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Rozwój naszego miasta w niedalekiej przyszłości zależeć będzie od 
rozwoju naszych dzieci dzisiaj. Dlatego w ich edukację musimy jak 
najwięcej i jak najlepiej inwestować. Od tego są przedszkola i szko-

ły, ale w Warszawie mamy o wiele więcej możliwości dla rozwoju młodych 
ludzi, dzięki uczelniom, instytucjom kultury, pracodawcom, czy organiza-
cjom pozarządowym. 

To jest wartość dodana naszej edukacji, co skutkuje m.in. najlep-
szymi w skali kraju i jednymi z najlepszych w świecie wynikami 
nauczania. Organizacje pozarządowe są jednymi z najważniej- 

szych sojuszników stołecznych szkół. Realizują setki projektów rocznie,  
w obszarach wymagających wsparcia uczniów, pozwalających rozwijać 
ich zainteresowania, eksplorować nowe obszary, pomagać słabszym, nad-
rabiać braki w nauce, oderwać się od rutyny poprzez nowe, interesujące 
dla młodych propozycje. 

Projekty organizacji pozarządowych to nowe, ciekawe drzwi do ta-
kich dziedzin życia jak nauka, kultura, sport, wypoczynek. Ale jak się 
w tym bogactwie ofert zorientować? Corocznie na wiosnę Branżo-

wa Komisja Dialogu Społecznego ds. Edukacji oraz Biuro Edukacji Urzę-
du m.st. Warszawy organizują, w formie pikniku, Warszawski Kalejdoskop 
Edukacyjny. Od zeszłego roku stworzyliśmy zaś wspólnie Warszawski Po-
zarządowy Tydzień Edukacyjny, aby w ciągu tygodnia, w skoncentrowa-
nej formie, kilkadziesiąt warszawskich organizacji pozarządowych mogło 
przedstawić swoje projekty. 

Oferta Tygodnia, ułożona dzielnicami, z wyróżnieniem wieku uczest-
ników, tematyki i rodzaju zajęć, pozwala na znalezienie najbardziej 
odpowiadających konkretnym uczniom projektów. Będzie się dzia-

ło! A po zachwytach dzieci poznamy, że się udało. 
Zapraszamy!

Mirosław Sielatycki
Zastępca Dyrektora Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy
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Obudź w sobie Inżyniera – policz,  
zaprojektuj, skonstruuj – Edukacja  
STEAM dla najmłodszych 

Seria trzech prowadzonych równolegle warsztatów:

1. Maszyny proste i mechanizmy LEGO Education  
 – cała PARA w edukację!
2. Czy Tales był konstruktorem?
3. Ozobot w służbie matematyki

Zapisy on-line: www.edukacjananowo.pl  
www.rodzicewedukacji.pl  
   
Uczniowie szkoły podst. klas III–VI
    
Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki  
Warszawskiej, ul. Koszykowa 75, Śródmieście

Warsztaty łączą ze sobą zajęcia techniczne, przyrodę, fizy-
kę, matematykę, a także uczą inżynierskich metod pracy. 
Uczestnicy dowiedzą się m.in., jak Tales z Miletu zmierzył 
wysokość piramidy. Zbudują też własną konstrukcję, któ-
rej wysokość spróbują określić. A do tego zbadają związ-
ki między kształtami 2D i 3D oraz wytrzymałość brył. 

Fundacja Edukacja na Nowo    
www.edukacjananowo.pl

10.30-11.30
11.40-12.40
12.50-13.50

10-14 lat

ŚródmieścieBiałołęka

SUPER BUDA  
– Białołęcki Uniwersytet Dzieci

Zajęcia naukowe

Zapisy: avetki@wp.pl

Szkoła Podstawowa nr 257, ul. Podróżnicza 11, Białołęka

Cztery ekscytujące zajęcia naukowe prowadzone przez 
wykładowców wyższych uczelni – pełne doświadczeń  
i eksperymentów.

Fundacja Ave
www.fundacjaave.pl

Rodzinny Piknik Energetyczny  
dla społeczności lokalnej    

Technikum nr 7 w Zespole Szkół im. inż. S. Wysockiego,  
ul. Szczęśliwicka 56, Ochota 

Mnóstwo okazji do eksperymentowania z energią. Za-
prezentujemy urządzenia energii odnawialnej, m.in. pa-
nele fotowoltaiczne i turbiny wiatrowe oraz ich zastoso-
wania w szkole i w domu. Nie zabraknie też konkursów 
z nagrodami.    

Fundacja Gap Polska  
– Plan Globalnego Działania na rzecz Ziemi    

www.badaczwody.pl

9.30-14.30

6-13 lat

11.00-13.00

Bez 
ograniczeń 

wieku

Ochota
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Edukacja demokratyczna w Polsce 

Spotkanie

Zapisy on-line: www.bullerbyn.pl
https://goo.gl/forms/Nb2KP2ob63JHbzIt1

Al. Wyzwolenia 7 (parter, wejście w bramie), Śródmieście 

Od 1921 roku, kiedy Alexander Neill założył szkołę Sum-
merhill, na świecie powstało ponad 200 szkół demokra-
tycznych i liczba ta stale rośnie. Każda ze szkół ma swoją 
specyfikę i sposób działania, wynikające głównie z lokal-
nej kultury. Wszystkie jednak mają jedną wspólną cechę 
– traktują dzieci jako równoprawnych członków szkolnej 
społeczności. 

Spotkanie z Marianną Kłosińską, prezeską Fundacji 
Bullerbyn, założycielką Wolnej Szkoły Demokratycznej 
Bullerbyn oraz Michałem Sienickim, byłym członkiem 
zarządu EUDEC i koordynatorem polskiego ruchu szkół 
demokratycznych.

Fundacja Bullerbyn  
na Rzecz Wspólnoty Dzieci i Dorosłych

www.bullerbyn.pl

18.00-19.30

Dorośli  
  

Od jabłka Newtona do czasoprzestrzeni  
Einsteina – jak ludzie postrzegają 
Wszechświat?

Otwarty wykład z astronomii

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej,  
Audytorium Zawadzkiego, ul. Noakowskiego 3, Śródmieście

Uczestnicy wykładu dowiedzą się, jak spadające jabłko 
pomogło Newtonowi odkryć grawitację i w jaki sposób 
przeszliśmy od spadającego z drzewa owocu do wygię-
cia przestrzeni i koncepcji ewolucji ciał niebieskich. 
Szczególną atrakcją będzie prezentacja nieba za pomo-
cą specjalnego projektora.

Fundacja Inceptio    
www.inceptio.org.pl

„Summerhill” 

Pokaz filmu

Zapisy on-line: www.bullerbyn.pl
https://goo.gl/forms/Nb2KP2ob63JHbzIt1

Al. Wyzwolenia 7 (parter, wejście w bramie), Śródmieście
    
Wzruszający film fabularny przedstawiający historię 
szkoły demokratycznej Summerhill, gdzie uczniowie nie 
muszą nosić mundurków, nie mają obowiązku uczęsz-
czania na zajęcia, a lekcje prowadzone są zupełnie ina-
czej niż w zwykłej szkole. 

Fundacja Bullerbyn  
na Rzecz Wspólnoty Dzieci i Dorosłych    

www.bullerbyn.pl

14.00

13-19 lat

14.00-16.30

Od 9 lat
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Warsztaty dla dzieci  
„Afrykańska przygoda Hani”    

Zapisy: warsztaty@euroshorts.pl 

Warsztat Warszawski, pl. Konstytucji 4, Śródmieście
 
Razem z małą podróżniczką Hanią uczestnicy polecą 
bajkowym samolotem do Nigerii, Kenii i Tanzanii, gdzie 
czekają na nich niesamowite przygody! Nauczą się też 
podstaw języków hausa i suahili oraz afrykańskich ryt-
mów muzycznych.    

Fundacja Młodego Kina    
www.fmk.art.pl

www.facebook.com/fmk.polska
www.euroshorts.pl/

www.facebook.com/euroshorts/

Spaceruj ze Złotą Kaczką!

Spacer

Spotkanie pod Kolumną Zygmunta, Śródmieście 
        
Wyjątkowy spacer varsavianistyczny po Starym i Nowym 
Mieście. Przewodnicy przebrani za postaci z warszaw-
skich legend zaprezentują niesamowite miejsca, opo-
wiedzą o mało znanych wydarzeniach, a także pokażą 
najcenniejsze zabytki.

Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych  
„Złota Kaczka"

www.zlotakaczka.waw.pl 

11.00-12.30  

4-8 lat 

12.00-13.30

  

5-12 lat

Śródmieście

16.00-16.45

9-14 lat

Targówek

Escape room – uwolnij się z sieci

Gra

Zapisy: k.gryszel@stop-klatka.org.pl

Placówki wsparcia dziennego, szkoły lub Domy Kultury

Uczestnicy zostaną zamknięci na 45 minut w specjal-
nym pokoju. Aby się z niego wydostać, muszą rozwią-
zać zagadki logiczne oraz zadania na spostrzegawczość. 
Stawka to uratowanie czwórki osób, doświadczających 
różnego rodzaju trudności w cyberprzestrzeni. 

Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA
www.stop-klatka.org.pl
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16.00-16.45

9-14 lat

Escape room – uwolnij się z sieci

Gra

Zapisy: k.gryszel@stop-klatka.org.pl

Placówki wsparcia dziennego/szkoły lub Domy Kultury,

Uczestnicy zostaną zamknięci na 45 minut w specjal-
nym pokoju. Aby się z niego wydostać, będą musieli 
zmierzyć się z zagadkami logicznymi oraz zadaniami na 
spostrzegawczość. Stawka to uratowanie czwórki osób, 
doświadczających różnego rodzaju trudności w cyber-
przestrzeni.

Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA
www.stop-klatka.org.pl

Targówek
„School of trust”

Pokaz filmu dokumentalnego oraz dyskusja 

Zapisy on-line: www.bullerbyn.pl 
https://goo.gl/forms/Nb2KP2ob63JHbzIt1    
  
Al. Wyzwolenia 7 (parter, wejście w bramie), Śródmieście 
   
Podróż dwóch młodych mężczyzn poszukujących opo- 
wiedzi na pytania: czy istnieją szkoły, w których dzieci 
lubią się uczyć, miejsca gdzie są szczęśliwe, gdzie mają 
swobodę rozwijania naturalnej ciekawości w niezakłó-
conym stanie? Co się stanie, jeśli pozwolimy im być 
sobą? Po filmie dyskusję prowadzi Marianna Kłosińska, 
założycielka Wolnej Szkoły Demokratycznej Bullerbyn.

Fundacja Bullerbyn  
na Rzecz Wspólnoty Dzieci i Dorosłych

www.bullerbyn.pl

Edukacja demokratyczna na świecie  
– spotkanie z Marianną Kłosińską  
i Michałem Sienickim

Zapisy on-line: www.bullerbyn.pl
lub https://goo.gl/forms/Nb2KP2ob63JHbzIt1

Al. Wyzwolenia 7 (parter, wejście w bramie), Śródmieście

Edukacja demokratyczna na świecie oraz „wolne szko-
ły” mają blisko stuletnią historię. Prelegenci – założy-
cielka Wolnej Szkoły Demokratycznej Bullerbyn oraz 
koordynator polskiego ruchu szkół demokratycznych 
opowiedzą o tym, jak szkoły demokratyczne funkcjonują  
w Polsce.  

Fundacja Bullerbyn  
na Rzecz Wspólnoty Dzieci i Dorosłych.    

www.bullerbyn.pl

15.00-17.30

 

Dorośli  

Dorośli

18.00-19.30



12 13

Zabytkowym „ogórkiem”  
i „świńskim ryjkiem”… 

Wycieczka

Zapisy: avetki@wp.pl     

Start wycieczki sprzed szkół i przedszkoli, które zgłoszą swój  
udział w programie

Wycieczki zabytkowymi autobusami – „ogórkiem” oraz 
„świńskim ryjkiem” – z gawędą historyczną i animacja-
mi Bartka Włodkowskiego. Uczestnicy poznają niezwy-
kłe miejsca na Białołęce i Targówku, także te związane  
ze 100-leciem niepodległości.  

Fundacja Ave    
www.fundacjaave.pl

Jak pomóc i zrozumieć nastolatka  
i nie zwariować    

Prelekcja 
Zapisy: tel. 606 898 101, 883 750 160,  
h.suchta@stowarzyszenie-mar.org.pl

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 154 
im. P.E. Strzeleckiego, ul. Leśnej Polanki 63/65, Białołęka

Prelekcja skierowana jest do rodziców i opiekunów 
dzieci w okresie dojrzewania. Dowiedzą się oni, jak  
zrozumieć i wesprzeć nastolatka oraz jak ważną rolę 
pełni ojciec w procesie wychowania

Stowarzyszenie Mazowiecka Akademia Rozwoju  
i Inspiracji „MARI" 

www.mari.org.pl

Poniedziałek 22 października

Bielany
14.10

Młodzież  
i dorośli

10-14 lat

9.00-14.00

Czy wiesz, że masz skrzydlatych  
sąsiadów?    

Prelekcja dla uczniów bielańskich szkół

Zapisy: r.marowska@nogawlape.org  
   
Zespół Szkół nr 35 ul. Żeromskiego 22/28, Bielany    

Gabriela Peda z Ptasiego Patrolu opowie o ptakach żyją-
cych w mieście: gdzie mieszkają, jakie grożą im niebez-
pieczeństwa i w jaki sposób możemy je chronić.     

Fundacja Noga w Łapę. Razem idziemy przez świat    
www.nogawlape.org

Rogate dusze. Jak młodzi ludzie pomogli 
Polsce wybić się na niepodległość

Warsztaty działań twórczych

Zapisy: anna.wolosik@gmail.com 

Szkoły z dzielnicy Mokotów zainteresowane wydarzeniem 
  
Spojrzenie na Wielką Wojnę Polaków z perspektywy na-
stolatków i dzieci. Legioniści, gimnazjaliści i pensjnarki, 
studenci i harcerki, młodzi robotnicy i chłopskie córki… 
– wszyscy oni współtworzyli historię. Jak żyli? Co robili 
na froncie? Czy walczyli o niepodległość w 1918 roku? 

Stowarzyszenie „W stronę dziewcząt”    
www.wstronedziewczat.org.pl

Mokotów

Poniedziałek 22 października

Białołęka

17.00-19.30

Dorośli 

9.00 

Uczniowie,
przedszko-
laki z nau-
czycielami 
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Fizyczna karuzela 

Warsztaty eksperymentalne 

Zapisy: wo@fuw.edu.pl 

Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki, ul. Pasteura 5, Ochota

Podczas warsztatów eksperymentalnych prowadzonych  
na terenie Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskie-
go dzieci będą miały niepowtarzalną możliwość  samo-
dzielnego wykonywania doświadczeń, które pomogą im 
lepiej zrozumieć i zobaczyć otaczający świat.

Polskie Towarzystwo Fizyczne
ptf.fuw.edu.pl, www.ptf.net.pl/pl/

Fizyczna karuzela

Warsztaty eksperymentalne 

Zapisy: wo@fuw.edu.pl 

Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki, ul. Pasteura 5, Ochota
  
Podczas warsztatów eksperymentalnych, prowadzo-
nych  na terenie Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszaw-
skiego dzieci będą miały niepowtarzalną możliwość  
samodzielnego wykonywania doświadczeń, które po-
mogą im lepiej zrozumieć i zobaczyć otaczający świat. 

Polskie Towarzystwo Fizyczne
ptf.fuw.edu.pl, www.ptf.net.pl/pl/
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Poniedziałek 22 października

Słodka i zdrowa Niepodległa.  
Zdrowe, bo POLSKIE! – słodkości w 100%  
ze składników pochodzących z Polski    

Warsztat

Zapisy: info@szczesliwibezcukru.pl  
z podaniem dnia i nazwy warsztatu   

XIV LO im. S. Staszica, ul. Nowowiejska 37A, sala nr 18, Ochota
  
Na warsztatach prowadzonych przez dietetyczki uczest-
nicy przygotują słodycze w wersji 5xP: Polskie – Pyszne 
– Proste – Prozdrowotne – Pozbawione cukru.  

Fundacja Szczęśliwi Bez Cukru    
www.szczesliwibezcukru.pl

 

100-lecie odzyskania niepodległości  
w polskiej sztuce    

Warsztat

Zapisy: tel. 603 509 079 
   
Galeria 81 Stopni ul.Kłopotowskiego 38/5, Praga Płn.    

Warsztaty plastyczne, podczas których dzieci wykonają 
prace malarskie, plakaty i komiksy o odzyskaniu niepod-
ległości przez Polskę.    

Stowarzyszenie Hokuspokus    
www.hokuspokus.art.pl

17.00-19.00

Od 10 lat

Praga Płn.

10.00-11.30
12.00-13.30

4-6 lat

Poniedziałek 22 października

Ochota

10.00-11.00   

5-6 lat

11.30-12.30

6-9 lat
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Malujemy Niepodległą. Lata 1917–1939 

Warsztat   
 
Zapisy: kasia@nowolipki.org, tel. 605 580 860 

Szkoły podstawowe Śródmieścia

Podczas warsztatów „Duży obraz Niepodległej” uczest-
nicy stworzą wspólnie grafikę, obrazującą 100 ostat-
nich lat historii Polski – od czasów I wojny światowej 
po współczesność. Ten niezwykły obraz będzie potem 
pokazywany w warszawskich szkołach. 

Fundacja Wspierania Twórczości, Kultury i Sztuki 
„Nowolipki” 

www.nowolipki.org

Elektryczne klocki

Warsztaty

Zapisy: miedzykulturowa@o2.pl

Młodzieżowy Dom Kultury im. Władysława Broniewskiego,  
ul. Łazienkowska 7, Śródmieście 

Zabawa z elektroniką, fizyką i… prądem! Podczas zajęć 
uczestnicy połączą elektryczne klocki, zamkną obwody  
i tym sposobem uruchomią  silniki, wentylatory oraz za-
palą diody. 

Fundacja Edukacji Międzykulturowej
www.miedzykulturowa.org.pl 

16.30-18.30

6-15 lat 

13.00-15.00

7-14 lat

Malujemy Niepodległą. Lata 1917–1939 

Warsztaty z grafiki z elementami typografii 

Zapisy: kasia@nowolipki.org, tel. 605 580 860

Przedszkola z dzielnicy Śródmieście
 
Podczas warsztatów „Duży obraz Niepodległej” uczest-
nicy stworzą wspólnie grafikę, obrazującą 100 ostatnich 
lat historii Polski – od czasów I wojny światowej po 
współczesność. Ten niezwykły obraz będzie potem po-
kazywany w warszawskich szkołach. 

