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Warszawskie Dni Rodzinne, to projekt prospołeczny dni dedykowanych miejscom i firmom 

przyjaznym rodzinom z dziećmi. Jest on organizowany cyklicznie już od 7 lat we współpracy  

z Miastem Stołecznym Warszawą oraz pod Honorowym Patronatem Rzecznika Praw Dziecka.  

Jego ideą jest wspieranie rodzinnych wartości i promocja aktywnego spędzania czasu.  

Naszym celem jest również pokazanie skali branży rodzinnej w mieście.  

 

XII edycja Warszawskich Dni Rodzinnych odbyła się w weekend 10-12 września 2021 r.  

 

Na specjalnie przygotowanej stronie internetowej został umieszczony program przygotowany 

przez wszystkich Partnerów Warszawskich Dni Rodzinnych (WDR) w całej stolicy. Wszystkie 

wydarzenia w ramach WDR były bezpłatne.  

 

Największym wydarzeniem Warszawskich Dni Rodzinnych był piknik, który odbył się 11 września 

2018 r. na błoniach PGE Narodowego. Piknik był połączeniem dwóch inicjatyw – Warszawskich Dni 

Rodzinnych oraz Narodowego Dnia Sportu. Pojawiło się na nim 100 wystawców, którzy z kolei 

przygotowali wiele animacji, wydarzeń, pokazów i występów. Na pikniku każdy mógł znaleźć coś 

dla siebie: świeżo upieczeni rodzice, przedszkolaki, dzieci w wieku szkolnym, ale również całe 

rodziny, czy osoby aktywne zawodowo i seniorzy.  

 

 

XV Warszawskie Dni Rodzinne składały się z dwóch elementów: 

 

1)  Dni otwartych przygotowywanych w placówkach Partnerów. 

W dniach 10-12 września 2021, w całej Warszawie, odbyło się 150 bezpłatnych wydarzeń,  

w placówkach naszych Partnerów, organizowanych pod szyldem Warszawskich Dni Rodzinnych. 

W XV edycję WDR zaangażowały się prywatne przedsiębiorstwa, jak również mniejsze firmy, 

instytucje publiczne, czy organizacje pozarządowe. Do szerokiej gamy bezpłatnych atrakcji  

i animacji tej edycji wydarzenia należały między innymi zajęcia edukacyjne, sportowe, rozrywkowe 

i profilaktyczne, m.in.: pokazy i warsztaty chemiczne, treningi ultimate freesbee, treningi z Polskim 

Związkiem Przeciągania Liny, otwarte warsztaty gimnastyczne, test coopera, warsztaty 

rękodzielnicze, warsztaty fryzjerskie, programowanie dla dzieci w wieku 9-11 lat, zajęcia logiczne 

dla dzieci w wieku 6-7 lat, programowanie gier komputerowych, zajęcia matematyczne, dzień 

otwarty w Wawerskim Centrum Kultury, gry terenowe, warsztaty tworzenia plakatów, rodzinne 

warsztaty artystyczne, spacery po Starówce i wiele innych.  

 

Zajęcia we własnych placówkach organizowali tacy Partnerzy, jak: Muzeum Warszawy, Fundacja 

ART, szkoła językowa British Wawer, Muzeum Warszawskiej Pragi, Elsa A&B Angielski na rolkach, 

Polskie Towarzystwo Ringo, park trampolin JumpWorld, Polski Związek Kendo, Artis Club, Ośrodek 

Sportu i Rekreacji w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, Szkoła TaiChi, Ice&Fun, Happy Club Szkoła 

Języków Obcych, Państwowe Ognisko Artystyczne Nowolipki, Akademia Pasji, Herbikids – zabawy 

z przyrodą, kawiarnia Nutkacafe, Partnerstwo dla dzieci Praga-Południe, Dom Kultury Wygoda. 



 
 

 3 

 

 

 

 

We wszystkich wydarzeniach udział wzięło łącznie 2500 dzieci. 

 

Aktywność dzielnic podczas Warszawskich Dni Rodzinnych – procent wydarzeń organizowanych  

w ramach WDR w konkretnych dzielnicach Warszawy: 

 

l.p. Dzielnica % wydarzeń w ramach WDR 

1. Śródmieście  19% 

2. Białołęka 15% 

3. Ursynów 14% 

4. Wola 9% 

5. Mokotów 8% 

6. Wawer 7% 

7. Ochota  5% 

8. Praga-Południe 5% 

9. Targówek 5% 

10. Wola 5% 

11. Bemowo 4% 

12.  Wilanów 4% 

13. Ząbki 4% 

14.  Włochy 2% 

15. Praga-Północ 1% 

16.  Rembertów 1% 

17. Ursus 1% 
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2) Piknik sportowo-rodzinny na błoniach PGE Narodowego 

Wydarzenie odbyło się 11 września na błoniach PGE Narodowego, w godzinach 12:00 – 17:00.  

