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Niezbędnik wycieczkowy,

czyli próba ocalenia świata od wakacyjnej próżności
Anna Zajdel

instruktorka i trenerka działań edukacyjnych i artystycznych dla dzieci i młodzieży

Wakacje za rogiem. Wycieczki, pikniki, wyjazdy, kolonie, lato w mieście. Dzieci będą miały swój zasłużony odpoczynek, a rodzice – kołomyję. Jak co roku.
Grzmimy o ratowaniu globu przed śmieciami. Ekolodzy i edukatorzy dwoją
się i troją, by poszerzyć naszą wiedzę z zakresu dbania o środowisko, bo faktycznie jest ono jedno – innego nie będzie. Spróbujmy tego lata nauczyć się
czegoś nowego i spojrzeć na nasze indywidualne wybory wakacyjne nieco
szerzej. Spakujmy je wszystkie w jeden wór, wszystkie wybory wszystkich
nas z tej gminy. Znajdzie się tam dwadzieścia tysięcy wyjazdów, potrzeb,
batoników, plastikowych butelek, nowych ubrań, plecaków, wydanych pieniędzy, litrów benzyny, grillów, piłek, trampolin, basenów itd. Dobrze, bo
wakacje są raz w roku i trzeba się nimi ucieszyć, i w pełni je wykorzystać. Ale
zróbmy to z głową, żeby odcisk na Ziemi po naszych decyzjach nie był większy niż dotychczas. Żeby wakacyjny wyjazd był czymś, co z czystym sumieniem wspomnimy jako wspaniałą przygodę bez nadużyć względem wspólnej planety. Mamy wpływ na kilka rzeczy! Możemy robić tylko naprawdę
niezbędne zakupy, a kupując sprzęt turystyczny czy sportowy, możemy
wybrać taki, który posłuży nam przez lata. Śmieci możemy segregować także na wyjazdach. Kupując pamiątki, róbmy to z refleksją – dużo pamiątek
w turystycznych miejscach w Polsce jest produkowanych w Chinach, często
przez dzieci lub w nieludzkich warunkach. Wspierać należy lokalne przedsiębiorstwa i produkty. Zwiedzając inne miasta/kraje, trzeba traktować ich
mieszkańców z szacunkiem, a wcześniej poczytać o tradycji i kulturze danego miejsca. Usiąść i pomyśleć przed gorączkowym pakowaniem trzech
waliz, może jedne trampki wystarczą? A kiedy znajdziemy się w hotelu
– korzystać z jednego ręcznika, oszczędzać wodę i prąd, a obsługę trakto-

Trzy Drogi Do Wyjścia Na Zero

wać z godnością. Aby cieszyć się urlopem, nie musimy zapominać, że jesteśmy odpowiedzialni za świat, w którym żyjemy.
Jeśli posyłamy dzieci na zorganizowane wycieczki lub półkolonie (np. OKejowe Lato w mieście lub półkolonie na Orliku), pamiętajmy żeby:
· nie dawać dziecku zbyt dużej ilości jedzenia na wycieczkę. Drugie śniadanie można zapakować w wielorazowy pojemnik, a wodę – w wielorazową
butelkę; starajmy się nie używać jednorazowych opakowań;
· o ile to możliwe, nie dawać dziecku telefonu komórkowego i innych sprzętów elektronicznych – są to przedmioty, które łatwo zgubić, a zabawy nimi
często przeszkadzają w prowadzeniu zajęć, absorbując uwagę dziecka;
można się umówić z opiekunem na telefon o określonej porze, a jeśli zajdzie
taka potrzeba, opiekun sam zadzwoni do rodzica;
· nie dawać dziecku zbyt dużej ilości pieniędzy – można porozmawiać z innymi rodzicami/opiekunami i umówić się na określoną kwotę, dzięki czemu
żadne dziecko nie będzie się czuć pokrzywdzone;
· sprawdzić plan wycieczki i pogodę oraz dopasować do tego ubrania; pamiętać o przeciwsłonecznym nakryciu głowy, kremie z filtrem, wygodnych
butach i kurtce przeciwdeszczowej.
Niech to lato będzie więcej niż urlopem, wycieczką, piknikiem. Niech stanie się symbolem odpoczynku i zmniejszenia ilości niepotrzebnych rzeczy,
śmieci i napędzanych konsumpcją potrzeb. Niech znajdzie się chwila na refleksję i na bezcelowe pogapienie się w niebo, a nie w tablet.