Fundacja Wspierania Twórczości, Kultury i Sztuki 
„Nowolipki”    

www.nowolipki.org

Od jabłka Newtona do czasoprzestrzeni  
Einsteina – jak ludzie postrzegają 
Wszechświat?

Wykład  

Zapisy on-line: www.inceptio.org.pl

Szkoły podstawowe Śródmieścia

Uczestnicy wykładu dowiedzą się, jak spadające jabłko 
pomogło Newtonowi odkryć grawitację i w jaki sposób 
przeszliśmy od spadającego z drzewa owocu do wygię-
cia przestrzeni i koncepcji ewolucji ciał niebieskich. 
Szczególną atrakcją będzie prezentacja nieba za pomo-
cą specjalnego projektora.

Fundacja Inceptio    
www.inceptio.org.pl

Śródmieście

9.00

Najstarsze 
grupy  

przedszko- 
laków    

10.00

13-19 lat

Poniedziałek 22 października
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Zabytkowym „ogórkiem”  
i „świńskim ryjkiem”…

Wycieczka

Zapisy: avetki@wp.pl 

Start wycieczki sprzed zgłoszonych do udziału szkół i przedszkoli

Wycieczka zabytkowymi autobusami – „ogórkiem” oraz 
„świńskim ryjkiem” – z gawędą historyczną i animacjami 
Bartka Włodkowskiego. Uczestnicy poznają niezwykłe 
miejsca na Białołęce i Targówku.

Fundacja Ave    
www.fundacjaave.pl

Rodzinne spotkania z Albertem.  
Kto obroni Alberta?

Warsztat 

Zapisy on-line: www.tworczosc.org.pl
 
Klub Szafir, ul. Dolnośląska 3, Żoliborz  

Albert Albertson, bohater książki i filmu, to zwyczajny  
i zarazem wyjątkowy chłopiec, którym targają rozmaite 
emocje i który ma wiele ważnych pomysłów do zrealizo-
wania. Podczas zajęć porozmawiamy o strachu, smutku  
i radości oraz poznamy prawdziwego przyjaciela. 
 

Fundacja Przystanek Twórczość    
 www.tworczosc.org.pl

Żoliborz
17.30    

3-7 lat

12.00

Uczniowie,
przedszko-
laki z nau-
czycielami 

Targówek

16.30-18.30    Młody naukowiec,  
czyli eksperymentujemy    

Warsztaty
 
Zapisy: facebook.com/StowarzyszenieStrefaWzrostu 
lub: biuro@strefawzrostu.pl    

    
Studio Zajezdnia, ul. Nakielska 4, Garaż nr 1, Wola    

    
Pełne pytań i eksperymentów warsztaty, które pozwolą 
zrozumieć, czym jest nauka i proces uczenia się.    

Stowarzyszenie Strefa Wzrostu    
www.facebook.com/StowarzyszenieStrefaWzrostu

„Splendid” 

Pokaz filmu wraz z koncertem  
   
Dom Kultury ToTu, ul. Gibalskiego 10, Wola   

SPLENDID czyli wspaniały, doskonały, imponujący...  
To nazwa jednego z bardziej znanych międzywojennych  
kinoteatrów warszawskich. Miniony świat przybliży nam 
pokaz filmu o wybitnym warszawiaku, pianiście i kom-
pozytorze oraz koncert piosenek z filmów międzywojnia 
i anegdoty o wielkich gwiazdach tego okresu. 

Stowarzyszenie Grupa Przedsięwzięć  
Teatralno-Medialnych    

www.sgptm.org.pl

6 -15 lat

Wola

Poniedziałek 22 października

18.00-19.15

Bez 
ograniczeń 

wieku
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Czy wiesz, że masz  
skrzydlatych sąsiadów?

Prelekcja

Wydział Biologii UW, ul. Miecznikowa 1, sala 102b, Ochota 

Gabriela Peda z Ptasiego Patrolu opowie o ptakach żyją-
cych w mieście: gdzie mieszkają, jakie grożą im niebez-
pieczeństwa i w jaki sposób możemy je chronić.     

 
Fundacja Noga w Łapę. Razem idziemy przez świat    

www.nogawlape.org

Jak pomóc i zrozumieć nastolatka  
i nie zwariować

Prelekcja dla dorosłych 

Szkoła Podstawowa nr 312 im. Ewy Szelburg-Zarembiny,   
ul. Władysława Umińskiego 12, Praga Południe 

Prelekcja skierowana jest do rodziców oraz opiekunów 
dzieci w okresie dojrzewania. Dowiedzą się oni, jak zro-
zumieć i wesprzeć nastolatka oraz jak ważną rolę pełni 
ojciec w procesie wychowania. 
    

Stowarzyszenie Mazowiecka Akademia  
Rozwoju i Inspiracji „MARI”    

www.mari.org.pl

17.30

Młodzież  
i dorośli

17.00-19.30    

Dorośli   

Praga Płd.

Wtorek 23 październikaWtorek 23 października

Jak Polki uzyskały prawa wyborcze  
- szlakiem warszawskich aktywistek    

Warsztat 

Zapisy: kontakt@silaczka.org.pl 

Szkoły podstawowe z dzielnicy Bielany

Warsztaty historyczne o dążeniach dążenia kobiet do 
uzyskania przez nie praw wyborczych oraz prawa do 
swobodnej edukacji. Nie zabraknie wielu warszawskich 
bohaterek i stołecznych wydarzeń sprzed wieku. Będzie 
też nieco plastyki, teatru, a nawet debata oksfordzka.

Fundacja Edukacyjna Siłaczka    
 www.silaczka.org.pl

 
Słodycze II Rzeczpospolitej

Warsztat

Zapisy: info@szczesliwibezcukru.pl  

XIV LO im. St. Staszica, ul. Nowowiejska 37A, sala nr 18, Ochota

Znacie słodycze II Rzeczpospolitej: kasztanki, michał-
ki, krówki...? Na zajęciach przygotujemy najpyszniejsze  
i najszlachetniejsze polskie smaki w zdrowej, bezcukro-
wej wersji!     

Fundacja Szczęśliwi Bez Cukru    
 www.szczesliwibezcukru.pl

8.55-12.00  

10-15 lat

17.00-19.00     

Od 10 lat

Bielany

Ochota
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Malujemy Niepodległą. II Wojna Światowa    

Warsztat 

Zapis: kasia@nowolipki.org, tel. 605 580 860 

Szkoły podstawowe z dzielnicy Śródmieście

Podczas warsztatów „Duży obraz Niepodległej” uczestni-
cy stworzą wspólnie grafikę, obrazującą 100 ostatnich 
lat historii Polski – od czasów I wojny światowej po 
współczesność. Ten niezwykły obraz będzie potem po-
kazywany w warszawskich szkołach. 

Fundacja Wspierania Twórczości, Kultury i Sztuki 
„Nowolipki”    

 www.nowolipki.org

Animacja czasu wolnego  
– warsztaty animacyjne dla wolontariuszy    

Warsztaty

Zapisy: k.staniszewska@swiatnatak.pl
  
XXXVII Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Dąbrowskiego,  
ul. Świętokrzyska 1, Śródmieście     

Animacja czasu wolnego, choć często niedoceniana, jest 
ważną dziedziną. Pozwala łączyć naukę z zabawą. Wo-
lontariuszy warszawskich NGO zapraszamy na praktycz-
ne szkolenie, które pokaże, w jaki sposób można czer-
pać przyjemność ze zorganizowanych i przemyślanych 
zabaw.     

Fundacja „Świat na Tak”    
 www.swiatnatak.pl

Wtorek 23 października

16.00-18.00 

11-20 lat

13.00-15.00      

  7-14 lat

Wtorek 23 października

10.00-14.00

Od 6 lat

10.00-12.00
10.00-14.00      

6-12 lat

Śródmieście

Hotel dla dzikich zapylaczy

Warsztaty

Zapisy: tel 606 225 863

Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”, 
ul. Stara 4, Śródmieście 

„Gdy zginie ostatnia pszczoła na kuli ziemskiej, ludzko-
ści pozostaną tylko cztery lata życia" – te słowa Alber-
ta Einsteina będą mottem warsztatów, podczas których 
uczestnicy zbudują hotel dla różnych gatunków owadów 
zapylających oraz poznają ich znaczenie w przyrodzie. 

Fundacja Promocji Rekreacji „KIM"
 www.fundacjakim.pl

Warsaw Silent Book  

Warsztaty 
 
Zapisy: edyta.oldak@wwarszawie.org.pl 

Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy, Wypożyczalnia  
dla Dorosłych i Młodzieży nr 43. ul. Świętojańska 5, Śródmieście

Warsztat  towarzyszy wystawie Silent Book’ów, czyli ksią-
żek obrazkowych. Będziemy więc czytać i opowiadać bez 
użycia słów. Specjalne klocki-stemple pozwolą nam na 
stworzenie osobistej narracji, która trafi do publikacji 
podsumowującej naszą inicjatywę. 

Stowarzyszenie „Z Siedzibą w Warszawie”
www.wwarszawie.org.pl
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Warsztaty tworzenia animacji    

Warsztaty

Bez zapisów z własnym komputerem,  
Kontakt: zapisy@pozytywsie.pl

ul. Wolność 2A, Wola   

Uczestnicy pod kierunkiem profesjonalistów  przygotują 
własny film animowany! A następnie w przestrzeni miej-
skiej urządzą pokaz swojego dzieła.
 

Stowarzyszenie Warszawski Hackerspace    
 www.hackerspace.pl

Wtorek 23 października
15.00-16.30 
16.30-19.00    

Dla każdego

17.30-19.30 

Dorośli

    

Warsztaty umiejętności rodzicielskich

Warsztat

Zapisy: biuro@strefawzrostu.pl

Studio Zajezdnia, ul. Nakielska,4 Garaż nr 1, Wola 

Poprzez analizę doświadczeń, burzę mózgów oraz roz-
maite ćwiczenia uczestnicy nabędą umiejętności wspie-
rania dzieci w szukaniu motywacji, rozbudzaniu ich 
ciekawości poznawczej, a także współpracy z nimi bez 
przemocy.

Stowarzyszenie Strefa Wzrostu    
www.facebook.com/StowarzyszenieStrefaWzrostu

Wtorek 23 października

Wola

Na rzecz klimatu działamy  
i rąk nie opuszczamy!  
Warsztat nt. odpowiedzialnej konsumpcji 

Warsztat 

Zapisy: maria.shmelova@culturalab.pl 

Przedszkola z dzielnicy Wola   
  
Interdyscyplinarne zajęcia pokazujące dzieciom, w jaki 
sposób ich konsumenckie zachowania wpływają na śro-
dowisko. Będzie bajka edukacyjna, gra, rozmowy, a na-
wet… wspólne tworzenie wielorazowej torby na zakupy.    

Fundacja CultureLab    
www.tuptuptup.org.pl

9.30-11.00

6-7 lat

  
Animacja czasu wolnego 
– warsztaty animacyjne dla wolontariuszy

Warsztat

Zapisy: k.staniszewska@swiatnatak.pl

XXXVII LO im. Jarosława Dąbrowskiego, 
ul. Świętokrzyska 1, Śródmieście 

Zapraszamy nieco starszych wolontariuszy na praktycz-
ne szkolenie, które pokaże, w jaki sposób można czer-
pać przyjemność ze zorganizowanych i przemyślanych 
zabaw.     

Fundacja „Świat na Tak”    
www.swiatnatak.pl

18.15-20.15    

Od 20 lat
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Zabytkowym „ogórkiem”  
i „świńskim ryjkiem”…

Wycieczka 

Zapisy: avetki@wp.pl     

Start wycieczki sprzed szkół i przedszkoli, które zgłoszą swój  
udział w programie 

Wycieczki zabytkowymi autobusami – „ogórkiem” oraz 
„świńskim ryjkiem” – z gawędą historyczną i animacjami 
Bartka Włodkowskiego. Uczestnicy poznają niezwykłe 
miejsca na Białołęce i Targówku, także te związane ze 
100-leciem niepodległości.

Fundacja Ave    
www.fundacjaave.pl

Zabytkowym „ogórkiem”  
i „świńskim ryjkiem”… 

Wycieczka 

Zapisy: avetki@wp.pl     

Start wycieczki sprzed szkół i przedszkoli, które zgłoszą swój  
udział w programie 

Wycieczki zabytkowymi autobusami – „ogórkiem” oraz 
„świńskim ryjkiem” – z gawędą historyczną i animacjami 
Bartka Włodkowskiego. Uczestnicy poznają niezwykłe 
miejsca na Białołęce i Targówku, także te związane ze 
100-leciem niepodległości.

Fundacja Ave    
www.fundacjaave.pl

Białołęka

9.00
 

Uczniowie,
przedszko-
laki z nau-
czycielami 

Środa 24 października

12.00
 

Uczniowie,
przedszko-
laki z nau-
czycielami 

Wtorek 23 października

Mówię nie, gdy myślę nie   

Warsztat o sztuce odmawiania

Zapisy: joanna@manzana.org.pl
    

„ Przestrzeń dla Rodziny” – sala szkoleniowa,  
ul. Przy Bażantarni 11, lok. B2, Ursynów   
  
Jeśli chcecie wiedzieć, jak asertywnie odmówić w sytuacji 
presji grupy, przyjdźcie na nasz warsztat. Porozmawiamy 
o poczuciu własnej wartości i prawach osobistych, a tak-
że wzmocnimy pewność siebie w odmawianiu. 
    

MANZANA  
Fundacja Rozwoju Umiejętności Psychospołecznych    

 www.manzana.org.pl

13.00-16.00

10-15 lat

Ursynów
Bądź pomocny 

Warsztat przełamujący stereotypy myślenia  
o niepełnosprawności 
 
Zapisy: anna@manzana.org.pl 

„Przestrzeń dla Rodziny”– sala szkoleniowa,  
ul. Przy Bażantarni 11, lok. B2, Ursynów  
  
Spróbujmy zrozumieć problemy i trudności życia co-
dziennego osób z niepełnosprawnościami. Uczestnik 
będzie miał okazję sam doświadczyć, jak to jest np. po-
ruszać się na wózku inwalidzkim czy być przewodnikiem 
osób niewidomych.     

MANZANA  
Fundacja Rozwoju Umiejętności Psychospołecznych     

www.manzana.org.pl

9.00-12.00

8-12 lat 



Praga Płd.
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Środa 24 października

10.00-11.30
12.00-13.30

7-14 lat

Statek badawczy

Warsztat

Zapisy: kontakt@rokwisly.pl tel. 502 562 202

Port Czerniakowski, ul. Solec 8, Śródmieście

Minilaboratorium na drewninej szkucie wiślanej. Na 
warsztatach zbadamy próbki wody pobranej bezpośred-
nio z Wisły i przeanalizujemy je przy użyciu różnego ro-
dzaju odczynników. A pod mikroskopem zobaczymy, co 
kryje kropa wody.    

Fundacja Rok Rzeki Wisły
www.rokwisly.pl

9.30-11.00

9-11 lat    

100-lecie odzyskania niepodległości  
w polskiej sztuce

Warsztat

Zapisy: tel. 603 509 079 

Galeria 81 Stopni, ul. Kłopotowskiego 38/5, Praga Płd.
  
Warsztaty plastyczne, podczas których dzieci wykonają 
prace malarskie, plakaty i komiksy o odzyskiwaniu nie-
podległości przez Polskę.

Stowarzyszenie Hokuspokus 
www.hokuspokus.art.pl

Śródmieście

Środa 24 października

Rajd i spotkanie  
z powstańcami warszawskimi

Impreza

Zapisy on-line: www.sppw1944.org 
www.zs26.edu.pl

Zespół Szkół nr 26, ul.Urbanistów 3, Ochota

Gra terenowa szlakiem miejsc i wydarzeń związanych 
z Powstaniem Warszawskim. Trzeba będzie wykazać się 
sprytem i pomysłowością. A na finał –spotkanie z po-
wstańcami oraz… wręczenie nagród.

Stowarzyszenie Pamięci  
Powstania Warszawskiego 1944

www.sppw1944.org

Słodka i zdrowa Niepodległa. 
Smaki dzieciństwa

Warsztat

Zapisy: info@szczesliwibezcukru.pl 
 
XIV L0 im. St. Staszica, sala nr 18, ul. Nowowiejska 37A, Ochota 

Pamiętacie ptasie mleczko? Na warsztatach przypomni-
my różne smaki dzieciństwa w zdrowej, bezcukrowej  
odsłonie.   

Fundacja Szczęśliwi Bez Cukru    
 www.szczesliwibezcukru.pl

10.00-15.00      

14-20 lat

17.00-19.00

Od 10 lat

Ochota
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Środa 24 października
Statek badawczy

Warsztat

Zapisy: kontakt@rokwisly.pl, tel. 502 562 202

Port Czerniakowski, ul. Solec 8, Śródmieście

Niesamowite minilaboratorium zorganizowane na 
prawdziwej drewnianej szkucie wiślanej. Na warsz-
tatach zbadamy próbki wody pobranej bezpośrednio  
z Wisły i przeanalizujemy je przy użyciu różnego rodzaju 
odczynników. A pod mikroskopem zobaczymy, co kryje 
kropa wody.   

Fundacja Rok Rzeki Wisły
www.rokwisly.pl

12.30-14.00   

9-11 lat

13.00-15.00

7 -14 lat

Malujemy Niepodległą. Lata 1946–1970

Warsztat

Zapisy: kasia@nowolipki.org  

Szkoły podstawowe z dzielnicy Śródmieście 

Podczas warsztatów „Duży obraz Niepodległej” uczest-
nicy stworzą wspólnie grafikę, obrazującą 100 ostat-
nich lat historii Polski – od czasów I wojny światowej 
po współczesność. Ten niezwykły obraz będzie potem 
pokazywany w warszawskich szkołach.

Fundacja Wspierania Twórczości, Kultury i Sztuki 
„Nowolipki”

www.nowolipki.org

Środa 24 października
Efektowne pokazy chemiczne  
dla młodzieży

Pokaz

Zapisy on-line: www.klatrat.org

Wydział Chemiczny w Audytorium Zawadzkiego na I piętrze  
Politechniki Warszawskiej, ul. Noakowskiego 3, Śródmieście 

Dynamiczny pokaz chemiczny, angażujący uczestników 
w realizację poszczególnych eksperymentów.

Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Wydziału 
Chemicznego Politechniki Warszawskiej – Klatrat

klatrat.org

10.00

10-19 lat

11.00-12.30

 

9-11 lat

Statek badawczy

Warsztat

Zapisy: kontakt@rokwisly.pl, tel. 502 562 202

Port Czerniakowski, ul. Solec 8, Śródmieście

Niesamowite minilaboratorium zorganizowane na 
prawdziwej drewnianej szkucie wiślanej. Na warsz-
tatach zbadamy próbki wody pobranej bezpośrednio  
z Wisły i przeanalizujemy je przy użyciu różnego rodzaju 
odczynników. A pod mikroskopem zobaczymy, co kryje 
kropa wody.   

