
Edukacja
ekologiczna
w Kamieniu

- współpraca
w słusznym celu



O Kamieniu

▪ Pawilon edukacyjny Kamień to centrum edukacji 
ekologicznej Zarządu Zieleni m.st. Warszawy 
i serce Dzielnicy Wisła. 

▪ W Kamieniu edukację przyrodniczą prowadzimy 
w terenie, pośród niezwykłej przyrody obszaru 
Natura 2000 „Dolina Środkowej Wisły”. 

▪ To przestrzeń debat, spotkań, wymiany doświadczeń, 
kreatywności i kultury, otwarta dla wszystkich 
mieszkańców.

2



Wyjątkowa architektura

▪ Budynek Kamienia został zaprojektowany przez 

krakowską pracownię eM4 Pracownia Architektury 

Brataniec.

▪ Budynek nawiązuje do pobliskiego głazu narzutowego 

i wpisuje się w nadwiślański krajobraz. 

▪ Przestrzeń Kamienia została wielokrotnie 

nagrodzona: Grand Prix Nagrody Architektonicznej 

POLITYKI, Nagrodą Architektoniczną Prezydenta 

m.st. Warszawy, nagrodą w Konkursie Polski Cement 

w Architekturze oraz nagrodą Towarzystwa Urbanistów 

Polskich. Obiekt otrzymał także nominację do nagrody 

Mies van der Rohe Award 2022.Fot. Marcin Czechowicz
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Sąsiedztwo Wisły

▪ Pawilon został wybudowany nad Wisłą 
przy ul. Wybrzeże Puckie 1 w ramach projektu 
Life+ WislaWarszawska.pl. 

▪ Budynek znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie 
rzeki, lasów łęgowych oraz poddanych restytucji 
łąk zalewowych. 

▪ Lokalizacja pawilonu umożliwia poznawanie 
naturalnego bogactwa Wisły. W Kamieniu 
skupiamy się na popularyzacji wiedzy o ptakach 
i przyrodzie nadwiślańskiej oraz propagowaniu idei 
ochrony obszarów Natura 2000. 

Realizacja projektu Life+ „Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej 
Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej” prowadzona była dzięki 
dofinansowaniu z Instrumentu Finansowego Life+ Wspólnoty Europejskiej oraz ze 
środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
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Przestrzeń Kamienia

▪ Wielofunkcyjna sala na parterze, pozwala na 
dowolną aranżację dla maks. 50 osób.

▪ W pełni przeszklony front budynku i możliwość 
rozsunięcia drzwi otwiera przestrzeń na okoliczną 
przyrodę i zdecydowanie większą publiczność.

▪ Wokół budynku znajdują się ławki, drewniany podest, 
miejsce na ognisko, ścieżka inspirowana ławicami 
wiślanymi, stojaki rowerowe i parking 
z miejscem dla osób z niepełnosprawnością. 

▪ Pawilon jest dostępny architektonicznie dla osób 
o ograniczonej mobilności, a także posiada pętlę 
indukcyjną dla osób słabosłyszących. 

Wizualizacja wnętrza
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Wydarzenia

Bezpłatne wydarzenia dla mieszkańców:

▪ zajęcia edukacyjne dla dzieci

▪ eko-warsztaty

▪ spacery przyrodnicze

▪ wykłady ekspertów

▪ koncerty, spektakle

▪ wystawy

▪ akcje adopcji kwiatów

▪ pikniki, imprezy

▪ spotkania sąsiedzkie i inne…
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2022 rok w Kamieniu

97zajęć przyrodniczych

dla 2251uczniów

97warsztatów edukacyjnych

dla 1738uczestników

14spacerów przyrodniczych

15wykładów eksperckich

7koncertów

6spektakli teatralnych

10spotkań

14wystaw 2 akcje adopcji roślin

3miejskie imprezy

1 łąkomat



KAMIEŃ

działania z ekspertami ZZW 
(ogrodniczki, dendrolodzy)

współpraca z NGO-sami 
i mieszkańcami

wydarzenia dodatkowe 
(koncerty, wystawy, spotkania)

projekty ogólnomiejskie realizowane 
z jednostkami m.st. Warszawy 
(np. finał akcji Rowerowy Maj)

działania z podmiotami zewnętrznymi 
(uczelnie, centra kulturowe, itp.)

ogrodnictwo

Warszawa w kwiatach

dendrologia

W koronach miasta

woda i zwierzęta

Dzielnica Wisła

stała oferta zajęć 
przyrodniczych dla 

placówek edukacyjnych

Działania edukacyjno-promocyjne

stała oferta warsztatów 
edukacyjnych dla 

mieszkańców
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Jak wesprzeć działania w Kamieniu?