Tego dnia błonia PGE Narodowego zamieniły się w miejsce spotkań firm usługowych, 

producentów, organizacji pozarządowych oraz instytucji z potencjalnymi odbiorcami i klientami 

ich usług – warszawskimi rodzinami. Na pikniku wystawiali się przedstawiciele różnych branż: 

rekreacyjnej, sportowej, edukacyjnej, wydawniczej i innych. Wszystkich naszych Partnerów łączyło 

jednak to, że działalność przez nich prowadzona jest przyjazna rodzinom z dziećmi, a ich oferta 

jest częściowo lub w całości kierowana właśnie do tej grupy.  

 

Piknik był wydarzeniem łączącym dwie inicjatywy – Narodowy Dzień Sportu i Warszawskie Dni 

Rodzinne. Wystawiło się na nim 100 wystawców oraz pojawiło się 10 000 gości.  

 

Na terenie pikniku, uczestnicy mieli okazję wziąć udział w wyjątkowych animacjach – między 

innymi: zajęciach sportowych, poradach rehabilitacyjnych, spotkaniach z alpakami, zajęcia 

taneczne, grach multimedialnych w Wawel Trucku, zwiedzaniu profesjonalnego kampera, 

warsztatach z barberingu, bezpłatnym strzyżeniu, warsztatach z sitodruku, warsztatach 

cyrkowych. Uczestnicy zapoznali się także z nowinkami ze świata mody dziecięcej, czy rynku gier 

planszowych, brali udział w warsztatach czekoladowych, zakończonych pamiątkowym zdjęciem w 

fotobudce, brali udział w warsztatach językowych, programowaniu, warsztatach z rysunku, czy 

szalonych eksperymentach.  

 

Zakres animacji był szeroki, a strefie rodzinnej  towarzyszyła też strefa sportowa Narodowego 

Dnia Sportu, w której znaleźli się między innymi: Klub Tenisowy Break, Centralny Ośrodek Sportu, 

park trampolin JumpWorld, Polski Związek Zapaśniczy, Klub Sportowy Lekkoatletyka Dzieci i 

Młodzieży – Kamil Żewłakow, Fundacja Orły Sportu, Polski Związek Warcabowy, Fundacja Dantian, 

Polski Związek Kendo, Klub Sportowy Gimnastyki Artystycznej Legion Warszawa, Polskie 

Stowarzyszenie Nordic Walking i inni.  

 

Zorganizowana była także strefa zdrowia, w której pojawili się realizatorzy i twórcy kampanii 

#wybieramPOLSKIEjabłka oraz Moc Owoców i Warzyw, a także Polska Izba Żywności Ekologicznej, 

Fundacja Onkologiczna Rakiety, Fundacja Rodzić Po Ludzku, a także sieć aptek DOZ.  

 

Piknik swoją obecność uświetnił obecny podczas konferencji prasowej oraz oficjalnego otwarcia 

Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu – prof. Piotr Gliński.  

 

Szczegółowy program pikniku został opisany na stronach:  

• https://warszawskiednirodzinne.pl/edycja-2021/warszawski-piknik-rodzinny/, 

• https://narodowydziensportu.pl/ix-edycja/piknik-pge-narodowy-11-wrzesnia-2021/. 

 

 

https://warszawskiednirodzinne.pl/edycja-2021/warszawski-piknik-rodzinny/
https://narodowydziensportu.pl/ix-edycja/piknik-pge-narodowy-11-wrzesnia-2021/
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Na pikniku specjalne atrakcje przygotowały również Straż Miejska m.st. Warszawy i Miejskie 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Tradycyjnie pojawiły się także lokalne organizacje 

pozarządowe i instytucje, np. Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą”, Stowarzyszenie Cyfrowy 

Dialog, Fundacja Wsparcie i Praca Osób Niepełnosprawnych, Spółdzielnia Socjalna Droga Do 

Domu, Stowarzyszenie Twoje Miejsce, Stacja Muzeum, Fundacja Inicjatyw Społeczno-

Ekonomicznych, Fundacja Sustinae, Fundacja tyMMMczasy, Państwowe Muzeum Archeologiczne, 

Stowarzyszenie Wspólne Podwórko i inni.  

 
 
XV edycja Warszawskich Dni Rodzinnych w liczbach:  
 

• W weekend 10-12 września 2021 odbyło się 150 bezpłatnych wydarzeń w ramach WDR.  

• Łącznie, w wydarzeniach w ramach WDR, udział wzięło 4000 osób, w tym 2500 dzieci.  

• W pikniku sportowo-rodzinnym na błoniach PGE Narodowego, organizowanym  
11 września 2021, wzięło udział 10 000 gości.  

• Na pikniku wystawiło się 100 Partnerów.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