Trzy przyjaciółki wynajmujące wspólne mieszkanie wiodą spokojne, studenckie życie. Przynajmniej do czasu, gdy dopada je
nagły i niespodziewany kryzys
finansowy. Dziewczyny mają
trzy dni, żeby wyjść z długów
i zachować dach nad głową.
Czy sobie poradzą?
występują:

Zuzanna Barzan
Weronika Kosowska
Gabriela Maliborska-Szmulewicz
Przemysław Falkowski
obsługa techniczna:

Sabina Wróbel
reżyseria:

Paweł Remez

Grupa Teatralna LAMPAKA
23 czerwca
godz. 19.00
Scena Kameralna OKej
Wilsona 2_Brwinów
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Ziołowy Zakatek
' subiektywnie

Anna Czeremcha

Zastanawiam się czasem, jak to jest znać wszystkie zioła, jakie rosną w naszym
klimacie, wszystkie rośliny lecznicze, chwasty do jedzenia i do odstraszania much,
mrówek i demonów. Jak to jest znać wszyściutkie drzewa, krzewy i kwiaty pełne
substancji czynnych i wiedzieć, do czego i jak ich używać. Wyobrażam sobie, że
wciąż byłoby mi mało i nie dość, że chciałabym to całe dobro mieć wokół siebie, to
jeszcze musiałabym mieć ze dwieście lat życia, żeby tego wszystkiego spróbować.

10 czerwca
OFICJALNE OTWARCIE

X EDYCJI
FESTIWALU
OTWARTE OGRODY

SETNA ROCZNICA URODZIN
WACŁAWA KOWALSKIEGO
dystrybucja monet
upamiętniających aktora
20.00

koncert zespołu DAAB
21.00
[Park Miejski, Brwinów]
11 _ 12 czerwca
Niniejszym przyznaję się, że choć Ziołowy Zakątek wizualnie mnie zaskoczył (zaraz powiem dlaczego), to marzę,
by się tam urodzić, by przebywać wsród tego bogactwa natury i móc oferować ludziom dobrodziejstwo zielarskie,
warsztaty i spacery edukacyjne. Mieć dziesiątki hektarów lasu i ogrodu. Niechby tylko był bardziej dziki. Albo chociaż trochę bardziej dziki niż jest. Bo Ziołowy Zakątek to właściwie zadbany ogród botaniczny z wielkim centrum
wszystkiego, co w jakikolwiek sposób kojarzy się z kulturą Słowian i samym Podlasiem. Czyli obok wielu przeniesionych starych domów pełnych współczesnych zdobień oraz ścieżek edukacyjnych o tradycji regionu, można zobaczyć współczesny kamienny krąg i pomnik Światowida jako imitacje dawnych miejsc kultu. Jak dla mnie trochę za
dużo przepychu turystycznego – miejsce traci na uroku przez ten swoisty słowiański Disneyland. A obok rodzimej
bylicy boże drzewko rośnie wrotycz balsamiczny, niewystępujący naturalnie w naszym klimacie – może niech rośnie, jeśli mu dobrze? W końcu wiele odmian roślin to gatunki zawleczone z innych kontynentów i dziś uważane
za nasze.

Ziołowy Zakątek odwiedziłam wraz z OKejową grupą UKW i oprócz ogrodu, zwiedziłam pomieszczenia produkcyjne firmy Dary Natury, m.in. w olejarnię i pakowalnię. Wzięłam także udział w bardzo emocjonującym procesie
powstawania nalewek ziołowych. Każda osoba uczestnicząca w wycieczce przyrządziła swoją autorską nalewkę na
wybranych wyciągach ziołowych. Nie trudno sobie wyobrazić ponad 40 osób wirujących pośród zaklętych mikstur
zamkniętych w tajemnych butlach. Przewodniczka karmiła nas opowieściami i ciekawostkami o magicznym zastosowaniu ziół. Można było zwiedzić chatkę á la domek Baby Jagi (podobno zbudowana z drewna pochodzącego
z domu prawdziwej szeptuchy z Korycin), wkoło której wisiały czaszki i kości różnych zwierząt. Moimi łupami przywiezionymi z tej podróży stały się kwiaty arcydzięgla zerwane w deszczu. Zrobię z nich tajemny dekokt...

