
PROGRAM WYDARZEŃ  

I WARSZAWSKIEGO POZARZĄDOWEGO TYGODNIA EDUKACYJNEGO 

Uprzejmie informujemy, że w przypadku konieczności dokonywania zapisów na 

wydarzenie obowiązuje kolejność zgłoszeń. 

Szczegółowe opisy dotyczące większości wydarzeń zawarte są w folderze WPTE 

(do pobrania na stronie http://www.edukacja.warszawa.pl/aktualnosci/15251-i-

warszawski-pozarzadowy-tydzien-edukacyjny) 

 

PONIEDZIAŁEK  23.10.2017 

 

23-29.10 2017 Zajęcia edukacji historyczno-kulturalnej „Potop” 

www.bezwizy.pl 

Fundacja Bez Wizy, Zespół Szkół nr 115, ul. Króla Maciusia 5, Wawer 

Zapisy: jacekpacocha@poczta.onet.pl 

Dostępność dla osób z niepełnosprawnością 

 

23-27.10.2017   09.00- 17.00 Wystawa „Poznaj Fundację Bullerbyn”             

www.bullerbyn.org.pl 

Fundacja Bullerbyn,  Al. Wyzwolenia 7, Śródmieście 

biuro@bullerbyn.pl 

 

10.00-11.00  W poszukiwaniu Wiślanego Skarbu gra terenowa z 
warsztatami plastycznymi o tematyce ekologicznej  dla grup 

zorganizowanych ze szkół podstawowych 
www.pociechom.org.pl 
Stajnia Fundacji Pociechom , ul. Wybrzeże Puckie 2, Praga Północ 

Zapisy (indywidualne): 530 30 40 70 
Dostęp dla osób z niepełnosprawnością  fizyczną 

 
10.00-11.30  Spektakl "Złoty pantofelek" - opowieść o Kopciuszku oraz 

warsztaty teatralne dla dzieci 4-10 lat wraz z dorosłymi  
www.sgptm.org.pl 
Stowarzyszenie Grupa Przedsięwzięć Teatralno-Medialnych, Wypożyczalnia dla 

Dorosłych i Młodzieży nr 125, ul. Czerniakowska 38a, Mokotów 
Zapisy: bezpośrednio w Wypożyczalni lub na e-maila: sgptm@tlen.pl 

Dostęp dla osób z niepełnosprawnością 
 
12.00 Akcja więź – spotkanie międzypokoleniowe ze świadkiem historii 

w Muzeum Więzienia Pawiak dla młodzieży i dorosłych 
www.fundacjaartfreeart.pl 

Fundacja ART., Muzeum więzienia Pawiak, ul. Dzielna 24/26 
Śródmieście 
Brak zapisów 

Dostęp dla osób z niepełnosprawnością fizyczną 
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14:30-15:30 Sensorki - warsztaty sensoryczno-plastyczne dla dzieci 

www.qzmianom.org 
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy Q Zmianom, ul. Wileńska 13 lok. 41 

(I piętro), Praga Północ 
Zapisy: a.szczepanska@qzmianom.org 
Dostęp dla osób z niepełnosprawnością fizyczną 

 
15.30-18.30 Pracownia fizyczna dla uczniów- ćwiczenia w grupach 

dwuosobowych dotyczące gęstości, prądu elektrycznego, napięcia i 
oporu dla uczniów 13+ 
www.ptf.net.pl 

Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Pasteura 5, sala B1.30 
Zapisy: poprzez formularz na stronie www.fuw.edu.pl/wo 

Brak dostępu dla osób z niepełnosprawnością fizyczną 
 
16:30-18.30 Zaangażuj się w Teatr Zaangażowany Społecznie- Art 

Generacje - artystyczne warsztaty międzypokoleniowe dla młodzieży i 
seniorów  

www.fundacja.dramaway.pl  
Fundacja Edukacji i Kultury Drama Way, sala widowiskowa Urzędu Dzielnicy 

Bielany, ul. Żeromskiego 29 (wejście od ul. Jarzębskiego), Bielany 
Brak zapisów, prośba o potwierdzenie przybycia: 
monika.wyrzykowska@dramaway.pl; adam.gasecki@dramaway.pl 

602 613 003; 503 678 367 
Dostęp dla osób z niepełnosprawnością fizyczną 

 
17.00-19.00 Święto teatru lalkowego warsztaty lalkarsko-teatralne dla 
uczniów 0-IV klasy 

www.nowoczesne-mazowsze.pl 
Nowoczesne Mazowsze Mazowiecka Fundacja Społeczna, Szkoła Podstawowa nr 

32, ul. Lewartowskiego 2, Śródmieście 
Zapisy: przemekczarkowski@gmail.com; 516698728 
Dostęp dla osób z niepełnosprawnością fizyczną 

