
Scena w Parku im. Stefana ŻeromSkiego

11.00 I nauguracja wydarzenia otwieramY ŻoLiBorZ

muzyka i taniec w wykonaniu dzieci i młodzieży

– Melodynki i Bezimienni - SP Nr 267

– Dzieci Żoliborza Zespół Pieśni i Tańca 

– Ognisko Pracy Pozaszkolnej Piosenki o Warszawie 

– Tu Tu Balet

– Zespół Szkół Elektronicznych

13.30 – Wszyscy tańczymy poloneza – początek korowodu przy fontannie. 

14.00 – Rozdanie nagród dla zwycięzców gry miejskiej Łowcy skarbów.

14.30 – Trawnik - koncert

15.15 –  Teatr Królewski dla dzieci, spektakl pt. Historia miłości Jana i Marysieńki kuchnią 
przeplatana 

16.00 –  Święto aliny z dzbanem Towarzystwa Przyjaciół Warszawy, występ chóru  
Żoliborskiego Uniwersytetu III Wieku

17.00-22.00  koncertY

trio wojtka gogolewskiego Skaldowie na Jazzowo

Kwartet Piotra Rodowicza Seweryn Krajewski smooth jazz

wyspy Dobrej nadziei Gałczyński i nie tylko 

trio Sahel Blues z udziałem Mamadou Diouf

22.00 – Finał otwieramY ŻoLiBorZ

wYStawcY w Parku im. Stefana ŻeromSkiego

Active Studio
Ekspozycja minerałów i skamieniałości – wykopaliska skarbów w Parku Żeromskiego

Restauracja Tęcza od Kuchni
13.00-16.00 Warsztaty rysunkowe dla dzieci prowadzone przez ilustratorkę Olę Komudę 

ognisko Pracy Pozaszkolnej Żoliborz
Prezentacja prac uczestników zajęć, ulotki informacyjne o placówce

fundacja Perpetuum mobile
Warsztaty terapii zajęciowej, aktywności ruchowe, prezentacja programu  
Białołęckiego Uniwersytetu III Wieku

Stowarzyszenie Stajnia agmaja
12.00–14.00 - przejażdżki na kucyku w Parku im. S. Żeromskiego

centrum Sztuki fort Sokolnickiego
9.00-10.30 – ćwiczenia poranne z elementami jogi
10.30-11.30 – bezpłatne badanie wad postawy u dzieci. Konsultacje medyczne
11.30-12.30 – tory przeszkód dla dzieci
12.30-18.00 – gry i zabawy na świeżym powietrzu 
15.00-16.00 – hawajska zabawa dla dzieci i dorosłych Limbo Dance
16.00-18.00 – mini disco
Podczas imprezy prowadzona będzie zbiórka pieniędzy na leczenie Ingi Figurskiej cierpiącej  
na chorobę genetyczną - rdzeniowy zanik mięśni (SMA).

Qlka Cafe 
12.00-17.00 – zabawy i zajęcia plastyczne dla dzieci 

Roaktyw
Stoisko z odzieżą promującą polską sztukę współczesną
Ludzie tego miasta 
Stoisko sklepu z odzieżą uliczną warszawskich firm 

Miasto Jest Nasze 
Stoisko promocyjne Stowarzyszenia 

Pracownia ceramiki ogród Sztuk 
Instalacja motyli na „łączce” przy głównym wejściu do Parku /od Pl. Wilsona/ 

Stowarzyszenie inicjatyw Społeczno-kulturalnych Stacja muranów                                     
Projekt Muranoteka.pl, stanowisko do skanowania zdjęć 

chorągiew Stołeczna ZHP Hufiec warszawa Żoliborz 
Zabawy sprawnościowe

Zarząd Zakładu medycznego „kaar-med” 
Promocja zdrowej postawy u dzieci w ramach Akademii Gimnastycznej „Kangur” 
Muzeum Sztuki Dziecka 
Otwarte warsztaty plastyczne

Prochownia 
12.00-16.00 – wyprzedaż garażowa Otwieramy szafy
17.00 – Złota Setka Żoliborzan – spotkanie ze znanymi żoliborskimi artystami 

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz m. st. warszawy 
12.00-18.00 –  kiermasz książek, dochód ze sprzedaży książek pochodzących z darów  

od czytelników zasili zbiórkę charytatywną „Serce dla Julii” przeznaczoną  
na operację serca Julii Szponar z Żoliborza

15.00-16.00 – quiz literacki Bohaterowie ulubionych bajek
15.15-15.45 – czytanie dzieciom: wiersze Juliana Tuwima czyta Kinga Ilgner

SZkołY i PrZeDSZkoLa w Parku im. Stefana ŻeromSkiego

Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3 im. ignacego Jana Paderewskiego
–  m.in. stoisko origami, samochody zdalnie sterowane – wyścigi, pokaz ratownictwa drogowego 

(fantom i pomiary ciśnienia)

Zespół Szkół elektronicznych im. Żywiciela
– m.in. gry i zabawy sportowe dla dzieci, wystawa sprzętu elektronicznego

Zespół Szkół nr 28
– m.in. prezentacja osiągnięć szkoły i programu na rzecz Żoliborza 