Fundacja Rok Rzeki Wisły
www.rokwisly.pl
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Ursynów
17.00-19.00

10-15 lat

„Jestem OK” 
- warsztat o poczuciu własnej wartości

zapisy: kamila@manzana.org.pl

„Przestrzeń dla Rodziny” – sala szkoleniowa,  
ul. Przy Bażantarni 11, lok. B2, Ursynów

Uczestnicy zastanowią się nad sobą: kim są? Co lubią? 
Czego nie lubią? Co jest dla nich ważne? Jakie mają osią-
gnięcia? Co potrafią robić? Czego jeszcze muszą się na-
uczyć? A poprzez ćwiczenia i symulacje – zwiększą po-
czucie własnej wartości.

MANZANA  
Fundacja Rozwoju Umiejętności Psychospołeczny

www.manzana.org.pl

Ursus

Opowieści z buszu i sawanny

Spektakl

Zapisy: szafa.kultury@gmail.com 
tel. 607132270, 513673348

Ośrodek Kultury Arsus,  ul. Traktorzystów 14, Ursus

Interaktywny spektakl baśniowy przybliżający odbior-
com kulturę Czarnego Lądu. Uczestnicy zostaną porwani 
do magicznego świata opowieści, zwyczajów, strojów  
i wykonywanej na żywo muzyki na afrykańskich instru-
mentach.

Fundacja „Szafa Kultury”
www.szafakultury.art.pl

10.00 

Uczniowie,
klas IV-VI  
z nauczy-
cielami 

Środa 24 października

Polskie legendy i baśnie

Warsztat

Zapisy: nowoczesne.mazowsze@gmail.com  

Szkoła podstawowe z dzielnicy Śródmieście  

Warsztaty teatralno-artystyczne dla starszych dzieci na 
kanwie baśni i legend.

Nowoczesne Mazowsze  
Mazowiecka Fundacja Społeczna 

www.nowoczesne-mazowsze.pl

17.30-19.00

10-15 lat

„Revolution ecole” (1918-1939) 
Film dokumentalny Joanny Grudzińskiej 
nt ruchu nowej pedagogiki

Po pokazie dyskusja  

Zapisy on-line: www.bullerbyn.pl 
https://goo.gl/forms/Nb2KP2ob63JHbzIt1   

Al. Wyzwolenia 7 (parter, wejście w bramie), Śródmieście 

„Revolution ecole” to historia pedagogiki okresu mię-
dzywojennego. R. Steiner, Montessori, Freinet, Al. Neill,  
O. Decroly, P. Geheeb czy Janusz Korczak to prekursorzy 
„nowego wychowania”. Po filmie dyskusja prowadzona 
przez Mariannę Kłosińską, prezeskę Fundacji Bullerbyn.

 
Fundacja Bullerbyn na Rzecz Wspólnoty  

Dzieci i Dorosłych
www.bullerbyn.pl

18.00-20.30

Dorośli
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Bielany

Mokotów

Czy wiesz, że masz skrzydlatych  
sąsiadów?  

Prelekcja

Zapisy: r.markowska@nogawlape.org 

Szkoły z dzielnicy Bielany 

Gabriela Peda z Ptasiego Patrolu opowie o ptakach żyją-
cych w mieście: gdzie mieszkają, jakie grożą im niebez-
pieczeństwa i w jaki sposób możemy je chronić.

Fundacja Noga w Łapę. Razem idziemy przez świat  
www.nogawlape.org

 

Szekspir w kosmosie  

Spotkanie twórcze  

Zapisy: info@szkatulka.org

Ul. Rakowiecka 15/17, domofon nr 152, III klatka, V piętro bez windy 

Spotkanie twórcze autorstwa Nadii Schmidt przygo-
towane na podstawie wybranych utworów Szekspira. 
Uczniowie poznają przez zabawę czym jest dramat jako 
utwór literacki, będą odgrywali i interpretowali teksty, 
przedstawiali je w różnych konwencjach oraz wykony-
wali rekwizyty. Wykorzystamy też własnoręcznie przez 
Szkatułkę zrobione dekoracje, maski i rekwizyty. 

Fundacja Szkatułka  
www.szkatulka.org

10.25

Uczniowie  
i 

nauczyciele

 
9.00-13.00

Uczniowie 
10-14 lat, 

nauczyciele

Środa 24 października

Żoliborz

Rodzinne spotkania z Albertem.  
Albert i potwór

Warsztat 

Zapisy: www.tworczosc.org.pl
 
Klub Szafir, ul. Dolnośląska 3, Żoliborz  

Albert Albertson – bohater książki i filmu - to zwyczajny 
i zarazem wyjątkowy chłopiec, targany rozmaitymi emo-
cjami, pełen pomysłów. Podczas zajęć porozmawiamy 
o złości, lękui uczuciu ulgi. I sprawdzimy, czy Albertowi 
uda się zażegnać konflikt z młodszym kolegą?
 

Fundacja Przystanek Twórczość    
 www.tworczosc.org.pl

17.30    

3-7 lat

Wesoła
8.00-9.30

10-15 lat    

Jak Polki uzyskały prawa wyborcze  
– szlakiem warszawskich aktywistek

Warsztat

Zapisy: kontakt@silaczka.org.pl

Szkoły podstawowe z dzielnicy Wesoła 

Warsztaty historyczne o dążeniach kobiet do uzyskania 
przez nie praw wyborczych oraz prawa do swobodnej 
edukacji.  Nie zabraknie wielu warszawskich bohaterek 
i stołecznych wydarzeń sprzed wieku. Będzie też nieco 
plastyki, teatru, a nawet debata oksfordzka.

Fundacja Edukacyjna Siłaczka
www.silaczka.org.pl
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Słodka i zdrowa Niepodległa: Kulki mocy 
– najprostsze słodycze bez cukru  

Warsztat 
 
Zapisy: info@szczesliwibezcukru.pl 

XIV LO im. Staszica, sala nr 18 na parterze. ul. Nowowiejska 37A, 
Ochota 

Pamiętacie ptasie mleczko? Na warsztatach przypomni-
my różne smaki dzieciństwa w zdrowej, bezcukrowej od-
słonie. 

Fundacja Szczęśliwi Bez Cukru  
www.szczesliwibezcukru.pl

Statek badawczy  

Warsztat 
 
Zapisy: kontakt@rokwisly.pl, tel. 502 562 202 

Port Czerniakowski, ul. Solec 8, Śródmieście  

Niesamowite minilaboratorium zorganizowane na praw-
dziwej drewnianej szkucie wiślanej. Na warsztatach 
zbadamy próbki wody pobranej bezpośrednio z Wisły  
i przeanalizujemy je przy użyciu różnego rodzaju od-
czynników. A pod mikroskopem zobaczymy, co kryje kro-
pla wody.  

Fundacja Rok Rzeki Wisły  
www.rokwisly.pl

17.00-19.00

Od 10 lat    

9.30-11.00
11.00-12.30

9-11 lat 

Śródmieście

Jak Polki uzyskały prawa wyborcze  
– szlakiem warszawskich aktywistek  

Warsztat 

Zapisy: kontakt@silaczka.org.pl 

Szkoły podstawowe z dzielnicy Ochota 

Warsztaty historyczne o dążeniach dążenia kobiet do 
uzyskania przez nie praw wyborczych oraz prawa do 
swobodnej edukacji. Nie zabraknie wielu warszawskich 
bohaterek i stołecznych wydarzeń sprzed wieku. Będzie 
też nieco plastyki, teatru, a nawet debata oksfordzka. 

Fundacja Edukacyjna Siłaczka  
www.silaczka.org.pl

Odnawialne źródła energii   

Wykład i warsztat 

Zapisy: zskol@edu.um.warszawa.pl, tel. 22 8223252 

Technikum nr 7 w Zespole Szkół im. inż. S. Wysockiego,  
ul. Szczęśliwicka 56, Ochota  

Wykład i warsztaty dla uczniów o urządzeniach energii 
odnawialnej. Uczestnicy skonstruują urządzenia i pojaz-
dy zasilane energią odnawialną.

Fundacja Gap Polska  
– Plan Globalnego Działania na rzecz Ziemi  

www.badaczwody.pl
www.swysocki.edu.pl

8.00-11.00

10-15 lat    

9.30-11.00
11.30-13.00

10-15 lat  

Ochota
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Poznaj Wolną Szkołę Demokratyczną 
Bullerbyn – spotkanie z kadrą szkoły 

Spotkanie

Zapisy on-line: www.bullerbyn.pl 
https://goo.gl/forms/Nb2KP2ob63JHbzIt1 

Al. Wyzwolenia 7 (parter, wejście w bramie), Śródmieście  

Spotkanie dla rodziców, nauczycieli, studentów, a tak-
że dzieci i młodzieży prowadzone przez kadrę Wolnej 
Szkoły Demokratycznej Bullerbyn. Mentorzy opowiedzą 
o istocie pracy tej placówki.

Fundacja Bullerbyn  
na Rzecz Wspólnoty Dzieci i Dorosłych  

www.bullerbyn.pl

Różni = Równi  
– warsztat o różnorodności i równości

Warsztat 
 
Zapisy: magda@manzana.org.pl  

„Przestrzeń dla Rodziny”, sala szkoleniowa,  
ul. Przy Bażantarni 11, lok. B2, Ursynów

Zajęcia o WZAJEMNYM szacunku, tolerancji i otwartości 
na świat i ludzi. O AKCEPTACJI każdego człowieka, takim, 
jaki jest i empatii wobec innych.

MANZANA  
Fundacja Rozwoju Umiejętności Psychospołeczny  

www.manzana.org.pl

18.00-19.30 

Dzieci  
od 7 lat  
i dorośli

15.30-17.30 

10-15 lat

Ursynów

Na rzecz klimatu działamy i rąk nie 
opuszczamy – warsztat nt. zmian klimatu

Warsztat

Zapisy: maria.shmelova@culturalab.pl 
 
Przedszkola z dzielnicy Śródmieście

Dlaczego nasz klimat się zmienia? Co możemy zrobić, 
żeby powstrzymać te zmiany? Warsztaty prowadzone  
w ciekawej formule gry ruchowej oraz zabawy z klocka-
mi bamp pozwolą znaleźć odpowiedź na te ważne py-
tania. 

Fundacja CultureLab  
www.tuptuptup.org.pl

Malujemy Niepodległą: lata 1970–1990  

Warsztat 
 
Zapisy: kasia@nowolipki.org

Szkoły podstawowe z dzielnicy Śródmieście 

Podczas warsztatów „Duży obraz Niepodległej” uczest-
nicy stworzą wspólnie grafikę, obrazującą 100 ostatnich 
lat historii Polski – od czasów I wojny światowej po 
współczesność. Ten niezwykły obraz będzie potem po-
kazywany w warszawskich szkołach.

Fundacja Wspierania Twórczości, Kultury i Sztuki 
„Nowolipki”  

www.nowolipki.org

13.00-15.00

7-14 lat

12.15-13.45

6-7 lat   
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Białołęka

Zabytkowym „ogórkiem”  
i „świńskim ryjkiem”… 

Wycieczka 

Zapisy: avetki@wp.pl

Start wycieczki sprzed szkół i przedszkoli, które zgłoszą swój  
udział w programie 

Wycieczki zabytkowymi autobusami – „ogórkiem” oraz 
„świńskim ryjkiem” – z gawędą historyczną i animacjami 
Bartka Włodkowskiego. Uczestnicy poznają niezwykłe 
miejsca na Białołęce i Targówku, także te związane ze 
100-leciem niepodległości.  

Fundacja Ave    
www.fundacjaave.pl

"

 
Szekspir w kosmosie  

Spotkanie twórcze 
 
Zapisy: info@szkatulka.org
 
Ul. Rakowiecka 15/17 m. 152, III klatka, V piętro bez windy, Mokotów 

Spotkanie twórcze autorstwa Nadii Schmidt wokół wy-
branych utworów Szekspira. Uczniowie poznają przez 
zabawę czym jest dramat jako utwór literacki, będą od-
grywali i interpretowali teksty w różnych konwencjach. 
Wykorzystamy też własnoręcznie przez Szkatułkę zrobio-
ne dekoracje, maski, rekwizyty i kukiełki. 

Fundacja Szkatułka  
www.szkatulka.org

Mokotów
9.00-13.00

Uczniowie 
klas IV-VIII  

i 
nauczyciele

9.00 

Uczniowie,
klas IV-VI  

z nauczycie-
lami 

Malujemy Niepodległą

Warsztat  

Zapisy: kasia@nowolipki.org 

Przedszkola z dzielnicy Wola
 
Podczas warsztatów „Duży obraz Niepodległej” uczest-
nicy stworzą wspólnie grafikę, obrazującą 100 ostat-
nich lat historii Polski – od czasów I wojny światowej 
po współczesność. Ten niezwykły obraz będzie potem 
pokazywany w warszawskich przedszkolach. 

„Hokus-pokus”  
Pokaz filmu o Albercie Albertsonie  

Zapisy on-line: www.tworczosc.org.pl

Klub Szafir, ul. Dolnośląska 3, Żoliborz

Albert Albertson – bohater książki i filmu – to zwyczaj-
ny i zarazem wyjątkowy chłopiec, którym targają rozma-
ite emocje i który ma wiele ważnych pomysłów do zre-
alizowania. Albert marzy o tym, żeby mieć psa, jednak 
tata uważa, że to jeszcze trochę za wcześnie. Na szczę-
ście poznaje starszego pana, który sprawia, iż marzenie 
może się spełnić…  

Fundacja Przystanek Twórczość  
www.tworczosc.org.pl

Wola
9.00  

Starszaki

Żoliborz
17.30 

Dzieci 
3-7 lat wraz  
z rodzicami

Fundacja Wspierania Twórczości, Kultury i Sztuki „Nowolipki”
www.nowolipki.org



42 43

Piątek 26 października

Malujemy Niepodległą: od 1991 do chwili 
obecnej    

Warsztat

Zapisy: kasia@nowolipki.org 

Szkoły podstawowe z dzielnicy Śródmieście 

Podczas warsztatów „Duży obraz Niepodległej” uczestni-
cy stworzą wspólnie grafikę, obrazującą 100 ostatnich lat 
historii Polski – od czasów I wojny światowej po współ-
czesność. Ten niezwykły obraz będzie potem pokazywa-
ny w warszawskich szkołach.

Fundacja Wspierania Twórczości, Kultury i Sztuki 
„Nowolipki”    

www.nowolipki.org

Szaman z Rzeki. Opowieści wiślane

Spotkanie oraz rejs
    
Zapisy: tel. 504 634 526    
 
Bulwary im. Pattona, Przystań Nowa Fala w Info Barka, Śródmieście
 
Niesamowite spotkanie z ekscytującymi i niecodzien-
nymi wiślanymi historiami, przygodami oraz czarami  
z wydanej niedawno książki autorstwa Andrzeja Stań-
skiego i Dariusza Kożlenko. Nie zabraknie też koloro-
wanek, rebusów, poszukiwania skarbu, a nawet rejsu po 
Wiśle drewnianym statkiem.    

Fundacja Szerokie Wody
www.facebook.com/FundacjaSzerokieWody    

10.00-13.00

Każdy

13.00-15.00 

7-14 lat

Piątek 26 października

Zielona energia

Wykład i warsztat 

Zapisy: zskol@edu.um.warszawa.pl, tel. 22 822 32 52

Technikum nr 7 w Zespole Szkół im. inż. S. Wysockiego,  
ul. Szczęśliwicka 56, Ochota

Wykład i warsztaty dla uczniów o urządzeniach energii 
odnawialnej. Uczestnicy skonstruują urządzenia i pojaz-
dy zasilane energią odnawialną. 

 Fundacja Gap Polska  
– Plan Globalnego Działania na rzecz Ziemi

www.badaczwody.pl, www.swysocki.edu.pl

Geograficzne osobowości

Wystawa fotograficzna 

Instytut Głuchoniemych, Plac Trzech Krzyży 4/6 (e-pracownia),  
Śródmieście
 
Niezwykła wystawa fotografii i rzeźby, prezentująca róż-
ne regiony świata. Każda praca pokazana na wystawie to 
początek fascynującej opowieści geograficznej. 

Stowarzyszenie Geografów Polskich  
i Przyjaciół Geografii  

www.stowgeo.pl

9.30-11.00 
11.30-13.00

6-10 lat

Ochota

Śródmieście

9.00-13.00 

Każdy
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Targówek

W saloniku Pana Marszałka  

Warsztaty  

Zapisy: szansa4@o2.pl 
pawelpawlowski.cook@gmail.com 
tel. 22 824 37 02, 662 208 839 

Miejsce Aktywności Lokalnej, ul. Kłobucka 14, Ursynów  

Warsztaty kulinarne w stylizowanym saloniku Pana Mar-
szałka. Uczestnicy własnoręcznie przygotują „niepodle-
głościowy podwieczorek” z biało-czerwonym ciastkiem 
„Patriotka” i ulubionym napojem Józefa Piłsudskiego. 

Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania 
Aktywności Dzieci „SZANSA” Warszawa – Ochota

www.szansa.warszawa.pl

Ursynów
16.00 -17.30
18.00-19.30

6-13 lat

12.00

Uczniowie,
klas IV-VI  

z nauczycie-
lami

Zabytkowym „ogórkiem”  
i „świńskim ryjkiem”... 

Wycieczka 

Zapisy: avetki@wp.pl

Start wycieczki sprzed szkół i przedszkoli, które zgłoszą swój  
udział w programie 

Wycieczki zabytkowymi autobusami, z gawędą histo-
ryczną i animacjami Bartka Włodkowskiego. Niezwykłe 
miejsca na Białołęce i Targówku, także te związane ze 
100-leciem niepodległości.  

Fundacja Ave    
www.fundacjaave.pl

Słodka i zdrowa Niepodległa: 
„Szlachetne Zdrowie”      

Warsztat  
  
Zapisy: info@szczesliwibezcukru.pl - prosimy podać 
dzień i tytuł warsztatu    

Warsztat Warszawski, sala na I piętrze, pl. Konstytucji 4, Śródmieście

Trzy w jednym: uczestnicy poznają słodycze bez cukru, 
dowiedzą się, czym jest joga na krześle, a na finał we-
zmą udział w koncercie mis i gongów.  
   

Fundacja Szczęśliwi Bez Cukru    
www.szczesliwibezcukru.pl

Czy wiesz, że masz skrzydlatych  
sąsiadów?    

