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Dla dzieci

Wiosna, słońce, zieleń i pragnienie bliskości z naturą… Jeśli jednak zostaniemy w mieście, to korzystajmy
z ofert kulturalnych – warto wiedzieć, co w kulturze piszczy, zważywszy na to, że Dzień Dziecka tuż, tuż…

Kino Luna
Misiowe poranki w kinach Luna i Wisła
W każdy weekend o godz. 10.30 w kinach:
Luna (sobota) i Wisła (niedziela) odby-
wają się Misiowe  poranki – rodzinne
warsztaty artystyczne  adresowane do
dzieci od trzech do siedmiu lat. W progra-
mie bajki, taniec, ale przede wszystkim za-
jęcia muzyczno-rytmiczne, plastyczne oraz
próby mikrofonowe. 
Maj w kinie Luna (ul. Marszałkowska 28):
15.05 Podwodny świat, 22.05 – Dzień
Mamy  i  Taty, 29.05. Zwierzęta  do-
mowe; w kinie Wisła (plac Wilsona 2):
16.05. Zegarowe zagadki, 23.05 Dzień
Mamy i Taty, 30.05 Biedroneczki są
w  kropeczki. Harmonogram zajęć na
pozostałe miesiące dostępny jest na stro-
nie: www.misioweporanki.com Bilet –
12 zł./1 osoba.
Uwaga – 19 czerwca, o godz. 10.30, w
kinie Luna będzie wielkie święto – Dzień
Dziecka połączony z szóstymi urodzinami
Misiowych  poranków! Moc niespo-
dzianek! – warto wcześniej zatroszczyć się
o bilet (koszt 15 zł w przedsprzedaży i 20
zł w dniu imprezy) Szczegóły wkrótce:
www.misioweporanki.com

Muzeum Azji i Pacyfiku
– Galeria Azjatycka
Japońskie poranki oraz Dzień Dziecka
po birmańsku
Muzeum Azji i Pacyfiku – Galeria Azja-
tycka (ul. Freta 5) zaprasza dzieci na po-
ranki z kulturą japońską; program
najbliższych spotkań: Ceremonia her-
baciana  i  porcelana  japońska – 15
maja,  Japońskie technologie (szybkie
pociągi, budownictwo) – 29 maja, Ja-
pońskie  stroje – 12 czerwca. Zajęcia
prowadzi Olga Barbasiewicz – kulturo-

znawca, japonistka, podróżniczka. Ko-
nieczna rezerwacja – nr tel. 514-65-89-43,
lub email: ola@magnicultura.pl 
1 czerwca (w godz. 12–19) MAiP – Gale-
ria Azjatycka zaprasza dzieci wraz z rodzi-
cami do magicznej birmańskiej krainy na
wystawę Złota Birma – a tam: 180 uni-
kalnych obiektów, oryginalne lalki z teatru
marionetkowego pochodzące ze zbiorów
muzeum oraz muzyka i woń kadzidła…
Dzieci mogą spodziewać się zabawy i  za-
gadek, które przybliżą im ten tajemniczy
kraj Orientu. Każdy uczestnik dostanie ma-
giczny birmański tatuaż i zieloną herbatę. 
Wstęp wolny. Więcej informacji:
www.muzeumazji.blogspot.com Kon-
takt: MAiP – Galeria Azjatycka ul. Freta
5, tel. 22 635-28-11. 

Artystycznie 
na Foksal
Fundacja Atelier Foksal zaprasza 15 maja
(sobota), w godz. 13–22 na Festiwal
Sztuki na ulicy Foksal. Uczestników
czekać będzie moc artystycznych atrakcji
(fragment ulicy będzie wyłączony z ruchu
drogowego!). W programie m.in.: całod-
zienne warsztaty plastyczne dla dzieci i
młodzieży, budowanie kilkumetrowej ma-
kiety ulicy w technice kolażu,  koncerty,
pokaz mody szkolnej. 
Kontakt: Fundacja Foksal, ul. Foksal 11
(II piętro), tel. 22 826-95-89, 
www.atelier.org.pl

Naukowo, 
piknikowo
12 czerwca, w godz. 11–20 będzie miał miejsce
14. (już!) Piknik  Naukowy  Polskiego
Radia  i  Centrum  Nauki  Kopernik. 

Ta największa impreza plenerowa popula-
ryzująca naukę odbędzie się tym razem,
wyjątkowo, w Parku Marszałka Edwarda
Śmigłego-Rydza na Powiślu (dawniej Cen-
tralny Park Kultury). Hasło imprezy to
„Wielki mikroświat”. Organizatorzy gwa-
rantują liczne atrakcje i sądzę, że jak co
roku można im zaufać. Ułatwieniem dla
uczestników pikniku będzie specjalna pik-
nikowa linia autobusowa, która będzie
kursować między centrum a parkiem.
Szczegóły: www.pikniknaukowy.pl

Na sportowo
Muzeum Sportu 
i Turystyki
Muzeum  przygotowało dla dzieci i młod-
zieży następujące atrakcje:
Wystawa  Od    Everestu  do  Shishy
Pangmy (od 7 maja), Wystawa Mazo-
via MTB (15–24 maja) oraz Noc Mu-
zeów (15–16 maja, w godz. 18–03). W
programie m.in.: wernisaż wystawy Mazo-
via MTB z udziałem Cezarego Zamany,
pokazy sportów walki – zorganizowane
wspólnie z Nastulą Judo Fitness Club +
spotkanie z Pawłem Nastulą. Pokazy fil-
mów alpinistycznych, wykłady i prelekcje
tematyczne. Giełda kolekcjonerów pa-
miątek sportowych (29 maja). 
Więcej informacji na: muzspotr@muze-
umsportu.waw.pl 
Kontakt: MSiT, ul. Wybrzeże Gdyńskie 4,
tel. 22 56-03-780. 

