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Weź udział w grze i do 31 sierpnia zbierz antidotum dla Wisły!
Spacerując brzegiem Wisły prawie potykasz się o butelkę. Martwi Cię to nie od dziś, że na plaży jest
tyle śmieci, więc podnosisz ją żeby wyrzucić do kosza i właśnie wtedy dostrzegasz, że w środku
jest… list!
Dzielna Ratowniczko, Odważny Ratowniku!
Ryzykuję właśnie życie, ale warto, bo już niebawem tajemnicza choroba może zaatakować
całe miasto! Wiem o niecnych planach…
Dowiadujesz się, że pewien sfrustrowany naukowiec, od lat zajmujący się badaniem syren, jest
przekonany o istnieniu tych mitycznych istot. Wyśmiewany, postanowił w końcu zemścić się na
wszystkich, którzy mu nie wierzą. Planuje pewnego dnia dowieść swojej racji i zatruć wody Wisły,
a tym samym wszystkie stworzenia, które w niej żyją.
Aby powstrzymać szalonego naukowca i uratować Wisłę oraz wody warszawskie, uzbieraj do końca
sierpnia co najmniej 1,5 litra tajemniczego eliksiru. Reprezentantki i Reprezentanci różnych
zawodów będą na Ciebie czekać we wskazanych punktach i podzielą się z Tobą antidotum, tylko
jeśli wykonasz wyznaczone przez nich zadania.
Nie będzie to łatwa misja, ale skoro przeczytałeś tę wiadomość, jej Nadawca wierzy w Twój sukces!
Zatem do dzieła!
W grze możesz wziąć udział w dowolnym czasie w okresie wakacji, czyli od lipca do 31 sierpnia.
Udział w grze jest bezpłatny!
Na czym polega gra?
Zadaniem uczestników gry jest zebranie do „książeczki wodnej” jak największej liczby pieczątek.
Można je otrzymać za wykonanie zadania w wyznaczonych punktach oraz za udział
w wydarzeniach towarzyszących. Książeczki wodne dostępne są we wszystkich miejscówkach,
podanych na stronie: www.woda.edu.pl/wwa_miejscowki.
Osoby, które do 31 sierpnia zdadzą Kartę gracza w dowolnej miejscówce i zdobędą największą
ilość punktów, zostaną zaproszone 8 września do Służewskiego Domu Kultury na pokaz filmu.
Wśród obecnych osób zostaną tam rozlosowane i wręczone nagrody dla uczestników.
STRONA PROJEKTU:
Szczegółowe informacje o grze, wykaz poszczególnych miejscówek oraz regulamin znajdują się na
stronie: www.woda.edu.pl/warszawa.
GRA NA FACEBOOKU:
www.facebook.com/zawodywarszawskie
KONTAKT
Anna Stańczuk
- koordynatorka gry miejskiej w Warszawie
tel. 519 326 984
e-mail: warszawa@woda.edu.pl
Gra odbywa się w ramach projektu „Aby dojść do źródeł, trzeba płynąć pod prąd”, dofinansowanego
przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
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Wydarzenie

Data i miejsce

Opis

Spacer wzdłuż praskiego
brzegu Wisły z
Przemkiem Paskiem

1 lipca, godz. 18:00,
Wybrzeże Helskie - parking przy
ZOO do strony Mostu Gdańskiego.
Wstęp otwarty dla wszystkich.

Warsztaty na
Komisariacie Rzecznym
Policji

18 lipca, godz. 10:00-11:30.
Warsztaty dla 30 dzieci, Komisariat
Rzeczny Policji, ul. Wybrzeże
Szczecińskie 6 obowiązują zapisy:
warszawa@woda.edu.pl.

Wycieczkę poprowadzi Przemek Pasek
z Fundacji Ja Wisła. Spacerując malowniczym
brzegiem Wisły, będziemy podziwiać panoramę
Warszawy od strony Pragi oraz bujną
nadwiślańską przyrodę.
Dzieci w atmosferze zabawy zdobędą wiedzę
m.in. na temat bezpiecznego spędzania czasu
nad wodą. Dodatkowo wraz z opiekunami
zostaną oprowadzone po komisariacie
rzecznym, który położony jest na terenie Portu
Praskiego.
Dowiemy się o tajemnicach tradycyjnych łodzi,
poznamy zanikły już zawód warszawskiego
piaskarza i sprawdzą, jak ciężką pracą jest
szkutnictwo. Uczestnicy zrobią też dla siebie
drewniane knagi, które służą w łodzi do
przywiązywania lin, dulki i wiosło.
Brzegi Wisły są naturalnym miejscem
występowania wierzby, co też możemy
zaobserwować w Warszawie. Na warsztatach
z Jackiem Gądkiem uczestnicy będą mogli
zbudować wiklinową konstrukcję. Dowiedzą się
również, jak samemu zrobić żywe wierzbowe
formy architektoniczne.
Dowiemy się więcej o Potoku Służewieckim.
Za pomocą młynka hydrometrycznego zbadamy
jego przepływ i wykonamy przekrój poprzeczny
koryta. Zrobimy pomiary jakości wody (m.in.
twardości, pH oraz zawartości azotanów).
Warsztaty poprowadzą hydrolodzy: dr Aneta
Afelt z UW oraz Adam Pol z IMGW.
Wycieczkę ornitologiczną wzdłuż Wisły w stronę
Mostu Łazienkowskiego poprowadzi
przewodnik ze Stołecznego Towarzystwa
Ochrony Ptaków (STOP). Przyjrzymy się bliżej
awifaunie lasów łęgowych i poznamy wiele
ciekawostek na temat nadwiślańskiej przyrody.

Warsztaty szkutnicze
z Domem Wisły

Warsztaty budowy
wiklinowych
wierzbowych konstrukcji

Warsztaty hydrologiczne

Ornitologiczny spacer
nad Wisłą

23 lipca, godz. 18:00-20:00,
plaża przy Moście Poniatowskiego.
Warsztat dla 30 dzieci, obowiązują
zapisy: warszawa@woda.edu.pl .

3 sierpnia, godz. 11:00-14:00,
plaża na Saskiej Kępie.
Wstęp otwarty dla wszystkich.

6 sierpnia, godz. 18:00 – 20:00,
Potok Służewiecki, na tyłach
Służewskiego Domu Kultury.
Wstęp otwarty dla wszystkich.

11 sierpnia, godz. 9:30,
plaża przy Moście Poniatowskiego
po praskiej stronie, przy ścieżce
gruntowej.
Wstęp otwarty dla wszystkich.

Więcej informacji na temat wydarzeń towarzyszących znajduje się na stronie: http://www.woda.edu.pl/warszawa oraz
na fanpage’u gry na Facebooku: www.facebook.com/zawodywarszawskie.

