
 
 

Warszawskie Dni Rodzinne –  6-8 października 2017 roku 

** podsumowanie ** 

W pierwszy weekend października odbyła się X edycja Warszawskich Dni Rodzinnych. 

Projekt ma na celu pokazanie rodzicom, jak ciekawa jest oferta stolicy pod kątem miejsc 

przyjaznych dzieciom. Formuła tego wyjątkowego weekendu przypomina Noc Muzeów 

podczas którego najciekawsze instytucje miejskie, organizacje pozarządowe oraz 

placówki prywatne kierujące ofertę do rodzin z dziećmi, przygotowują szereg 

darmowych warsztatów, animacji, pokazów oraz innych atrakcji.  

Projekt odbywał się pod Honorowym Patronatem Rzecznika Praw Dziecka i był 

organizowany we współpracy z Miastem Stołecznym Warszawa. 

 

 

Projekt składa się z 2 komponentów: 

1.) Dni otwarte w terminie 6-8 października 

W ramach bezpłatnych zajęć Partnerzy Warszawskich Dni Rodzinnych przygotowali 

m.in. zajęcia sportowe, edukacyjne, artystyczne, umuzykalniające, czytelnicze, robotykę, 

taniec, programowanie, eksperymenty naukowe, zajęcia dramowe i teatralne, spektakle 

i koncerty. Rodziny mogły również bezpłatnie obejrzeć wystawę w muzeach, 

uczestniczyć w seansach w domach kultury, zajęciach z modelarstwa, zagrać w laser tag 

czy mini golf, uczestniczyć w festiwalach gier planszowych, spacerach i grze miejskiej 

oraz wyprowadzić na spacer alpaki!  

W tej edycji odbyło się prawie 250 zupełnie darmowych zajęć i warsztatów. 

 

 

2.) Warszawski Piknik Rodzinny Pramerica – 7 października 

ZwalczNude.pl wraz ze współorganizatorami Urzędem Dzielnicy Praga-Południe i PGE 

Narodowym, zaprosiło wszystkich mieszkańców na Warszawski Piknik Rodzinny 

Pramerica, który odbył się na błoniach PGE Narodowego.  

Podczas imprezy obyło się ponad 120 animacji zróżnicowanych tematycznie oraz 

wiekowo, aby każdy mógł znaleźć coś dla siebie! Ponadto na scenie piknikowej 

zaprosiliśmy mieszkańców na występy, treningi, ciekawe pokazy oraz liczne konkursy z 

nagrodami. Piknik odwiedziło około 10 000 osób! 



 
Podczas gdy rodzice zdobywali wiedzę i poszerzali horyzonty pod okiem 

wykwalifikowanych pedagogów, psychologów i lekarzy, na najmłodszych czekało 

mnóstwo wspaniałej zabawy. 

Na Pikniku można było m.in. wziąć udział w zajęciach ogólnorozwojowych z elementami 

koszykówki, wykonać bezpłatne badania wzroku i przegląd stomatologiczny, wziąć 

udział w grach i zabawach motoryczno-ruchowych, zabawach językowych, efektywnym 

czytaniu oraz angażujących zajęciach plastycznych.   

Zajęcia sportowe w tym roku były prawdziwą gratką, ponieważ Warszawski Piknik 

Rodzinny Pramerica połączony był z obchodami Narodowego Dnia Sportu. Na 

uczestników czekały m.in.: ruchome ścianki wspinaczkowe, symulator jazdy na 

motocyklu oraz lotu samolotem, prezentacja sprzętu lotniczego, turniej tenisa, trzy 

strefy paraolimpijskie – kolarska, szermiercza oraz wioślarska, przeciąganie liny,  i 

wiele, wiele innych. 

To wszystko można było uwiecznić na szalonych zdjęciach w fotobudce! 

Na Warszawskim Pikniku Rodzinnym Pramerica atrakcje edukacyjne przygotowały 

również służby miejskie – Komenda Stołeczna Policji, Straż Miejska m.st. Warszawy, 

Państwowa Straż Pożarna oraz Zarząd Dróg Miejskich.  

Jak co roku atrakcje zorganizowały również Kluby dla Rodzin współfinansowane przez 

Miasto Stołeczne Warszawa. O swoim programie edukacyjnym informowali również 

przedstawiciele Rzecznika Praw Dziecka. 

 

Podsumowanie X edycji: 

 w X edycji WDR wzięło udział około 15.000 Warszawiaków! 

 podczas 3 dni odbyło się ponad 250 darmowych warsztatów i spotkań w całej 

Warszawie 

 podczas pikniku uczestnicy mogli bawić się z ponad 80 Partnerami, którzy 

przygotowali ponad 100 aktywności i zajęć! 

 w Warszawskim Pikniku Rodzinnym uczestniczyło około 10.000 osób! 

 o Warszawskich Dniach Rodzinnych informowały wszystkie ważne media w 

stolicy – pełen raport zostanie opublikowany do 31 października 2017 r. na 

www.warszawskiednirodzinne.pl  

 

 

Serdecznie zapraszamy do współpracy przy XI edycji Warszawskich Dni Rodzinnych, 
która odbędzie się na wiosnę 2018 r. 

Więcej na: http://www.warszawskiednirodzinne.pl 

 

http://www.warszawskiednirodzinne.pl/
http://www.warszawskiednirodzinne.pl/


 
Dziękujemy za współpracę! Cieszymy się, że byliście Państwo z nami! 

Organizatorzy, ZwalczNudę.pl 

 