PLENER MALARSKI Brwinów 2016
4_15 lipca

poniedziałki środy piątki
11.00_13.30
zapisy i informacje

Wilsona 2_OKej / 22 729 34 15 / 501 56 25 47

FESTIWAL
OTWARTE OGRODY

WG PROGRAMU
14 czerwca
IV BRWINOWSKA
SPECOLIMPIADA
POD PATRONATEM BURMISTRZA
[ORLIK, ul. Szkolna 39, Żółwin]
16 czerwca
DĘBOWY LIŚĆ
Przegląd Twórczości
Osób Niepełnosprawnych
[OWCA, ul. Cyprysowa 4, Owczarnia]
18 czerwca
KONCERT GITAROWY UCZNIÓW
BEATY MAKAREWICZ
[Świetlica OK, ul. Krótka 10, Otrębusy]
19 czerwca
PORANEK MUZYCZNY
koncert muzyki poważnej
dla dzieci
[Świetlica OK, ul. Krótka 10, Otrębusy]
11.00
22 czerwca
UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU
AKADEMICKIEGO BUKW
[OWCA, ul. Cyprysowa 4, Owczarnia]
16.00
23 czerwca
TRZY DROGI
DO WYJŚCIA NA ZERO
spektakl grupy teatralnej
LAMPAKA
[OKej, ul. Wilsona 2, Brwinów]
19.00
27 czerwca

LATO w MIEŚCIE_START!

Gminny Ośrodek Kultury OKej
Wilsona 2 , 05-840 B r w i n ó w
email: o k @ o k . b r w i n o w . p l
telefon: (22)
729
59
34
faks:
(22)
729
34
15
h t t p : // w w w . o k . b r w i n o w . p l
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PIĄTEK, 10 CZERWCA

4 TALENTY SĄ WŚRÓD NAS

1 OTWARCIE X EDYCJI FESTIWALU / 20.00

W parku przy pałacyku Toeplitza odbędzie się kiermasz książek i rękodzieła,
a także prezentacja wystaw („Perełki architektoniczne” Tadeusza Stachowicza, „Ptaki”, książki „Otrębusy i okolice”, „Aktor Wacław Kowalski, mieszkaniec Brwinowa”). Nie zabraknie spotkań z książkami: bajki dla najmłodszych,
a dla starszych — „Sami swoi. Na planie i za kulisami komedii wszech czasów” Dariusza Koźlenki. Szczyptę egzotyki dodadzą pokazy tańca brzucha
(o godz. 10.30 oraz 11.00), malowanie tatuaży henną i pokaz slajdów „Turcja,
kraj Sulejmana Wspaniałego”.

DAAB_KONCERT / 21.00

Jak śpiewa DAAB w swojej piosence: „W moim ogrodzie, gdzie czas leniwy
powolną strugą płynął wytrwale (...) aż pewnej nocy puściły lody, ogrodu serce mocniej zabiło, przyszłaś, nabrałaś źródlanej wody i napoiłaś, a wszystko
ożyło”. Tak rozpocznie się w Brwinowie jubileuszowa 10. edycja Festiwalu
Otwarte Ogrody. Na scenie w Parku Miejskim wystąpi legenda polskiego reggae — zespół DAAB.

Park Miejski, BRWINÓW / 20.00

Biblioteka Publiczna im. W. Wernera
przy Toeplitzówce, ul. Wiejska 1, OTRĘBUSY / 10.00_12.00

5 DZIECIAKI SADZENIAKI W OGRODZIE U ŻÓŁWIKÓW
SOBOTA, 11 CZERWCA

2 MALOWANY WÓZEK
Malowany wózek, para siwych koni... O tych pięknych zwierzętach opowie
instruktor jeździectwa ze stowarzyszenia Szarża. Będą przejażdżki na kucykach, wystawa prezentująca konie w malarstwie i fotografii oraz wspólne
malowanie drewnianego wozu. Dla najmłodszych przygotowano „poczytanki”
— dzieci poznają przepiękne bajki i opowiadania, których bohaterami są konie.

