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NIECH MOC BOŻEGO NARODZENIA WAS ROZGRZEWA 
I NIESIE W NOWY, LEPSZY 2023 ROK.
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GALA POETYCKA 2022 

W listopadzie odbył się finał szóstej już edycji konkursu 
„Brwinowski Parnas”. Jest to konkurs poetycki o ogólno-
polskim zasięgu, który cieszy się coraz większym zain-
teresowaniem. W  tym roku napłynęło 137 zgłoszeń, co 
dla jury oznaczało przeczytanie ponad czterystu wier-
szy. Podczas Gali Poetyckiej ogłoszono wyniki konkursu, 
a laureaci mogli zaprezentować swoje zwycięskie utwory 
zebranej publiczności. Laureatem nagrody głównej zo-
stał Dariusz Rossowski 
z Łodzi, zdobywcą wy-
różnienia – Piotr Łopu-
ski z  Siedlec. W  czasie 

trwania wieczoru rozegrano też 
Turniej Jednego Wiersza, do któ-
rego przystąpiło dziesięciu śmiał-
ków. Wybór zwycięzcy w  tej bez- 
krwawej potyczce na wiersze okazał 
się bardzo trudny, bo przeczytane 
utwory były bardzo różne. Wygrała 
Iwona Szewczak z Pruszkowa.

Formuła konkursu, wymyślona 
przez poetę i  jurora Pawła Maj-
cherczyka, zakłada, że w  składzie 
sędziowskim co roku zasiada uzna-
na postać ze świata literatury. Tym 
razem nasze zaproszenie przyjął 
literaturoznawca, krytyk, autor, 
profesor Uniwersytetu Łódzkiego 
– Tomasz Bocheński. Panowie od-
byli podczas Gali bardzo ciekawą 
rozmowę o literaturze. Film z zapi-
sem całej rozmowy jest dostępny 
na bibliotecznym kanale YouTube: 
https://youtu.be/K2EO4iHpL9A. Serdecznie zapraszamy do obejrze-
nia, zwłaszcza tych, którzy nie mogli być na Gali Poetyckiej. Za reali-
zację filmu dziękujemy Gminnemu Ośrodkowi Kultury OKej, naszemu 
partnerowi w organizacji wydarzenia.

NOWY BARTKIEWICZ 

W pierwszą sobotę grudnia odbyło 
się spotkanie promujące nowe wy-
danie książki Zygmunta Bartkiewi-
cza Historia jednego podwórza. Po-
wieść Bartkiewicza – mieszkańca 
i budowniczego brwinowskiej „Za-
grody” – po raz pierwszy ukazała się 
w 1922 roku. W sto lat później przy-
pomina ją wydawnictwo Biblioteki 
Publicznej w Brwinowie, wzbogaca-
jąc dawny tekst ilustracjami autor-
stwa Anny Żaczek-Siwczuk. 

Podczas spotkania promocyjnego 
można było wysłuchać wykładu 

profesor Ewy Paczoskiej, znawczyni literatury polskiej, która przy-
bliżyła zebranym kontekst kulturowo-literacki powieści. Fragmenty 
utworu przeczytał znakomity aktor Krzysztof Gosztyła. Zarówno ko-
mentarz polonistyczny, jak i aktorska interpretacja tekstu z pewno-
ścią były dużą zachętą dla zebranych do przeczytania całej powieści.  

Historia jednego podwórza (2022) jest już trzecią publikacją brwinow-
skiej Biblioteki. Pierwszą były Nowele, również autorstwa Bartkiewi-
cza, drugą – Rok 1914, antologia materiałów źródłowych zebranych 
przez Grażynę Adamską i Andrzeja Mączkowskiego. Książki wydane 
przez Bibliotekę można kupić we wszystkich jej placówkach.

ZIMOWE SZATY DZIECIĘCEJ
W Oddziale dla Dzieci przy ulicy Kościuszki 1e zagościła Pani Zima. Kró-
luje w witrynie głównej i oprószyła śniegiem znajome budynki. Te bu-
dynki są nieprzypadkowe, ale oczywiście związane z naszą Biblioteką. 
Zapraszamy wszystkich chętnych do zabawy w  odgadywanie, które 
znane obiekty znalazły się w  zimowej dekoracji biblioteki dziecięcej. 
Poprawne odpowiedzi będą nagradzane! Zapraszamy do nas :)
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