
1 WystaWa malarstWa marii i Jerzego Wilk 
Odwiedzając pracownię ArtWilk znajdującą się pośród potoków i lasów, będzie można przenieść 
się w magiczny świat i obejrzeć wystawę malarstwa Marii i Jerzego Wilk. To, co tworzą założy-
ciele pracowni, jest wynikiem obserwacji przyrody, doświadczeń realnego życia, emocji, fanta-
zji, poszukiwań ciekawego światła i koloru. 
Galeria ArtWilk
ul. Grodziska 18, OWczArniA / 10.00_16.00

2 plenerowy breakfast po amerykańsku
Podczas śniadania na trawie w parku będzie można zasmakować w daniach kuchni amerykań-
skiej. Wśród atrakcji quiz ogólnej wiedzy o Stanach Zjednoczonych z nagrodami, wystawa plaka-
tów/infografik z zabawnymi ciekawostkami, wystawa malarstwa na tkaninie uczniów Marzenny 
Jacniackiej z pracowni plastycznej ze Świetlicy OKej w Otrębusach. Dla miłośników książek sto-
isko biblioteki zaprezentuje literaturę amerykańską. W tle zabrzmi amerykańska muzyka z lat 50.
Biblioteka Publiczna im. W. Wernera
oraz OKej Brwinów i Plenerowy Breakfast
Park przy Toeplitzówce, ul. Wiejska 1, OTręBusy / 10.00_15.00

3 Jera świat wspiera 
Zielony miejski ogród, w którym wspólnie posadzimy zioła, warzywa i owoce. W cieniu drzew 
uszyjemy i ozdobimy eko-torby na zakupy. Z kostek słomy zbudujemy amfiteatr, w którym opo-
wiemy bajkę o ekologii dla najmłodszych, a starszych zaprosimy do wysłuchania fragmentów 
książki „Sekretne życie drzew”. Gościom zaproponujemy świeżo wyciskane soki i ciasta.
Fundacja Jera i Wańka Wstańka
ul. Orzeszkowej 8 m. 1, BrWinÓW / 10.00_15.00

4 rodzinny reJs na oceany marzeń
Rejs rozpocznie się od malowania tatuaży i nauki węzłów żeglarskich (godz.11.00). Od godz. 
12.15 rejs poprowadzi zespół „Zejman i Garkumpel”, który zachwyci słuchaczy autorskimi tek-
stami rodem z morskich opowieści.
Fundacja Projekt Żółwin
ul. nadarzyńska 63A/B, ŻÓłWin, w bezpośrednim sąsiedztwie niepublicznego 
Przedszkola Żółwiki / 11.00_14.00

5 malowanie na śniadanie z pasJą
Galeria Pomysłów Pasja serdecznie zaprasza najmłodsze dzieci na warsztaty malarskie pt. „Ma-
lowanie na Śniadanie”. Wspólnie będziemy obserwować przyrodę, a zainspirowani jej urodą 
stworzymy małe dzieła. Po warsztatach malarskich dzieci z pracowni Pasja zaproszą wszystkich 
na wystawę pt. „Cztery Pory Roku”, która będzie dostępna do zwiedzania przez cały dzień.
Galeria Pomysłów PAsJA 
Dworek zagroda, ul. Grodziska 57, BrWinÓW / 12.00_14.00

6 przegląd małych form teatralnych
„Królewna Śnieżka” klasa IVa, szkoła podstawowa, „Żywa historia klasy” IIa i IIIa gimnazjum 
przedstawienia pod opieką Anny Goyke; „Sami swoi” klasa VIc szkoła podstawowa pod opie-
ką Grażyny Kozielewskiej; „Hipokracja” klasa IIb i IIIc gimnazjum (w spektaklu wykorzystano 
fragmenty dramatów S. Mrożka, scenariusz Witold Wojciechowski i Beata Wiśniewska); „Met-
komania” klasa Vc scenariusz – uczniowie Vc i Beata Wiśniewska; „Wakacje.pl” klasa VIb szkoła 
podstawowa, scenariusz Zofia Żmigrodzka i Beata Wiśniewska. Po występach młodych aktorów 
dla wszystkich wspólne ognisko.
Towarzystwo Przyjaciół Brwinowa
Dworek zagroda, ul. Grodziska 57, BrWinÓW / 15.00