Galeria Pomysłów PASJA i Stowarzyszenie Jeździeckie SZARŻA
ul. Szarży 3, KANIE (Popówek) / 09.00_14.00

3 MOTYLE I TYLE
W Galerii ArtWilk można będzie nie tylko obejrzeć wystawę różnorodnych
prac Marii i Jerzego Wilków, lecz także spróbować swoich sił w działaniach
artystycznych. W zajęciach na miejscu mogą wziąć udział młodsi i starsi,
już tworzący i zupełnie początkujący. W godz. 13.00―14.30 gospodarze zapraszają na warsztaty malowania techniką akwarelową. Wcześniej, w godz.
11.30―13.00, będzie można wziąć udział w warsztatach ceramicznych prowadzonych przez Annę Kasperkiewicz. Temat przewodni tego dnia: motyle.

Galeria ARTWILK
ul. Grodziska 18, OWCZARNIA / 10.00_16.00

O pełnych godzinach (11.00, 12.00 i 13.00) rozpoczynać się będą ekologiczne
zajęcia edukacyjne dla najmłodszych. Czas między nimi wypełni dzieciom
wspólna zabawa, m.in. malowanie buziek, wyplatanie wianków, majsterkowanie. Rodzice będą mogli skorzystać z konsultacji specjalistów: gimnastyki
korekcyjnej i kompensacyjnej oraz pedagoga i logopedy.

Fundacja Projekt Żółwin
ul. Nadarzyńska 63B, ŻÓŁWIN / 10.30_14.30

6 NAUKOWO DOŚWIADCZALNIE – OGRÓD LEONARDA
DA VINCI

Poznaj tajemnice Leonarda da Vinci – malarza, architekta, naukowca... Dzieci
zmierzą się z intrygującymi zagadkami. Czy to, co widzisz, jest naprawdę
takie, jak widzisz? Nowe perspektywy, złudzenia optyczne, proporcje i szukanie „złotego środka” — w tym ogrodzie każdy może stać się człowiekiem
renesansu.

Świetlica OKej, ul. Krótka 10, OTRĘBUSY / 11.00_14.00

7 I BYŁO ŚWIĘTO – MAGICZNY OGRÓD DLA DZIECI

Magiczna Kraina zaprasza dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
wraz z rodzicami na warsztaty artystyczne rozwijające wyobraźnię, kreatywność, poczucie rytmu oraz sprawność ruchową oraz zabawy sportowe. W programie znajdą się także zabawy przybliżające dzieciom postacie filmowej
trylogii „Sami swoi”, m.in. warsztaty plastyczne — malowanie „Kargulowej
Mućki”, lepienie naczyń z gliny na Kargulowo-Pawlakowy płot, tkanie na kanwach u Mani i Anielci. Nie zabraknie również pokazu karate (11.30―12.30)
i animacji tanecznych (12.30―13.10). Zapraszamy do twórczej zabawy!

Niepubliczne Przedszkole Magiczna Kraina
ul. Borkowa 27, BRWINÓW / 11.00_14.00
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8 ZIMOZIELONY OGRÓD Andrzeja Zawadzkiego

Ogród to wspaniałe hobby! Warto skorzystać z wiedzy doświadczonego ogrodnika i poznać bliżej zimozielone rośliny liściaste, które można uprawiać w naszym klimacie. Warto też dowiedzieć się o istnieniu Ogrodowej Mapy Polski,
prezentującej ogrody botaniczne, parki, arboreta itp.

ul. Lilpopa 42, BRWINÓW / 11.00_13.00

9 PSI OGRÓD

Przyjdźcie ze swoimi czworonożnymi przyjaciółmi do Psiego Ogrodu! Będzie
można tam zobaczyć wystawę zdjęć z sesji fotograficznej do albumu „Psy
Trójmiasta Ogrodów”. Organizatorzy zapewniają poczęstunek: dla zwierzaków — świeżo gotowana wołowina z ryżem, marchewką, słonecznikiem i siemieniem lnianym, a dla opiekunów — domowy sok z czarnego bzu z lodem
i świeżą miętą.

