
Znajdziesz nas w sieci:
@bibliotekawlochy
www.bpwlochy.waw.pl

Ograniczona liczba miejsc,
obowiązują zapisy

Propozycja dla grup
zorganizowanych

Zajęcia
samodzielne

Ferie zimowe
w Bibliotece

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.

Quilling – technika papieroplastyki, spotkanie Międzykulturowego Klubu
Ludzi z Pasją „Sami swoi”: 7 lutego, godz. 12.00

Spotkanie z Anną Reichert z cyklu „Ona i On. Twórcze duety w polskiej
kulturze XX i XXI wieku” pt. „Janina Konarska i Antoni Słonimski – późna
miłość buntownika. Czy malarka i literat stworzyli dobre małżeństwo?”:
9 lutego, godz. 18.00

Wystawa obrazówMarian Mijas – włochowska historia: 16 – 28 lutego

Kolaż do wiersza Wisławy Szymborskiej „Kot w pustymmieszkaniu”
– spotkanie Recyklingowego Klubu Nadrealistycznego Kolażu Literackiego:
22 lutego, godz. 18.00

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

VI

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 Naukowej nr VI.

Mamy dla Was historię – Rodzina Mijasów. Wieczór wspomnieniowy,
podczas którego porozmawiamy o małżeństwie rzemieślników i artystów
amatorów, mieszkających w domu przy ulicy Łuczek 8. Pokażemy obrazy
oraz kilka, znanych do tej pory tylko rodzinie, prac rzeźbiarskich
Mariana Mijasa: 16 lutego, godz. 18.30
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Zajęcia samodzielne z cyklu Twórcze dzieciaki: propozycja działań
związanych tematycznie ze Świętem Kota: 1 – 17 lutego
i Świętem Niedźwiadka: 20 – 28 lutego, w godzinach pracy Biblioteki

Bajanie na dywanie – środowe spotkania literacko-plastyczne dla dzieci
w wieku 4– 6 lat: 1, 8, 15, 22 lutego, godz. 17.00

Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dzieci na temat książek
z serii „Klasyka dla dzieci” Wydawnictwo Tandem: 7 lutego, godz. 17.00

Kreatywne warsztaty plastyczne dla dzieci i rodziców z cyklu Kleks:
Kartka walentynkowa: 13 lutego, godz. 17.00

Czytanie na dywanie w języku angielskim – bezpłatne zajęcia dla dzieci
i rodziców organizowane przez szkołę Early Stage: 27 lutego, godz. 17.00

Piątkowe Edu-Zabawy. Przyjdź i zagraj – spotkania z grami planszowymi:
3, 10, 17 i 24 lutego, godz. 14.00– 20.00

Bajkoczytajki z bohaterem – czytanie bajek połączone z zajęciami
plastycznymi i zabawami, propozycja dla grup przedszkolnych oraz dzieci
zapisanych indywidualnie. W lutym bohaterem spotkań będzie Percy,
postać z serii książek Nicka Butterwortha. Harmonogram spotkań
na stronie bpwlochy.waw.pl w zakładce „Kalendarz”.

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 22
ul. Ks. J. Chrościckiego 2, 02-421 Warszawa
Pałacyk Koelichenów, czasowe wejście od PKP Włochy
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.

22

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

Wypożyczalnia nr 30
ul. Ks. J. Chrościckiego 2, 02 -421 Warszawa
Pałacyk Koelichenów, czasowe wejście od PKP Włochy
+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.

30

Kurs komputerowy dla seniorów: 6, 20 i 27 lutego, godz. 10.00

Walentynki. Kurs języka migowego on-line „Ada miga”: 14 lutego
Zapraszamy na nasz profil FB, gdzie opublikujemy kurs w formie krótkich
filmików, pokazujących podstawowe i proste zwroty w polskim języku migowym!

Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki. Elena Ferrante ,,Genialna przyjaciółka”:
22 lutego, godz. 16.30
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Wypożyczalnia nr 17
Al. Jerozolimskie 200, 02-486 Warszawa
tel: +48 (22) 667 00 00, b17@bpwlochy.waw.pl

17

Ryzykowne kino – środowe seanse filmowe dla młodzieży 13+
oraz dorosłych: 1, 8, 15 i 22 lutego, godz. 17.30

Kino z plecakiem – sobotnie seanse dla dzieci: 4, 11, 18 i 25 lutego,
godz. 11.30

Klub młodych miłośników gier planszowych Rozegrani: „Potwory
Głodomory” – zajęcia dla dzieci w wieku 4 – 6 lat: 6 lutego, godz. 17:30

Warsztaty dla dzieci w wieku 5 – 7 lat z cyklu Kreatywni: Pomysłowe
zakładki: 13 lutego, godz. 17.30