7 Psi ogród
Czy możecie sobie wyobrazić Brwinów bez psów? Chyba nie. Podejrzewamy też, że jak wielu 
właścicieli czworonogów, tak wiele pytań co do ich karmienia i wychowania. Dlatego Bracia Chart 
(marka Fundacji LAS) razem z DOGadajciesię zaprasza do Psiego Ogrodu. Razem z psim behawio-
rystą postaramy się odpowiedzieć nawet na najdziwniejsze pytania.
Usiądźmy przy stole lub na trawie z naszymi psami i porozmawiajmy o nich. Zapraszamy do 
wspólnej zabawy, a na koniec na mały poczęstunek dla psów.
Bracia chart i Fundacja LAs
ul. sportowa 13, BrWinÓW / 15.00_17.00

8 tradycyJnie i tanecznie w koszaJcu
Kapela, dechy do tańca, ciasto drożdżowe, chleb z własnego wypieku i ta sąsiedzka atmosfera to 
atrakcje, w jakich będzie można wziąć udział w Koszajcu. Do tańca zagra kapela Dorosza, która 
kultywuje tradycje muzyczne wschodniego i południowo-wschodniego Mazowsza, w repertuarze 
m.in. polki i walczyki rodem z przedwojennych wiejskich wesel i potańcówek. Zabrzmią też ma-
zurki i oberki oraz fokstroty w wykonaniu kapeli Niwińscy i Stachura.
Fundacja WieśWieJAK, mieszkańcy i sympatycy Koszajca
zielony zakątek, KOszAJec / 18.30_21.30

9 motion trio
MOTION TRIO łamie totalnie dotychczasowe myślenie o muzyce akordeonowej. Francuski dzien-
nik LE MONDE pisze: „Trio polskich akordeonistów drwi z wszelkich przyzwyczajeń i tradycyjnego 
sposobu gry na akordeonie (...).” 
Janusz Wojtarowicz, Paweł Baranek i Marcin Gałażyn to wyjątkowej klasy muzycy współpracują-
cy m.in. z takimi tuzami jak Krzysztof Penderecki, Henryk Mikołaj Górecki, czy z nieco innej baj-
ki – Bobby McFerrin – lista, nie bez powodu, jest naprawdę długa. I trzeba nieskromnie przyznać, 
że po Carnegie Hall, L.A., trafiają właśnie do nas, na nasze Ogrody… 
OKej Brwinów 
ul. Wilsona 2, BrWinÓW / 18.00

10 aleJa drzeW
Stowarzyszenie SARNA, które w tym roku obchodzi 10-lecie swojej działalności, zaprasza do 
parku w Brwinowie, gdzie w otoczeniu zieleni będzie można obejrzeć wystawę obrazów miejsco-
wych artystów pt. „Krajobraz przed” oraz wystawę zdjęć „Krajobraz po”. O godz. 14 rozpocznie 
się spektakl pt. „Koło” w wykonaniu teatru ruchu Kiosk Ruchu, działającego przy Centrum Kultu-
ry i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej.   
stowarzyszenie sArnA
Park Miejski, BrWinÓW / 10.00_15.00

11 koncert gitaroWy
Koncert gitarowy uczniów Beaty Makarewicz.
świetlica OKej, ul. Krótka 10
OTręBusy / 11.00