Bracia Chart i Fundacja LAS
ul. Sportowa 13, BRWINÓW / 11.00_13.00

11 III ŻÓŁWIŃSKIE SPOTKANIA LITERACKIE
– JÓZEF MACKIEWICZ

Kim był Józef Mackiewicz? Pisarz i publicysta, bezkompromisowy antykomunista. W 1943 r. był jednym
z obserwatorów ekshumacji prowadzonych w Katyniu,
po wojnie pozostał i działał na emigracji. Jego życie
i twórczość to temat III Żółwińskich Spotkań Literackich, które odbędą się w tym roku na terenie Zespołu
Szkół w Żółwinie.
W programie są krótkie wykłady Krzysztofa Polechońskiego, Włodzimierza Domagalskiego i Mirosława Cinkowskiego, pokaz filmu „Tylko prawda jest ciekawa”
oraz występ aktorów — Wojciecha Bartoszka i Piotra
Cyrwusa – w ramach akcji „Wszyscy czytają Mackiewicza”.
Żółwińskie Spotkania zakończy piknik, któremu towarzyszyć będzie kiermasz
książek, prezentacja audiobooków wydawnictwa Wolne Dźwięki oraz wystawa książek Józefa Mackiewicza wydanych w podziemiu.

Zespół Szkół, ul. Szkolna 39, ŻÓŁWIN / 12.00_16.00

12 LUDWINÓWKA

Willa Ludwinówka ma długą i ciekawą historię. Dom został zbudowany
w 1912 r. przez Ludwika Sienkiewicza. Będzie można zwiedzić ogród otaczający Ludwinówkę oraz wystawę artystów z nią związanych. Swoje ceramiki,
rzeźby, obrazy i fotografie pokażą: Elżbieta Szlubowska, właścicielka willi
i prawnuczka jej budowniczego, oraz Teresa Cichocka, Joanna Nodzykowska-Szarkowska, Magda Schreiber, Jarosław Madeja. O godz. 15 rozpoczną się
warsztaty ceramiczne prowadzone przez rzeźbiarkę Joannę Nodzykowską-Szarkowską.

Stowarzyszenie SARNA
ul. Szkolna 20, BRWINÓW / 14.00_18.00

10 SMOCZY (O)GRÓD
Na dzieci czeka wiele atrakcji:
spotkanie ze Smokiem Mazowieckim i gra terenowa z poszukiwaniem smoczego skarbu,
spektakle „Calineczka” oraz
„Przygody króla Gucia
i króla Maciusia”,
a także prezentacja zbroi
rycerskich. Wszyscy mogą przyjść
w przebraniach. Mile widziane
smoki, królewny i książęta.

Świetlica ŚOPS Brwinów
ul. Grodziska 31, BRWINÓW / 12.00_15.00
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13 JEDWABNY SZLAK MILANÓWKA I OKOLIC

Długą i ciekawą historię dworu w Żółwinie przypomni wystawa opracowana
przez Grażynę Adamską. Teraz dwór stał się jednym z punktów na Szlaku
Jedwabnego Milanówka i Okolic. W latach 40. XX w. dwór znalazł się w posiadaniu rodzeństwa Stanisławy i Henryka Witaczków, twórców Centralnej Doświadczalnej Stacji Jedwabniczej w Milanówku. Założyli tu plantację morwy
i prowadzili szkolenia z hodowli jedwabników. Znacjonalizowany po wojnie
dwór aż do 1997 r. stanowił ośrodek hodowlany i doświadczalny polskiego
jedwabnictwa. O godz. 15.30 i 17.30 będzie można wysłuchać opowieści przewodnika o działalności Stanisławy i Henryka Witaczków (nie będzie możliwości zwiedzania dworu).

Stowarzyszenie Muzeum Jedwabnictwa Milanowskiego
Dwór w Żółwinie, ul. Nadarzyńska 21, Żółwin / 15.00_18.00

16 W KOSZAJCU SAMI SWOI

Kłótnie Kargula i Pawlaka, bicie garnków,
rwanie koszul, kapela, dechy do tańca,
ciasto drożdżowe i chleb z własnego
wypieku — swojskie zwyczaje i filmowe
cytaty z zabawnej historii Sylwestra
Chęcińskiego „Sami swoi”, w której jedną
z głównych ról kreował Wacław Kowalski
— aktor, wieloletni mieszkaniec Brwinowa, którego setną rocznicę urodzin obchodzimy w tym roku.
Do tańca na dechach zagra Kapela Dorosza. Zespół kultywuje wiejskie tradycje muzyczne Mazowsza. Gra energetyczne tradycyjne tańce, rozbrzmiewające na wiejskich zabawach i weselach w czasach młodości naszych dziadków
i pradziadków. Harmonia pedałowa, skrzypce i bębenek to autentyczne, zabytkowe instrumenty.