Konwersacje językowe Pogaduchy po angielsku dla młodzieży
powyżej 16 r.ż. oraz dorosłych: 16 lutego, godz. 18.30

Zimowe seanse – seanse filmowe dla dzieci powyżej 6 r.ż.:
14 i 21 lutego 2023 o godz. 11.00 oraz 17 i 24 lutego, godz. 17.30

Warsztaty Sensoryczny Plac Zabaw Malucha: Jak na dłoni:
20 lutego, godz. 14.00

Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki. David Szalay „Turbulencje”:
23 lutego, godz. 18.30

Niezwykły świat książek – zajęcia dla dzieci w wieku 5 – 7 lat
w oparciu o książkę Åsy Lind „Piaskowy wilk”: 27 lutego, godz. 17.30

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.

Zapisy przyjmujemy pod numerem telefonu: (22) 667 00 00 lub mailowo,
pod adresem: b17@bpwlochy.waw.pl.
ZAPRASZAMY DO BIBLIOTEKI NA 200%!
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Wypożyczalnia nr 28
ul. 1 Sierpnia 36 a, 02-134 Warszawa
tel: +48 (22) 846 17 16, b28@bpwlochy.waw.pl

28

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.

Spotkania z bajką – zajęcia literacko-plastyczne dla grup przedszkolnych
oraz dzieci zapisanych indywidualnie: 2, 3, 9, 10, 16 i 17 lutego, godz. 9.15

Wystawa Spotkania z (nie)znajomymi pisarzami. Rodzinne i koleżeńskie
koligacje polskich pisarzy: Życie i twórczość Kiry Gałczyńskiej: 6 – 28 lutego

Wieczór z bajką, czyli głośne czytanie dzieciom w wieku 3-6 lat:
w każdy wtorek 7, 14, 21 i 28 lutego, godz. 17.00

Punkt Cyfrowego Wsparcia Seniora – bezpłatne porady cyfrowe
dla osób 60+: wtorki, godz. 15.15 – 19.15 (7, 14, 21 i 28 lutego);
środy (8 lutego), godz. 9.30 – 11.30

Wystawa Kochać, jak to łatwo powiedzieć… – różne oblicza miłości
w literaturze: 8 – 28 lutego

Czytanie na dywanie w języku angielskim – bezpłatne zajęcia dla dzieci
i rodziców organizowane przez szkołę Early Stage: 13 lutego, godz. 17.00

Jeśli nie wyjazd, to co? Ferioteka przy 1 Sierpnia, czyli otwarte warsztaty:
13 – 24 lutego, w godzinach pracy Wypożyczalni. W tym:
Kocha, lubi, szanuje… – 14 lutego Dzień Zakochanych – tworzenie kartek
walentynkowych: 13 – 17 lutego;
Wyznaj miłość (w) bibliotece – napisz, narysuj, stwórz życzenia
okołowalentynkowe: 13 – 24 lutego;
Ferie na planszy – kącik z „zimowymi” planszówkami: 13 – 24 lutego;
Kot, koteczek, kotunio… – świętujemy Dzień Kota: 17 – 24 lutego

Zajęcia kreatywne z cyklu CzytaMy – DziałaMY:
Robimy maski karnawałowe: 17 lutego, godz. 11.00 oraz
Zimowy teatr Kamishibai: 24 lutego, godz. 11.00

Koty – wystawa i sprzedaż rysunków autorstwa Karoliny Demir:
w Światowy Dzień Kota, 17 lutego, w godzinach pracy Wypozyczalni

Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki Latynoamerykańskiej:
Bernardo Guimarães „Niewolnica Isaura”, przekł. Dorota Walasek-
-Elbanowska: 20 lutego, godz. 18.00

Pracownia upcyklingu, czyli nowe życie gałganka.Międzypokoleniowe
warsztaty upcyclingowe: 22 lutego, godz. 17.00

Zapisy przyjmujemy pod numerem telefonu: (22) 846 17 16 lub mailowo,
pod adresem: b28@bpwlochy.waw.pl.
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Magiczne Kółeczka bezpłatne czwartkowe zajęcia literacko-plastyczne
dla dzieci: 2, 9, 16 i 23 lutego, godz. 17.00

Czytanie na dywanie w języku angielskim – bezpłatne zajęcia dla dzieci
i rodziców organizowane przez szkołę Early Stage: 6 lutego, godz. 17.00

Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki. O twórczości
Magdaleny Samozwaniec: 21 lutego, godz. 11.00

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

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

71

Zapisy przyjmujemy pod numerem telefonu: (22) 846 03 51 lub mailowo,
pod adresem: b71@bpwlochy.waw.pl.