▪ Działania w Pawilonie Edukacyjnym Kamień, a także inne projekty dotyczące miejskiej 
zieleni i bioróżnorodności prowadzone przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy możesz 
wesprzeć poprzez program Zielony Fundusz dla Warszawy.

▪ Wspierając nas finansowo Twoja firma może przyczynić się do rozwoju świadomości 
ekologicznej mieszkańców. 

▪ Pamiętaj, że wydarzenia w Kamieniu muszą być bezpłatne i otwarte dla mieszkańców 
i wpisywać się w jeden z obszarów tematycznych.

▪ Jeśli chcesz z nami działać, wybierz pakiet odpowiadający Twojej darowiźnie i
wypełnij formularz.

https://zzw.waw.pl/formularz-zielony-fundusz/
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Promocja w przestrzeni miejskiej
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Propozycje 
wsparcia



Działania:

▪ warsztaty edukacyjne w Kamieniu (grupy ok. 20-30 osób)

- 1-3 warsztatów ok. 2h

- formuła: weekendowa (sobota lub niedziela)

▪ spacery przyrodnicze wokół Kamienia

- 5-10 spacerów ok. 1,5h

- formuła: weekendowa (sobota lub niedziela)

▪ zakup materiałów edukacyjnych na potrzeby warsztatów oraz wyposażenia 

pawilonu

(np. materiały plastyczne, lornetki, gry edukacyjne).
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Pakiet Kamyczek
kwota darowizny: 10 000 – 20 000 zł
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Pakiet Kamyczek
kwota darowizny: 10 000 – 20 000 zł



Działania:

▪ warsztaty edukacyjne w Kamieniu (grupy ok. 20-30 osób)

- 4-12 warsztatów ok. 2h

- formuła: weekendowa (sobota lub niedziela)

▪ spacery przyrodnicze wokół Kamienia

- 2-5 spacerów ok. 1,5h

- formuła: weekendowa (sobota lub niedziela)

▪ wystawa edukacyjna w Kamieniu

- 10-15 plansz jednostronnych

- czas trwania: 4-8 tygodni

▪ zakup materiałów edukacyjnych na potrzeby warsztatów oraz wyposażenie pawilonu 

(np. materiały plastyczne, lornetki, gry edukacyjne, tablice interaktywne, ekran LCD).
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Pakiet Kamień
kwota darowizny: 21 000 – 50 000 zł
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Pakiet Kamień
kwota darowizny: 21 000 – 50 000 zł



Działania:

▪ piknik edukacyjny w Kamieniu (warsztaty i wykłady tematyczne, animacje / spektakl / pokaz 

filmowy)

- formuła: weekendowa (sobota lub niedziela)

- czas trwania: ok. 4-6h

▪ warsztaty przyrodnicze w Pawilonie Edukacyjnym Kamień (grupy ok. 20-30 osób)

- 8-15 warsztatów ok. 2h

- formuła: weekendowa (sobota lub niedziela)

▪ spacery przyrodnicze (wokół Kamienia i parki ZZW)

- 4-8 spacerów ok. 1,5h

- formuła: weekendowa (sobota lub niedziela)

▪ zakup materiałów edukacyjnych na potrzeby warsztatów oraz wyposażenie pawilonu (np. 

materiały plastyczne, lornetki, gry edukacyjne, tablice interaktywne, ekran LCD / projektor).
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Pakiet Kamień+
kwota darowizny: 51 000 – 100 000 zł*
*wyższe darowizny będą ustalane indywidualnie
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Pakiet Kamień+
kwota darowizny: 51 000 – 100 000 zł*



Działania:

▪ warsztaty wiślane w Pawilonie Edukacyjnym Kamień (grupy ok. 20-30 osób)

- 3-5 warsztatów ok. 2h 

- formuła: weekendowa (sobota lub niedziela)

▪ spacery wiślane

- 1-5 spacerów ok. 1,5h

- formuła: weekendowa (sobota lub niedziela)

- czas trwania: ok. 2h

▪ gra terenowa nad Wisłą

- broszura dostępna w Pawilonie Edukacyjnym Kamień i wydawana

przy okazji wydarzeń nad Wisłą 

- nakład 1-5 tys. egzemplarzy
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Pakiet Wisła
kwota darowizny: 20 000 – 50 000 zł
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Pakiet Wisła
kwota darowizny: 20 000 – 50 000 zł