W świat 
dziecięcej kultury

Przygotowała Edyta Kolasińska-Bazan

Co w teatrze
Teatr Kamienica 
(dyrektorem jest Emilian Kamiński) w
swoim repertuarze ma gratkę dla najmłod-
szych – spektakl Trzy  świnki  i  wilk. 
To współczesna wersja opowieści braci
Grimm, którą wyreżyserował Jerzy Bielunas.
Bohaterowie to rodzeństwo: Bank-Skar-
bonka, Pink-Artystka, Pak-Łakomczuch;
pojawia się też wilk. Jest wesoło, kolorowo i
bajkowo. Sztuka będzie wystawiona 29 i 30
maja o godz. 14, 31 maja o godz. 11 oraz 1,
2 czerwca o godz. 11. Także 19, 20 czerwca
o godz. 14. Teatr Kamienica przygotowuje
też z okazji Dnia Dziecka niespodziankę –
szczegóły znajdą Państwo wkrótce na stro-
nie www.teatrkamienica.pl 

Kontakt: Teatr Kamienica, Al. Solidar-
ności 93 (okolice Pl. Bankowego), kasa
biletowa – nr tel. 22 624-01-99. 

Teatr Baj
15 maja o godz. 17 premiera – Zaczaro-
wane wycinanki (od lat trzech) w reżyse-
rii Ireneusza Maciejewskiego. Złota rybka
zamiast spełnić trzy życzenia daje chłopcu
niezwykłe nożyczki… Widowisko na-
wiązuje formą sceniczną, kolorystyką i mu-
zyką do sztuki Dalekiego Wschodu. Baj w
maju zaprasza dzieci także na następujące
spektakle: Szałaputki, Miś Tymoteusz
i  Psiuńcio, Doktor  Dolittle  i  jego
zwierzęta, a w czerwcu na Zaczaro-
wane wycinanki, Śpiącą Królewnę, „
Wielkomiluda, Cudowną lampę Ala-
dyna i Na Jagody. 
Teatr Baj, ul. Jagiellońska 28, kasa tel. 22
818-08-21, www.teatrbaj.waw.pl 

Teatr Na Woli
W repertuarze Teatru Na Woli polecam
uwadze familijny musical Czerwony
Kapturek, ostateczne starcie – rewe-

lacyjny! Zapewni wyśmienitą zabawę za-
równo młodszej (od piątego roku życia),
jak i starszej widowni. Widowisko zostanie
wystawione 31 maja i 1 czerwca o godz. 11. 
Propozycją adresowaną do młodzieży jest
Hip Hop Grove Festival – planowany
na 22 maja (godz. 20) i 23 maja (godz.
19.30). To już trzecia edycja tego niepo-
wtarzalnego wydarzenia tanecznego,
które odbędzie się po raz pierwszy na war-
szawskiej scenie. Gościem specjalnym bę-
dzie Soul Sweat ze Szwecji. 
Teatr na Woli im. Tadeusza Łomnic-
kiego, ul. Kasprzaka 22, tel. 22 632-00-
05  do 8. Więcej informacji: 
www.wolnawola.home.pl

Dzień Dziecka
z książką
30 maja (niedziela), o godz. 11 w ramach
spotkań Czytanki w Alchemii – spotka-
nie z książką Tajemnice pociągu – tekst
Martin Widmark, ilustracje Helena Willis. 
Tajemnica pociągu to siódma część serii
Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai.
Akcja książek rozgrywa się w małym
szwedzkim miasteczku Valleby. Główni
bohaterowie – Lasse i Maja – wspólnie
prowadzą biuro detektywistyczne. Książki
z tej serii świetnie nadają się dla dzieci,
które zaczynają samodzielnie czytać –
duża czcionka, wiele charakterystycznych
czarno-białych ilustracji, trzymająca w na-
pięciu akcja. Książki można czytać w do-
wolnej kolejności. Wydawnictwo
Zakamarki – premiera 22 kwietnia 2010 r.
Cena 22,90 zł. Oprawa twarda.

Po lekturze dzieci obejrzą filmy Profeso-
rek Nerwosolek i Podróże Kapitana
Kliperka. Kontakt: Kino Alchemia, ul.
Jezuicka 4, www.filmowawarszawa.org

Warto 
poczytać
razem
Czy wiecie, kto
stworzył Neve-
rending  story?
W 1984 r. pio-
senkę o tym tytule
śpiewał Limahl,
promując tak zaty-
tułowany film. Nie
byłoby jednak ani filmu, ani piosenki,
gdyby nie Michael Ende – pisarz, który
stworzył Niekończącą  się  historię
– powieść o potędze wyobraźni, sile ma-
rzeń i fantazji. Rodzice – przypomnijcie
sobie świat magii i wejdźcie do niego po-
nownie – tym razem w towarzystwie swo-
jego dziecka… Wydawnictwo Znak 
– premiera 22 kwietnia. Cena 39,90 zł.
Oprawa twarda.
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