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Decyzja Rady miała z kolei wpływ na przydział dotacji ministerialnej, 
która od tego roku znacznie wzrosła. Oba te fakty miały ogromny 
wpływ na zaopatrzenie naszych placówek w nowości, co - mam 
nadzieję - zostało dostrzeżone przez Czytelników. 

Szczegółowe informacje o zakupach we wszystkich filiach podajemy 
na naszej stronie internetowej: www.biblioteka.pruszkow.pl. 

Poza podstawową, statutową działalnością polegającą na uzupeł-
nianiu i udostępnianiu księgozbioru, Biblioteka prowadzi szeroką 
działalność informacyjną oraz kulturalną. 

Znakomicie funkcjonuje Punkt Informacji o linii Europejskiej przy 
pruszkowskiej Bibliotece. Założony jako jeden z pierwszych w wo-
jewództwie mazowieckim, działa do dziś i wciąż rozszerza swoją 
ofertę. Dysponujemy w nim książkami, broszurami, mapami, atlasami 
oraz elektronicznymi nośnikami informacji o aktualnych problemach 
Unii i krajów członkowskich. Przy Punkcie działa od początku Klub 
Europejski skupiający dzieci i młodzież pruszkowskich szkół. 

Sporo zmieniło się na lepsze 
w naszej Bibliotece. Dzięki 

ubiegłorocznej uchwale 
Rady Miasta, dysponujemy 

obecnie stałą zwiększoną 
dotacją na uzupełnianie 

księgozbioru. 
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Minione półrocze upłynęło przede wszystkim pod znakiem Między-
narodowego Roku Andersena. Pruszkowska Biblioteka już w styczniu 
zainaugurowała obchody Roku Andersena. Odbyło się szereg imprez 
popularyzujących twórczość duńskiego bajkopisarza, w filii nr 7 
jego baśnie czytali między innymi: starosta powiatu pruszkowskiego 
pani Elżbieta Smolińska oraz prezydent naszego Miasta pan Andrzej 
Królikowski. 

Wyjątkowo wypełniony był tegoroczny Tydzień Bibliotek ( 9 - 1 3 
maja) w pruszkowskiej Bibliotece. 

Imprezy z tej okazji zostały poprzedzone już w piątek, 6 maja spo-
tkaniem autorskim z miejscową poetką, panią Barbarą Kępką w filii 
nr 3 pruszkowskiej Biblioteki, przy ulicy Bohaterów Warszawy 11. 

Wiersze pani Barbary, nastrojowe, liryczne, czasem zabawne a czasem 
zabarwione nutką gorzkiej ironii (szczególnie kiedy pełnią funkcję 
komentarza do naszej rzeczywistości...) wprowadziły słuchaczy w kli-
mat nadchodzącego lata, przywołały uśmiech i optymizm. 

Spotkaniu towarzyszył wernisaż malarstwa również mieszkającej 
w Pruszkowie pani Anety Szewczyk. Niewielka wystawa - kilkanaście 
prac - pozostanie w bibliotece do końca lata. Zapraszamy serdecznie 
do jej obejrzenia. 

W poniedziałek, 9 maja, w filii nr 4 mieszczącej się w Pałacyku Soko-
ła, zarówno w ramach Tygodnia Bibliotek, jak i obchodów Między-
narodowego Roku Andersena, baśnie duńskiego bajkopisarza czytał 
wybitny aktor teatralny i filmowy, pan Olgierd Łukaszewicz. 

11 maja, w filii nr 7, czytelnicy mieli okazję zapoznać się z poezją 
pani Stefanii Janiny Maciągi. Niezwykłe to było spotkanie, ponie-
waż dzięki reżyserii pani Teresy Siewierskiej rozrosło się w mini 
spektakl teatralny. Recytacjom w wykonaniu pani Iwony Przybytniak 
towarzyszył recital pani Ewy Smagieł, której akompaniowali prusz-
kowscy lekarze: dr Teresa Gotner- Błażejewska oraz dr Winicjusz 
Krzemiński. 

W mijającym roku miały miejsce również imprezy ponadlokalne, pro-
mujące zarówno Bibliotekę, jak i nasze Miasto na szerszym forum. 
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Barbara Kępka 

Odbyła się kolejna, trzecia już edycja Ogólnopolskiego Konkursu 
Poetyckiego im. C. K. Norwida. Jury zakwalifikowało 358 zestawów 
wierszy poetów z Polski i Europy. W tym roku po raz pierwszy in-
formacja o konkursie dotarła za ocean i odbiła się echem w postaci 
wierszy ze stanu Nowy Jork, z USA. 

Jury w składzie: Ewa Szczeglacka, Tomasz Korpysz, Piotr Mitzner 
(przewodniczący) zapoznało się z zestawami konkursowymi i po-
stanowiło przyznać: 

I nagrodę, w wysokości 2000 P IN, pani Marcie Kwaśnickiej - godło 
„zgiełk nad rzeką" z Krakowa 

II nagrodę ex aequo, w wysokości 1000 PLN, panu Czesławowi Mar-
kiewiczowi - godło „Kwiat" z Zielonej Góry oraz panu Tadeuszowi 
Dejneckiemu - godło „Koń" z Płocka 

III nagrodę, w wysokości 500 PLN, pani Marzenie Szulczewskiej 
- godło „Pomaluj mi świat" z Konstantynowa Łódzkiego 

Jak co roku, Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego ofia-
rowało gościnę na uroczyste zakończenie Konkursu. 
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Prezydent Królikowski wręcza II nagrodę 

19 czerwca, w Muzeum K. 1. Gałczyńskiego, w Leśniczówce Pra-
nie odbył się finał 1 Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego im. 
K. 1. Gałczyńskiego „O Złote Pióro Watermana". 

Juty pod przewodnictwem Jerzego Markuszewskiego oceniło fina-
listów i ogłosiło werdykt. 

Zwycięzcą został Bartosz Fajge z Warszawy. Ponadto, wyróżnienie 
Prezydenta Pruszkowa otrzymała Ania Sikora z Krakowa, natomiast 
uczennica Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki -
Agnieszka Maruszak z Bud Zosinych została uhonorowana nagrodą 
Starosty piskiego. 

Konkurs zdobył duże uznanie warmińsko - mazurskiego środowiska 
kulturalnego, które wystąpiło z propozycją dalszej współpracy. 

A w Noc Świętojańską, 24 czerwca, już po raz trzeci gościliśmy Stare 
Dobre Małżeństwo oraz Wyspy Dobrej Nadziei. To poetyckie spotka-
nie bardów, organizowane przez Bibliotekę przy współpracy Spół-
dzielczego Domu Kultury przy ulicy Hubala, zdobyło sobie również 
ogólnopolską renomę i ściągają nań fani Krainy Łagodności z całego 
kraju. Z ich pomocą tworzymy nowy wizerunek naszego Miasta. 
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Stare Dobre Małżeństwo 

Pruszkowska Książnica stale się rozwija i rozszerza swoją ofertę. 
Nowe półrocze i tym samym - nowy rok kulturalny, otwieramy utwo-
rzeniem w każdej z naszych filii, publicznych punktów bezpłatnego 
dostępu do internetu. 

Także jesienią, dotychczasowa Biblioteka Pedagogiczna zostanie 
udostępniona wszystkim mieszkańcom Pruszkowa i okolic. Jako 
nowa filia nr 8 Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej zacho-
wa swój pedagogiczny profil, jednak jej księgozbiór będzie odtąd 
uzupełniany także o pozostałe dziedziny wiedzy. 

Już dziś serdecznie zapraszamy! 