 

17.30-18.30 Wyprawa do Waikiki – warsztaty kulturalno- ruchowo-
plastyczne  

www.tworczosc.org.pl 
Fundacja Przystanek Twórczość, Klub Szafir, ul. Dolnośląska 3, Żoliborz 

Zapisy: formularz zapisów na stronie internetowej: 
www.tworczosc.org.pl/wydarzenia 
Dostęp dla osób z niepełnosprawnością 

 
20.00- 22.00 Pokaz filmu „ Revolution ecole”+ dyskusja- dla dorosłych 

www.bullerbyn.org.pl 
Fundacja Bullerbyn, Al. Wyzwolenia 7, Śródmieście 
Zapisy: przez formularz on-line 

biuro@bullerbyn.pl 
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WTOREK 24.10.2017 

 

10.00-11.00  W poszukiwaniu Wiślanego Skarbu gra terenowa z 
warsztatami plastycznymi o tematyce ekologicznej  dla grup 
zorganizowanych ze szkół podstawowych 

www.pociechom.org.pl 
Stajnia Fundacji Pociechom , ul. Wybrzeże Puckie 2, Praga Północ 

Zapisy (indywidualne): 530 30 40 70 
Dostęp dla osób z niepełnosprawnością  fizyczną 
 

10.00-14.00  Warsztaty pisania ikon dla młodzieży i dorosłych 
www.kik.waw.pl 
Klub Inteligencji Katolickiej, ul. Freta 20/24a, 00-227 Warszawa (II piętro), 

Śródmieście 
Brak zapisów 

Ograniczony dostęp dla osób z niepełno sprawnością fizyczną (II piętro bez 
windy), w samym lokalu można poruszać się swobodnie 
 

16.00-18.00  warsztaty z programowania na urządzeniu Arduino dla 
dzieci, młodzieży i dorosłych 

www.hackerspace.pl 
Stowarzyszenie Warszawski Hackerspace, ul. Wolność 2A Warszawa,Wola 
Zapisy: zapisy@pozytywsie.pl 

Brak dostępu dla osób z niepełnosprawnością fizyczną 
 

16:00-19.00 Interaktywny Pokaz Naukowy dla dzieci 8-12 lat 
www.fundacjanebo.pl 
Fundacja Nebo, ul. Nowolipie 18 B, Śródmieście 

Zapisy: biuro@fundacjanebo.pl 
Brak dostępu dla osób z niepełnosprawnością fizyczną  

 
17.00-18.30  warsztaty kulinarno – kulturalne dla dzieci 

Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci "SZANSA" 
Warszawa – Ochota, Miejsce Aktywności Lokalnej, ul. Kłobucka 14, Ursynów 
Zapisy (16-21.10.2017): szansa4@o2.pl; pawelpawlowski.cook@gmail.com 

22 824 37 02; 662 208 839 
Dostęp dla osób z niepełnosprawnością  

 
17.00-21.00 Warsztaty pisania ikon dla młodzieży i dorosłych 
www.kik.waw.pl 

Klub Inteligencji Katolickiej, ul. Freta 20/24a, 00-227 Warszawa (II piętro), 
Śródmieście 

Zapisy: ikony@kik.waw.pl 
Ograniczony dostęp dla osób z niepełnosprawnością fizyczną (II piętro bez 
windy), w samym lokalu można poruszać się swobodnie 
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20.00- 22.00 Pokaz filmu „School of trust”+dyskusja- dla dorosłych 

www.bullerbyn.org.pl 
Fundacja Bullerbyn, Al.Wyzwolenia 7, Śródmieście 

Zapisy: przez formularz on- linebiuro@bullerbyn.pl  
 
 

Spotkanie „Z wizytą u harcerzy”- zbiórka zuchowa. Dla chętnych- wstęp 
wolny. 

www.stoleczna.zhp.pl 
Chorągiew Stołeczna ZHP, SP ul. Lewartowskiego 2, Muranów  
Zapisy: stoleczna@zhp.net.pl 

Dostępne dla osób z niepełnosprawnością 
 

 

ŚRODA 25.10.2017 

 

8.30-13.30 Wyspiarskie osobowości wystawa fotograficzna dla uczniów i 
nauczycieli  

www.stowgeo.pl 
Stowarzyszenie Geografów Polskich i Przyjaciół Geografii 

Instytut Głuchoniemych, Plac Trzech Krzyży 4/6, Śródmieście 
Bez zapisów 
Dostęp dla osób z niepełnosprawnością  

