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* czynne: Czytelnia i Wypożyczalnia Naukowa nr VI
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Wypożyczalnia nr 17 oraz Wypożyczalnia nr 28
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Placówki Biblioteki są czynne:
w poniedziałek: 13.00 – 20.00
od wtorku do piątku: 10.00 – 20.00
w soboty: 10.00 – 15.00*
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22

30

Czytelnia i Wypożyczalnia
Naukowa nr VI
ul. Ks. J. Chrościckiego 2
02-421 Warszawa
piętro I
Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 22
ul. Ks. J. Chrościckiego 2
02-421 Warszawa
Wypożyczalnia nr 30
ul. Ks. J. Chrościckiego 2
02-421 Warszawa
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Wypożyczalnia nr 17
Aleje Jerozolimskie 200
02-486 Warszawa
wejście A, poziom 0A
Wypożyczalnia nr 28
ul. 1 Sierpnia 36 a
02-134 Warszawa
Wypożyczalnia nr 71
ul. Astronautów 1
02-154 Warszawa

1 października / 22
godz. 18.00-22.00
TO SIĘ MUSI POWIEŚĆ
22
30

VI

18.00 Spektakl teatralny pt. „Magiczna księga” w wykonaniu aktorów
Teatru Maska oraz animacje dla dzieci pt. „Tropem rycerskiej przygody”
Ponadto: gry i zabawy dla dzieci, a dla dorosłych: quizy, krzyżówki i puzzle

18.00 „Salon literacki” ‒ recyklingowe warsztaty kolażu literackiego
20.00 Koncert „ZE SZNYTEM!” Justyna Jary z zespołem Alegancka Kapela
Ponadto: wystawa kolażu, „Historia kawiarni literackich” ‒ gra z nagrodami,
„Portret artysty” ‒ fotobudka z rekwizytami à la cyganeria oraz bar z nagrodami,
czyli elegancja i dobre słowo

17

18.00 „O byciu tatą, o radiu, o sprawach ważnych” ‒ spotkanie autorskie
z Krystianem Hanke
20.00 Kino nocą ‒ projekcja pełnometrażowego filmu w reżyserii Todda
Phillipsa. Wiek 18+

28

18.30 Warsztaty dla dzieci „Skąd pochodzi dynia i o innych tajemnicach
roślin z Ameryki Łacińskiej”
19.00 Otwarte spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki Latynoamerykańskiej:
Julio Cortázar „Gra w klasy”. Gość specjalny: Marta Jordan
20.30 Występ zespołu Los Companieros
Ponadto: wystawy, kolorowanki, łamigłówki, gry planszowe dotyczące
Ameryki Łacińskiej, domino kubańskie oraz kiermasz taniej książki

71

19.00 Pokaz multimedialny i spotkanie z podróżnikami Anną i Krzysztofem
Kobusami pt. „Namibia. Przez pustynię i busz”

Zapraszamy!

październik / 22

17

Wypożyczalnia nr 17
Al. Jerozolimskie 200, 02-486 Warszawa
tel: +48 (22) 667 00 00, b17@bpwlochy.waw.pl

Wypożyczalnia nr 17 jest czynna w następujących godzinach:
w poniedziałek: 13.00 – 20.00,
od wtorku do piątku: 10.00 – 20.00,
w sobotę: 10.00 – 15.00.

Wystawa „Żadnej przemocy!”: 1 – 15 października
Zajęcia samodzielne z cyklu „Akademia mazania”:
„Królewskie kolory”: 3 – 8 października
„Kolorowe potrawy”: 10 – 15 października
„Kolory hobby”: 17 – 22 października
„Czarownica w kolorze”: 24 – 29 października
Zabawy z językiem angielskim dla dzieci powyżej 6 lat „Little English.
Twister”: 3 października, godz. 17.30
Zajęcia dla dzieci w wieku 5 – 7 lat z cyklu „Kreatywni”: „Słoneczniki
– wspomnienie lata”: 10 października, godz. 17.30
Niezwykły świat książek. Anna Włodarkiewicz „Cztery pory roku Toli”:
17 października, godz. 17.30
Warsztaty Sensoryczny plac zabaw malucha: 24 października, godz. 15.00
Domowe kino w bibliotece. „Królewskie kino”
5, 12, 19, 26 października (środy), godz. 18.00
Domowe kino w bibliotece. „Kino magii i czarodziejstwa”:
7, 14, 21, 28 października (piątki), godz. 17.30
Domowe kino w bibliotece. „Kino magii niebieskich kreskówek”:
8, 15, 22 października (soboty), godz. 11.00
Konwersacje językowe „Pogaduchy po angielsku”: 20 października,
godz. 18.30
Dyskusyjny Klub Książki. James Gould-Bourn „Mój tata Panda”:
27 października, godz. 18.00
Zapisy przyjmujemy pod numerem telefonu: (22) 667 00 00 lub mailowo,
pod adresem: b17@bpwlochy.waw.pl.
ZAPRASZAMY DO BIBLIOTEKI NA 200%!