Prelekcja    

Międzypokoleniowa Klubokawiarnia, ul. Anielewicza 3/5, Śródmieście     

Gabriela Peda z Ptasiego Patrolu opowie o ptakach żyją-
cych w mieście: gdzie mieszkają, jakie grożą im niebez-
pieczeństwa i w jaki sposób możemy je chronić.    

Fundacja Noga w Łapę. Razem idziemy przez świat    
www.nogawlape.org

17.00-19.30 

od 10 lat

17.00

Młodzież  
i dorośli
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Białołęka

SUPER BUDA  
– Białołęcki Uniwersytet Dzieci 

Zajęcia naukowe 

Zapisy: avetki@wp.pl 

Szkoła Podstawowa nr 257, ul. Podróżnicza 11, Białołęka
 
Ekscytujące zajęcia naukowe prowadzone przez wykła-
dowców wyższych uczelni – pełne doświadczeń i ekspe-
rymentów.  

Fundacja Ave 
www.fundacjaave.pl

 

 

Poznaj, zobacz, sprawdź  
– II Jesienne warsztaty edukacyjne

Warsztaty przyrodnicze 

Zapisy: monikakarda@fundacjabowarto.pl,  
tel. 602 228 732
 
Fundacja BO WARTO, ul. Batalionu AK Bałtyk 7/U3, Mokotów 

Jesienne spotkanie warsztatowe rozpoczną zajęcia przy-
rodnicze podczas których dzieci poznają budowę lasu  
i jego mieszkańców oraz przygotują las zamknięty  
w słoiku. 

Fundacja Bo Warto 
www.fundacjabowarto.pl

Mokotów

9.30-14.30 

6-13 lat

10.00-12.00

5-6 lat

Wola

Zabawy z robotami dla dzieci i rodziców

Warsztaty 
 
Zapisy: mfiuk@sp234.waw.pl 
Najmłodsi z opiekunem, zabawy z VR dla uczniów 13+

Szkoła Podstawowa nr 234 im. Juliana Tuwima, ul. Esperanto 5, Wola  

Zajęcia z programowania robotów, a także zabawy pro-
gramistyczne bez użycia komputerów z udziałem kosmi-
ty ScotteGo, wreszcie – dla starszych – eksperymenty  
w świecie wirtualnym z okularami VR, które pozwolą po-
patrzeć na świat oczami maszyn.  

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Gniazdo”
www.stowarzyszeniegniazdo.pl

18.00-20.00 

Od 7 lat 

Rozwijamy się przez gry 

Warsztat 

Zapisy: https://www.facebook.com/Stowarzyszenie 
StrefaWzrostu/, mail: biuro@strefawzrostu.pl  

Studio Zajezdnia, ul. Nakielska 4, Garaż nr 1, Wola 
 
Na warsztatach uczestnicy poznają różne gry planszowe 
i animacyjne, które w formie zabawy rozwijają kompe-
tencje społeczne: komunikację, współpracę, działanie w 
zespole, ciekawość poznawczą, kreatywność, uważność. 

Stowarzyszenie Strefa Wzrostu  
www.facebook.com/StowarzyszenieStrefaWzrostu/

17.30-19.30

10-18 lat
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Szaman z Rzeki. Opowieści Wiślane 

Spotkanie oraz rejs 

Zapisy: tel. 504 634 526 
 
Bulwar nad Wisłą im. gen. Pattona, pawilon nr 6 „Przystanek sztuka", 
Śródmieście 

Niesamowite spotkanie z ekscytującymi i niecodzien-
nymi wiślanymi historiami, przygodami oraz czarami  
z wydanej niedawno książki autorstwa Andrzeja Stań-
skiego i Dariusza Kożlenko. Nie zabraknie też koloro-
wanek, rebusów, poszukiwania skarbu, a nawet rejsu po 
Wiśle drewnianym statkiem. 

Fundacja Szerokie Wody 
www.facebook.com/FundacjaSzerokieWody  

„Being and becoming”

Film dokumentalny nt unschoolingu.  
Po filmie dyskusja
 
Zapisy on-line: www.bullerbyn.pl
https://goo.gl/forms/Nb2KP2ob63JHbzIt1

Al. Wyzwolenia 7 (parter, wejście w bramie), Śródmieście

Unschooling to „naturalne uczenie”, kierowane przez 
dziecko a nie przez system, program i nauczycieli. Film   
ukazuje unschooling w praktyce w USA, Niemczech, 
Francji i Wielkiej Brytanii. 

 Fundacja Bullerbyn  
na Rzecz Wspólnoty Dzieci i Dorosłych

www.bullerbyn.pl

Śródmieście

12.00-15.00

Każdy

15.00-18.00

Dorośli  

Poznaj, zobacz, sprawdź  
– II jesienne warsztaty edukacyjne

Warsztaty plastyczne
 
Zapisy: monikakarda@fundacjabowarto.pl, 
tel. 602 228 732
  
Fundacja BO WARTO, ul. Batalionu AK Bałtyk 7/U3, Mokotów 

Zajęcia pełne ciekawostek i animacji. Dzieci poznają taj-
niki pracy malarza i stworzą naturalnie zabarwione farby 
i obrazy. 

Fundacja Bo Warto 
www.fundacjabowarto.pl

Poznaj, zobacz, sprawdź  
– II Jesienne warsztaty edukacyjne 

Warsztaty architektoniczne

Zapisy: monikakarda@fundacjabowarto.pl, 
tel. 602 228 732 

Fundacja BO WARTO, ul. Batalionu AK Bałtyk 7/U3, Mokotów 

Ostatni warsztat dotyczy architektury miasta, gdzie 
oprócz niewielkiej dawki teorii zbudowane zostaną tak-
że makiety architektoniczne Siekierek. 
 

Fundacja Bo Warto 
www.fundacjabowarto.pl

14.00-16.00

7-10 lat

16.30-18.30

11-12 lat
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Łączące warsztaty z improwizacji 

Warsztat 

Ul. Miła 22 (druga klatka), Wola 

Warsztaty improwizacji teatralnej wzmacniające wię-
zi łączące seniorów z młodszymi. Podczas zajęć będzie 
można nauczyć się radzenia sobie w trudnych okolicz-
nościach oraz chłodnego ripostowania w nieoczywi-
stych sytuacjach. 

Fundacja Jeden Muranów 
www.1muranow.pl

   
   

Łączące warsztaty z improwizacji 

Warsztat 

Ul. Miła 22 (druga klatka), Wola 

Warsztaty improwizacji teatralnej wzmacniające wię-
zi łączące seniorów z młodszymi. Podczas zajęć będzie 
można nauczyć się radzenia sobie w trudnych okolicz-
nościach oraz chłodnego ripostowania w nieoczywi-
stych sytuacjach. 

Fundacja Jeden Muranów 
www.1muranow.pl

Wola
11.00-13.00

Każdy

13.00-15.00

Każdy

Unschooling to stan umysłu – spotkanie 
z osobami, dla których unschooling jest 
sposobem edukacji i stylem życia  

Spotkanie 

Zapisy on-line: www.bullerbyn.pl
https://goo.gl/forms/Nb2KP2ob63JHbzIt1
 
Al. Wyzwolenia 7 (parter, wejście w bramie), Śródmieście

Filozofią unschoolingu jest „odszkolnianie”, czyli „natu-
ralne uczenie”, kierowane przez dziecko a nie przez sys-
tem, program i nauczycieli. Podczas spotkania dorosłe 
unschoolerki opowiedzą o swojej edukacyjnej drodze. 

Fundacja Bullerbyn  
na Rzecz Wspólnoty Dzieci i Dorosłych.

www.bullerbyn.pl

 
Zagadki spod ziemi  
– archeologiczna gra terenowa 

Gra w plenerze 

Międzypokoleniowym Centrum Edukacji, ul. Radosna 11, Wilanów 

Pełna niesamowitych zadań gra terenowa, która wpro-
wadzi uczestników w świat archeologii i przybliży tajniki 
pracy archeologów. 

Fundacja Terra Desolata 
terradesolata.pl   

18.30-20.00

Młodzież  
i dorośli

12.00-14.30

7-16 lat 

Wilanów
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Mini EURO  

Trening  
Roczniki dzieci 2013 i 2014 

Warszawianka, Merliniego 2, Mokotów  

Profesjonalny trening piłkarski dla przedszkolaków  
z wielkim finałem. Prowadzą licencjonowani trenerzy.    

K.S. Delta Warszawa  
www.delta.warszawa.pl

Etnografia dla najmłodszych:  
Stroje ludowe  

Spotkanie 
 
Zapisy: przedszkolakinakoszykowej@gmail.com   

Pracownia Duży Pokój, ul. Warecka 4/6  
(wejście od ul. Kubusia Puchatka), Śródmieście 

Czy bardzo dawno temu na wsiach chodzono w pięknych 
łowickich pasiakach lub krakowskich czapkach z piórem 
i czy noszono je na co dzień ? Porozmawiamy o tym czym 
były stroje ludowe, dowiemy się wielu ciekawych rzeczy 
o kufrach i szafach naszych przodków. Na zakończenie 
uczestnicy  przygotują laleczki ubrane w wybrany strój.

Stowarzyszenie “Pracownia Etnograficzna”  
im. Witolda Dynowskiego 

www.etnograficzna.pl

10.00-12.00

4-5 lat

11.00-12.00

5-10 lat

Mokotów

Śródmieście

Oratorium Jakubowe

Koncert  
 
Zapisy: avetki@wp.pl  

Kościół św. Jakuba, ul. Mehoffera 4, Białołęka  

Wyjątkowy koncert z udziałem 60 muzyków: chórzystów, 
solistów i instrumentalistów, którzy wykonają „Orato-
rium Jakubowe” – utwór Jerzego Cembrzyńskiego i Aldo-
ny Kraus napisany z okazji 500-lecia kościoła św. Jakuba 
na warszawskim Tarchominie. 
Nie zabraknie też gawędy historycznej. 

Fundacja Ave  
www.fundacjaave.pl

Połączenie inżynierii i zabawy  
z kultowymi klockami

Dwa równoległe warsztaty dla dwóch grup wiekowych
Zapisy: info@bok-filia.eu. tel. 22 835 54 44, osobiście 
na miejscu w Ośrodku  

Filia Bielańskiego Ośrodka Kultury, ul. Estrady 112, Bielany 
 
Połączenie inżynierii i zabawy z kultowymi klockami.  
Rodzice razem z dziećmi poznją zasady działania maszyn 
prostych, a także podstawy algorytmiki, razem budując  
i programując roboty z klocków „Lego”.

Fundacja Nowoczesnej Edukacji   
www.nowoczesnaedukacja.com.pl

19.00

Każdy

12.15-14.15

4-6 lat  
7-8 lat

Białołęka

Bielany
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„Summerhill”

Kino familijne  

Zapisy on-line www.bullerbyn.pl
https://goo.gl/forms/Nb2KP2ob63JHbzIt1
 
Al. Wyzwolenia 7 (parter, wejście w bramie), Śródmieście

Wzruszający film fabularny przedstawiający historię 
szkoły demokratycznej Summerhill, gdzie uczniowie nie 
muszą nosić mundurków, nie mają obowiązku uczęsz-
czania na zajęcia, a lekcje prowadzone są zupełnie ina-
czej niż w zwykłej szkole…  
 

Fundacja Bullerbyn  
na Rzecz Wspólnoty Dzieci i Dorosłych  

www.bullerbyn.pl

Z kamerą w czasie i przestrzeni.  
Warszawa, listopad 1918 

Warsztat
 
Zapisy: edukacja@fundacjapit.pl 

Centrum Kreatywności Targowa, ul. Targowa 56, Praga Płd.

Warsztaty z animacji poklatkowej, których efektem bę-
dzie stworzenie serii filmów ilustrujących wydarzenia  
z listopada 1918 roku w formie kroniki filmowej na bazie 
autentycznych doniesień prasowych sprzed wieku. 

Fundacja Pamięć i Tożsamość 
www.fundacjapit.pl

14.00-16.30

od 9 lat

11.00-13.45
14.00-16.45

7-13 lat

Praga Płd.

Warsztaty dla dzieci  
„Afrykańska przygoda Hani”  

Pokaz filmów i warsztat  

Zapisy: warsztaty@euroshorts.pl  

Warsztat Warszawski, pl. Konstytucji 4, Śródmieście  

Razem z małą podróżniczką Hanią uczestnicy polecą 
bajkowym samolotem do Nigerii, Kenii i Tanzanii, gdzie 
czekają na nich niesamowite przygody! Nauczą się też 
podstawowych zwrotów w językach hausa i suahili oraz 
afrykańskich rytmów muzycznych.  

Fundacja Młodego Kina  
www.facebook.com/fmk.polska, www.euroshorts.pl, 

www.facebook.com/euroshorts 

Spaceruj ze Złotą Kaczką!  

Spacer  

Spotkanie pod Kolumną Zygmunta, Śródmieście  

Wyjątkowe spacery varsavianistyczne po Starym i No-
wym Mieście. Przewodnicy przebrani za postaci z war-
szawskich legend pokażą niesamowite miejsca, opo-
wiedzą o mało znanych wydarzeniach, a także pokażą 
najcenniejsze zabytki.   

Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych  
„Złota Kaczka”  

www.zlotakaczka.waw.pl

    
    

11.00-12.30

4-8 lat

12.00-13.30

5-12 lat
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Mikroświat – makrofantazja!  
– międzypokoleniowe warsztaty  
z projektowania, budowania i aranżacji 
przestrzennych makiet modelarskich  

Warsztat 
  
Zapisy: pszczolinska@fundacjaperspektywa.org.pl, 
tel. 600 751 756

Dzieci od lat 8 oraz dorośli – najlepiej  
rodzice i dziadkowie!

Miejsce Aktywności Lokalnej „Dwa Jelonki”, Powstańców Śląskich 
44, Wola

Międzypokoleniowe warsztaty z projektowania, bu-
dowania i aranżacji przestrzennych makiet modelar-
skich. Znakomita integracja całych rodzin. Powstaną 
stadiony, ogrody zoologiczne, place zabaw, parki i wie-
le innych obiektów.

Fundacja na rzecz Edukacji i Zdrowia 
„Perspektywa”  

www.fundacjaperspektywa.org.pl

15.00-18.00

od lat 8

Wola
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22-28 października 
„Nie ma dzieci – są ludzie”

Wioska Bullerbyn – wystawa fotografii

Al. Wyzwolenia 7 (parter, wejście w bramie), Śródmieście

Wystawa fotografii Tomasza Góreckiego, pokazująca „Wioskę Buller-
byn” – kolonie inne niż wszystkie, podczas których dzieci decydują,  
w jaką aktywność się zaangażują. Mogą swobodnie się bawić i bru-
dzić się do woli, albo cały dzień czytać sobie książkę w hamaku...

Fundacja Bullerbyn  
na Rzecz Wspólnoty Dzieci i Dorosłych

www.bullerbyn.pl

22-26 października

Wykłady z astronomii dla młodzieży

2 wykłady w szkołach 

Zapisy on-line: www.inceptio.org.pl
Uczniowie 7-8 klas szkoły podstawowej oraz szkoły średnie

Uczestnicy wykładu dowiedzą się, jak spadające jabłko pomogło New-
tonowi odkryć grawitację i w jaki sposób przeszliśmy od spadające-
go z drzewa owocu do wygięcia przestrzeni i koncepcji ewolucji ciał 
niebieskich. Szczególną atrakcją będzie prezentacja nieba za pomocą 
specjalnego projektora.

Fundacja Inceptio
www.inceptio.org.pl

Śródmieście

22-26 października
Efektowne pokazy chemiczne dla młodzieży

2 pokazy w szkołach
Zapisy on-line: www.klatrat.org.pl
Godziny ustalane z zapisanymi szkołami (podstawowymi i średnimi)
Wiek: 10-19 lat  

Dynamiczny pokaz chemiczny, angażujący uczestników w realizację 
poszczególnych eksperymentów. 

Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Wydziału 
Chemicznego Politechniki Warszawskiej – Klatrat

klatrat.org

22 i 25 października
100 małych ratowników na 100-lecie Niepodległej 

Szkolenie 
Wysyłamy informację do szkół. Harmonogram dostosowany jest  
do godzin pracy szkół. Wiek: 6-15 lat
Dostęp dla osób z niepełnosprawnością: podjazd, ale brak windy. 

Szkoła Podstawowa nr 211, ul. Nowy Świat 21a, Śródmieście

Szkolenia z pierwszej pomocy, podczas których uczestnicy nauczą się 
wzywać pomocy, poznają zasady postępowania w wypadku zranień  
i krwotoków oraz będą wiedzieli, jak postępować z osobą nieprzytom-
ną lub nieoddychającą.

Fundacja Wsparcia Ratownictwa RK
www.facebook.com/fundacjaRK
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22 i 24 października

Gocław, Praga Południe 
Poznaj cyrk!

Warsztaty dla dzieci w wieku 9-13 lat
Propozycja do placówek edukacyjnych, opiekuńczych i domów  
kultury, które posiadają salę gimnastyczną/boisko. 
Zapisy: wiktoria.witenberg@gmail.com, tel. 796 999 238 

Warsztaty ruchowe z użyciem sprzętu cyrkowego. Praca z rekwizytami 
takimi jak hula hoop i piłeczki do żonglowania. Okazja do wyrobienia 
poczucia rytmu i świadomości ruchu, uwierzenia we własny siły oraz 
możliwości. Zajęcia pobudzają też procesy komunikacji w grupie.

Fundacja Godnie Żyć
www.fundacjagodniezyc.pl

22-26 października
 
Łamanki, składanki, przeplatanki.  
Geometria inaczej

Warsztaty i wydarzenia wirtualne dla grup dzieci w wieku 6-10 lat
Godziny dowolne, w zainteresowanej placówce edukacyjnej
Zapisy on-line: www.rozwinsie.org.pl 

Podczas zajęć wyczarujemy z papieru, przy pomocy naszej książki 
ze składankami, niezwykłe postaci. Będzie to nie tylko zabawa, ale 
przede wszystkim zajmująca i efektywna nauka geometrii. Poza tym 
każdego dnia na stronie www będzie zamieszczany link do filmiku-in-
strukcji do jednej składanki, którą uczestnik ma wykonać. 27 paździer-
nika wśród grup, które nadeślą 5 zdjęć swoich składanek (po jednym 
każdego dnia), zostanie rozlosowanych 10 klasowych zestawów gier, 
sprzyjających rozwijaniu umiejętności matematycznych.

