
Weekendowe atrakcje. Dokąd się wybrać? 

Sobota, 12 czerwca 
14. Piknik Naukowy 

•• W imprezie uczestniczy ponad 
200 instytucji z 21 krajów związanych 
z różnymi dziedzinami wiedzy. Goś
cie specjalni - grupa naukowców 
Science Madę Simple z Wielkiej Bry
tanii - przy współpracy British Co
uncil zaprezentują pokazy na temat 
wody i dźwięku. Dowiemy się, czy 
można zmienić wodę w wino ijak 
spowodować jej wybuch? Imprezę 
organizuje Polskie Radio i Centrum 
Nauki „Kopernik". Godz. 11;20, park 
Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego 
(wejście od ulicy Rozbrat). 

Imieniny Joli Bord 
•• Artyści i kulturalni animatorzy 
z Żoliborza zapraszają z kocykami 
i leżakami do wspólnego świętowa
nia imienin tajemniczej JoliBord na 
skwerze Kompanii Żniwiarz. Będzie 
pchli targ, warsztaty plastyczne dla 
dzieci i rodziców, wycieczka z archi
tektem Grzegorzem Miką po pobli
skim modernistycznym Szklanym 
Domu przy ul. Mickiewicza 34/36 
i wreszcie „Fajf", czyli potańcówka 
przy rytmach serwowanychprzez 
Defibrylator Sound System. Impre
zę organizują: fundacja Lokal Otwar
ty Rada Żoliborza Dziennikarskie
go, Urząd Dzielnicy Żoliborz i wspól
nota mieszkaniowa Szklany Dom. 
Godz. 14-20, skwer Kompanii Żni
wiarz, na tyłach kina Wisła. Na wy-
cieczkę należy zapisać się: jola-
bord@gmail.com. 

Smolna świętuje! 
•• Będzie muzyka klasyczna i roc
kowa, taniec i piosenki retro, warsz
taty dla dzieci i loteria fantowa. 

A wszystko na Smolnej - małej ulicy 
w centrum Warszawy. Jej święto or
ganizują Stowarzyszenie Mieszkań
ców Ulicy Smolnej i Dom Kultury 
„Śródmieście". Godz. 12-21. 

Święto ulicy Narbutta 
»• Mieszkańcy ul. Narbutta organizują 
swoje święto. O godz. 16 ze skwerku 
przy kinie Iluzjon (imienia Słonim
skiego) ruszy parada, w czasie której 
będzie można oglądać kamienice 
i zakątki ulicy. Po powrocie na skwer 
odbędzie się festyn - gry i zabawy dla 
dzieci, konkursy, parada psów i kon
cert. Na koniec wieczorna impreza 
w Zaklętych Rewirach. Szczegóły na 
www.narbutta.pl. 

10 lat Instytutu Adama 
Mickiewicza 
•• Instytut Adama Mickiewicza, któ-
rypromuje polską kulturę za granicą, 
zaprasza z okazji swoich urodzin na 
skwer Hoovera. Kwartet Śląski zagra 
repertuar klasyczny Anna Skubik 
i Wrocławski Teatr Lalek pokażą spek
takl o Marlenie Dietrich „Rzecz 
o złamanych paznokciach", a koncert 
zagra zespól Pink Freud. Początek 
o godz. 17. Program: www.iam.pl. 

Poezja i anioły na cmentarzu 
luterańskim 
•• Zabytkowy Cmentarz Ewangelic
ko-Augsburski przy ul. Młynarskiej 54 
będzie miejscem wydarzenia arty
stycznego pt. „Litery ciszy". Nekropo
lię ozdobią fotokomy- trójwymiarowe 
wizerunki aniołów z nagrobnych po-
mnikówprzygotowane przez Duśkę 
Markowską-Resich. Duet Sol et Luna 
wykona pieśni przy akompaniamen
cie instrumentów dawnych. Początek 
- godz. 18. Wydarzenie je st częścią mię-

dzynarodowych obchodów ASCE 
- międzynarodowego stowarzyszenia 
zajmującego się opieką nad cmenta
rzami. 

Piknik olimpijski 
•• Kilkadziesiąt konkurencji i zabaw 
sportowo-rekreacyjnych dla warsza
wiaków w każdym wieku, np. bad
minton, baseball, bocce, podnoszenie 
ciężarów, ergometry wioślarskie, ho
kej na trawie, jeździectwo, judo, kaja
ki, koszykówka, nordic walking, piłka 
nożna, strzelectwo, szermierka, taniec. 
Spotkaniaz medalistami olimpijskimi 
i uczestnikami igrzysk olimpijskich, 
maraton rowerowy pokazy na rampie 
BMX. Godz. 12-18.30, park Kępa Po
tocka. Więcej nawww.olimpijski.pl. 