Włochowski
Miesiąc Seniora

Zajęcia
samodzielne

Propozycja dla grup
zorganizowanych

Ograniczona liczba miejsc,
obowiązują zapisy
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Czytelnia i Wypożyczalnia Naukowa nr VI
ul. Ks. J. Chrościckiego 2, 02-421 Warszawa
Pałacyk Koelichenów, 1. piętro
tel: +48 (22) 863 89 61, cz6@bpwlochy.waw.pl

Czytelnia i Wypożyczalnia Naukowa nr VI jest czynna:
w poniedziałek: 13.00 – 20.00,
od wtorku do piątku: 10.00 – 20.00,
w sobotę: 10.00 – 15.00.

Wystawa z okazji obchodów Roku Romantyzmu Polskiego „Za/świat ballad
Adama Mickiewicza”: 1 – 31 października
Warsztaty rękodzieła dla seniorów prowadzone przez Międzykulturowy
Klub Ludzi z Pasją „Sami swoi” poświęcone zdobieniu woreczków
zapachowych: 11 października, godz. 12.00
Spotkanie z Anną Reichert z cyklu „Ona i on. Twórcze duety w polskiej
kulturze XX i XXI wieku” pt. „Andrzej Wajda i Krystyna Zachwatowicz.
Scenografka i reżyser, mieszkając pod jednym dachem, zdobywali
świat dla siebie i sztuki.”: 13 października, godz. 18.00

Multimedialne Archiwum Miasta Ogrodu Włochy
ul. Ks. J. Chrościckiego 2, 02-421 Warszawa
Pałacyk Koelichenów 1. piętro
tel: +48 (22) 863 89 61, mamow@bpwlochy.waw.pl

Czynne w godzinach pracy Czytelni i Wypożyczalni nr VI.

Spotkanie poświęcone pamięci ks. Juliana Chrościckiego wokół książki
Anny Kaczmarek „Ojcowskie serce”: 27 października, godz. 18.00

Włochowski
Miesiąc Seniora

Zajęcia
samodzielne

Propozycja dla grup
zorganizowanych

Ograniczona liczba miejsc,
obowiązują zapisy
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Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 22
ul. Ks. J. Chrościckiego 2, 02-421 Warszawa
Pałacyk Koelichenów, parter (na lewo)
tel: +48 (22) 863 89 61, b22@bpwlochy.waw.pl

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 22 jest czynna:
w poniedziałek: 13.00 – 20.00, od wtorku do piątku: 10.00 – 20.00.

Piątkowe Edu-Zabawy. Przyjdź i zagraj – spotkania z grami planszowymi
Zajęcia samodzielne z cyklu „Twórcze dzieciaki”:
„Z uśmiechem Ci do twarzy”: 3 października (Światowy Dzień Uśmiechu)
„Warzywnie i owocowo to znaczy zdrowo”: 10 października (Światowy
Dzień Owoców i Warzyw)
„Raz , dwa , trzy składasz Ty!”: 17 października (Światowy Dzień Origami)
„Łapy, łapy cztery łapy”: 24 października (Światowy Dzień Kundelka)
Dyskusyjny Klub Książki dla dzieci – spotkanie organizacyjne:
4 października, godz. 17.00
„Bajanie na dywanie" – cykliczne spotkania literacko-plastyczne dla dzieci
w wieku 4 – 6 lat: 5, 12, 19 i 26 października, godz. 17.00
„Bajkoczytajki z bohaterem" – czytanie bajek połączone z zajęciami
plastycznymi i zabawami na temat wybranej postaci z bajek – dla grup
przedszkolnych oraz dzieci zapisanych indywidualnie:
6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 i 28 października, godz. 11.00
Kreatywne warsztaty plastyczne dla dzieci i rodziców z cyklu „Kleks”:
„Jesienne skrzaty”: 10 października, godz. 17.00
Spotkanie autorskie z Pawłem Beręsewiczem: 11 października, godz. 11.00
„Czytanie na dywanie w języku angielskim” – bezpłatne zajęcia dla dzieci
i rodziców organizowane przez szkołę Early Stage:
17 października, godz. 17.00

Zapisy przyjmujemy pod numerem telefonu: (22) 863 89 61 lub mailowo,
pod adresem: b22@bpwlochy.waw.pl.