12 opera wśród zieleni 
Hanna, Jadwiga, Stefan, Zbigniew i Skołuba to postaci ze słynnej opery Moniuszki pt. „Straszny 
dwór”, której skróconej wersji będą mogli wysłuchać goście ogrodu państwa Wernerów. Dwoje 
tancerzy zatańczy słynnego mazura oraz wstawki baletowe. Muzyce będzie towarzyszyła plene-
rowa wystawa malarstwa, a po koncercie na gości będzie czekał poczęstunek w ogrodzie…
Ogród państwa Wernerów
ul. słoneczna 3, BrWinÓW / 12.00

13 ludowe fiku-miku
Rodziny z dziećmi będą mogły wziąć udział we wspólnym śpiewaniu piosenek ludowych, grach 
i zabawach ludowych oraz w wiciu wianków. W programie również występ taneczno-wokalny 
dzieci i kącik fotograficzny „w ludowej krasie”.

świetlica śOPs
ul. Grodziska 31, BrWinÓW / 12.00

14 ogród Pszczeli
Zapraszamy dzieci na warsztaty pszczelarskie z udziałem żywych pszczół – bezpieczne zarówno 
dla owadów, jak i uczestników. Dowiecie się wielu ciekawych faktów z życia pszczół, na własne 
oczy zobaczycie, jak wygląda życie w prawdziwym ulu! Nasz znajomy pszczelarz chętnie odpo-
wie na każde pytanie dzieci i dorosłych. Wszyscy chętni będą mogli pomóc pszczołom, zasadzić 
z nami rośliny miododajne i zabrać je ze sobą do własnych ogrodów lub balkonów!
szkoła Helen Doron
Park Miejski, BrWinÓW / 12.30_15.00

15 zimozielony ogród
Charakterystyka liściastych roślin zimozielonych rosnących na terenie Brwinowa oraz Milanów-
ka i Podkowy Leśnej, będących uzupełnieniem naturalnej roślinności występującej na terenie 
Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów. Przedstawienie roślin pochodzących z innych rejonów 
Europy i świata, które są odporne na warunki klimatyczne środkowej Polski.
zimozielony Ogród Andrzeja zawadzkiego
ul. Lilpopa 42, wejście od ul. Jaśminowej, BrWinÓW / 17.00_19.00

16 koncerty w parku
ostatni koncert zespołu niespiesznie, 
czyli doktor śpiewa poezJę / 18.00 
Niespieszne dźwięki, gitara i pióro…, czyli
Anna STEC, Sebastian JOŃSKI-JASTRZĘBOWSKI, Janusz POTEMPSKI

mamadou & sama yoon / 19.00
Słuchasz i chcesz się unieść, ulecieć wzwyż i tańczyć w powietrzu tak, żeby nie ograniczało cię 
nic. Absolutne mistrzostwo w łączeniu powrotu do źródeł i nieoczywistego brzmienia saksofonu 
i djembe. Zespół osób wybitnych. Uczta muzyczna idealnie skrojona. Nie możesz przegapić. 
Przyjdź do parku 11 czerwca i odleć w rytm afrobeatów i polsko-senegalskiego folku.

OKej Brwinów
Park Miejski, BrWinÓW

17 chopin znany i nieznany
Zapraszamy na koncert w wykonaniu prof. Kazimierza Gierżoda, mieszkańca Otrębus. Pan Kazi-
mierz Gierżod jest pianistą i pedagogiem muzycznym. W latach 1987–1993 był rektorem Akademii 
Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie, obecnie jest profesorem Uniwersytetu Muzycz-
nego w Warszawie. W 2000 roku był czlonkiem jury XIV Międzynarodowego Konkursu Pianistycz-
nego im. Fryderyka Chopina. W 2002 roku został prezesem Towarzystwa im. Fryderyka Chopina. 
rada sołecka Otrębus
sala Kameralna Przy Pałacu w Karolinie 
ul. świerkowa 2, OTręBusy / 19.00
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Sobota, 10 czerwca

niedziela, 11 czerwca