 
10.00-11.00  W poszukiwaniu Wiślanego Skarbu gra terenowa z 

warsztatami plastycznymi o tematyce ekologicznej  dla grup 
zorganizowanych ze szkół podstawowych 
www.pociechom.org.pl 

Stajnia Fundacji Pociechom , ul. Wybrzeże Puckie 2, Praga Północ 
Zapisy (indywidualne): 530 30 40 70 

Dostęp dla osób z niepełnosprawnością  fizyczną 
 

10.00-12.00  Rodzicielstwo przez zabawę – zabawa, jako przestrzeń do 

budowania relacji  wykład dla rodziców z maluszkami +1,5 
www.manzana.org.pl 
Manzana Fundacja Rozwoju Umiejętności Psychospołecznych, ul. Przy 

Bażantarni 11, lok. B2 (wejście od ulicy Borsuka, żółty budynek z turkusowym 
dachem, środkowa furtka), Ursynów 

Zapisy: kontakt@manzana.org.pl 

 
10.00-14.30  Ślady Powstania Warszawskiego - gra terenowa 

odwołująca się do miejsc pamięci Powstania Warszawskiego dla uczniów  
www.sppw1944.org 
Stowarzyszenie Pamięci Powstania Warszawskiego 1944, zbiórka w Zespole Szkół 

nr 26, ul. Urbanistów 3, Ochota 
Zapisy: sppw1944@wp.pl; dodatkowo obowiązuje logowanie na stronie Zarządu 

Transportu Miejskiego w dniu rajdu 
  
13.00-17.00  Bądź pomocny - warsztaty przełamujące stereotypy 

myślenia o niepełnosprawności dla dzieci z dorosłymi i młodzieży (2 h 1 
warsztat) 
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www.manzana.org.pl 

Manzana Fundacja Rozwoju Umiejętności Psychospołecznych, ul. Przy 
Bażantarni 11, lok. B2 (wejście od ulicy Borsuka, żółty budynek z turkusowym 

dachem, środkowa furtka), Ursynów   
Zapisy: kontakt@manzana.org.pl 
 

12.00-13.00 ; 13.30-14.00 Magnetyzm wokół nas - wykład 
popularnonaukow o dla uczniów 13 + (1 wykład trwa1h) 

www.ptf.net.pl 
Polskie Towarzystwo Fizyczne, Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, ul 
Pasteura 5, sala 0.03, Ochota 

Zapisy: 694 753 005; j.poznanska@wp.pl  
Brak dostępu dla osób z niepełnosprawnością fizyczną 

 

14.00-15.30 ;16.00-17.30; O edukacji globalnej… przy kawie  - mini-
prelekcja Prof. SGH, dr hab. Magdaleny Proczek z elementami dyskusji o 

najważniejszych współczesnych wyzwaniach edukacji globalnej dla 
młodzieży 15-19 lat (1 spotkanie trwa 1,5 h) 
www.edukacjadlanas.pl 

Fundacja "Edukacja dla Nas”, ul. Foksal 2, Śródmieście 
Zapisy: biuro@edukacjadlanas.pl 

Brak dostępu dla osób z niepełnosprawnością fizyczną 
 
14:30-15:30 Czy to prawda? warsztaty odkrywczo- naukowe dla dzieci 

www.qzmianom.org 
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy Q Zmianom, ul. Wileńska 13 lok. 41 

(I piętro), Praga Północ 
Zapisy: a.szczepanska@qzmianom.org 
Dostęp dla osób z niepełnosprawnością fizyczną 

 
17.00-18.30  warsztaty kulinarno – kulturalne dla dzieci 

www.szansa.warszawa.pl 
Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci "SZANSA" 

Warszawa – Ochota, Miejsce Aktywności Lokalnej, ul. Kłobucka 14, Ursynów 
Zapisy: szansa4@o2.pl, 662 208 839 
Dostęp dla osób z niepełnosprawnością fizyczną 

 

17.00-19.00  Święto teatru lalkowego warsztaty lalkarsko-teatralne dla 
uczniów V-VII klasy 
www.nowoczesne-mazowsze.pl 

Nowoczesne Mazowsze Mazowiecka Fundacja Społeczna, Szkoła Podstawowa nr 
32, ul. Lewartowskiego 2, Śródmieście 

Zapisy: przemekczarkowski@gmail.com; 516698728 
Dostęp dla osób z niepełnosprawnością fizyczną 
 

18.00; 19.00 Gra o życie spektakle dla uczniów i nauczycieli o wzajemnej 
pomocy i pokonywaniu przeciwności (1 spektakl trwa 40 min.) 
www.swiatnatak.pl 

Fundacja „Świat na Tak” , 37. LO im. H. Dąbrowskiego, ul. Świętokrzyska 1, 
Śródmieście 

