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SPOTKANIE PAMIĘCI TADEUSZA STACHOWICZA 
Kim był Tadeusz Stachowicz? Dlaczego dla Otrębus i okolic to ważna postać? Dlaczego do-
roczny festyn sołectwa Otrębusy nosi jego imię? 

Na te pytania można było poznać odpowiedź podczas spotkania poświęconego pamięci 
Tadeusza Stachowicza, zorganizowanego przez Filię naszej Biblioteki. Spotkanie odbyło się 
w sobotę, 1 października w Toeplitzówce jako jedno z wydarzeń Festynu Sołeckiego w Otrę-
busach.

Tadeusz Stachowicz był absolwentem warszawskiej ASP, a  znakiem rozpoznawczym jego 
twórczości stały się urokliwe portrety architektury miejskiej: stare wille, kościoły, zaułki ulic. 
Gdy zamieszkał w Otrębusach, zaangażował się w życie społeczności i ożywił je swoją dzia-
łalnością. Był współtwórcą i  redaktorem czasopisma „U  Nas OK”, które z  lokalnej, otrębu-
skiej gazety rozrosło się do gazety o zasięgu powiatowym i zdobywało liczne ogólnopolskie 
nagrody prasowe. Był także pomysłodawcą i  organizatorem festynu sołeckiego, który od 
1992 roku gromadził mieszkańców Otrębus i Kań w parku wokół Toeplitzówki.

Podczas sobotniego spotkania Tadeusza Stachowicza wspominali członkowie rodziny i przy-
jaciele. Wśród zaproszonych gości byli m.in. córka otrębuskiego społecznika, pisarka powieści 
dla dzieci i  młodzieży Katarzyna Gacek oraz profesor Piotr Müldner-Nieckowski, lekarz, ję-
zykoznawca, wydawca, wieloletni przyjaciel Tadeusza Stachowicza. Spotkaniu towarzyszyła 
wystawa archiwalnych numerów czasopisma „U Nas OK”.

JESIENNA ODSŁONA DZIECIĘCEJ
W witrynie Oddziału dla Dzieci w Brwi-
nowie zamieszkała rodzina jeży: tata, 
mama i  trójka dzieci. Zapraszamy do 
oglądania naszej wspaniałej deko-
racji. Zaletą tej wystawy jest to, że 
jest dostępna także poza godzinami 
otwarcia biblioteki :) Podczas jesien-
nych spacerów warto odwiedzić ulicę 
Kościuszki 1e. Autorką i wykonawczy-
nią projektu jest nasza koleżanka z ze-
społu Zuzanna Sikorska.

NOC BIBLIOTEK W BRWINOWIE
W  ramach ogólnopolskiej akcji Noc Bibliotek zorganizowaliśmy bez-
płatny seans filmowy dla dzieci. W piątek 30 września wieczorową porą 
w Oddziale dla Dzieci obejrzeliśmy film „Biuro Detektywistyczne Lasse-
go i Mai”. To familijny film przygodowy o parze młodych detektywów, 
oparty na motywach bardzo popularnej serii książek Martina Widmarka 
o  tym samym tytule. W  poniedziałek 3 października odbyła się druga 
projekcja filmu, tym razem w wersji ukraińskojęzycznej. Jak to w kinie, 
młodzi widzowie mogli liczyć na popcorn :)

VI BRWINOWSKI PARNAS ROZPOCZĘTY
Rozpoczynamy szóstą edycję Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „Brwinowski Parnas”! Do udziału w  konkursie zapraszamy 
wszystkich pełnoletnich autorów wierszy, którzy – co ważne – nie mieli jak dotąd swojego książkowego debiutu.

Zgłoszenie konkursowe powinno zawierać trzy wiersze. Na zgłoszenia 
czekamy do 31 października. Ogłoszenie werdyktu jury oraz wręcze-
nie nagród nastąpi podczas gali konkursu 19 listopada w  Brwinowie. 
Gościem specjalnym gali i członkiem jury będzie eseista i krytyk literacki 
Tomasz Bocheński. Główną nagrodą w  konkursie jest kwota 1000  zło-
tych. Konkurs odbywa się pod patronatem Burmistrza Gminy Brwinów.

Szczegółowe informacje w regulaminie konkursu na stronie: 
biblioteka.briwnow.pl


