
PIĄTEK, 10 CZERWCA
1 OTWARCIE X EDYCJI FESTIWALU / 20.00
DAAB na scenie w Parku Miejskim legenda polskiego reggae / 21.00
Park Miejski, BRWINÓW

SOBOTA, 11 CZERWCA
2 MALOWANY WÓZEK opowieści o koniach, przejażdżki na kucykach, wystawa 
prezentująca konie w malarstwie i fotografii oraz wspólne malowanie drewnianego wozu. 
Dla najmłodszych „poczytanki” — 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 wystawa prac Marii i Jerzego Wilków oraz warsztaty artystyczne 
– akwarele oraz ceramika; motyw przewodni – motyle;
Galeria ARTWILK
ul. Grodziska 18, OWCZARNIA / 10.00_16.00

4 TALENTY SĄ WŚRÓD NAS kiermasz książek i rękodzieła oraz wystawy („Perełki 
architektoniczne Tadeusza Stachowicza, „Ptaki”, książki „Otrębusy i okolice”, „Aktor  
Wacław Kowalski, mieszkaniec Brwinowa”); ponadto bajki dla najmłodszych, „Sami 
swoi. Za kulisami komedii wszech czasów” Dariusza Koźlenki oraz szczypta egzotyki
– pokazy tańca brzucha, malowanie tatuaży henną i pokaz slajdów „Turcja, kraj Sulej-
mana Wspaniałego”;
Biblioteka Publiczna im. W. Wernera 
przy Toeplitzówce, ul. Wiejska 1, OTRĘBUSY / 10.00_12.00

5 DZIECIAKI SADZENIAKI W OGRODZIE U ŻÓŁWIKÓW ekologiczne zajęcia 
edukacyjne dla najmłodszych połączone ze wspólną zabawą, wyplataniem wianków i maj-
sterkowaniem; dla rodziców konsultacje specjalistów: gimnastyki korekcyjnej i kompen-
sacyjnej oraz pedagoga i logopedy;
Fundacja Projekt Żółwin
ul. Nadarzyńska 63B, ŻÓŁWIN / 10.30_14.30

6 NAUKOWO DOŚWIADCZALNIE _OGRÓD LEONARDA DA VINCI 
Leonardo da Vinci.  Kim był? Jakie skrywał tajemnice?
Perspektywa – czy to pyszna potrawa? Czym są zjawiska i złudzenia optyczne? Przyjdź do 
ogrodu i wpisz się w boskie proporcje!
Świetlica OKej, ul. Krótka 10, OTRĘBUSY / 11.00_14.00

7 I BYŁO ŚWIĘTO – MAGICZNY OGRÓD DLA DZIECI warsztaty artystyczne 
rozwijające wyobraźnię, kreatywność, poczucie rytmu oraz sprawność ruchową; w pro-
gramie także zabawy przybliżające dzieciom postacie filmowej trylogii „Sami swoi”, m.in. 
warsztaty plastyczne – malowanie „Kargulowej Mućki”, lepienie naczyń z gliny, tkanie na 
kanwach u Mani i Anielci; ponadto pokaz karate oraz animacje taneczne;
Niepubliczne Przedszkole Magiczna Kraina
ul. Borkowa 27, BRWINÓW / 11.00_14.00

8 ZIMOZIELONY OGRÓD Andrzeja Zawadzkiego – zimozielone rośliny liściaste, 
Ogrodowa Mapa Polski – warto skorzystać z wiedzy doświadczonego ogrodnika i poznać 
rośliny, które można uprawiać w naszym klimacie;
ul. Lilpopa 42, BRWINÓW / 11.00_13.00

9 PSI OGRÓD wystawa zdjęć z sesji fotograficznej do albumu „Psy Trójmiasta Ogrodów” 
oraz poczęstunek dla zwierzaków – świeżo gotowana wołowina z ryżem, marchewką, 
słonecznikiem i siemieniem lnianym, dla opiekunów zaś – domowy sok z czarnego bzu 
z lodem i świeżą miętą;
Bracia Chart i Fundacja LAS
ul. Sportowa 13, BRWINÓW / 11.00_13.00

10 SMOCZY (O)GRÓD spotkanie ze Smokiem Mazowieckim i gra w poszukiwanie 
smoczego skarbu; spektakle „Calineczka” i „Przygody króla Gucia i króla Maciusia” oraz 
prezentacja zbroi rycerskich; mile widziane kostiumy gości ogrodu – smoki, królewny 
i książęta – ich z pewnością nie może zabraknąć
ŚOPS Brwinów, ul. Grodziska 31, BRWINÓW / 12.00_15.00

11 III ŻÓŁWIŃSKIE SPOTKANIA LITERACKIE – JÓZEF MACKIEWICZ
pisarz i publicysta, bezkompromisowy antykomunista – w programie krótkie wykłady 
Krzysztofa Polechońskiego, Włodzimierza Domagalskiego i Mirosława Cinkowskiego, 
pokaz filmu „Tylko prawda jest ciekawa” oraz występ aktorów  Wojciecha Bartoszka i Pio-
tra Cyrwusa w ramach akcji „Wszyscy czytają Mackiewicza”; kiermasz książek, prezen-
tacja audiobooków, wystawa książek wydanych w podziemiu;
Zespół Szkół, ul. Szkolna 39, ŻÓŁWIN / 12.00_16.00