Zapisy: e-mail: k.staniszewska@swiatnatak.pl oraz k.smolinska@swiatnatak.pl  
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Dostęp dla osób z niepełnosprawnością fizyczną 

 
18.00-20.00 Rodzicielstwo przez zabawę – zabawa, jako przestrzeń do 

budowania relacji  wykład dla rodziców  
www.manzana.org.pl 
Manzana Fundacja Rozwoju Umiejętności Psychospołecznych, ul. Przy 

Bażantarni 11, lok. B2 (wejście od ulicy Borsuka, żółty budynek z turkusowym 
dachem, środkowa furtka), Ursynów  

Zapisy: kontakt@manzana.org.pl 
  
 

18.00-21.00 Empatia w edukacji – warsztaty dla  młodzieży  15-19 lat 
www.atalaya.pl 

Fundacja Alatalya, ul. Wolska 66 m 39, Wola 
Zapisy: fundacja@atalaya.pl; +48 665 312 958; osobiste (w biurze fundacji) 
Brak dostępu dla osób z niepełnosprawnością fizyczną 

18:00- Warsztaty teatralne „ Struktura labiryntu w Pylos w działaniu 
performatywnym” (3h).  
www.norma-stowarzyszenie.pl 

Stowarzyszenie Niezależnych Osób  
Realizujących Materię Ambitną”Norma”, sala Studium Teatralnego, ul. Lubelska 

30/32( II p. bez windy) 
Zapisy: do 23.10 na maila dorotaporowska@gmail.com 
Niedostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową 

 
 

19.00- 22.00 Pokaz filmu „Being and becoming”+ dyskusja – dla 
dorosłych 
www.bullerbyn.org.pl 

Fundacja Bullerbyn,  Al.Wyzwolenia 7, Śródmieście 
Zapisy: przez formularz on- line biuro@bullerbyn.pl 

 
 
 

CZWARTEK 26.10.2017 
 

10.00-11.00 W poszukiwaniu Wiślanego Skarbu gra terenowa z 
warsztatami plastycznymi o tematyce ekologicznej  dla grup 
zorganizowanych ze szkół podstawowych 

www.pociechom.org.pl 
Stajnia Fundacji Pociechom , ul. Wybrzeże Puckie 2, Praga Północ 

Zapisy (indywidualne): 530 30 40 70 
Dostęp dla osób z niepełnosprawnością  fizyczną 
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10.00; 12.00; 14:00 Wykład z prezentacją multimedialna, quizem i 

zwiedzaniem Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie dla uczniów 11+ (3 tury, 
1h wykład) 

www.ptchem.pl 
Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie Polskiego Towarzystwa Chemicznego,  
ul. Freta 16, Śródmieście 

Zapisy (zgłoszenia do 25 października 2017 r. włącznie): msc@ptchem.pl  
Dostęp dla osób z niepełnosprawnością fizyczną 

 

11.00-12.00 W krainie zabaw sensoryczno – plastycznych  warsztaty dla 

dzieci  wraz z dorosłymi 

www.tworczosc.org.pl 
Fundacja Przystanek Twórczość, Klub Szafir, ul. Dolnośląska 3, Żoliborz 

Zapisy: formularz zapisów na stronie internetowej: 
www.tworczosc.org.pl/wydarzenia 
Dostęp dla osób z niepełnosprawnością fizyczną  

 
13.00-16.30  O!wady i zalety - warsztaty przyrodniczo-kulturalne o 

niezwykłym owadzim życiu dla dzieci 6-11 lat 
www.szatulka.org 
Fundacja Szkatułka, ul. Rakowiecka 15/17 domofon 152, Mokotów 

Zapisy: szkatulka99@gmail.com; 696 295 370  
Brak dostępu dla osób z niepełnosprawnością fizyczną (V piętro bez windy) 

 
14.00-17.00 Wyzwanie autentyczności – warsztaty łączące kreatywne 
pisanie i dramę brytyjską dla dorosłych 20+ 

www.atalaya.pl 
Fundacja Alatalya, ul. Wolska 66 m 39, Wola 

Zapisy: fundacja@atalaya.pl; +48 665 312 958; osobiste (w biurze fundacji) 
Brak dostępu dla osób z niepełnosprawnością fizyczną 
 