Stowarzyszenie ROZWIŃ SIĘ Edukacja, Kultura, Sport
www.rozwinsie.org.pl

W niektórych dzielnicach

Wszystkie dzielnice Warszawy

22-26 października
SUPER BUDA w szkole

Warsztaty w szkołach, godziny ustalane ze zgłoszonymi szkołami
Zapisy: avetki@wp.pl
Uczniowie szkół podstawowych z nauczycielami

Białołęcki Uniwersytet Dzieci prowadzi w weekendy kapitalne zajęcia 
naukowe z różnych dziedzin. Z okazji Warszawskiego Pozarządowego 
Tygodnia Edukacyjnego możemy przyjechać do Twojej szkoły i zreali-
zować arcyciekawe warsztaty chemiczne lub fizyczne.

Fundacja Ave
www.fundacjaave.pl

23-25 października

Warsaw Silent Book
Wystawa 
Towarzyszy warsztatom dla dzieci (6-12 lat), które odbędą się  
23 (patrz program) i 25.10 w godz. 10-12 i 10-14 
Zapisy: edyta.oldak@wwarszawie.org.pl    

Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy, Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 43, 
ul. Świętojańska 5, Śródmieście 

Silent Books to uniwersalne książki obrazkowe, treść opowiedziana 
bez użycia słów. Dla każdgo więc, niezależnie od narodowości czy po-
trzeb edukacyjnych. Na wystawie znajdą się wybitne przykłady ga-
tunku, takie jak: „Sidewalk Flowers” (zwycięzca Governon General’s 
Litterary Awards) czy „The Only Child”. Okazja do zadumy nad trudny-
mi tematami, na które wielokrotnie „brakuje słów”, takimi jak wojna, 
migracje, śmierć. Zapraszamy wszystkich, niezależnie od narodowości 
czy potrzeb edukacyjnych, również osoby z dysfunkcją słuchu.

Stowarzyszenie „Z Siedzibą w Warszawie”
www.wwarszawie.org.pl/pl
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ZaprasZamy!

23, 24 i 26 października
Ochota i ew. sąsiednie dzielnice 

Fizyczna karuzela: interaktywne pogadanki

Godziny do ustalenia. Czas ok. 45 minut, w zależności od wieku  
słuchaczy. Wiek 5-9 lat
Zapisy: wo@fuw.edu.pl z tematem maila „II WPTE Fizyczna karuzela”

Pogadanki prowadzone przez kadrę dydaktyczną Wydziału Fizyki  
Uniwersytetu Warszawskiego w ciekawej formule wprowadzą naj-
młodszych w cudowny świat nauki i eksperymentów.

Polskie Towarzystwo Fizyczne
ptf.fuw.edu.pl/

24 października

Mokotów
Rogate dusze. Jak młodzi ludzie  
pomogli Polsce wybić się na niepodległość

Warsztaty działań twórczych dla szkół
Godziny do ustalenia 
Zapisy: anna.wolosik@gmail.com, tel. 609 104 304 
Wiek: 10-14 lat

Uczestnicy spojrzą na Wielką Wojnę Polaków z perspektywy nastolat-
ków i dzieci. Strzelcy i legioniści, gimnazjaliści i pensjonarki, studenci  
i harcerki, młodzi robotnicy i chłopskie córki… Wszyscy oni współtwo-
rzyli historię. Jak żyli na co dzień? Co robili na froncie? Czy walczyli  
o niepodległość w 1918 roku? Odpowiedzi znajdziemy podczas warsz-
tatów. 

Stowarzyszenie „W stronę dziewcząt”
www.wstronedziewczat.org.pl

22-25 października
Bemowo, Wola, Śródmieście
Żonglerka, czyli niekończący się rozwój

Warsztat
Zapisy: tpwbialoleka@gmail.com lub tel. 608 111 927 
Wiek: młodzież od lat 15 i dorośli

Warsztaty kuglarskie wprowadzające w świat żonglerki. Żonglerka  
to nie tylko wspaniała zabawa i wzrost sprawności fizycznej, ma też 
znaczący wpływ na rozwój mózgu i dobry stan psychiczny.

Towarzystwo Przyjaciół Warszawy – Oddział Białołęka
tpw.org.pl/index.php/oddzial-bialoleka.html

22 i 26 października
Praga Południe, Praga Północ,  
Śródmieście, Mokotów 
Warsztaty kuglarskie 
„Nauka Poi dla początkujących”

Propozycja dla szkół, które posiadają sale sportowe lub przestrzeń  
na powietrzu (boisko, polanka, park)
Godz. 17.00-18.30 
Zapisy: centrum@fundacjatwojapasja.pl 
Wiek: 10-18 lat

Uczestnicy zajęć poznają sprzęt kuglarski Poi oraz spróbują swoich  
sił w sztuce cyrkowej. Poznają korzyści, jakie wiążą się z regularnym 
ćwiczeniem.

Fundacja „Twoja Pasja”
www.fundacjatwojapasja.pl/domowa
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Na kolejnych stronach prezentujemy Państwu wizytówki organiza-
cji pozarządowych, biorącym udzia w II Warszawskim Pozarządo-

wym Tygodniu Edukacyjnym. To swoisty przewodnik po „pozarządowej 
edukacji”, pokazujący,w jak wielu dziedzinach oświatowych obecne 
są fundacje i stowarzyszenia i jak bogatą mają ofertę.  

W tej części folderu oddajemy głos samym organizacjom. Najpierw 
opisują one profil swojego działania i główne cele. Pozwala to 

zorientować się w obszarach działań stowarzyszeń i fundacji oraz 
zainteresowań ich aktywistów. Wszak edukacja to pojęcie niezwykle 
rozległe. Następnie organizacje opowiadają o jednym z realizowa-
nych przez siebie projektów. Zależało nam, żebyście Państwo mogli 
się dowiedzieć, w jaki sposób NGO-sy (od ang. non governmental or-
ganisation – organizacje pozarządowe) przekładają idee na praktykę. 
A ta jest niezmiernie różnorodna: oprócz warsztatów i zajęć: spekta-
kle, koncerty, wystawy, przedsięwzięcia interdyscyplnarne, wycieczki, 
happeningi, projekty międzypokoleniowe, a nawet spływy kajakowe.

Zaznaczamy, że owe „flagowe projekty” prezentowane przez or-
ganizacje, to najczęściej jedne z bardzo wielu różnorodnych ich 

działań. Podajemy więc adresy stron internetowych, abyście mogli 
Państwo zapoznać się z pełną ofertą uczestników Warszawskiego Po-
zarządowego Tygodnia Edukacyjnego.

Liczymy, że skorzystacie Państwo z zawartych tu informacji  
oraz zechcecie „poklikać”, aby zapoznać się szczegółowo z ofertą  

oraz potencjałem warszawskich organizacji edukacyjnych.  
A może znajdziecie w ten sposób atrakcyjne zajęcia pozalekcyjne dla 
swoich dzieci? A może zaprosicie którąś z tych organizacji do swojej 
szkoły? A może znajdziecie przestrzeń dla realizacji pasji wolonta-
riackich, obywatelskich i społecznikowskich?

Jeśli tak się stanie, będziemy bardzo radzi, a II Warszawski Poza-
rządowy Tydzień Edukacyjny spełni swoje zadanie. Nie jest bowiem 

wydarzeniem samym w sobie, ale ma inspirować i stwarzać okazje do 
spotkania mieszkańców Warszawy z „Pozarządową Warszawą Eduka-
cyjną”.

Organizatorzy ii wpTe
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Fundacja Ave

prowadzimy projekty edukacyjne, kulturalne, kajakowe i historyczne, dedyko-
wane dzieciom, młodzieży, seniorom oraz osobom niepełnosprawnym.

Otrzymaliśmy wiele wyróżnień, m.in. „Powstańcze Kajaki 
1944” oraz „Kajakową Akademię Niepełnosprawnych” uhono-
rowano Nagrodą Przyjaznego Brzegu, złotymi Słonecznikami 
nagrodzono Janowy Turniej Literacki dedykowany ks. Janowi 
Twardowskiemu, „RE RE: KUM KUM – dziecięcy uniwersytet mu-
zyczny” oraz „Wiślaną Super Budę – Wiślany Uniwersytet Dzieci”, 
z kolei ogólnopolskie „Juwenalia III Wieku” otrzymały główną 
nagrodę w konkursie Seniorzy XXI wieku. 

Wyjątkowym przedsięwzięciem dedykowanym uczniom oraz 
przedszkolakom jest „Fajerka pradziadka Franciszka”. To cykl 
ekscytujących bezpłatnych zajęć, wycieczek zabytkowymi au-
tobusami oraz spływów kajakowych, połączonych z gawęda-
mi o dawnej Warszawie. W trakcie wypraw na tarchomińskim 
cmentarzu tropimy ducha, jadąc wyimaginowaną ciuchcią ja-
błonowską szmuglujemy parówki, gramy na 100-letniej fishar-
monii i… Zresztą przekonajcie się sami. 

Czekamy na zgłoszenia.

 
www.fundacjaave.pl

Fundacja bo warto

nasze działania służą wszechstronnemu rozwojowi i edukacji dzieci i mło-
dzieży oraz pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej.

Od 2014 roku na warszawskich Siekierkach realizujemy wy-
jątkowy program „Mała Akademia Siekierkowska”. To cykl wy-
kładów, warsztatów, ćwiczeń i pokazów z zakresu nauk huma-
nistycznych i przyrodniczych, które mają na celu rozbudzenie 
zainteresowań naukowych wśród dzieci w wieku 6–11 lat. 
Zajęcia z fizyki, chemii, historii, astronomii, sztuki, medycyny, 
anatomii, przyrody, architektury i wielu innych dziedzin odby-
wają się w wybrane soboty od września do czerwca. 

Dołączcie do nas!

www.fundacjabowarto.pl
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Fundacja Bullerbyn  
na rzecz wspólnoty dzieci i dorosłych

nasza Fundacja powstała z potrzeby zapewnienia dzieciom pełnego i harmo-
nijnego rozwoju z poszanowaniem ich godności i podmiotowości. upowszech-
niamy relacje oparte na szacunku i zaufaniu między dorosłymi a dziećmi. pro-
wadzimy warsztaty dla rodziców oraz akademię wychowawców bullerbyn.  

Ukoronowaniem całorocznych działań jest „Wioska Bullerbyn”, 
czyli najfajniejsze wakacje jakie znamy; to miejsce, gdzie – tak 
jak w książce Astrid Lindgren – dzieci w bezpiecznej i przyja-
znej przestrzeni rozwijają potencjał tkwiący w każdym z nich.

Pierwsze wakacyjne rozstanie z domem to trudne doświad-
czenie i dla dziecka, i dla rodzica. Dlatego wymyśliliśmy kolonie, 
na których dzieci mogą zmagać się z wyzwaniami samodziel-
ności. Cenimy sobie wartość swobodnej zabawy, budowania 
relacji i życia w zgodzie z rytmem natury. Dzieci i dorośli two-
rzą społeczność, w której obdarza się szacunkiem każdą myśl, 
niezależnie od tego, czy pochodzi ona od najmłodszego czy od 
najstarszego uczestnika.

www.bullerbyn.org.pl

Fundacja CultureLab

działamy na rzecz rozwoju otwartego społeczeństwa obywatelskiego i de-
mokracji. przeciwstawiamy się postawom dyskryminacji, wykluczeniu ekono-
micznemu i społecznemu oraz ksenofobii. 

Naszym flagowym projektem jest aplikacja mobilna „Tup Tup 
po Warszawie”, stworzona dla dzieci w wieku od 5-12 lat, aby 
rozbudzić wśród nich zainteresowanie dziedzictwem kulturo-
wym Warszawy. 

Tworzy ją prezentacja 140 zabytków ze Starego i Nowego 
Miasta oraz Śródmieścia i Powiśla, 340 quizów, 8 tras do zwie-
dzania oraz mnóstwo ciekawostek i legend o dziejach stolicy. 
Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom rodzinny spacer po mie-
ście przeobraża się we wciągającą, detektywistyczną przygo-
dę. Za odnalezienie kolejnego miejsca uczestnicy otrzymują 
punkt, a jeszcze jeden po prawidłowej odpowiedzi na pytanie. 
Na koniec najlepsi dostają specjalną odznakę Złotej Kaczki, 
Bazyliszka lub Syrenki!

Aplikacja „TupTup po Warszawie” dostępna jest na Google 
Play. Korzystajcie!

www.culturelab.pl



76 77

Fundacja Edukacja na Nowo 

nasza misja to budowanie społeczności uczącej się. upowszechniamy i pro-
mujemy naukę budowaną wokół dostrzegania i rozwiązywania problemów 
oraz kulturę pracy opartą na współpracy i współodpowiedzialności. 

Szczególnym obszarem naszych zainteresowań jest edukacja 
matematyczna (zarówno w ujęciu tradycyjnym, jak i niekon-
wencjonalnym, m.in. z wykorzystaniem nowoczesnych techno-
logii), którą traktujemy jako wiodące ogniwo spajające podej-
ście interdyscyplinarne w stosunku do edukacji – STEAM.

Organizowany przez nas festiwal „Pociąg do Matematyki” to 
skuteczna promocja wśród uczniów i nauczycieli edukacji ma-
tematycznej. Oczywiście w atrakcyjnej i nowatorskiej formie, 
zupełnie innej niż ta znana ze zwyczajnych lekcji. 

Pokazujemy, że matematyka może przewijać się przez wszyst-
kie obszary tematyczne, ucząc logicznego i kreatywnego my-
ślenia, a jednocześnie jest znakomitą, angażującą wszystkie 
zmysły zabawą. W pokazach wykorzystujemy programowanie, 
iPady, małego robota Ozobota, inżynierię, projektowanie 3D, 
eksperymenty z systemami matematycznymi, a nawet klocki 
„Lego”!

www.edukacjananowo.pl

Fundacja edukacji międzykulturowej

Od 2006 roku realizujemy rozmaite projekty rozwojowe, edukacyjne, wielo-
kulturowe oraz międzynarodowe dla dzieci, młodzieży i nauczycieli.

Wyjątkowym przedsięwzięciem są „Podróże dalekie i bliskie…”, 
w ramach których zabieramy uczestników w bajkowe podróże 
po literaturze i kulturze wybranych krajów i regionów. 

Byliśmy już na Sri Lance, w Chinach, Kenii, Tanzanii, Meksyku, 
Turcji, na Bliskim Wschodzie oraz oczywiście w polskim Beski-
dzie Śląskim. I wszędzie tam odbywały się warsztaty dla dzieci, 
spotkania dla dorosłych, przedstawienie teatralne, jak również 
wystawy wydawnictw oraz konkurs literacko-plastyczny dla 
uczniów.

www.miedzykulturowa.org.pl
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Fundacja edukacyjna Siłaczka

działamy na polu edukacji, oświaty i wychowania oraz szeroko pojętej eko-
logii. naszym celem jest szukanie, kreowanie i propagowanie nowoczesnych 
trendów w edukacji. 

Bliski jest nam współczesny, europejski model edukacyjny, 
który zakłada przede wszystkim koncepcję uczenia się przez 
całe życie, stawia nowe wymagania wobec nauczyciela oraz 
modyfikuje relacje nauczyciel – uczeń. Jednocześnie pamięta-
my o tym co w historii polskiej szkoły jest najlepsze – o kulty-
wowaniu, ideałów.

Te zasady stosowaliśmy też przy realizacji projektu „Aktyw-
ne postawy młodzieży – podnoszenie kompetencji, przedsię-
biorczości i odpowiedzialności w wymiarze środowiska lo-
kalnego ”, który dotyczył opracowania i wdrożenia programu  
lokalnego w zakresie aktywizacji społecznej młodzieży. Prowa-
dziliśmy warsztaty dyskusyjne, zajęcia z zakresu wolontariatu  
i ekonomii społecznej, debaty oraz warsztaty liderskie. Młodzież 
miała również okazję wziąć udział w stażach wolontariackich 
oraz stworzyć grę planszową o ekonomii społecznej.

www.silaczka.org.pl

Fundacja Gap Polska – Plan Globalnego 
działania na rzecz ziemi

prowadzimy działania na rzecz zrównoważonego rozwoju i zmiany zachowań 
na coraz bardziej ekologiczne. Szkolimy nauczycieli i młodzież, wydajemy 
materiały metodyczne i wspieramy placówki oświatowe w projektach eko-
logicznych dotyczących ochrony klimatu, promowania zdrowego odżywiania, 
poszanowania wody i energii oraz ekologicznego transportu.

Od pięciu lat animujemy program edukacyjny dla szkół pod-
stawowych „Badacz Wody”, który działa równolegle w 10 kra-
jach! Każda rejestrująca się placówka oświatowa otrzymuje 
pod opiekę wirtualny zbiornik wodny, który poprzez konkretne 
ekologiczne działania młodych ludzi z martwego ścieku za-
mienia się w piękny, czysty i rozkwitający akwen. Uczniowie 
badają jakość wody w rzekach, a wyniki publikują na specjal-
nym blogu. Prowadzą też kampanie wodne, zakładają przy 
szkołach ogródki warzywne, zbierają deszczówkę... Najbardziej 
aktywni otrzymują wsparcie na przeprowadzenie wiosennego 
festiwalu wody.

www.gappolska.org 
www.badaczwody.pl
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Fundacja godnie Żyć

naszym celem jest niesienie pomocy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji 
życiowej oraz promocja przedsiębiorczości i aktywności w życiu publicznym. 
zajmujemy się też profilaktyką zdrowia.

Wyjątkowym projektem jest cykl działań dla przedszkolaków. 
Razem z Narodowym Bankiem Polskim przygotowaliśmy dwa 
przedstawienia teatralne: „O historii pieniądza - opowieści zło-
ciszka” oraz „O oszczędzaniu – opowieści złocisza”. 

Obydwie sztuki zostały zarejestrowane na płycie DVD i wy-
słane do 200 przedszkoli w całej Polsce. W ten sposób nasze 
edukacyjne bajki obejrzało około 6 tysięcy dzieci, które dowie-
działy się, jak przez wieki zmieniał się pieniądz i dlaczego war-
to oszczędzać.

www.fundacjagodniezyc.pl

Fundacja Inceptio

jesteśmy absolwentami politechniki warszawskiej, którzy w czasie studiów 
angażowali się w działalność społeczną. w ramach Fundacji nadal dzielimy 
się swoimi pasjami i doświadczeniami z młodymi ludźmi. chcemy zarazić ich 
swoim entuzjazmem do aktywnej działalności w różnych obszarach.

Naszym flagowym projektem jest doroczny “Obóz Naukowy 
Politechniki Warszawskiej”, z którego każdego roku korzysta 
kilkuset licealistów. Przyjeżdżają na Mazury, żeby rozwijać pa-
sje naukowe. 

