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ZIMA ADAMA LACHA 
Nasz kolega redak
cyjny Adam Lach 
zdobył II nagrodę 
w konkursie BZ WBK 
Press Foto 2010 
w kategorii przyroda 
i środowisko natural

ne - fotoreportaż. Jurorów zachwyciły jego zdjęcia 
pokazujące, jak z minioną ostrą zimą radzili sobie 
mieszkańcy okolic Częstochowy. Nagrodę głów
ną w wysokości 15 tys. zł oraz tytuł Zdjęcia Roku 
(Putin i Tusk na molo w Sopocie) przyznano pracy 
Łukasza Ostalskiego z agencji fotograficznej Re
porter. Wszystkim wyróżnionym fotoreporterom 
gratulujemy! Więcej informacji o wynikach 
na www.bzwbkpressfoto.pL 

F0T0KAST NA NEWSWEEK.PL 
Polecamy fotokast 
Katarzyny Mirczak 
z Mistrzostw Świa
ta w Pływaniu Osób 
Niepełnosprawnych. 
Zawody odbyły się 
w Rio de Janeiro 

w 2009 r. Zdjęcie z tego materiału zajęto I miejsce 
w kategorii sport w tegorocznym konkursie Grand 
Press Photo. Fotokast do obejrzenia 
na stronie www.newsweek.pl. 

ZAPRASZAMY NA PIKNIK NAUKOWY 
„Wielki MikroŚwiat" to hasło 14. Pikniku Nauko
wego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. 
Ten największy w Europie happening popularyzu
jący naukę odbędzie się 12 czerwca 2010 r. (so
bota) w godz. 11-20. Uwaga! W tym roku impreza 
odbędzie się w nowym miejscu, w parku Marszał
ka Rydza-Śmigłego na warszawskim Powiślu przy 
ul. Rozbrat. Patronem medialnym wydarzenia jest 
„Newsweek". Program pikniku i interaktywna 
mapka na www.pikniknaukowy.pl. 

III TOM WIELKIEJ KOLEKCJI WOJENNEJ 
„Wielka Czerwona Jedynka" 
w reż. Samuela Fullera - 3. tom 
Wielkiej Kolekcji Wojennej wy
dawnictwa Axel Springer Polska 
- w punktach sprzedaży prasy 
od 10 czerwca. To wojenny epos 
ze świetną rolą Lee Marvina jako 
sierżanta dowodzącego młody

mi żołnierzami, którzy walczą w Afryce Północnej, 
Normandii i na europejskich frontach. Zapraszamy 
do oglądania! 
Kolekcja liczy 23 tomy (na każdy składa się książ
ka z DVD). Kolejne pozycje ukazują się co dwa 
tygodnie. Więcej na www.wojna.literia.pl 
oraz www.kolekcje.pl. 

MIGIEM DO GÓRASZKI 
Już 12 i 13 czerwca wyjątkowe podniebne 
widowisko dla amatorów rozrywki na najwyższych 
obrotach. Brawurowe akrobacje, popisy odrzutowe 
i pełen wachlarz nieziemskich atrakcji! W progra
mie m.in.: brytyjski myśliwiec Hawker Hurricane. 
polski samolot odrzutowy SB Lim-2 oraz zespo
ły akrobacyjne The Flying Bulls Aerobatics Team 
i Baltic Bees Jet Team. Imprezie patronuje 
„Newsweek Polska". Zapraszamy! 
Więcej na www.piknik-goraszka.pl 

WOJENNA 

22. MIĘDZYNARODOWE BIENNALE PLAKATU 
5 czerwca 2010 r. w Muzeum 
Plakatu w Wilanowie 
odbyło się oficjalne otwarcie 
i ogłoszenie wyników 
22. Międzynarodowego 
Biennale Plakatu. Wystawa 
prac konkursowych potrwa 
przez trzy miesiące. W Mu
zeum Plakatu w Wilanowie 

można obejrzeć prace profesjonalistów (kate
gorie: plakat społeczny, kulturalny, reklamowy). 
Plakaty debiutantów (kategoria: złoty debiut) po
kazywane są w galerii Akademii Sztuk Pięknych 
przy Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. 
Natomiast plakaty zakwalifikowane do konkursu 
w kategorii specjalnej - Chopin na nowo - będą 
prezentowane na wystawie w Starej Kordegar
dzie w Łazienkach Królewskich. „Newsweek" 
jest patronem medialnym wydarzenia. 
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