.: Etiopię, Rumunię, Chile, Meksyk, Cypr, Naddnie-
strze, Kazachstan, Maroko, południową Francję. 

W marcu 2020 roku mieliśmy wysłuchać relacji państwa Ewy i Andrzeja Pilaszków z ich wyprawy na Islandię. Niestety z powodu ob-
ostrzeń pandemicznych do spotkania nie doszło.   

Na powrót Slajdowiska musieliśmy długo czekać, ale nareszcie możemy zaprosić wszystkich miłośników podróżowania na spotkanie 
9 czerwca do sali Gminnego Ośrodka Kultury OKej na godzinę 18.00. Cieszymy się tym bardziej, że nasz cykl wznowią prelegenci, 
którzy dwa lata temu nie mieli szansy opowiedzieć o swojej wyprawie.   

Serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników podróży na spotkanie o Islandii. Swoimi wrażeniami i zdjęciami z pobytu na tej odle-
głej wyspie podzielą się państwo Andrzej i Ewa Pilaszkowie, mieszkańcy Brwinowa. Nasi prelegenci sami organizują swoje wyprawy, 
często są to wyprawy do egzotycznych miejsc. Słuchaczom Slajdowiska opowiadali dotychczas o wyprawach do RPA i Birmy.

Uwaga, wszyscy podróżnicy! Każdy może zostać naszym prelegentem. Jeśli chcesz opowiedzieć szerszemu, przyjaznemu gronu 
o miejscu, w którym byłeś, zainspirować kogoś swoimi podróżami – zgłoś się do Biblioteki. Zorganizujemy Twoje Slajdowisko. 

O TYCH KSIĄŻKACH SIĘ MÓWI, CZYLI SPOTKANIA DKK W CZERWCU
Kim Jiyoung. Urodzona w 1982: „Kim Jiyoung urodziła się jako dziewczynka, choć rodzice chcieli chłopca. Jest córką, więc jest gorsza 
od swojego brata. Jest wzorową studentką, ale nie może odbyć stażu. Ma najlepsze wyniki w pracy, jednak nie dostaje awansu. Jest 
matką, więc musi porzucić karierę zawodową. Kim Jiyoung jest kobietą” – o książce mówi jej Wydawca.

Na rozmowę o książce koreańskiej pisarki Cho Nam-Joo zapraszamy do siedziby głównej w Brwinowie: ul. Grodziska 12, w piątek 
17 czerwca o godzinie 10.20.

Rdza: „Strata. Zaczynanie życia od nowa: bez rodziców, bez męża, bez palców, bez domu i bez pomysłu, jak będzie wyglądać nowe. Mozolne wdra-
pywanie się po kolejnych dniach, w nowych okolicznościach. Wszystko będzie dobrze, powtarzają wokół. Brzmi niczym ulubiona mantra Polaków 
na skraju. Rdza pozostawia ślad na długo” – o książce mówi pisarka Sylwia Chutnik. 

Na rozmowę o książce Jakuba Małeckiego zapraszamy do filii w Otrębusach: Toeplitzówka, ul. Wiejska 1, piątek 10 czerwca o godzinie 12.30.

SPOTKANIA Z PISARZAMI 
W ostatnim czasie nasi czytelnicy mieli okazję spotkać osobiście swo-
ich ulubionych pisarzy. W maju na zaproszenie Biblioteki do Brwinowa 
przyjechał Jakub Małecki, autor bestsellerowych powieści, m.in. Rdzy, 
Śladów i Saturnina. Na początku czerwca gościliśmy zaś Justynę Bedna-
rek, autorkę ponad 50 książek dla dzieci, w tym kultowej serii o Dziesię-
ciu Skarpetkach. 
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ZBIÓRKA KSIĄŻEK – КНИЖКОВА КОЛЕКЦIЯ
Przyjmujemy w  darze książki 
napisane cyrylicą.

Приймаємо книги, написані 
кирилицею.

Czyli książki napisane rodzi-
mym alfabetem naszych go-
ści z Ukrainy.

Jeśli masz takie książki 
i  chcesz się nimi podzielić, 
przynieś je do Biblioteki. My 
udostępnimy je ukraińskoję-
zycznym czytelnikom.

WAKACYJNA BIBLIOTEKA CZEKA
Za chwilę upragnione waka-
cje. Brwinowska biblioteka 
czeka na Was od pierwszych 
dni lata. Dla najmłodszych 
zaplanowaliśmy zajęcia lite-
racko-plastyczne zarówno 
w Oddziale dla Dzieci w Brwi-
nowie, jak i  w  naszej filii 
w  Otrębusach. Będziemy 
podróżować z książką po na-
szej pięknej Polsce. Będziemy 
czytać, oglądać, kleić, malo-
wać, majsterkować, śmiać się, 
rozmawiać… i świetnie się bawić :)

Wstęp na zajęcia jest wolny, nie ma też sztywnych ram wiekowych 
uczestników. 

Szczegółowe informacje o  programie Wakacyjnej Biblioteki na plaka-
tach oraz u bibliotekarzy. 

Justyna Bednarek podczas spotkania w Otrębusach

Jakub Małecki w Brwinowie
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