12 LUDWINÓWKA zwiedzanie wystaw oraz ogrodu otaczającego Ludwinówkę
– willę z 1912 r.; Elżbieta Szlubowska, właścicielka willi i prawnuczka jej budowniczego, 
oraz Teresa Cichocka, Joanna Nodzykowska-Szarkowska, Magda Schreiber i Jarosław 
Madeja zaprezentyją swoje ceramiki, rzeźby, obrazy i fotografie; o godz. 15.00 – warsztaty 
ceramiczne z Joanną Nodzykowską-Szarkowską;
Stowarzyszenie SARNA  
ul. Szkolna 20, BRWINÓW / 14.00_18.00

13 JEDWABNY SZLAK MILANÓWKA I OKOLIC historię dworu w Żółwinie
przypomni wystawa opracowana przez Grażynę Adamską; do 1997 r. dwór 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;
Stowarzyszenie Muzeum Jedwabnictwa Milanowskiego
Dwór w Żółwinie, ul. Nadarzyńska 21, Żółwin / 15.00_18.00

14 BABCIA NA JABŁONI Co zrobić, kiedy nie ma się babci? Wymyślić ją sobie! 
spektakl na podstawie ponadczasowej książki Miry Lobe – dla wszystkich, którzy kochają 
marzenia, przygody i podróże;
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 Matuszew-
skiego, z główną rolą Jacka Zienkiewicza; o Brwinowie z czasów dwudziestolecia 
międzywojennego opowie Grzegorz Przybysz; a w ogrodzie – obrazy Elżbiety Kwiat-
kowskiej i Elżbiety Gładkowskiej;
ul. Słoneczna 3, BRWINÓW / 16.00_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 – swoj-
skie 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 zabawy i tańca 
zagra Kapela Dorosza;
Fundacja WIEŚWIEJAK 
Zielony Zakątek, KOSZAJEC / 18.30_21.30

17 BOLESŁAW JABŁOŃSKI – ORNITOLOG I POLARNIK
spotkanie z niezwykłym mieszkańcem Otrębus – wybitnym polskim ornitologiem 
i  uczestnikiem wypraw antarktycznych, a jednocześnie działaczem opozycji demokra-
tycznej, który w czasie stanu wojennego sprowadzał z Zachodu sprzęt poligraficzny oraz 
udostępnił własne mieszkanie na potrzeby podziemnej Oficyny Wydawniczej Rytm;
zaprasza Sołectwo Otrębusy 
skwer przy stacji WKD OTRĘBUSY / 19.00 

NIEDZIELA, 12 CZERWCA
18 WIOSKA INDIAŃSKA spotkanie z Indianami Ameryki Północnej – indiańskie 
tipi, ciekawostki z życia Indian, pokaz rozpalania ognia krzesiwem, prezentacja strojów 
i rekwizytów do tańca oraz nauka tańców POW WOW
Szkoła Helen Doron
Park Miejski, BRWINÓW / 11.00_15.00

19 JERA ŚWIAT WSPIERA warsztaty ogrodnicze, wymiana nasion i sadzonek, bu-
dowanie hotelu dla dzikich zapylaczy, wystawa owadów, a do tego ekologiczna bajka 
i rozmowy o ochronie środowiska przy równie ekologicznych napojach i przekąskach;
Ekologiczny Ogród Fundacji JERA
ul. Orzeszkowej 8, BRWINÓW / 11.00_18.00

20 KWIATY NA JEDWABIU wystawa malarstwa na jedwabiu Barbary Nadziei
– w trakcie trwania plenerowej wystawy chętni będą mogli zapoznać się z techniką malo-
wania na jedwabiu oraz spróbować własnych sił podczas miniwarsztatów;
ogród artystyczny  E. P. Piechal
ul. Słoneczna 19, BRWINÓW / 12.00_16.00

21 FESTYN RODZINNY masa atrakcji dla najmłodszych i całych rodzin, m.in. 
wystawa figur stalowych, wozy strażackie, ogromna SKANIA i zabytkowe samochody 
z Muzeum w Otrębusach; kąciki „naukowe”, sportowe, językowe i artystyczne; przejażdżki 
na kucykach i pokazy wyszkolonych psów „pracujących” w izbie celnej; loteria fantowa 
i licytacja atrakcyjnych nagród; występ grupy HEXAGON;
Przedszkole Niepubliczne Sióstr Służebniczek NMP
skwer przy kościele, ul. Sadowa 14, OTRĘBUSY / 13.30_17.30

22 ARTYSTYCZNY OGRÓD STOWARZYSZENIA SARNA
w Uliczce Artystów obrazy, rzeźby i biżuteria; o godz. 15.00 grupa „Kiosk Ruchu” wys-
tawi spektakl „Taniec na Kartki”; godzinę później pokaz mody z szalonych lat 50. i 90. 
XX w., konkursy – na najciekawszy strój, oraz — dla dzieci — na projekt ubrania na miarę 
naszych czasów i fantazji; sesja zdjęciowa z modelkami;
koncert zespołu MASŁO — muzyka inspirowana polskim rockiem lat 80. / 17.00
Park Miejski, BRWINÓW / 14.00_18.00

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 Szym-
borskiej” pod opieką Anny Wierzchowskiej-Goyke; 
Towarzystwo Przyjaciół Brwinowa
Dworek Zagroda, ul. Grodziska 57, BRWINÓW / 15.00

24 OGRÓD MUZYCZNY Marioli i Macieja Laskowskich
w ognistych rytmach hiszpańskiego flamenco – Małgorzata Wilczyńska, tancerka i cho-
reograf; Maja Olenderek i Wiktor Stokowski – recital najpiękniejszych hiszpańskich pio-
senek – wśród nich romantyczne ballady oraz pełne temperamentu utwory, przygotow-
ane specjalnie na tę okazję w nowych aranżacjach;
ul. Okopowa 6, BRWINÓW / 17.00_18.00