Bieg marszałka 
»• Trzeci Bieg Marszalka Józefa Piłsud
skiego na dystansie 10 km odbędzie się 
w Sulejówku. Na boisku przy Zespole 
Szkół Licealnych odbędzie się festyn 
dla mieszkańców Sulejówka. Start 
0 godz. 11. Więcej na stronie www.bieg-
marszalka.pl. 

Piknik Rodzin Praskich 
»* Stowarzyszenie Otwarte Drzwi za
prasza na Piknik Rodzin Praskich na 
terenie Centrum Pomocy Wzajemnej 
przy ul. Targowej 82. Wprogramie m.in.: 
1 Festiwal Piosenki Dziecięcej, praski 
turniej tenisa stołowego, rewia tańca 
Tropicana, zajęcia artystyczne dla dzie
ci, konkursy i loterie fantowe, wspólne 
grillowanie oraz dyskoteka plenerowa. 
Początek imprezy o godz. 12. 

Sobota i niedziela 
15. Góraszka 
•• W tym roku ręce mogą zacierać 
m.in. miłośnicy samolotów z lat II woj

ny światowej. Do Góraszki przylatu
je bowiem samolot myśliwski Haw-
ker Hurricane - legendarny obrońca 
Wielkiej Brytami z roku 1940. Podczas 
pikniku do Góraszki kursuje specjal
na bezpłatna linia autobusowa numer 
9 00. Przystanek początkowy znaj du
je się na ul. Marszałkowskiej, vis-a-vis 
Domów Towarowych „Centrum". Te
ren pikniku jest otwarty dlapublicz-
nościwgodz. 9-19. Cenybiletów27zł 
- normalny, 15 zl - ulgowy. 

Ogrody 2010 
•• Jak co roku ogrody zielonych częś
ci Warszawy i podwarszawskich miejs-
cowości otwierają się dla zwie
dzających. Na Sadybie od godz. 10 
możemy wziąć udział w ekopikniku, 
zobaczyć „Wielką historię zatrzymaną 
w małym kadrze" -pierwszypub-
liczny pokaz unikalnych, odnalezio
nych po 70 latach w prywatnych nie
mieckich archiwach zdjęć czy iść na 
pchli targ. 

W Podkowie Leśnej od godz. 10 
czekają na zainteresowanych wysta
wy spotkania, koncerty, wycieczki. 

A w Milanówku od godz. 9 
możemy wziąć udział w spotkaniu 
„Chopin w Milanówku", prezentacji 
prac malarskich czy głośnym czyta
niu dla dzieci. 

Program: www.otwarteogrody.pl. 

Niedziela, 13 czerwca 
Komorowski dla powodzian 
•• Na Agrykoli odbędzie się koncert 
„Solidarni dla Powodzian. Bronisław 
Komorowski zaprasza". Od godziny 
14 na dużej scenie zagrają Mrozu, Ko
ra, Feel, Kayah, Robert Gawliński, 
LadyPank. Podczas imprezy będą 
zbierane pieniądze dla osób po
krzywdzonych w czasie powodzi. 

W trakcie koncertu na scenie poja
wi się także Bronisław Komorowski 
oraz premier Donald Tusk. Na wy
stępy wstęp wolny. 

Książki w Izabelinie 
•• Po raz dwunasty odbędą się Iza-
belińskie Spotkania z Książką. W te
gorocznych wezmą udział m.in.: Ago
ra, fundacja Bęc Zmiana, fundacja Kar
ta, Iskry Łośgraf, Media Rodzina, Mu
chomor, IW Pax, Prószyński i Ska, 
W.A.B., WL, Znak, Zysk i Ska. Z czy
telnikami spotkają się m.in. Jerzy Be
sala, Małgorzata Kalicińska, Grzegorz 
Wasowski, Martyna Wojciechowska. 
Plac przed urzędem gminy w Izabe
linie w godz. 10-15. 

„Czekamy na Chopina" 
•• Widowisko plenerowe oparte na 
faktach z życia Fryderyka Chopina na 
emigracji, sceny aktorskie przeplata
ne będą muzyką kompozytora, niedz. 
g. 17.30, okolice kościoła NMP Matki 
Kościoła, ul. Domaniewska 20. 

Dni techniki kolejowej 
•• Impreza dla miłośników kolej
nictwa, będzie można m.in. podziwiać 
nietypowy tabor kolejowy, pojeździć 
w symulatorze lokomotywy, dla 
najmłodszych przewidziano teatrzy
ki, liczne ąuizy i konkursy. Godz. 10, 
Dworzec Zachodni PKP, teren odul. 
Tunelowej. 

„Zmysły. Wędrowny Kabaret 
Liryczny" 
•• Przedstawienie plenerowe zapre
zentowane zostanie na szlaku Kra
kowskie Przedmieście - plac Zam
kowy, godz. 16.30, Krakowskie Przed
mieście, o 
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