Włochowski
Miesiąc Seniora

Zajęcia
samodzielne

Propozycja dla grup
zorganizowanych

Ograniczona liczba miejsc,
obowiązują zapisy
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Wypożyczalnia nr 30
ul. Ks. J. Chrościckiego 2, 02 -421 Warszawa
Pałacyk Koelichenów, parter
+48 (22) 863 89 61, b30@bpwlochy.waw.pl

Wypożyczalnia nr 30 jest czynna:
w poniedziałek: 13.00 – 20.00, od wtorku do piątku: 10.00 – 20.00.

Każdy ma to, na co się odważy – spotkanie autorskie z byłym żołnierzem
Jednostki Wojskowej GROM (Naval): 20 października, godz. 18.00
Dyskusyjny Klub Książki. Silva Gentilini „Mrówki nie mają skrzydeł”:
12 października, godz. 17.00

28

Wypożyczalnia nr 28
ul. 1 Sierpnia 36 a, 02-134 Warszawa
tel: +48 (22) 846 17 16, b28@bpwlochy.waw.pl

Wypożyczalnia nr 28 jest czynna:
w poniedziałek: 13.00 – 20.00, od wtorku do piątku: 10.00 – 20.00,
w sobotę: 10.00 – 15.00.

Wystawa „Bohaterowie literatury dziecięcej. Kubuś Puchatek, czyli
szczęście w nieszczęściu”: 1 – 31 października
Wystawa książek ze zbiorów biblioteki z cyklu: Z książką przez świat.
Literackie Podróże: historia, ludzie, kultura – kraje Ameryki Łacińskiej:
1 – 31 października
„Wieczory z bajką” czyli głośne czytanie dzieciom w wieku 3 – 6 lat:
w każdy wtorek 4, 11, 18, 25 października, godz. 17.00
„Spotkania z bajką” – zajęcia literacko-plastyczne dla grup przedszkolnych
oraz dzieci zapisanych indywidualnie: 6, 7, 13, 14, 20 i 21 października,
godz. 9.15
„Czytanie na dywanie w języku angielskim” – bezpłatne zajęcia dla dzieci
i rodziców organizowane przez szkołę Early Stage: 10 października,
godz. 17.00
„Siłownia pamięci. Ćwicz z nami umysł” – warsztaty Fundacji Stocznia
w ramach Warszawskiego Miesiąca Seniora: 18 października, godz. 17.00

Włochowski
Miesiąc Seniora
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Wypożyczalnia nr 71
ul. Astronautów 1, 02-154 Warszawa
tel:+48 (22) 846 03 51, b71@bpwlochy.waw.pl

Wypożyczalnia nr 71 jest czynna:
w poniedziałek: 13.00 – 20.00, od wtorku do piątku: 10.00 – 20.00.

„Czy znasz kultowe seriale?” – quiz z nagrodami ze znajomości polskich
i zagranicznych seriali: 1 – 20 października
„Czytanie na dywanie w języku angielskim” – bezpłatne zajęcia dla dzieci
i rodziców organizowane przez szkołę Early Stage: 3 października,
godz. 17.00
Zajęcia z pierwszej pomocy – szkolenie zorganizowane przez Straż Miejską
we współpracy z Delegaturą Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego w Dzielnicy Włochy: 4 października, godz. 11.00
Warsztaty kreatywne dla seniorów - podstawki pod kubki ze sklejki
i kolorowych kamieni oraz łańcuszki do okularów z koralików:
5 października, godz. 17.00 i 11 października, godz. 11.00
Bezpieczny Senior – szkolenie zorganizowane przez Komendę Rejonową
Policji Warszawa III we współpracy z Delegaturą Biura Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Włochy: 7 października, godz. 11.00
„Magiczne Kółeczka” zajęcia literacko-plastyczne dla dzieci:
6, 13, 20 i 27 października (czwartki), godz. 17.00
Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki: „Kryminał czy komedia:
o książkach Alka Rogozińskiego”: 25 października, godz. 11.00
Zapisy przyjmujemy pod numerem telefonu: (22) 846 03 51 lub mailowo,
pod adresem: b71@bpwlochy.waw.pl.

Włochowski
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