16.00-17.00 Islandzkie niewidzialne wieloryby – podróż do wyobraźni 
warsztaty dla dzieci i dorosłych 

www.tworczosc.org.pl 
Fundacja Przystanek Twórczość, Klub Szafir, ul. Dolnośląska 3, Żoliborz 
Zapisy: formularz zapisów na stronie internetowej: 

www.tworczosc.org.pl/wydarzenia 
Dostęp dla osób z niepełnosprawnością fizyczną 

 
16.00-17.00; 17.00-18.00  Czytanie na dywanie. Różni = Równi - 
warsztaty o różnorodności i równości dla dzieci wraz z dorosłymi (1 h 1 

warsztat) 
www.manzana.org.pl 

Manzana Fundacja Rozwoju Umiejętności Psychospołecznych, ul. Przy 
Bażantarni 11, lok. B2 (wejście od ulicy Borsuka, żółty budynek z turkusowym 

dachem, środkowa furtka), Ursynów   
Zapisy: kontakt@manzana.org.pl 
 

16.00- 17.30 Prezentacja „ Poznaj Wolną Szkołę Demokratyczną 
Bullerbyn”- dla dorosłych 

www.bullerbyn.org.pl 
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Fundacja Bullerbyn, Al.Wyzwolenia 7, Śródmieście 

Zapisy: poprzez formularz on- line biuro@bullerbyn.pl 
 

  
17:15-18:00; 18:30-19:45  Masz pomysł? Możesz zrobić coś 
wyjątkowego… Spotkanie na temat Konkursu „Mam Pomysł 2017 – 

2018” dla uczniów 6-8 klas szkół podstawowych, gimnazjów oraz 
ponadpodstawowych 

www.kik.waw.pl 
Klub Inteligencji Katolickiej, ul. Freta 20/24a, sala redakcji „Kontakt” (I piętro), 
Śródmieście 

Brak zapisów 
Ograniczony dostęp dla osób z niepełnosprawnością fizyczną (I piętro bez windy), 

w samym lokalu można poruszać się swobodnie 
 
18.00-21.00 Porozmawiajmy o stosunkach warsztaty dla dorosłych 20+ 

www.atalaya.pl 
Fundacja Alatalya, ul. Wolska 66 m 39, Wola 

Zapisy: fundacja@atalaya.pl; +48 665 312 958; osobiste (w biurze fundacji) 
Brak dostęp dla osób z niepełnosprawnością fizyczną 

 
18:00- Warsztaty teatralne „ Struktura labiryntu w Pylos w działaniu 
performatywnym” (3h)  

www.norma-stowarzyszenie.pl 
Stowarzyszenie Niezależnych Osób Realizujących Materię Ambitną”Norma”, sala 

Studium Teatralnego, ul. Lubelska 30/32( II p. bez windy), Praga Południe 
Zapisy: do 23.10 na maila dorotaporowska@gmail.com 
www.kontakt@norma-stowarzyszenie.pl 

Niedostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową 
 

Spotkanie „ Z wizytą u harcerzy”- zbiórka harcerska. Dla chętnych- 
wstęp wolny. 
www.stoleczna.zhp.pl 

Chorągiew Stołeczna ZHP, SP ul. Lewartowskiego 2, Muranów  
stoleczna@zhp.net.pl 

Dostępne dla osób z niepełnosprawnością 
 
 

 
PIĄTEK 27.10.2017 

 
10.00-11.00 W poszukiwaniu Wiślanego Skarbu gra terenowa z 
warsztatami plastycznymi o tematyce ekologicznej  dla grup 

zorganizowanych ze szkół podstawowych 
www.pociechom.org.pl 

Stajnia Fundacji Pociechom , ul. Wybrzeże Puckie 2, Praga Północ 
Zapisy (indywidualne): 530 30 40 70 
Dostęp dla osób z niepełnosprawnością fizyczną 

 
  

mailto:fundacja@atalaya.pl
mailto:dorotaporowska@gmail.com


10.00-11.30  spektakl "Nos" - opowieść o Pinokiu oraz warsztaty 

teatralne dla dzieci 4-10 lat wraz z dorosłymi 
www.sgptm.org.pl 

Stowarzyszenie Grupa Przedsięwzięć Teatralno-Medialnych, Wypożyczalnia dla 
Dorosłych i Młodzieży nr 125, ul. Czerniakowska 38a, Mokotów 
Zapisy: bezpośrednio w Wypożyczalni lub na e-maila: sgptm@tlen.pl 

Dostęp dla osób z niepełnosprawnością fizyczną 
 

10.00-12.00  warsztaty szycia elektroniki i programowania dla seniorów 
www.1muranow.pl 
Fundacja Jeden Muranów, ul. Miła 22, klatka II, Śródmieście 

Bez zapisów 
Kontakt: 512896832; https://www.facebook.com/jeden.muranow/ 

Brak dostępu dla osób z niepełnosprawnością fizyczną 
 
  

10.00-13.00  filmowa gra edukacyjna w formule „Escape room” dla 
młodzieży (30 min. jedna runda)  