Każdy uczestnik bierze udział w cyklu 25-godzinnych warsz-
tatów z zakresu nauk ścisłych i technicznych. A każde zajęcia 
to nie tylko olbrzymia dawka wiedzy teoretycznej, ale okazja 
do samodzielnego eksperymentowania i przeprowadzania do-
świadczeń. Oczywiście nie brakuje też zajęć sportowych oraz 
integracyjnych. 

www.inceptio.org.pl
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Fundacja jeden muranów

działamy na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców historycznego osiedla 
muranów. w tym celu podejmujemy różne inicjatywy kulturalne, obywatel-
skie, ekologiczne, profilaktyczne i edukacyjne. 

Wzmacniamy więzi społeczne oraz zachęcamy mieszkańców 
do aktywności i partycypacji w życiu publicznym na przykład 
poprzez udział w konsultacjach społecznych. Staramy się rów-
nież promować akceptację różnorodności.  

Jednym z naszych projektów jest „Międzypokoleniowe maj-
sterkowanie” dedykowane dziadkom i wnukom. To cykl róż-
norodnych warsztatów edukacyjnych, społecznych i ekolo-
gicznych, w trakcie których uczestnicy mają okazję wymiany 
doświadczeń oraz praktycznego zastosowania wiedzy teore-
tycznej. Budujemy więc roboty, programujemy proste gry, prze-
prowadzamy doświadczenia chemiczne i fizyczne, wspólnie 
konserwujemy i naprawiamy różne sprzęty… A przy okazji sku-
tecznie łączymy pokolenia.

www.1muranow.pl

Fundacja młodego kina

jesteśmy niezależnym ośrodkiem kultury filmowej. Od 1990 roku wspieramy 
młodych filmowców, produkujemy filmy, wydajemy publikacje multimedialne 
oraz organizujemy warsztaty dla dorosłych i dzieci.

Od 27 lat prowadzimy w Gdańsku, Warszawie, Katowicach, 
Zielonej Górze oraz innych 15 miastach Europejski Festiwal 
Filmowy „Euroshorts”. 

Jego głównym celem jest promocja młodych twórców. Dlate-
go w ramach wydarzenia odbywa się Międzynarodowy Konkurs 
Filmów Krótkometrażowych fabularnych, dokumentalnych, 
animowanych i eksperymentalnych. Poza tym projekcjom dla 
dorosłych towarzyszą też wydarzenia dla dzieci.

 
www.fmk.art.pl
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Fundacja na rzecz Edukacji i Zdrowia 
„Perspektywa”

rozwijamy umiejętności dzieci, młodzieży oraz dorosłych w budowaniu sa-
moświadomości własnych talentów oraz wzmacniamy ich poczucie własnej 
wartości. pomagamy dokonywać świadomie wyborów edukacyjnych i zawo-
dowych. rozwijamy zainteresowanie światem i pokazujemy, że nauki ścisłe to 
fascynujący świat obserwacji.

„Po co komu wiedzieć, czy pingwinom marzną stopy?!” – to 
tytuł edukacyjnego projektu warsztatowego z elementami do-
radztwa zawodowego, jaki realizujemy w warszawskich szko-
łach ponadpodstawowych. 

Podczas zajęć dzieci i młodzież mają okazję poczuć się jak 
specjaliści w dziedzinie biologii, medycyny czy inżynierii. Mu-
szą zmierzyć się z autentycznymi zadaniami przed jakimi stają 
lekarze, urbaniści, weterynarze albo projektanci. A wszystko po 
to, aby sprawdzili swoje umiejętności i preferencje oraz do-
wiedzieli się, co tak naprawdę lubią, w czym są dobrzy i co 
chcieliby studiować; żeby zbudowali pozytywne nastawienie 

do samych siebie oraz potrafili 
wyciągać wnioski i przekuwać je 
na motywację.

www.fundacjaperspektywa.org.pl

Fundacja noga w łapę.  
razem idziemy przez świat

łączymy osoby, którym bliska jest idea empatii i szacunku dla wszystkich 
istot. występujemy w obronie zwierząt oraz całej przyrody. jako jedyna or-
ganizacja prowadzimy interwencje chroniące dzikie ptaki miejskie oraz ryby. 
Otaczamy też opieką bezdomne psy i koty oraz reprezentujemy interesy 
zwierząt w polskich sądach.

Szczególne znaczenie ma projekt „Ptasi Patrol. Ratujmy 
skrzydlatych sąsiadów!”. Obejmuje kompleksowe działania 
na rzecz ochrony naszych „skrzydlatych braci”. Inwentaryzuje-
my więc gniazda i siedliska ptaków w warszawskich budyn-
kach, monitorujemy prace remontowe i termomodernizacyjne, 
sprawdzając, czy nie zagrażają ptakom i ich siedliskom oraz 
protestujemy przeciwko prowadzeniu prac budowlanych nie-
zgodnie z przepisami chroniącymi zwierzęta. Współpracujemy 
ściśle z policją, strażą miejską, organami ochrony środowiska, 
mieszkańcami i mediami. Poza nami nikt nie podejmuje tego 
rodzaju działań.

 

www.nogawlape.org
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Fundacja Nowoczesnej Edukacji

jesteśmy przyjaciółmi każdego, kto chce się rozwijać oraz podnosić swoje 
umiejętności w sferze intelektualnej, emocjonalnej i społecznej. 

Proponujemy zajęcia, które są nie tylko interesujące i rozwi-
jają zdolności uczestników, ale pozwalają penetrować nowe 
obszary wiedzy. Wykorzystujemy przy tym najnowsze techno-
logie i metodyki nauczania. Z nami spędzisz czas wolny aktyw-
nie, mądrze i ciekawie.

W szczególne sposób polecamy nasze zajęcia z robotyki  
i programowania, które prowadzimy w warszawskich szko-
łach i placówkach oświatowych oraz podczas akcji „Lato/Zima  
w Mieście”.  

Dla edukacji wykorzystujemy klocki „Lego”, które nie tylko do-
starczają uczestnikom mnóstwa radości, ale pokazują, w jaki 
sposób wykorzystać wiedzę ze szkoły do programowania i bu-
dowania robotów. W ten sposób motywujemy do podejmowa-
nia nowych wyzwań, ćwiczymy wyobraźnię przestrzenną dzieci 
oraz uświadamiamy, że warto pracować w zespole.

 

www.nowoczesnaedukacja.com.pl

Fundacja pamięć i Tożsamość

zajmujemy się edukacją historyczną. w skrócie nasze działania można opisać 
trzema słowami: angażujemy, integrujemy i popularyzujemy. 

Opowiadamy o przeszłości i jej bohaterach, wykorzystując 
innowacyjne narzędzia cyfrowe i media społecznościowe. 
Chcemy w atrakcyjnej formule udostępnić wiedzę o historii jak 
najszerszej grupie odbiorców.  

Szczególnie dumni jesteśmy z naszego „Wirtualnego Mu-
zeum Tadeusza Kościuszki”, które możecie znaleźć pod adre-
sem kosciuszko.wielkiehistorie.pl. Elementy grafiki i tekstu 
łączą się tam z filmami, dźwiękiem oraz interaktywnymi ma-
pami. Dzięki zastosowaniu wielu mediów treść jest znacznie 
bogatsza, a pojedyncze fakty, postacie czy obiekty ukazane zo-
stały w szerokim kontekście historycznym, społecznym i poli-
tycznym. Strona zawiera rozdziały opisujące historię bohatera 
oraz przedstawia szlaki bojowe Kościuszki w USA i w Polsce. To 
zupełnie nowatorska kategoria produktu edukacyjnego, wyko-
rzystująca najnowsze technologie do atrakcyjnego opowiada-
nia o przeszłości.  

 

www.fundacjapit.pl
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Fundacja promocji rekreacji „kim”

realizujemy projekty łączące edukację z aktywnością ruchową. bliskie nam 
są: ornitologia, wisła, kajaki i nordic walking. 

Organizujemy wyprawy przyrodnicze, spływy kajakowe po 
rzekach i morzach, szkolenia z pływania na kanu, przedsię-
wzięcia ekologiczne i wiele innych. W 10 warszawskich szko-
łach założyliśmy z uczniami przyszkolne ogródki z hotelami 
dla owadów, budkami lęgowymi oraz małymi konstrukcjami 
dla płazów i gadów.

Ale szczególnie dumni jesteśmy z warsztatów szkutniczych, 
podczas których uczniowie własnoręcznie budują kajaki i kanu. 
To znakomita szkoła rozwijania umiejętności manualnych. 

Pomysł nawiązuje do przedwojennych stoczni kajakowych 
prowadzonych w ramach pisma „Mały przegląd”. Założycielem 
gazety był Janusz Korczak, a redaktorem Igor Newerly. Ten wy-
bitny pisarz i jednocześnie zapalony kajakarz razem z młodzie-
żą budował różne typy łodzi. Na naszych zajęciach młodzi uczą 
się podstaw stolarstwa i szkutnictwa, a po wielu godzinach 
spędzonych ze strugami, szlifierkami i wiertarkami wypływa-
ją własnoręcznie wykonanym kajakiem na warszawską Wisłę.  
I czują wtedy wartość swojej pracy! 

www.fundacjakim.pl

Fundacja przystanek Twórczość

nasze działania sprawiają, że dzieci i dorośli na moment przystają w biegu, 
aby cieszyć się twórczością. wyzwalamy kreatywne myślenie i wspieramy 
artystyczne pasje. Staramy się inspirować ludzi do podejmowania samodziel-
nych inicjatyw kulturalnych.

W ramach projektu „Twórcze Dzieciaki”, nagrodzonego I miej-
scem w Warszawskim Konkursie Edukacji Kulturalnej, tworzy-
my, inspirujemy, doświadczamy, eksperymentujemy i odkrywa-
my wraz z dziećmi naukę, sztukę i przyrodę. 

„Gramy” na zmysłach smaku, zapachu, dotyku, robimy akwaria, 
pluskamy w kuwetach, działamy z różnymi masami, budujemy 
interaktywne książki o nieoczywistych fakturach, tworzymy 
wyjątkowe jezioro z taśm ze starych kaset magnetofonowych, 
sprawdzamy, czy bajkowe historie mają potwierdzenie w rze-
czywistości i czy można zjechać po włosach, tak jak zrobiła to 
Roszpunka… 

Rodzicom i nauczycielom proponujemy warsztaty rozwojo-
we, wspierające ich umiejętności i wiedzę psychologiczną, 
pomocną w budowaniu relacji z dziećmi. Działamy w duchu 
rodzicielstwa bliskości, pedagogiki zabawy i przygody.

www.tworczosc.org.pl
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Fundacja rok rzeki wisły

uruchamiamy pozytywną energię wokół wyjątkowej rzeki – wisły. zależy nam 
na stworzeniu cyklicznych projektów wiślanych oraz produktów turystycz-
nych, kulturalnych i społecznych. 

Dzięki naszym staraniom Sejm RP dedykował rok 2017 Rze-
ce Wiśle. Zapisano wtedy ważne słowa, które stały się naszym 
mottem: „Chcemy przypominać o tych pięknych czasach, kiedy 
Wisła bardziej łączyła niż dzieliła. Wspólnie budujemy markę 
Wisły – bo to dobra, polska marka!”

Najbardziej dumni jesteśmy z projektów edukacyjnych, reali-
zowanych na największej drewnianej jednostce wiślanej, wzo-
rowanej na planach z XVI wieku! To szkuta, którą od pierwszej 
deski zbudowaliśmy w Porcie Czerniakowskim z mieszkańca-
mi stolicy w ramach otwartych warsztatów szkutniczych. Te-
raz pływamy nią po Warszawie i Mazowszu i snujemy wiślane 
opowieści. Pokazujemy miasto z zupełnie innej perspektywy, 
uczymy, skąd się bierze woda w kranach i co robią małże przy 
Grubej Kaśce… Zabierzcie się z nami! Zapraszamy osoby indy-
widualne oraz grupy szkolne.

www.rokwisly.pl

Fundacja „Szafa kultury”

po pierwsze chcemy pomagać młodym ludziom, którzy zaczynają artystyczną 
karierę. po drugie staramy się docierać do jak największej liczby osób, do 
których sztuka na co dzień nie dociera. To nasze priorytety.  

 Wyjątkowym projektem jest cykl działań twórczych dla dzie-
ci z młodszych klas szkół podstawowych pn. „Różne oblicza 
teatru dla dzieci”, który ma na celu poszerzenie i usystema-
tyzowanie wiedzy o teatrze. Najpierw pokazujemy najmłod-
szym rozmaite formy teatralne – od najbardziej tradycyjnych 
aż po nowatorskie – a następnie podczas warsztatów dokład-
nie omawiamy cechy poszczególnych gatunków. Dotychczas 
uczestnicy zajęć obejrzeli sztukę o baśniach różnych narodów 
„Skarbiec baśni”, musical familijny „W to mi graj!” oraz insceni-
zację improwizowaną „Spektakl bez tytułu”.

 

www.szafakultury.art.pl
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Fundacja Szczęśliwi bez cukru

inspirujemy do zmiany nawyków żywieniowych. podczas warsztatów uświa-
damiamy o szkodliwym wpływie cukru na zdrowie i jakość życia człowie-
ka oraz pokazujemy, w jaki sposób bezcukrową dietę wprowadzić w życie.  
jesteśmy przekonani, że poprzez nasze działania przyczyniamy się do budowy 
zdrowego i szczęśliwego społeczeństwa. podczas „Słodkiego tygodnia bez 
cukru” ustanowiliśmy rekord polski w przygotowaniu zdrowych słodyczy!

Szczególnie dumni jesteśmy z naszych „Warsztatów zdrowego 
odżywiania” dedykowanych dzieciom i całym rodzinom. Pro-
mujemy na nich słodycze bez cukru – rekordowo zdrowe, re-
kordowo szybkie w przygotowaniu i rekordowo proste. Skorzy-
stało z nich ponad 8,5 tysiąca osób! Uzupełnieniem zajęć są 
pokazy filmu „Cały ten cukier” w kinie Luna, połączone z pre-
lekcjami dietetyków.

www.szczesliwibezcukru.pl

Fundacja Szerokie wody

Od 2012 roku działamy na rzecz warszawskiej wisły oraz reaktywacji silnie 
związanego ze stolicą mikroregionu etnograficznego urzecze.

Za organizację „Flis Festiwalu” w Gassach otrzymaliśmy Na-
grodę Przyjaznego Brzegu, a za „Zielone Świątki na Urzeczu” 
certyfikat „Najlepszego Produktu Turystycznego Mazowsza”. 
Zorganizowaliśmy przeprawę promową dla pieszych i rowerzy-
stów między Wawrem a Wilanowem, prowadzimy też warszta-
ty „Okrętowy cieśla potrzebny od zaraz!”. No i przede wszyst-
kim codziennie pływamy drewnianymi łodziami po Wiśle.

Bardzo dumni jesteśmy z naszej „Szkółki Żeglarstwa Trady-
cyjnego”. W jej ramach wprowadzamy wszystkich zaintere-
sowanych w podstawy żeglarstwa rzecznego. Zapoznajemy  
z bezpieczeństwem na wodzie, teorią żeglugi i prowadze-
nia łodzi motorowodnych, a wreszcie… wypływamy na Wisłę 
wielkimi drewnianymi łodziami wyposażonymi w 9-metrowe 
maszty. To rekonstrukcje tradycyjnych galarów krakowskich, 
które były popularne na Wiśle w XVII wieku. A prowadzą je 
adepci naszej szkółki! Oni też trzymają koło sterowe, napinają 
liny żagli oraz wyznaczają kierunek żeglugi tradycyjnym ste-
rem rufowym tzw. „drygawecką”.

www.facebook.com/FundacjaSzerokiewody
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Fundacja Szkatułka

prowadzimy programy wspierające edukację oraz wychowanie dzieci i mło-
dzieży we współpracy z przedszkolami i szkołami publicznymi, samorządem 
terytorialnym, instytucjami kultury oraz placówkami pomocy społecznej. 

Organizujemy też wydarzenia kulturalne oraz promujące 
działalność organizacji pozarządowych zajmujących się edu-
kacją. Inicjujemy przedsięwzięcia dotyczące dbania o jakość 
środowiska, ochrony zwierząt, a także ustanawiania i prze-
strzegania praw zwierząt. Gorąco zapraszamy przedszkola oraz 
szkoły podstawowe do udziału w programie edukacji przyrod-
niczo-ekologicznej „Drzewo w mieście”. 

Podczas warsztatów koncentrujemy się na poznawaniu róż-
nic i podobieństw w funkcjonowaniu ludzi, zwierząt i roślin 
oraz zrozumieniu zależności ekologicznych pomiędzy nimi. 
Kształtujemy odruchy racjonalnego gospodarowania zasoba-
mi – wodą, powietrzem, ziemią, a także rozwijamy w dzieciach 
wrażliwość na otaczającą przyrodę. 

A dlaczego drzewo? Ze względu na symbolikę i jego znacze-
nie w kulturze oraz fascynującą biologię!

www.szkatulka.org

Fundacja Świat na Tak

Od 25 lat animujemy młodzieżowy wolontariat. znani jesteśmy z „klubów 
Ośmiu”, które zakładamy przy szkołach podstawowych i ponadpodstawo-
wych.

W Warszawie działa ich 84, a w całej Polsce ponad 360! To 
znakomita odpowiedź na potrzeby wychowawcze i poprawę 
relacji między rówieśnikami. Ich działanie opisane zostało  
w „Metodzie wychowawczej – wychowanie przez pracę i po-
moc słabszym”. Organizujemy też szkolenia dla wolontariuszy 
oraz wydajemy poradniki dla młodzieży i osób dorosłych.

Również od ćwierćwiecza organizujemy Samorządowy Kon-
kurs Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”, w którym wybieramy  
i nagradzamy  najbardziej aktywnych wolontariuszy. W ten spo-
sób pokazujemy światu wartościowych, zaangażowanych, ak-
tywnych społecznie młodych ludzi, którzy nie spędzają czasu 
wyłącznie przed telewizorem czy komputerem, ale są wrażliwi 
na potrzeby innych. Tegoroczny jubileuszowy finał stołecznej 
edycji tego wydarzenia odbył się w Teatrze Roma, a gala ogól-
nopolska miała miejsce w Trzebiatowie.

www.swiatnatak.pl
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Fundacja Terra desolata

naszą organizację tworzą studenci, doktoranci i absolwenci archeologii, hi-
storyk oraz geograf-informatyk. łączy nas archeologiczna pasja. 

