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JAK ŻYĆ... – Z PORADNIKA PANI DULSKIEJ
Krzyczeć, upominać, kontrolować, krytykować. Inaczej wejdą ci na głowę. 
Mieć wszystko i wszystkich na oku. Najlepiej w ogóle nikomu nie ufać i niczego innym nie 
powierzać, ale samemu wszystkiego dopilnować. 
Nie zadawać się z ludźmi o złej reputacji, chyba że chodzi o interesy, ale nawet wtedy nigdy 
się do nich nie przyznawać, na przykład nie mówić „dzień dobry” na ulicy.
Nie zapraszać gości do domu; nie chodzić do teatru, do restauracji, na koncerty; nie kupo-
wać książek i gazet – to tylko zbędne wydatki.
Nowe ubrania kupować tylko w ostateczności. W starych i podniszczonych, nawet poplamio-
nych czy podartych można spokojnie chodzić po domu, przecież nikt nie widzi, czysty zysk.
Nie rozmyślać zbyt wiele, nie zastanawiać się, na nic się nie oglądać, skupić się jedynie na 
załatwianiu swoich spraw. 
Być sprytnym. We wszystkim szukać możliwości zarobku lub oszczędności. 
Żyć uczciwie. Oczywiście długi, zdrada, jakiś przekręt, jakiś nałóg, kłopoty z dziećmi, kłopoty w małżeństwie, choroby – ludzka rzecz. Jeśli 
się przydarzy, nie rozpowiadać o tym i zrobić wszystko, żeby się nie wydało. 

I najważniejsze… Dbać o opinię publiczną. Żeby nie plotkowali, nie szargali nazwiska. Dlatego należy żyć cicho 
i skromnie. Nie wyróżniać się, nie wychylać, nie mieszać do niepewnych spraw. 
…

No cóż, pani Aniela Dulska nie byłaby zadowolona… Bo w Brwinowie zrobi się o niej głośno. Mało tego, jej nazwi-
sko będzie na ustach całego narodu. Będą o niej rozmawiać, będą ją oceniać, będą nawet ją cytować. A wszystko 
za sprawą tegorocznych obchodów Narodowego Czytania. 

Serdecznie zapraszamy na głośne czytanie tragikomedii Gabrieli Zapolskiej w sobotę 11 września do Ośrodka 
Kultury OKej. Wśród lektorów, jak co roku, swojego wsparcia udzieli nam burmistrz Jerzy Wysocki.

ACADEMICA – NOWOŚĆ W NASZEJ OFERCIE 
Brwinowska biblioteka przystąpiła do projektu Academica prowa-
dzonego przez Bibliotekę Narodową. Dzięki temu nasi użytkownicy 
mają jeszcze łatwiejszy i pełniejszy dostęp do wiedzy. Mogą korzystać 
z ponad 3 milionów publikacji naukowych ze zbiorów Biblioteki Na-
rodowej, również najnowszych, objętych ochroną prawa autorskiego. 
Dzięki Academice studenci, uczniowie, nauczyciele, autorzy książek, 
dziennikarze i wszyscy zainteresowani pogłębianiem wiedzy mają do-
stęp do ogromnego zasobu literatury naukowej, zarówno do książek, 
jak i czasopism. Jeśli akurat piszesz pracę magisterską, przygotowujesz 
referat, artykuł, uczysz się do olimpiady czy innego konkursu – Acade-
mica jest właśnie dla ciebie. Nie musisz już wybierać się do czytelni 
naukowej, bo dostęp do niej masz w naszej Bibliotece. 
Swoje osobiste konto w systemie Academica możesz założyć w oddzia-
le dla dorosłych w Brwinowie oraz w filii w Otrębusach. Więcej infor-
macji o projekcie znajdziesz na stronie: academica.edu.pl.       

WRZEŚNIOWE DKK 
Wielbicieli rozmów o literaturze zapraszamy na spotkania Dyskusyj-
nych Klubów Książki.
W filii w Otrębusach weźmiemy na warsztat książkę Iwony Szeleziń-
skiej Kopnij piłkę ponad chmury. To zbiór reportaży pokazujący życie 
współczesnych Nepalczyków, zwłaszcza kobiet i dzieci. 
Spotkanie: piątek 10 września, godz. 12.00 / Otrębusy, ul. Wiejska 1.
W oddziale dla dorosłych w Brwinowie porozmawiamy na temat po-
wieści japońskiego autora Duriana Sukegawa Kwiat wiśni i czerwona 
fasola. Historia o przyjaźni, o pięknie międzyludzkiej więzi, o docenia-
niu i smakowaniu życia na każdym jego etapie. 
Spotkanie: wtorek 14 września, godz. 13.00 / Brwinów, ul Grodziska 12.

Omawiane książki do wypożyczenia 
w naszych oddziałach. Zapytaj o nie!

ZAJĘCIA DODATKOWE W BIBLIOTECE 

We wrześniu liczne szkoły i kluby prześcigają się w ofertach zajęć do-
datkowych dla dzieci. Brwinowska biblioteka też dorzuca tu swoją ce-
giełkę – zapraszamy na darmowe warsztaty kompetencji medialnych! 
Nauczymy m.in.:
• efektywnego wyszukiwania informacji w Internecie
• rozpoznawania nieprawdziwych treści
• bezpiecznego korzystania z portali społecznościowych- kulturalne-

go zachowania w sieci.
Zapoznamy z: darmowymi narzędziami pakietu biurowego, aplikacją 
Google Lens, legalnymi źródłami zdjęć i filmów, darmowymi narzędzia-
mi do obróbki zdjęć i edytorami tekstu. 

Twoje dziecko stanie się świadomym i odpowiedzialnym użytkowni-
kiem Internetu. Więcej informacji w filii w Otrębusach. Zapraszamy.

„WAKACYJNE BINGO” STRZAŁEM W DZIESIĄTKĘ!
Nasze wakacyjne wyzwanie czytelnicze okazało się wielki sukcesem. Czy-
tanie książek według zadanego klucza przypadło Wam do gustu. W akcji 
wzięło udział 70 czytelników, w tym także dorosłych. Niektórzy z Was wy-
pełniali nawet po dwie karty, a inni trafiali superbingo. Razem przeczyta-
liście blisko 300 egzemplarzy z naszego księgozbioru! Gratulujemy Wam 
czytelniczego zapału! Tymczasem wakacyjna zabawa zmierza do wielkie-
go finału: 27 września spośród wypełnionych kart rozlosujemy nagrody 
specjalne :)
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11 września | 16.00
Ośrodek Kultury OKej, ul. Wilsona 2, Brwinów

Biblioteka 
Publiczna

im. Wacława Wernera 

w Brwinowie

zaprasza

Gabriela Zapolska


