
SPOTKANIE Z JUSTYNĄ BEDNAREK
Justyna Bednarek to polska poetka, pisarka i ilustratorka. Pisze książki dla dzieci i młodzieży, ale w jej twórczości znajdziemy również 
literaturę obyczajową, romanse, publicystykę literacką i eseje dla dorosłych. Znana najmłodszym i  ich rodzicom przede wszystkim 
z książek, które weszły do kanonu lektur szkolnych, o przygodach dziesięciu skarpetek. Inne lubiane książki autorki to Pięć sprytnych 
kun, Babcocha, W to mi graj. Bajki muzyczne, cykl dla najmłodszych o Dusi i Psinku-Świnku i wiele historii publikowanych w znanej serii 
wydawniczej „Czytam sobie”.
Autorka otrzymała wiele nagród literackich, m.in. Warszawską Nagrodę Literacką, nagrodę Empiku „Przecinek i kropka”, nagrodę im. 
Kornela Makuszyńskiego czy tytuł Książki Roku Polskiej Sekcji IBBY za ostatnią cześć Skarpetek. Jej niesamowite opowieści ilustrują tak 
uznani artyści jak Daniel de Latour czy Józef Wilkoń.

Mieszka w Warszawie, ma troje dzieci, trzy psy, kota, dwie kury i dwa kaczory biegusy ;)

Spotkanie z Justyną Bednarek jest otwarte, skierowane do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz dorosłych miłośni-
ków twórczości pani Justyny. 2 czerwca / 18.00 / Filia Biblioteki im. Wacława Wernera w Otrębusach, ul.Wiejska1

O TYCH KSIĄŻKACH SIĘ MÓWI, CZYLI MAJOWE SPOTKANIA DKK
J. Czechowicz Winne: „To mroczna i bezkompromisowa opowieść o kobietach, które niosą w sobie poczucie winy za coś, za co nie 
są odpowiedzialne. Ale także przewrotna historia tego, że możemy nie być świadomi swojego poczucia winy. Że za winą idą zawsze 
wstyd i rozczarowanie. I tego w życiu bohaterek jest aż nazbyt wiele. […] To powieść o tym, że częścią naszej mrocznej spuścizny są 
fatalne zbiegi okoliczności, ale to, kim jesteśmy po nich, zależy już tylko od nas” (z opisu wydawcy). DKK Otrębusy / 13 maja

A. Valognes Przegwizdane: „Zabawna i pokrzepiająca książka, która przywraca wiarę w ludzi, poprawia nastrój i bawi do łez! […] Star-
szy pan całe dnie najchętniej spędzałby ze swoją psią towarzyszką Daisy, więc kiedy suczka bierze nogi za pas, mężczyzna ostatecznie 
traci chęć do życia… Zwłaszcza gdy dowiaduje się o przeprowadzce do domu starców, którą zaplanowała dla niego córka. Wydaje 
się, że gorzej już być nie może… Aż do dnia, w którym wyrośnięta dziewczynka i dziewięćdziesięciodwuletnia staruszka, pasjonatka 
informatyki, włamują się do jego domu i do jego serca” (z opisu wydawcy Sonia Draga). DKK Brwinów / 27 maja

WIECZÓR AUTORSKI Z JAKUBEM MAŁECKIM
Autor wielu opowiadań oraz powieści, m.in. bestsellerowych: Rdzy, Dy-
gotu oraz Śladów, nominowanych do Nagrody Literackiej NIKE. Laureat 
Złotego Wyróżnienia Nagrody im. Jerzego Żuławskiego, nominowany 
również do Nagrody Literackiej Europy Środkowej „Angelus” oraz Na-
grody im. Stanisława Barańczaka. W 2017 roku został laureatem stypen-
dium „Młoda Polska” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
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OŚRODEK KULTURY

NOWA WYSTAWA W GALERII NA GÓRCE 

Filia w  Otrębusach – po zakoń-
czonej inwentaryzacji zbiorów – 
ponownie otwiera się dla Czytel-
ników. Wszystkich stęsknionych 
zapraszamy tym bardziej, że 
w  galerii Na Górce, mieszczącej 
się właśnie w  naszej filii, moż-
na oglądać najnowszą wystawę 
malarską podopiecznych Doroty 
Płóciennik. Dzieci i młodzież z Ga-
lerii Pomysłów „Pasja” prezentują 
swoje prace pod tajemniczym 
tytułem „A rzeki klaszczą…”. Ser-
decznie zapraszamy.

Wystawę można oglądać do koń-
ca maja w  godzinach otwarcia 
filii w Otrębusach.

WIECZÓR Z BAJKĄ – WIELKI POWRÓT! 
Serdecznie zapraszamy najmłodszych czytelników na spotkanie z książ-
ką do Biblioteki Dziecięcej. Po dwóch latach od zawieszenia naszych 
czwartkowych Wieczorów znów się zobaczymy. Będą czytanki, zagadki 
i pogadanki. Spotkanie odbędzie się tradycyjnie o godzinie 17.30 w sie-
dzibie przy ul. Kościuszki 1e. Dodatkowo o godzinie 18.30 odbędzie się 
drugi Wieczór z  czytaniem w  języku ukraińskim. Zapraszamy chętne 
maluchy przybyłe do nas z Ukrainy.

WIECZORY
Z BAJKĄ

Z KALENDARZA BIBLIOTEKARZA
 12 maja / godz. 17.30 i 18.30 / Oddział dla Dzieci / Brwinów, ul. Kościuszki 1e

Wieczór z Bajką – spotkania z książką dla najmłodszych: głośnie czyta-
nie, zagadki, pogadanki  

 4–30 maja / w godzinach otwarcia biblioteki / Filia w Otrębusach, ul. Wiejska 1

„A  rzeki klaszczą…” – wystawa najnowszych prac autorstwa dzieci 
i młodzieży kształcących się w Galerii Pomysłów „Pasja” 

 13 maja / godz. 12.30 / Filia w Otrębusach, ul. Wiejska 1

Spotkanie klubu DKK: dyskusja o książce Jarosława Czechowicza Winne 

 13 maja / godz. 19.00 / sala Ośrodka Kultury OKej / Brwinów, ul. Wilsona 2

Spotkanie z pisarzem Jakubem Małeckim, autorem powieści m.in. Dżo-
sef, Ślady, Rdza, Saturnin

 27 maja / godz. 10.20 / sala Ośrodka Kultury OKej / Brwinów, ul. Wilsona 2

Spotkanie klubu DKK: dyskusja o książce Aurélie Valognes Przegwizdane 

 2 czerwca / godz. 17.00 / Filia w Otrębusach, ul. Wiejska 1

Spotkanie z pisarką Justyną Bednarek, autorką książek dla dzieci, m.in.
niezwykle popularnych Niesamowitych przygód dziesięciu skarpetek
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