Centrum Edukacji Obywatelskiej, Centrum Kreatywności Targowa, ul. Targowa 
56, Praga Północ 

ceo.org.pl; filmowe.ceo.org.pl 
Zapisy z wykorzystaniem strony: www.filmowe.ceo.org.pl; 
22 659 62 03 wew. 113; karolina.giedrys@ceo.org.pl 

Dostęp dla osób z niepełnosprawnością fizyczną 
  

 
13.00-16.30  O!wady i zalety - warsztaty przyrodniczo-kulturalne  o 
niezwykłym owadzim życiu dla dzieci 6-11 lat 

Fundacja Szkatułka, ul.Rakowiecka 15/17 domofon 152, Mokotów 
www.szatulka.org 

Zapisy: szkatulka99@gmail.com; 696 295 370  
Brak dostępu dla osób z niepełnosprawnością fizyczną (V piętro bez windy) 
 

 
17.00-20.00 Okrętowy cieśla- warsztaty szkutniczo-ciesielskie dla  

dzieci, młodzieży, dorosłych 
www.fundacjaszerokiewody.pl 
Fundacja Szerokie Wody, Port Czerniakowski ul. Solec 8, Śródmieście 

Zapisy: lidia.szerokiewody@gmail.com; 504634526   
Brak dostępu dla osób z niepełnosprawnością fizyczną 

 
17:15-18:00; 18:30-19:45  Masz pomysł? Możesz zrobić coś 
wyjątkowego… Spotkanie na temat Konkursu „Mam Pomysł 2017 – 

2018” dla uczniów 6-8 klas szkół podstawowych, gimnazjów oraz 
ponadpodstawowych 

www.kik.waw.pl 
Klub Inteligencji Katolickiej, ul. Freta 20/24a, sala redakcji „Kontakt” (I piętro), 
Śródmieście 

Brak zapisów 
Utrudniony dostęp dla osób z niepełnosprawnością fizyczną (I piętro bez windy), 

w samym lokalu można poruszać się swobodnie 

http://www.sgptm.org.pl/
mailto:e-maila:%20sgptm@tlen.pl
http://www.1muranow.pl/
https://www.facebook.com/jeden.muranow/?fref=mentions
https://maps.google.com/?q=ul.+Targowa+56&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=ul.+Targowa+56&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=ul.+Targowa+56&entry=gmail&source=g
http://filmowe.ceo.org.pl/
http://www.filmowe.ceo.org.pl/
mailto:karolina.giedrys@ceo.org.pl
http://www.szatulka.org/
mailto:szkatulka99@gmail.com
https://maps.google.com/?q=Port+Czerniakowski+ul.+Solec+8&entry=gmail&source=g
mailto:lidia.szerokiewody@gmail.com


18:00- Warsztaty teatralne „ Struktura labiryntu w Pylos w działaniu 

performatywnym” (3h) 
www.norma-stowarzyszenie.pl 

Stowarzyszenie Niezależnych Osób Realizujących Materię Ambitną”Norma”, sala 
Studium Teatralnego, ul. Lubelska 30/32( II p. bez windy), Praga Południe 
www.kontakt@norma-stowarzyszenie.pl 

Zapisy (do 23.10); dorotaporowska@gmail.com 
Niedostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową 

 
18.00-21.00 Green Light for Living – warsztaty dla dorosłych 20+ 
www.atalaya.pl 

Fundacja Alatalya, ul. Wolska 66 m 39, Wola 
Zapisy: fundacja@atalaya.pl; +48 665 312 958; osobiste (w biurze fundacji) 

Brak dostępu dla osób z niepełnosprawnością 
 
 

19.00-22.30  Kodowanie i Robotyka Nocą trzy równolegle warsztaty z 
programowania, z robotyki i z programowania na sucho z matą 

edukacyjną dla dzieci wraz z dorosłymi  
www.stowarzyszeniegniazdo.pl 

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom ,,Gniazdo” nr 4 w Szkole Podstawowej nr 234 
im. Juliana Tuwima, ul. Esperanto 5, Wola 
Zapisy: mfiuk@sp234.waw.pl 

Brak dostępu dla osób z niepełnosprawnością fizyczną 
 

 

SOBOTA 28.10.2017 

 

9.00-14.00 Rodzicielstwo przez zabawę – zabawa, jako przestrzeń do 
budowania relacji -  warsztaty dla rodziców 
www.manzana.org.pl 

Manzana Fundacja Rozwoju Umiejętności Psychospołecznych, ul. Przy 
Bażantarni 11, lok. B2 (wejście od ulicy Borsuka, żółty budynek z turkusowym 

dachem, środkowa furtka), Ursynów   
Zapisy: kontakt@manzana.org.pl 
 

10.00; 12.00 Dlaczego dioda świeci i jak działa komputer? wykład oraz o 
izolatorach, przerwie energetyczne, diodzie, tranzystorach... dla uczniów 

szkół ponadgimnazjalnych  (1 wykład trwa 1h) 
www.ptf.net.pl 
Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Pasteura 5, sala 0.03, Ochota  