Działania:

▪ warsztaty wiślane w Pawilonie Edukacyjnym Kamień (grupy ok. 20-30 osób)

- 5- 10 warsztatów ok. 2h

- formuła: weekendowa (sobota lub niedziela)

▪ rejsy przyrodnicze nad Wisłą z przewodnikiem

- 2-10 rejsów ok. 1,5h

- formuła: weekendowa (sobota lub niedziela)

▪ broszura edukacyjna Dzielnicy Wisła z grą terenową

- broszura dostępna w Pawilonie Edukacyjnym Kamień i wydawana

przy okazji wydarzeń nad Wisłą 

- nakład 1-5 tys. egzemplarzy

▪ wystawa nt. Wisły na bulwarze Pattona

- 4 kubiki zamknięte lub otwarte

- możliwe instalacje 3D i świetlne

- okres: 4-8 tygodni
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Pakiet Wisła+
kwota darowizny: 51 000 – 100 000 zł*
*wyższe darowizny będą ustalane indywidualnie
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Pakiet Wisła+
kwota darowizny: 51 000 – 100 000 zł*



Działania realizowane od wczesnej wiosny do jesieni w ramach 40. edycji konkursu Warszawa w Kwiatach:

▪ wykonanie łąkomatu wg indywidualnego projektu 

- pakiet 50-100 kg nasion

- dostępność w Kamieniu, podczas finału i wydarzeń towarzyszących

▪ warsztaty ogrodnicze i animacje florystyczne podczas finału WWK

- warsztaty 4 h przy stoisku darczyńcy

- formuła: impreza dla ok. 700 uczestników 

▪ warsztaty ogrodnicze w Pawilonie Edukacyjnym Kamień

- 10-18 warsztatów ok. 2h

- formuła: weekendowa (sobota lub niedziela)

▪ plenerowe warsztaty ogrodnicze w wybranym parku ZZW oraz podczas akcji #PrzygarnijKwiatka

- 4-12 warsztatów ok. 2h

- formuła: wiosenna, weekendowa (sobota lub niedziela)

▪ kwiatowa wystawa w kubikach na bulwarze Pattona

- 4 kubiki zamknięte lub otwarte

- możliwe instalacje 3D i świetlne
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Pakiet Warszawa w Kwiatach
kwota darowizny: 100 000 – 500 000 zł
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Pakiet Warszawa w Kwiatach



Działania w Pawilonie Edukacyjnym Kamień, nad Wisłą i w warszawskich parkach 

o wysokim potencjalne wizerunkowym:

▪ cykl 8-16 warsztatów edukacyjnych dla 2 grup szkolnych w Kamieniu

- formuła: pon-pt, w godzinach zajęć lekcyjnych

- czas trwania: ok 2h (w tym wyjście w teren)

▪ warsztaty i animacje towarzyszące wybranemu wydarzeniu, np.:

- Dzień Dziecka, Dzień Ziemi, Międzynarodowy Dzień Ptaków,

- Otwarcie Sezonu Letniego nad Wisłą

- Finał konkursu Warszawa w Kwiatach

- Święto Wisły

- Warszawskie Święto Drzewa

- Nadwiślańska Równonoc

- Morsowanie

▪ plenerowe warsztaty wraz z wystawą edukacyjną w wybranym parku ZZW 

- formuła: warsztat inauguracyjny lub cykl 4-8 warsztatów weekendowych

- czas trwania: wystawa 4-8 tygodni
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Działania dodatkowe
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Działania dodatkowe



▪ cykl rejsów stołecznej żeglugi pasażerskiej

- cykl 60-120 rejsów wakacyjnych 

- formuła: rejsy codzienne lub weekendowe

▪ wystawa na pergolach bulwarach Pattona i Karskiego

- remont systemu wystawienniczego

- 2 pergole po 7 dwustronnych plansz

- okres: wystawa całoroczna

▪ nadwiślański mural 

- bulwar Flotylli Wiślanej i/lub Karskiego

- okres: całoroczny

▪ galeria świateł

- most Świętokrzyski i/lub Pawilon Edukacyjny Kamień

- okres: 4-8 tygodni
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Działania dodatkowe
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Działania dodatkowe



Skontaktuj się:

tel. 723 248 991
kamien@zzw.waw.pl
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