Przez lata wspólnie jeździliśmy razem na wykopaliska i uczy-
liśmy się metodyki pracy archeologa. Obecnie inwentaryzujemy 
i weryfikujemy stanowiska  archeologiczne z okresu wpływów 
rzymskich i wędrówek ludów w mikroregionie jezior Mojtyny, 
Nawiady i Wielki Zyzdrój. Chcemy przybliżać historię małym  
i dużym. Dlatego prowadzimy warsztaty, wykłady i gry tereno-
we, łączące naukę i zabawę.

W lipcu 2018 roku podczas sezonu wykopaliskowego na 
Mazurach zorganizowaliśmy „Wakacje z archeologią” – cykl 
autorskich warsztatów naukowych, archeologicznych, pla-
stycznych, podróżniczych, a nawet detektywistycznych. Przez 
cały miesiąc najmłodsi próbowali swoich sił w rozniecaniu 
ognia tradycyjnymi metodami, sklejaniu potłuczonej ceramiki, 
warsztacie kowala, a także rozwiązywali archeologiczne łami-
główki, dowiadywali się, jak pracuje badacz w terenie i mogli 

dotknąć prawdziwych zabyt-
ków sprzed ponad tysiąca lat! 
Rozegrali też grę terenową  
„W wiosce Galindów”.

Podobnych działań planuje-
my więcej, śledźcie zatem na-
szą stronę internetową, aby ich 
nie przegapić.

www.terradesolata.pl

Fundacja „Twoja pasja”

Staramy się czynić dobro. pomagamy zwłaszcza młodym ludziom, będącym 
w potrzebie. 

Na warszawskiej Pradze prowadzimy Klub Młodzieżowy,  
w którym uczymy odważnego opowiadania o problemach, pla-
nach, wyzwaniach i ambicjach. Pracujemy z socjoterapeutami 
i pedagogami. Zapewniamy młodym ludziom pomoc korepe-
tytorów, artterapeutów i psychologów, przygotowujemy ciepłe 
obiady, reedukujemy oraz – jeśli trzeba – zapewniamy inter-
wencyjne zakwaterowanie.

Ale również tworzymy. Wyjątkowym działaniem jest projekt 
„Hope4Street”. Nadzieja dla ulicy to idea, sposób na życie i na-
sza metoda twórczej socjalizacji; praca nie tylko nad dziełem, 
ale także nad swoją osobowością. Na koniec to rodzina, grupa 
wsparcia, ekipa realizująca warsztaty, pokazy, koncerty, spek-
takle, akcje społeczne. Wspólnie z młodymi rapujemy, śpiewa-
my, tańczymy, gramy na instrumentach, bawimy się w teatr, 
zajmujemy się rękodziełem. A wszystko po to, aby pomóc im 
wyrazić siebie i odnaleźć nadzieję na przyszłość.  

www.fundacjatwojapasja.pl



98 99

Fundacja wsparcia ratownictwa rk

zajmujemy się szkoleniem ratowników i prowadzeniem kursów pierwszej po-
mocy oraz ćwiczeń terenowych i specjalistycznych.

Szczególne miejsce w naszej ofercie zajmuje kurs Inten-
sywnej Pierwszej Pomocy, IPP. Szkolenia prowadzimy od wio-
sny 2016 roku, do tej pory ten kurs ukończyło 70 osób i wiele  
z nich zostało naszymi wolontariuszami.

Pokazujemy, jak udzielić pierwszej pomocy w przypadkowym 
miejscu, bez specjalistycznego sprzętu i w stresie. Z użyciem 
fantomów z czujnikami jakości uczymy resuscytacji krążenio-
wo-oddechowej z wentylacją i użyciem AED. Stosujemy nowo-
czesne opatrunki i techniki tamowania krwawień. Przyzwycza-
jamy do stresu towarzyszącemu akcji ratowniczej. Uczymy nie 
tylko schematu, ale wdrażamy go w realistyczne scenariusze 
szkoleniowe. 

www.fundacjark.org 

Fundacja wspierania Twórczości, kultury 
i Sztuki „nowolipki”

założyliśmy Fundację, aby promować każdą pozytywną twórczość i wspólnie 
realizować artystyczne pragnienia. działamy też na rzecz równego i nieogra-
niczonego dostępu do kultury i sztuki. 

Zachęcamy dzieci, młodzież i dorosłych do zdobywania wie-
dzy o sztuce, udziału w kulturze oraz budowania społeczności 
artystycznej.

Tak też było podczas wyjątkowych „Warsztatów Rok Sienkie-
wicza”, realizowanych w formule literacko-plastycznej na pod-
stawie powieści „W pustyni i w puszczy”. Brały w nich udział 
dwie grupy – młodsza, nieznająca treści lektury oraz starsza, 
posiadająca wypracowaną w szkole wiedzę na temat powie-
ści. Każdy z uczestników otrzymał karton w kształcie dużego 
puzzla, na którym należało namalować swoją wizję książki no-
blisty. Później łączyliśmy ze sobą puzzle w jedną wielką ukła-
dankę, a przy tym konieczne okazało się umiejętne negocjo-
wanie ostatecznej wizji dzieła. Poza tym – świetnie bawiliśmy 
się innowacyjnymi spostrzeżeniami na temat lektury oraz tań-
cem ludów Afryki z odgłosami pustyni i puszczy.

www.nowolipki.org
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klub Sportowy delta warszawa

mówimy o sobie „czerwony diabły znad jeziorka”, ponieważ od 1955 roku 
gramy w piłkę nożną w czerwono-żółtych barwach nad jeziorkiem czernia-
kowskim. 

Warto wiedzieć, że tradycje sportowe tego miejsca są dużo 
starsze. Jeszcze przed II wojną światową miał w tym miejscu 
powstać olbrzymi kompleks sportowy. Dziś nasz klub to przede 
wszystkim sekcja piłki nożnej, ale także korty tenisowe z sek-
cją tenisa ziemnego. W naszych barwach grał również młody 
Robert Lewandowski!

Nasz główny cel i najważniejszy projekt to szkolenie i współ-
zawodnictwo sportowe chłopców (obecnie kilkuset!) w piłce 
nożnej. Najmłodsi, którzy u nas trenują, mają zaledwie 4 lata! 
Zależy nam na krzewieniu kultury fizycznej i rozwijaniu pasji 
sportowych wśród dzieci, ale również nie rezygnujemy ze spor-
tu kwalifikowanego i nieustannie  selekcjonujemy najzdol-
niejszych małych sportowców do zawodowego uprawiania pił-
ki nożnej. Poza tym organizujemy niezliczoną liczbę wyjazdów 
sportowych, obozów wakacyjnych oraz rozmaitych imprez pro-
mujących zdrowy i aktywny tryb życia.

www.delta.warszawa.pl 

manzana Fundacja rozwoju 
umiejętności psychospołecznych

założyliśmy „manzanę” dla ludzi – dla ich wsparcia i rozwoju osobistego. 
pomagamy we wszechstronnym rozwijaniu umiejętności psychologicznych, 
społecznych oraz związanych z pracą zawodową. 

Organizujemy warsztaty, szkolenia i treningi kształcące 
umiejętności psychospołeczne, prowadzimy indywidualne 
wsparcie psychologiczne i terapeutyczne oraz wspieramy ini-
cjatywy lokalne.

„Klasa bez przemocy” to edukacyjno-profilaktyczny program 
przeciwdziałania przemocy rówieśniczej. Rozwijamy kom-
petencje uczniów w zakresie obrony przed agresją w szkole. 
Uczymy skutecznych metod przeciwdziałania problemowi 
przemocy fizycznej, psychicznej, cyberprzemocy oraz radze-
nia sobie z własną agresją. Głównym elementem projektu są 
warsztaty psychologiczne, prowadzone przez doświadczonych 
edukatorów. Ich scenariusz opieramy na bazie autentycznych 
doświadczeń uczniów i prowadzimy metodami aktywnymi. Są 
to miniwykłady, dyskusje, prace 
grupowe, odgrywanie ról, scenek, 
analiza własnego doświadczenia, 
oglądanie fragmentów filmów 
nt. przemocy rówieśniczej… Każ-
demu uczestnikowi wręczamy 
też folder – informator na temat 
przemocy rówieśniczej.

www.facebook.com/manzana- 
Fundacja-rozwoju-umiejętno- 
psychospołecznych
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nowoczesne mazowsze  
mazowiecka Fundacja Społeczna

Specjalizujemy się w edukacji, pomocy społecznej, upowszechnianiu kultury 
oraz propagowaniu harcerskiej metody wychowawczej. 

Mamy na swoim koncie wiele nowatorskich przedsięwzięć 
dedykowanych mieszkańcom Mazowsza, m.in. projekty „Włącz 
dziadka/babcię w sieć”, „Istota matematyki zawiera się w jej 
wolności” czy młodzieżowe mistrzostwa Śródmieścia w tańcu 
„Tanecznym krokiem”.

Szczególnym wydarzeniem, bardzo cenionym przez uczestni-
ków, są nasze doroczne obozy wakacyjne dla dzieci i młodzieży. 
Za każdym razem mają inną tematykę i ciekawy motyw prze-
wodni. Jedne z ostatnich kolonii realizowaliśmy pod hasłem 
„Laboratorium żywiołów”. Uczestnicy zostali adeptami tajem-
nej Akademii Profesora Nerwosolka, w której zgłębiali wiedzę 

o żywiołach. Jeden z obozów de-
dykowaliśmy z kolei Asterixowi  
i Obelixowi. W wyczarowanej Ga-
lii przeżywaliśmy moc przygód 
dziennikarsko-turystycznych. 
Zapraszamy na nasze wyjazdy!

www.nowoczesne-mazowsze.pl

Oddział Terenowy Towarzystwa 
rozwijania aktywności dzieci „SzanSa” 

warszawa – Ochota

działamy z dziećmi i dla dzieci. wiemy, jak ważne jest fajne i szczęśliwe 
dzieciństwo. Tworzymy możliwie najlepsze środowisko rozwojowe i wycho-
wawcze dla najmłodszych poprzez szerokie upowszechnianie wartościowych 
rozwiązań pedagogicznych i standardów edukacyjnych. 

Chętnie towarzyszymy nauczycielom, rodzicom i organiza-
cjom w tworzeniu środowiska przyjaznego dzieciom i umożli-
wiającego im wszechstronny rozwój. Podnosimy świadomość 
społeczną na temat potrzeb edukacyjnych i rozwojowych ma-
łych dzieci, a także znaczenia edukacji przedszkolnej dla przy-
szłej kariery życiowej człowieka. 

 Jednym z programów, który służy tym celom jest wielomodu-
łowy program zajęć edukacyjnych dla dzieci w wieku 6-18 lat 
„Odkrywkowo, naukowo, kuchcikowo, językowo, supełkowo, na 
sportowo”. Uczestnicy mają szansę rozwijać się twórczo i na-
ukowo. Zajęcia wypełniamy doświadczeniami, obserwacjami, 
eksperymentami, także kulinarnymi, konwersacjami w języku 
angielskim, twórczymi warsztatami rękodzieła i hand-made, 
aktywnością fizyczną i rekreacją. W naszej pracy staramy się 
podążać za potrzebami dzieci. Dlatego też chcemy, aby to sami 
uczestnicy byli współautorami scenariuszy zajęć, kreowall po-
mysły na zagadnienia, któ-
rymi chcą się zająć oraz for-
mę ich realizacji.

 

www.szansa.warszawa.pl
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polskie Towarzystwo Fizyczne

współpracujemy aktywnie z wydziałem Fizyki uniwersytetu warszawskiego. To 
jedna z najaktywniejszych placówek naukowych wśród uczelni na całym świecie. 
razem oferujemy warszawskim szkołom otwarte wykłady, wizyty wykładowe  
i możliwość korzystania z wydziałowych pracowni.

Nasze sztandarowe projekty „Wykłady otwarte dla uczniów”  
i „Pracownia fizyczna dla uczniów” powstały po to, aby zaintere-
sować młodych ludzi fizyką, oswoić z nią i sprawić, by się jej nie 
bali. Żeby zobaczyli, że fizyka może im po prostu wytłumaczyć 
świat. Obydwa cykle pomyślano jako uzupełnienie lekcji fizyki 
w ostatnich klasach szkoły podstawowej i w liceach. Pracowni-
cy uniwersytetu starają się zaoferować uczniom to, czego nie 
znajdą nigdzie indziej – dostęp do specjalistycznych narzędzi, 
możliwość przeprowadzania eksperymentów i doświadczeń, 
pracę pod okiem najlepszych fachowców z różnych dziedzin. 
Są to  prawdopodobnie najatrakcyjniejsze lekcje fizyki w Pol-
sce! Każdy uczeń może pobawić się tu laserem, zobaczyć, jak 
paruje ciekły azot albo chwycić za kolimator, oscyloskop lub 
multimetr czy zawiesić przedmiot na poduszce powietrznej…

Zapraszamy do korzystania z na-
szych zajęć wszystkie warszawskie 
szkoły. Piszcie!

  www.fuw.edu.pl/wo

Stowarzyszenie geografów polskich  
i przyjaciół geografii

zajmujemy się popularyzacją wiedzy przyrodniczej i geograficznej wśród 
dzieci i młodzieży. Organizujemy letnie i zimowe obozy oraz kameralne 
 i terenowe warsztaty geograficzne, a także wystawy fotograficzne.

 „Wisła – przyrodnicza przestrzeń Warszawy” to nasz główny 
projekt wiślany, przyrodniczy i geograficzny. Jego wyjątkowość 
polega przede wszystkim na tym, że zajęcia prowadzimy w te-
renie: nad Wisłą i na obszarach sąsiadujących z rzeką. 

Uczniowie mogą w ten sposób empiryczne poznawać zja-
wiska przyrodnicze oraz rozmaite formy działalności czło-
wieka. Wędrujemy więc nadwiślańskimi szlakami, poznajemy 
tajemnice doliny rzecznej i formy zagospodarowania terenu,  
a także zasady bezpiecznego zachowania nad rzeką. Uczestni-
cy sprawdzają zdobyte wiadomości rozwiązując krzyżówki oraz 
wykonując zadania praktyczne i rysunki. Dla wielu uczniów 
nasze zajęcia są często pierwszą okazją do spędzenia czasu 
nad warszawską Wisłą.

www.stowgeo.pl
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Stowarzyszenie grupa przedsięwzięć 
Teatralno-medialnych

zajmujemy się edukacją oraz popularyzacją kultury i dziedzictwa świato-
wego. Tworzymy kulturę na różnych poziomach: od warsztatów dla dzieci  
i osób wykluczonych po wydarzenia kultury wysokiej; od wydarzeń kultu-
ry wysokiej po warsztaty dla dzieci i osób wykluczonych. Szukamy relacji 
między środkami wyrazu i przekazu, tworzymy przedstawienia i zdarze-
nia.

Wyjątkowym tegorocznym wydarzeniem naszego Sto-
warzyszenia była celebracja rocznicy 85. urodzin Jerzego 
Grotowskiego pt. „Moc Strumienia”. Zaprosiliśmy Jayanta 
Chatterjee – hinduskiego aktora, reżysera i tancerza, który 
zaprezentował  autorski spektakl „Matka”, a następnie po-
prowadził dwudniowe warsztaty teatralne. Wspólnie z pol-
skimi artystami – aktorką Dorotą Porowską, kompozytorką 
Anna Sash Jędrzejewską, wokalistką Aldoną Jacórzyńską  
i fotografikiem Wojtkiem Jakubczakiem – Jayanta przygo-
tował performance na podstawie tekstów R. Tagore i Jana 
Pawła II w reżyserii Małgorzaty Szyszki. 

Zorganizowaliśmy także przedpremierowy pokaz filmu do-
kumentalnego „Siewcy duszy”, opowiadającego o Baulach 

— hinduskich  śpiewakach, którzy 
wędrują od wsi do wsi i przekazują 
najważniejsze mądrości życia.

www.sgptm.org.pl

Stowarzyszenie Hokuspokus

Skupiamy artystów sztuk wizualnych, filmowców, pedagogów, a także przed-
stawicieli innych zawodów czynnie wspierających rozwój kultury. zajmujemy 
się edukacją kulturalną i promocją ludzi sztuki. 

Na warszawskiej Pradze prowadzimy Galerię 81 Stopni, gdzie 
organizujemy wystawy, pokazy filmów, warsztaty plastyczne 
dla dorosłych i dzieci. Stworzyliśmy też miejsce pracy malarzy, 
grafików i filmowców.

Nasz główny projekt to festiwal „Otwarta Ząbkowska”. Po-
wstał z potrzeby zamanifestowania przez praskie środowiska 
twórcze swojej obecności i przypomnienia, że rewitalizacja 
Pragi zaczęła się od ich pojawienia się w tej części Warsza-
wy blisko dwadzieścia lat temu. Zamknięta dla ruchu samo-
chodów ulica Ząbkowska co roku staje się deptakiem i sceną,  
a sąsiadujące z nią podwórka, placyki i zaułki – kinem, teatrem, 
pracownią, klubem poetyckim, miejscem zabawy, ale przede 
wszystkim spotkań.

 

www.hokuspokus.art.pl
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Stowarzyszenie mazowiecka akademia 
rozwoju i inspiracji „mari”

jesteśmy terapeutami, psychologami i pedagogami. pracujemy dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych, prowadząc rozmaite programy edukacyjne i terapeu-
tyczne. popularyzujemy też psychologię jako naukę i zawód. 

Szczególnie dumni jesteśmy z naszych „Prelekcji dla rodzi-
ców”. Pomagamy im zrozumieć własne dzieci w okresie doj-
rzewania i… nie zwariować. Informacje, które przekazujemy 
nie są żadnym novum. Ale w dzisiejszym zapędzonym świecie,  
w którym narzuca się nam rozmaite normy społeczne, niejed-
nokrotnie zapominamy o tym, co jest najważniejsze. Wyjaśnia-
my więc, jak rozmawiać z buntującymi się nastolatkami, jaka 
jest rola rodzica w życiu młodzieży, w jaki sposób rozsądnie 
ustalać granice i dlaczego rola ojca ma tak istotne znaczenie.  

www.stowarzyszenie-mari.org.pl

 

Stowarzyszenie pamięci  
powstania warszawskiego 1944

wszystkie nasze działania służą popularyzacji wiedzy o powstaniu war-
szawskim 1944 roku. zrzeszamy powstańców warszawskich, organizujemy  
z nimi spotkania wspomnieniowe, prowadzimy rozmaite przedsięwzięcie edu-
kacyjne, ukazujące zwłaszcza młodym ludziom rangę i znaczenie wydarzeń  
z sierpnia i września 1944 roku.    