Zapisy: j.poznanska@wp.pl, 694 753 005 
Brak dostęp dla osób z niepełnosprawnością fizyczną  

  
10.30; 11.30 Ty masz prawo, ja mam prawo- gra dotycząca praw dziecka 

dla dzieci (60 min. 1 warsztat)  
Fundacja CultureLab, Księgarnia dziecięca Badet, al. KEN 83, lok. U15,  
Ursynów 

www.tuptuptup.org.pl 
Zapisy (do 25.10.2017): tuptuptup@culturelab.pl; 609 100 270  

Dostępność dla osób z niepełnosprawnością fizyczną 

mailto:fundacja@atalaya.pl
mailto:mfiuk@sp234.waw.pl
http://www.manzana.org.pl/
mailto:kontakt@manzana.org.pl
https://maps.google.com/?q=KEN+83,%C2%A0lok.+U15&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=KEN+83,%C2%A0lok.+U15&entry=gmail&source=g
http://www.tuptuptup.org.pl/
mailto:tuptuptup@culturelab.pl


 

Pokaz filmu „ Męzczyzna imieniem Ove” z audiodyskrypcją i napisami dla 
niesłyszących+ dyskusja o filmie 

www.kulturabezbarier.org 
Fundacja Kultury bez Barier, kino Elektronik, gen. Zajączka 7, Żoliborz 
ania@kulturabezbarier.org 

Dostępność dla osób z niepełnosprawnością 
 

15.00., 15.30. 16.00, 16.30 Matematyka w Kolorach LEGO - zajęcia 
matematyczne z wykorzystaniem zestawów „Learn to Learn” dla dzieci 
8-10 lat (1 warsztat trwa 30 min.) 

Fundacja Edukacja na Nowo, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych 
Politechniki Warszawskiej, ul. Koszykowa 75, Śródmieście 

www.edukacjananowo.pl 
Zapisy: matematyka.z.lego@gmail.com 
Dostępność dla osób z niepełnosprawnością fizyczną 

 
11.00; 12.00 Szkatułka księżniczki  – skarb królewicza spektakle dla 

dzieci 4-6 lat (1 spektakl trwa 1h) 
www.fundacjaartfreeart.pl 

Fundacja ART., Zamek Królewski, Plac Zamkowy 4, Śródmieście 
Zapisy: rezerwacja zaproszeń w Informacji Zamku Królewskiego 
Dostępność dla osób z niepełnosprawnością fizyczną 

 
11.00  Podróż po Bałkanach – warsztat sensoryczno-etnograficzny dla 

dzieci   
etnograficzna.pl 
Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna im. Witolda Dynowskiego,  

ul. Warecka 4/6 (wejście od ul. Kubusia Puchatka), Śródmieście 
Brak zapisów 

Brak dostępności dla osób z niepełnosprawnością fizyczną 
 
11.00-13.30 Kim są Łemkowie. Zwierzęta chronione w Warszawie. Co to 

jest plakat- rodzinne warsztaty etnograficzno- przyrodniczo-plastyczne  
www.fundacjabowarto.pl 

Fundacja Bo Warto, Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN, ul. 
Bartycka 18, aula, Mokotów 
Brak zapisów 

Dostępność dla osób z niepełnosprawnością fizyczną 
 

12.00-13.30  Złota Jesień ze Złotą Kaczką spacer z elementami gier i 
"bajkowymi" fotografiami, prowadzony przez przewodników w strojach 
z legend i historii Warszawy dla dzieci 4-10 lat 

zlotakaczka.waw.pl 
Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych "Złota Kaczka" 

Stare i Nowe Miasto, zbiórka pod Kolumną Zygmunta  
Brak zapisów 
Dostępność dla osób z niepełnosprawnością fizyczną 
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mailto:matematyka.z.lego@gmail.com
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12.00-15.30  Don Kichot dla dzieci - wystawa interaktywna i zabawy 

twórcze 

www.szatulka.org 
Fundacja Szkatułka, ul.Rakowiecka 15/17 domofon 152, Mokotów 
Zapisy: szkatulka99@gmail.com; 696 295 370  

Brak dostępu dla osób z niepełnosprawnością fizyczną (V piętro bez windy) 
 

 
15.00; 16.00; 17.00 Czytanie na dywanie. Różni = Równi - warsztaty o 
różnorodności i równości dla dzieci wraz dorosłymi (1 warsztat 1h) 

www.manzana.org.pl 
Manzana Fundacja Rozwoju Umiejętności Psychospołecznych, ul. Przy 

