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POETYCKA BIESIADA, CZYLI „BRWINOWSKI PARNAS” PO RAZ PIĄTY 

„Brwinowski Parnas” to impreza, która zdążyła już nieco okrzep-
nąć i na dobre wpisała się w kalendarz lokalnych wydarzeń kultu-
ralnych. Myślisz: listopad w Brwinowie? Myślisz: Parnas! Poezja!!! 
I od razu robi się cieplej :) 

A zatem… 6 listopada – w towarzystwie dźwięków muzyki oraz aromatu rozgrzewającego ponczu – odbędzie się finał V Ogólno-
polskiego Konkursu Poetyckiego „Brwinowski Parnas”. Jest to wieczór, podczas którego ogłaszamy wyniki konkursu i przyznaje-
my nagrody. Ale także, a może przede wszystkim – słuchamy wierszy w wykonaniu samych autorów, często przybyłych z odległych 
miast w Polsce. Przysłuchujemy się dyskusji, którą toczą jurorzy poeci. Wymieniamy opinie, rozmawiamy z autorami. Ten wieczór daje 
wszystkim pewność, że wciąż są ci, którzy tworzą poezję, oraz ci, którzy jej potrzebują.
Finał „Brwinowskiego Parnasu” zawiera też w  sobie element niespodzianki, 
czyli Turniej Jednego Wiersza. Jest to szybka rozgrywka poetycka, która swój 
początek i koniec ma właśnie podczas gali. Do udziału w Turnieju mogą zgła-
szać się twórcy mający ukończone 16 lat, a w kieszeni nigdzie dotąd niepubli-
kowany wiersz własnego autorstwa. Ekscytujące jest to, że decyzję o przystąpieniu do Turnieju można podjąć nawet w dniu gali. Dla-
tego niech każdy twórca mowy wiązanej czuje się zaproszony i przybywa. Potyczki na Brwinowskim Parnasie są zawsze bezkrwawe, 
a sędziowie – ujmujący i życzliwi. A skoro już o nich mowa… Przedstawmy ich.
W jury tegorocznego Brwinowskiego Parnasu, a tym samym – Turnieju Jednego Wiersza, zasiadają: Danuta Barabasz, dyrektor Biblio-
teki Publicznej i organizator konkursu; Paweł Majcherczyk, poeta, nauczyciel logopeda, autor artykułów, pomysłodawca konkursu; 
Rafał Różewicz, poeta, redaktor, laureat licznych konkursów poetyckich, gość wielu festiwali literackich.      
Wszystkim twórcom poezji przypominamy, że na zgłoszenia do konkursu „Brwinowski Parnas” czekamy do 18 października, natomiast 
do Turnieju Jednego Wiersza – nawet do dnia samego finału, czyli 6 listopada. Regulaminy konkursów znajdziecie na stronie Biblioteki: 
b i b l i o t e k a . b r w i n o w . p l | Konkurs pod patronatem Burmistrza Gminy Brwinów.

NARODOWE CZYTANIE 2021
11 września, w  jak zawsze gościnnym OKeju, spotkaliśmy się na głośnym czytaniu 
Moralności pani Dulskiej. Kto nie był, niech żałuje, bo oprócz przypomnienia sobie 
genialnego tekstu Gabrieli Zapolskiej, doświadczyliśmy wspaniałych interpretacji 
w  wykonaniu lektorów. To był prawdziwy teatr! Za scenografię dziękujemy Annie 
Żaczek-Siwczuk, za zdjęcia – Markowi Zdrzyłowskiemu. Do zobaczenia za rok!

SPOTKANIE AUTORSKIE Z JOANNĄ JAX!
Brwinowska Biblioteka oraz Insty-
tut Książki zapraszają na spotka-
nie z autorką poczytnych powieści 
historycznych. Joanna Jax całkiem 
niedawno porzuciła pracę na etacie 
i oddała się pisaniu książek. Robi to 
z niemałym sukcesem, bo od debiu-
tu w 2014 roku wydała już 24 książ-
ki, a  jej twórczość jest doceniana 
w konkursach literackich! Jak sama 
mówi, wena nigdy jej nie opuszcza, 
a  najlepsze fabuły wymyśla, pro-
wadząc samochód. Oprócz pisania 
zajmuje się grafiką komputerową 
i  copywritingiem, lubi malować na 
szkle i czytać biografie.
Spotkanie odbędzie się w  piątek 
22 października o  godz. 17.00 
w  sali Ośrodka Kultury OKej, 
ul. Wilsona 2 w Brwinowie. 
Wstęp wolny

DKK W LISTOPADZIE
Miłośników rozmów o  książkach zapraszamy na spotka-
nia Dyskusyjnego Klubu Książki: 

 5 listopada w  filii w  Otrębusach porozmawiamy o  reportażach Oktawii Kromer 
Usługa czysto platoniczna. Jak z samotności robi się biznes.  

 9 listopada w bibliotece głównej w Brwinowie porozmawiamy o opowiadaniach 
Harukiego Murakamiego Mężczyźni bez kobiet. 

Książki do wypożyczenia w naszych oddziałach. Zadzwoń i zapytaj.