Zespół Szkół nr 31 im. Jana kilińskiego
12.30-15.30 – stoisko z wyrobami plastycznymi i jubilerskimi oraz plener malarski

gimnazjum nr 55 im. Jana Bytnara 
– gotowanie, zajęcia sportowe, promocja szkoły, gry i zabawy integracyjne

Szkoła Podstawowa nr 267 im. Juliusza Słowackiego
11.00-15.00 – warsztaty Arteterapii 
Szkoła Podstawowa z oddziałami integracyjnymi nr 68 im. artura oppmana 
12.00-15.00 – happening „Pokoloruj Warszawę”, zabawy ruchowe i plastyczne

SZkołY i PrZeDSZkoLa w SwoJeJ SieDZiBie

Przedszkole z oddziałami integracyjnymi nr 288, ul. Elbląska 63a
12.00-14.00 –  warsztaty plastyczne i zabawy integracyjne w ogrodzie przedszkolnym. Rodzice 

mogą skorzystać z konsultacji udzielanych przez zatrudnionych specjalistów.

Przedszkole integracyjne nr 247, ul. Bieniewicka 32
11.00-14.00 – piknik rodzinny dla całej społeczności przedszkolnej

Przedszkole Nr 361, ul. Włościańska 6a
12:00-13:00 – zabawy ruchowo-muzyczne w sali i ogrodzie dla najmłodszych 
13:00-15:00 – Nasze Zielone Przedszkole - wspólne projektowanie zielnika

Przedszkole nr 87, ul. Broniewskiego 9d
Wernisaż prac plastycznych wychowanków Wiosna oczami dzieci

ZgłoSZenia DZiałań we właSnYcH SieDZiBacH

centrum Sztuki fort Sokolnickiego:
9.00-10.00 – ćwiczenia poranne z elementami jogi
10.00-11.00 – Muzyczne Skarby
11.00-15.00 – Kantyna Swat STAR WARS
13.00-14.00 –  Muzyczne Skarby 

Zwiedzanie Fortu z kustoszem
14.00-16.00 – zajęcia plastyczne
16.00-17.00 –  szkoła artystyczna Studio Sztuki - pokaz wizażu, charakteryzacji,  

projektowania mody i stylizacji inspirowany sztuką cyrkową.

Restauracja Tęcza od Kuchni, ul. Suzina 8  
16.00 – prelekcja varsavianisty Tomasza Pawłowskiego: Nowy Żoliborz 1950–1980 
22.00 – żoliborski wieczór taneczny

warszawska Szkoła filmowa, Liceum filmowe, Liceum kreacji gier wideo  
Piknik multimedialny

cafe Jurta w parku kępa Potocka
Gry – bule, tenis stołowy, badminton 
20.00 – plenerowy koncert zespołu ryby 

Stowarzyszenie nowy Żoliborz - Piknik sąsiedzki
11.00-17.00 – Pl. Grunwaldzki pomiędzy ul. Matysiakówny a Broniewskiego
11.00-15.00 – zabawy z dziećmi prowadzone przez animatorów

fundacja Lokal otwarty - Piknik sąsiedzki Imieniny Joli Bord 
13.00-18.00 – piknik na skwerze przy ul. Tucholskiej róg Kniaźnina

Kalinowe Serce, ul. Krasińskiego 25
19.30 – koncert krystyny Świąteckiej z zespołem Czarny Tulipan 

ośrodek Sportu i rekreacji, ul. Potocka 1
Otwarte boiska piłkarskie: 
14.00-21.00 – stadion 
14.00-21.00 –  nowe boisko, w tym 14.00-18.00 Piłkarska Akademia Futbolu Orzeł  

poprowadzi zajęcia promujące piłkę nożną dla chętnych.
12:00-21:00 – Siłownia, wstęp wolny 

Kino Elektronik, Festiwal Teatronik ul. Gen Zajączka 7 
10.00 – Pampilio - spektakl dla dzieci w wieku 5-7 lat
10.45 – Królestwo Aurelii - spektakl dla dzieci w wieku 6-8 lat
11.30 – Biały Klaun - spektakl dla dzieci w wieku 8-13 lat
12.15 – Miś - spektakl dla dzieci w wieku 7-10 lat
13.00 – Lekkie Życie B. Brocketa - spektakl dla dzieci w wieku 8-13 lat
13.45 – Grupa teatralna ZAKAZ „Bolero” spektakl dla młodzieży 
14.30 – Koncert Grupy Wokalnej The Sound: „Znów Wędrujemy”, 
 „Poza Logiką” , „September”, „New Something”, „Trespassing”
15.00 – Oskar i Róża - spektakl Gimnazjum Filmowego
16.00 – Pokazy filmów wykonane przez dzieci ze studia Mała Filmówka

ZaBYtkowY JeLcZ „ogórek”

12.00-16.00 – Jelcz będzie kursował pomiędzy Pl. Grunwaldzkim a Urzędem Dzielnicy  
Żoliborz. mieszkańcy będą mogli zameldować się na Żoliborzu. Zapraszamy wszystkich  
chętnych, nie tylko pasażerów autobusu.

www.zoliborz.org.pl
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