 Jednym z ważniejszych naszych programów są „Świadkowie 
Historii”. Obejmuje on spotkania młodzieży z uczestnikami 
Powstania Warszawskiego oraz spisywanie, redakcję oraz pu-
blikację relacji Powstańców w „Zeszytach Pamięci Powstania 
Warszawskiego”. To wydawnictwo nieodpłatnie przekazujemy 
bibliotekom szkolnym w Warszawie. Dotychczas ukazało się 
już 10 tomów, a w 2018 roku światło dzienne ujrzą dwa ko-
lejne – z relacjami Powstańców walczących w Śródmieściu  
i na Mokotowie. 

Spotkania odbywają się w Muzeum Powstania Warszawskie-
go w każdą 3. sobotę miesiąca, ale również w szkołach. Pu-
blikowanie wspomnień osób, które młodzież miała okazję 
poznać osobiście, jest bardzo skuteczną 
formą edukacji obywatelskiej, historycz-
nej i patriotycznej. Z kolei od nauczycieli 
wiemy, że „Zeszyty” są wśród młodzieży 
ważnym i popularnym źródłem wiedzy  
o Powstaniu.

www.sppw1944.org
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Stowarzyszenie pomocy dzieciom  
„Gniazdo”

zajmujemy się dziećmi i młodzieżą trudną z rodzin dysfunkcyjnych. prowadzi-
my w wielu miejscach w warszawie i w całej polsce świetlice, które nazywa-
my gniazdami.   

Naszym flagowym przedsięwzięciem jest projekt „Cyfrowi tu-
bylcy”. Pomaga on dzieciom i młodzieży dostrzec i rozpoznać 
różne formy spędzania czasu wolnego. Wyposażamy uczestni-
ków w wiedzę i umiejętności umożliwiające w dorosłym życiu 
programowanie i konstruowanie! Rozbudzamy zainteresowa-
nia szeroko rozumianą przestrzenią oraz kształtujemy potrzebę 
samodzielnego poszukiwania wiedzy. Wykształcamy społeczną 
aktywność i umiejętność pracy zespołowej. Integrujemy dzieci 
z naszych „Gniazd” z rówieśnikami z innych środowisk. 

www.stowarzyszeniegniazdo.pl

Stowarzyszenie pracownia etnograficzna

bazujemy na etnologii i antropologii kulturowej – dyscyplinach zachęcają-
cych do nowego spojrzenia na otaczającą rzeczywistość, zadziwienia się tym, 
co bliskie i z pozoru dobrze znane, a jednocześnie otwarcia się na to, co inne 
i obce. Stawiamy przede wszystkim na uczenie rozumienia siebie i drugiego 
człowieka, budowanie poczucia więzi z miejscem zamieszkania i lokalnym 
dziedzictwem oraz kształtowanie postaw otwartości na różnorodność.

„Edukuj z antropologią!” to projekt, w którym zapraszamy 
dzieci do poznania swojej najbliższej okolicy, regionów etno-
graficznych Polski i kultur świata, a młodzież zachęcamy do 
przyjrzenia się współczesnym zjawiskom zachodzącym w kul-
turze i społeczeństwie. W programie na uczestników czeka wie-
le ciekawych warsztatów, m.in. „Etnografia dla najmłodszych”, 
„Przygoda w bibliotece”, „Warszawianki lat 20”, „Warszawskie 
dziedzictwo i turystyka”, „Poszukiwacze Warszawskich Tradycji” 
czy „Okiem etnologa”.

 www.etnograficzna.pl
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Stowarzyszenie praktyków dramy  
STOp-kLaTka

Tworzymy przestrzeń do dialogu i pozytywnej zmiany społecznej poprzez 
uczenie metody dramy stosowanej. wykorzystujemy dramę w edukacji, profi-
laktyce, rozwoju kompetencji społecznych i obywatelskich, przeciwdziałaniu 
dyskryminacji i budowaniu kapitału społecznego. 

W naszym Stowarzyszeniu działają psycholożki, pedagodzy, 
politycy społeczni i resocjalizatorzy, socjolodzy, teatrolożki, 
trenerki i coache, mediatorka, dziennikarka, choreografka, spe-
cjalistki od praw człowieka, animatorzy, aktorki i aktorzy, tera-
peutki, studenci i studentki – w tym także osoby, które odbyły 
roczne studia dramy na Uniwersytecie w Exeter w Wielkiej Bry-
tanii.

„Sieć/Teatr Forum w profilaktyce” to spektakl interaktywny  
połączony z warsztatami. Powstał w gronie animatorów nasze-
go Stowarzyszenia przy wsparciu reżyserskim Małgorzaty Szysz-
ki. Adresujemy go do uczniów 7. i 8. klas szkół podstawowych. 
Naszym celem jest uwrażliwienie młodych ludzi na zjawisko 
cyberprzemocy i pokazanie konsekwencji nieprzemyślanych 
działań w sieci. Testujemy też z uczestnikami różne sposoby 
radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w sieci. W Teatrze Fo-
rum widzowie wchodzą bowiem na scenę, aby w roli głównego 

bohatera/ki próbować zachować 
się inaczej, a tym samym zmie-
niać i kreować rzeczywistość.

www.stop-klatka.org.pl

Stowarzyszenie przewodników 
Turystycznych „złota kaczka”

prowadzimy setki bezpłatnych spacerów, spotkań varsavianistycznych, gier 
miejskich i wycieczek autokarowych dla mieszkańców warszawy pragnących 
lepiej poznać swoje miasto, a także dla turystów. 

Sześciokrotnie nominowano nas do nagrody w konkursie 
na najlepszą warszawską inicjatywę pozarządową S3KTOR,  
a w 2015 roku otrzymaliśmy Nagrodę Miasta Stołecznego War-
szawy za zasługi dla Stolicy Rzeczpospolitej Polskiej.

 Naszym wyjątkowym przedsięwzięciem jest cykl gier dla 
dzieci „Odkrywamy tajemnice grodu i ogrodu!”. Mali pasjonaci 
historii z mapami w ręku wyruszają na wyprawę po Ogrodzie 
Saskim lub Lesie Bródnowskim. A podczas wędrówki spotyka-
ją postaci z dawnych czasów! To nasi przewodnicy przebra-
ni za Marię Skłodowską-Curie, Antoniego Magiera, Fryderyka 
Chopina czy znanego z legend Bazyliszka. Spotkani bohatero-
wie, wzbudzający oczywiście wśród dzieci niemałą sensację  
i przykuwający uwagę, bardzo skutecznie przekazują mnóstwo 
ciekawostek o dawnej Warszawie. Na zakończenie wszyscy 
otrzymują mini przewodniki komiksowe, cieszące się olbrzy-
mim zainteresowaniem i pozwalające na „zabranie” poznanej 
wiedzy do domu.

 www.zlotakaczka.waw.pl
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Stowarzyszenie „rozwiń się”  
edukacja, kultura, Sport

działamy na rzecz wszechstronnego rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych. 
uczymy jak rozwijać własne pasje, swoją osobowość, jak skutecznie pomagać 
innym, w jaki sposób rozwiązywać konflikty. pokazujemy jak dbać o zdrowie, 
jak aktywnie poznawać otaczający nas świat, jak korzystać ze zdobyczy tech-
nicznych. w nasze działania włączamy wielu ludzi propagując ideę wolonta-
riatu.

Projekt „Gram, grasz, gramy” realizujemy od początku na-
szej działalności. Jego głównym celem jest rozwój umiejęt-
ności matematycznych dzieci, młodzieży i dorosłych. Podczas 
warsztatów, szkoleń, spotkań otwartych pokazujemy, że grając  
w wybrane gry planszowe, karciane, z kośćmi można znakomi-
cie nauczyć się matematyki i logicznego myślenia, przewidy-
wania następstw oraz umiejętności liczenia w pamięci, a także 
ukształtować wyobraźnię przestrzenną i wypracować koncen-
trację uwagi. No a poza tym – super ciekawie spędzić czas wol-
ny. 

www.rozwinsie.org.pl

Stowarzyszenie Strefa wzrostu

wierzymy, że każdy jest w stanie wykorzystać swój potencjał we właściwym, 
sprzyjającym otoczeniu. Staramy się tworzyć środowisko potrzebne do nauki 
i rozwoju dla wszystkich, a zwłaszcza dla tych, którzy z różnych względów 
mają ograniczone możliwości.

Główną ideą ważnego dla nas projektu „IMPROspekcja” jest 
umożliwienie młodzieży samorozwoju i doskonalenia kom-
petencji społecznych poprzez innowacyjne metody pracy: 
improwizację, dramę, projekt i inne aktywne formy. Łączymy 
psychologiczne podejście do kompetencji społecznych z im-
prowizacją, która uczy dzieci otwartości i akceptacji własnych 
potencjałów w bezpiecznym środowisku pozbawionym ocen. 
Chcemy rozwijać kompetencje społeczne uczestników (zwłasz-
cza umiejętność współpracy, komunikacji i asertywności), bu-
dować postawy otwartości, akceptacji i pewności siebie. 

www.facebook.com/StowarzyszenieStrefawzrostu/
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Stowarzyszenie Studentów  
i absolwentów wydziału chemicznego 
politechniki warszawskiej – klatrat
nasza organizacja powstała w 2006 roku z inicjatywy aktywnych studentów  
i absolwentów wydziału chemicznego politechniki warszawskiej, którzy po-
stanowili propagować wiedzę z zakresu chemii i dziedzin pokrewnych. 

Od tego czasu z wielkim powodzeniem realizujemy rozma-
ite projekty edukacyjne z obszaru nauk ścisłych, technicznych 
i przyrodniczych, a także organizujemy seminaria, szkolenia, 
kursy, konferencje naukowe, wystawy i odczyty.

Nasz sztandarowy projekt to prowadzona od 9 lat „Szkoła 
Młodego Chemika”. Jej adresatami jest młodzieży z 7. i 8. klasy 
szkoły podstawowej oraz szkół ponadpodstawowych. Ucznio-
wie biorą udział w cyklu zajęć laboratoryjnych na Politechnice, 
w trakcie których samodzielnie wykonują doświadczenia. Tak-
że te, których przeprowadzenie w warunkach szkolnych nie jest 
możliwe. Dzięki temu poszerzają swoją wiedzę i umiejętności  
z chemii, a także mają niepowtarzalną okazję przygotować się 
do udziału w olimpiadzie chemicznej oraz do egzaminu doj-
rzałości. Jeśli myślicie o studiowaniu chemii – koniecznie sko-
rzystajcie z naszej oferty. 

klatrat.org

Stowarzyszenie warszawski  
Hackerspace

Tworzymy miejsce, w którym ludzie zainteresowani techniką, elektroniką, 
informatyką, mechaniką, sztuką i pokrewnymi dziedzinami tworzenia mogą 
się zbierać, aby rozmawiać, wymieniać się pomysłami i rozwiązaniami oraz 
pracować nad projektami. 

Jesteśmy otwarci na nowych ludzi i nowe pomysły. Hacker-
space nie zna barier: jeśli masz ciekawy pomysł i szukasz ludzi 
chętnych do współpracy lub po prostu potrzebujesz miejsca  
i sprzętu – zapraszamy!

Jednym z naszych przedsięwzięć są warsztaty z lutowania  
z Mitchem Altmanem – wynalazcą oraz współzałożycielem 
jednego z pierwszych hackerspace’ów – Noisebridge’a. Zapew-
niamy niezbędny sprzęt, a uczestnicy mogą zabrać ze sobą 
stworzone na warsztatach dzieła.

www.hackerspace.pl
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Stowarzyszenie „z Siedzibą w warszawie”

w naszych działaniach popularyzujemy dbałość o przestrzeń miasta, zwłasz-
cza jego zaniedbanych miejsc, ale także aktywizujemy artystycznie i kultural-
nie różne grupy odbiorców, głównie dzieci. 

Oprócz działań czysto plastycznych i dizajnerskich propagu-
jemy interdyscyplinarne lekcje, angażujemy młodzież i dzieci 
w akcje teatralne, tworzenie animacji poklatkowych oraz grę 
na instrumentach ludowych.

W ramach projektu „Pola Niewidzenia czyli wizualnie o niewi-
dzeniu” podjęliśmy ważny i mało znany problem: co ma przed 
oczami osoba niewidoma, która straciła wzrok i za pomocą wi-
zualnej pamięci potrafi te pola opisać. Postanowiliśmy zebrać 
opisy pól niewidzenia, stworzyć serię grafik inspirowanych po-
lami niewidzenia oraz wydać „Atlasu pól niewidzenia” – wizu-
alno-literacką opowieść o tym, co rzeczywiście ma przed ocza-
mi osoba niewidoma.

 Okazało się, że osoby widzące błędnie myślą, iż niewidomi 
mają czarne pole widzenia. Udowodniliśmy istnienie różnych 
pól niewidzenia! Zebraliśmy kilkanaście opisów, które stały się 
źródłem graficznej inspiracji. Oto jeden z nich: „Czasami poja-
wiają się odcienie szarości, czasami biel jest tylko do połowy, 
a z drugiej strony jest kolor czarny. Czasami biel jest tak in-
tensywna, iż przypomina efekt opa-
lizacji i przy niej pojawia się wiele 
kolorowych punktów powstałych tak 
jakby z rozszczepienia światła, cho-
ciaż tego zewnętrznego zupełnie nie 
widzę.“ (Barbara Szymańska).

www.wwarszawie.org.pl

Stowarzyszenie „w stronę dziewcząt”

chcemy uczynić zadość potrzebom dziewcząt. To nasz priorytet! pragniemy 
wspierać dziewczęta w okresie dojrzewania, dać im wiedzę i umiejętności 
potrzebne do przeciwstawienia się ekonomicznym i społecznym nierówno-
ściom, z jakimi borykają się kobiety. marzymy, aby każda dziewczyna wierzyła 
w siebie, jasno i otwarcie mówiła, co myśli i czuje, walczyła o to, aby jej głos 
został wzięty pod uwagę, szukała wyzwań, podejmowała ryzyko, nie bała się 
popełniać błędów oraz brała odpowiedzialność za siebie i za innych. jednym 
słowem – działamy na rzecz uwłasnowolnienia dziewcząt.

Wyjątkowym projektem jest szkolna kampania rozwijają-
ca nawyk czytania pn. „Dinozaury nie czytały książek. I co się  
z nimi stało?” Zależy nam na przekonaniu młodych ludzi, któ-
rzy czytają tylko tyle, ile jest niezbędnie konieczne, że książka 
to fascynujący świat przygody. Proponujemy młodym spotka-
nia z twórcami i niebagatelnymi książkami, a także warsztaty 
działań twórczych poświęcone tworzeniu książki artystycznej 
lub cyfrowej narracji własnego pomysłu. Poza tym część wy-
darzeń wymyśla i animuje sama młodzież. Badania wskazują 
bowiem, że rówieśnik zainteresowany książką stanowi głów-
ny i najważniejszy czynnik skłaniający młodych do czytania. 
Jak wskazują opinie nauczycieli  
i rodziców młodzi ludzie uczestni-
czący w projekcie rozwinęli nawyk 
czytania i uznali je za aktywność 
atrakcyjną, znaczącą i pożyteczną 
dla siebie. Rozwinęli też swoją kre-
atywność, wrażliwość estetyczną  
i potencjał twórczy.

www.wstronedziewczat.org.pl
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Towarzystwo przyjaciół warszawy  
– Oddział białołęka

upowszechniamy wiedzę o warszawie dawnej, współczesnej oraz o stołecz-
nych zamierzeniach i planach na przyszłość. chronimy wszystko to, co stano-
wi o dziedzictwie kulturowym stolicy. dbamy o piękno, czystość i estetykę 
naszego miasta, a wszystkie projekty społeczne realizujemy zgodne z zasa-
dami ekologii.

Jednym z ważniejszych naszych przedsięwzięć jest doroczny 
konkurs „W poszukiwaniu tajemnic dawnej Białołęki”. Nadsyła-
ne prace – fotografie, opowieści, pamiętniki, filmy, wspomnie-
nia i wywiady – dotyczą dziejów warszawskiej Białołęki na 
tle historii Polski. W ten sposób nie tylko poszerzamy wiedzę  
o północno-wschodniej Warszawie, ale integrujemy lokalne 
środowisko i nawiązujemy dialog z najstarszymi mieszkańca-
mi. Aktualna edycja konkursu trwa do sierpnia 2019 roku! 

Czekamy więc na Wasze prace! 

www.tpw.org.pl/index.php/oddzial-bialoleka.html



bkdS dS . edukacj i
Pod tym tajemniczym skrótem kryje się Branżowa  

Komisja Dialogu Społecznego do spraw Edukacji.

Należą do niej organizacje pozarządowe (fudacje, stowa-
rzyszenia, parafie), działające non-profit w dziedzinie edu- 
kacji, a także urzędnicy z Biura Edukacji. Efektem ich wspólnej  
społecznej pracy jest niezwykle bogata oferta edukacyjna 
dla warszawskich dzieci i młodzieży, uatrakcyjniająca pro-
gram szkolny i zagospodarowująca czas wolny. Zachęcamy 
do korzystania z niej!!!

Przewodniczącą BKDS ds. Edukacji jest Barbara Kapturkie-
wicz ze Stowarzyszenia Harcerskiego.

pOzarządOwO  
d la  SamOrządOwycH

Jeśli chcecie Państwo lepiej poznać potencjał warszaw-
skich oświatowych organizacji pozarządowych, zajrzyjcie 
do wydanej w br. książki „Pozarządowo dla samorządo-
wych”, w której znalazło się 41 reportaży z różnorodnych 
projektów organizacji pozarządowych dla uczniów szkół  
i przedszkoli. Prawdziwa skarbnica wiedzy i kontaktów dla 
nauczycieli i rodziców!

O książkę należy pytać w szkołach. Wersję elektroniczną 
można znaleźć na stronie www.edukacja.warszawa.pl./. 

warSzawSki  
kaLejdOSkOp  

edukacyjny
Od sześciu lat pod koniec roku szkolnego – w maju lub  

w czerwcu – Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy oraz 
Branżowa Komisja Dialogu Społecznego ds. Edukacji orga-
nizują “Warszawski Kalejdoskop Edukacyjny”. 

To pełen niesamowitych i bezpłatnych atrakcji piknik 
edukacyjny, który co roku przyciąga około 3 tysiące osób, 
głównie rodzin z dziećmi. Przez cały dzień można korzystać 
z kilkudziesięciu rozmaitych pokazów naukowych, warsz-
tatów varsavianistycznych, gier logicznych i animacji, przy-
gotowanych przez warszawskie organizacje pozarządowe, 
działające w sferze oświaty i wychowania. 

Piknik stanowi także znakomitą okazję do poznania poza-
rządowej oferty edukacyjnej, w istotny sposób wspomaga-
jącej szkoły w procesie edukacji i wychowania. 
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