Fundacja WIEŚWIEJAK, Zielony Zakątek, KOSZAJEC / 18.30_21.30

14 BABCIA NA JABŁONI

Pełne uroku przedstawienie dla dzieci, rodziców i dziadków. Wszak babcia to
tak cudowna osoba, że gdyby jej nie było, trzeba by ją wymyślić! Wymyślona
babcia posiedzi z tobą na gałęzi jabłoni, pojeździ na karuzeli, zabierze na
przejażdżkę guzikowym samochodem i popłynie żaglowcem do Indii. Z babcią
nic nie jest straszne: ani spotkanie z groźnym tygrysem, ani z bandą korsarzy.
Babcia ma głowę zawsze pełną pomysłów, a torbę — pełną niespodzianek.
Szykuje się świetna zabawa!

Teatr Uniwersytetu Każdego Wieku
Dworek Zagroda, ul. Grodziska 57, BRWINÓW / 16.00_17.00

15 OGRÓD PAŃSTWA WERNERÓW

Muzyka i teatr, czyli utwory fortepianowe Fryderyka Chopina w wykonaniu
Łukasza Nagórki, oraz spektakl „Donna Kamelia”, według opowiadania Stanisława Kowalewskiego, w reżyserii Waldemara Matuszewskiego. W monodramie wystąpi aktor Jacek Zienkiewicz. Pasjonat historii i regionalista Grzegorz
Przybysz opowie o Brwinowie z czasów przedstawionych w „Donnie Kamelii”.
Dwudziestolecie międzywojenne, mała miejscowość, niewielka stacyjka przy
linii Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej. Sielanka przerwana przez dramatyczne
wydarzenia II wojny światowej. W ogrodzie otaczającym willę będzie można
zobaczyć obrazy dwóch artystek — Elżbiety Kwiatkowskiej i Elżbiety Gładkowskiej.

ul. Słoneczna 3, BRWINÓW / 16.00_18.00

17 BOLESŁAW JABŁOŃSKI – ORNITOLOG I POLARNIK
Spotkanie z niezwykłym mieszkańcem
Otrębus: długoletnim pracownikiem Instytutu Zoologii PAN w Warszawie, wybitnym polskim ornitologiem i uczestnikiem
trzech wypraw antarktycznych do stacji
im. Arctowskiego, a jednocześnie działaczem opozycji demokratycznej, który
w czasie stanu wojennego nie tylko sprowadzał z Zachodu sprzęt poligraficzny,
lecz także udostępnił własne mieszkanie
na potrzeby podziemnej Oficyny Wydawniczej Rytm.

zaprasza Sołectwo Otrębusy
skwer przy stacji WKD
OTRĘBUSY / 19.00
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18 WIOSKA INDIAŃSKA

Szkoła języka angielskiego Helen Doron English zaprasza wszystkich, małych i dużych,
na spotkanie z Indianami Ameryki Północnej. Chcecie zajrzeć do indiańskiego tipi,
zobaczyć, jak rozpala się ogień krzesiwem,
poznać indiańskie legendy i z bliska obejrzeć pióropusz? Razem z nami nauczycie się
także indiańskiego tańca POW WOW.
Serdecznie zapraszamy!

22 ARTYSTYCZNY OGRÓD STOWARZYSZENIA SARNA

Park stanie się ogrodem artystycznym: w Uliczce Artystów zaprezentują
swoje wyroby twórcy obrazów, rzeźb i biżuterii. O godz. 15.00 grupa „Kiosk
Ruchu” wystawi spektakl „Taniec na Kartki”. Godzinę później odbędzie się
pokaz mody z szalonych lat 50.i 90. XX w. Przewidziano konkursy: na najciekawszy strój oraz — dla dzieci — na projekt ubrania na miarę naszych czasów
i fantazji. Będzie sesja zdjęciowa z modelkami na tle ścianki, starych samochodów, przepięknej scenerii. O godz. 17.00 rozpocznie się koncert zespołu
„MASŁO” — muzyka inspirowana polskim rockiem lat 80.