Bażantarni 11, lok. B2 (wejście od ulicy Borsuka, żółty budynek z turkusowym 
dachem, środkowa furtka), Ursynów   

Zapisy: kontakt@manzana.org.pl 

 

15.00- 16.30 Warsztat „ Nastolatek w kłopocie”.Dla dorosłych( zapisy 

poprzez formularz on-line). Wystawa” Poznaj Fundację Bullerbyn” 

www.bullerbyn.org.pl 

Fundacja Bullerbyn, Al.Wyzwolenia 7 

biuro@bullerbyn.pl 

 

 

16.00-18.00  rodzinne warsztaty edukacyjne z robotyki  
fen.net.pl 
Fundacja Nowoczesnej Edukacji, Centrum Kultury Wilanów, ul. Kolegiacka 3, 

Wilanów 
Zapisy: fundacja@nowoczesnaedukacja.com.pl www.fen.net.pl 

Dostęp dla osób z niepełnosprawnością fizyczną 
 
17.00-18.00 W poszukiwaniu Wiślanego Skarbu gra terenowa z 

warsztatami plastycznymi o tematyce ekologicznej  dla dzieci i 
młodzieży 

Stajnia Fundacji Pociechom , ul. Wybrzeże Puckie 2, Praga Północ 
Zapisy (indywidualne): 530 30 40 70 
Dostępność dla osób z niepełnosprawnością  fizyczną 

 
 17.30- 20.00 Pokaz filmu „ Summerhill”. 20.00- 21.00- dyskusja. Dla 

dorosłych( zapisy poprzez formularz on- line). Wystawa „ Poznaj Fundację 
Bullerbyn” 
www.bullerbyn.org.pl 

Fundacja Bullerbyn, Al.Wyzwolenia 7 

biuro@bullerbyn.pl 
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NIEDZIELA 29.10.2017 

 

11.00-13.00 Warsztaty szkoleniowe (trening) połączone z rywalizacją 
dzieci 5-6 lat 
www.delta.warszawa.pl 

Klub Sportowy Delta Warszawa, na boiskach pod balonem "Warszawianki" przy 
ul. Merliniego 2, Mokotów 

Zapisy: bezpośrednio w trakcie trwania imprezy 
 

11:30-13:30 zajęcia szczudlarskie dla młodzieży 

www.qzmianom.org 
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy Q Zmianom, podwórko kamienicy 

przy ul. Wileńskiej 13, Praga Północ 
Zapisy: a.szczepanska@qzmianom.org 

Dostępność dla osób z niepełnosprawnością fizyczną 
  
11.00 TE-ART. instrukcja zabawy – rodzinne warsztaty teatralno-

kulturalne 
www.fundacjaartfreeart.pl 

Fundacja ART., Teatr Wielki, Plac Teatralny1, Śródmieście 
Zapisy: e-mail: fundacjaart.reif@gmail.com 
Dostęp dla osób z niepełnosprawnością fizyczną 

 
12.00 sala nr 5.  Pokaz filmu krótkometrażowego dla dzieci z 25 edycji 

festiwalu Euroshorts +kolorowanki 
www.na-marszalkowskiej.pl 
Fundacja Młodego Kina, Kinoteka, Pałac Kultury i Nauki, Pl. Defilad 1 

fmk@fmk.art.pl 
Niedostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową 

 
 13.00-15.00 Spotkanie „Nigdy nie chodziłem do szkoły- spotkanie z 
Andre Sternem”-dla dorosłych( zapisy poprzez formularz no- line). Wystawa 

”Poznaj Fundację Bullerbyn 
www.bullerbyn.org.pl 

Fundacja Bullerbyn, Al.Wyzwolenia 7, Śródmieście 
biuro@bullerbyn.pl 
 

15.00-16.30 Złota Jesień ze Złotą Kaczką spacer z elementami gier i 
"bajkowymi" fotografiami, prowadzony przez przewodników w strojach 

z legend i historii Warszawy dla dzieci 4-10 
zlotakaczka.waw.pl 
Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych "Złota Kaczka" 

Stare i Nowe Miasto, zbiórka pod Kolumną Zygmunta 
Brak zapisów 

Dostępność dla osób z niepełnosprawnością fizyczną 
 
15.45- 17.45 Spotkanie „ Edukacja demokratyczna w szkole”- dla 

dorosłych. Wystawa „Poznaj Fundację Bullerbyn) 
www.bullerbyn.org.pl 

Fundacja Bullerbyn, Al.Wyzwolenia 7, Śródmieście 
Zapisy: poprzez formularz on-line biuro@bullerbyn.pl 
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