Park Miejski, BRWINÓW / 14.00_18.00

Szkoła Helen Doron
Park Miejski, BRWINÓW / 11.00_15.00

19 JERA ŚWIAT WSPIERA
Wszystko, co związane
z ekologią: warsztaty ogrodnicze, wymiana nasion i sadzonek,
budowanie hotelu dla
dzikich zapylaczy, wystawa owadów, ekologiczna bajka i rozmowy
o ochronie środowiska,
degustacja ekologicznych potraw i napojów.

Ekologiczny Ogród Fundacji JERA
ul. Orzeszkowej 8, BRWINÓW / 11.00_18.00

20 KWIATY NA JEDWABIU

Serdecznie zapraszamy na wstawę malarstwa na jedwabiu Barbary Nadziei. Inspiracją do tworzenia w tej dość nietypowej technice jest piękno otaczającej nas
przyrody, w tym głównie kwiatów, które
artystka szczególnie sobie upodobała.
W trakcie trwania plenerowej wystawy
chętni będą mogli zapoznać się z techniką
malowania na jedwabiu oraz spróbować
swoich sił podczas miniwarsztatów.

23 PRZEGLĄD MAŁYCH FORM TEATRALNYCH

„Załóż kapcie” klasa IIc gimnazjum, „Epidemia” klasa Ib i IIc gimnazjum,
„Jędrzej jeżyk” klasa IVc szkoła podstawowa, „Fabryka indywidualności” klasa Vb szkoła podstawowa — przedstawienia pod opieką Beaty Wiśniewskiej;
„Pomieszanie z poplątaniem, czyli w krainie bajek” klasa Vc pod opieką
Grażyny Kozielewskiej; „O miłości wierszami Szymborskiej” pod opieką Anny
Wierzchowskiej-Goyke;

Towarzystwo Przyjaciół Brwinowa
Dworek Zagroda, ul. Grodziska 57, BRWINÓW / 15.00

ogród artystyczny E. P. Piechal
ul. Słoneczna 19, BRWINÓW / 12.00_16.00

21 FESTYN RODZINNY

Masa atrakcji dla najmłodszych i całych rodzin! Na festynie Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP w Otrębusach, organizowanym przy wsparciu Rady Rodziców, będzie można zobaczyć robota wykonanego z 38 tys. nakrętek i inne eksponaty z wystawy figur stalowych, wozy
strażackie, ogromną SKANIĘ i zabytkowe samochody z Muzeum w Otrębusach.
Dzieci będą mogły wziąć udział w zabawach organizowanych w wielu kącikach:
„naukowych”, sportowych, językowych i artystycznych. Będą przejażdżki na
kucykach i pokazy wyszkolonych psów „pracujących” w izbie celnej.
Nie zabraknie też pokazów udzielania pierwszej pomocy.
Podczas festynu odbędzie się zarówno loteria fantowa,
jak też licytacja atrakcyjnych nagród, której część
poprowadzą wspaniali aktorzy i zarazem
mieszkańcy Brwinowa — Dorota Chotecka
i Radosław Pazura. Do wygrania m.in.:
sprzęt AGD, rower górski, zaproszenia na kolacje,
karnety do klubu fitness, bilety do teatru
oraz wiele innych atrakcyjnych nagród!

Przedszkole Niepubliczne
Sióstr Służebniczek NMP
skwer przy kościele
ul. Sadowa 14, OTRĘBUSY
/ 13.30_17.30

24 OGRÓD MUZYCZNY Marioli i Macieja Laskowskich

W ognistych rytmach hiszpańskiego flamenco, z nawiązaniem do paso doble,
corridy i operowej Carmen — tak zaprezentuje się Małgorzata Wilczyńska,
tancerka i choreograf, zaś Maja Olenderek wystąpi w towarzystwie gitarzysty Wiktora Stokowskiego z recitalem najpiękniejszych hiszpańskich piosenek.
Będą to zarówno romantyczne ballady, jak i pełne temperamentu utwory,
przygotowane specjalnie na tę okazję w nowych aranżacjach.

ul. Okopowa 6, BRWINÓW / 17.00_18.00

