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STREFA INSTYTUCJI I ORGANIZACJI
1.  administracja i nauka. Ministerstwo Środowiska, Główny Inspek-

torat Ochrony Środowiska, Instytut Badawczy Leśnictwa, Instytut Mete-
orologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy, Instytut 
Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, Koło Naukowe 
Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej, Koło Na-
ukowe Przyrodników wraz z Sekcją Kynologiczną, Hydrobiologiczną 
oraz Zdrowia Środowiskowego na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej 
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Mazowiecki Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego, Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska 
Uniwersytetu Warszawskiego, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy In-
stytut Badawczy, Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny Centrum Za-
chowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie, Regionalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska w Warszawie, Studenckie Koło Naukowe Energetyki 
Niekonwencjonalnej Politechniki Warszawskiej, Technikum nr 7, Tramwa-
je Warszawskie Sp. z o.o., Warszawski Szpital dla Dzieci SPZOZ, Wydział 
Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. 

1a.  WojeWódzki Fundusz ochrony ŚrodoWiska i Gospodarki 
Wodnej W WarszaWie. 

2.   orGanizacje pozarzĄdoWe. AST Fundacja Na Rzecz Zwierząt Nie-
chcianych, Fundacja Banku Ochrony Środowiska, Fundacja Dziedzictwo 
Przyrodnicze, Fundacja Ekotrend, Fundacja GAP Polska, Fundacja Insty-
tut na rzecz Ekorozwoju, Fundacja „Koalicja Sprawiedliwego Handlu” 
- Fairtrade Polska, Fundacja „Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt 
- Viva!”, Fundacja Nasza Ziemia, Fundacja Noga w Łapę, Fundacja Przy-
garnij Królika, Fundacja Znajdki Przytulisko k/Radzymina, Mazowiecka 
Fundacja Opieki nad Zwierzętami, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony 
Ptaków, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt Animals Inspek-
torat w Warszawie, Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii Oddział 
Warszawski, PROZON Fundacja Ochrony Klimatu, Regionalne Centrum 
Ekologiczne – REC Polska, Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Ce-
lestynowie, Stowarzyszenie Cztery Krajobrazy, Stowarzyszenie Ekolo-
giczno-Kulturalne „Klub Gaja”, Stowarzyszenie Empatia, Stowarzyszenie 
Polskich Energetyków Oddział Radom, Stowarzyszenie Stołeczne Towa-
rzystwo Ochrony Ptaków, Stowarzyszenie Sympatyków Komunikacji Szy-
nowej, Warszawa Bez Smogu, Warszawski Alarm Smogowy.

STREFA EDUKACJI nt. BIORÓŻNORODNOŚCI
3.  instalacje i Warsztaty tWórcze Projekt realizowany przez ja-

nusza Byszewskiego ”Uratuj mnie…”, zbigniewa Gozdeckiego „Pole 
dźwiękowe”, marię parczewską „Przytul drzewo”. W warsztatach poprze-
dzających wezmą udział zaproszeni artyści i edukatorzy.

4.   odkryj sWój eden W polsce. Są w Polsce miejsca, które wyjątko-
wymi zaletami nie tylko zyskały przychylność turystów, ale zostały także 
docenione w konkursie Komisji Europejskiej na Najlepszą Europejską De-
stynację Turystyczną EDEN. Od kilku lat grupa ekspertów pod kierunkiem 
Polskiej Organizacji Turystycznej i Ministerstwa Sportu i Turystyki wyłania 
laureatów tego konkursu - unikalne miejsca, oferujące odwiedzającym 
niepowtarzalny lokalny koloryt, piękne krajobrazy, fascynującą kulturę i 

gościnność mieszkających tam ludzi. Podczas festynu Światowego Dnia 
Ziemi chcemy zaprezentować te wciąż nieodkryte i mało uczęszczane 
atrakcje turystyczne, których poznanie dostarczy Wam wielu niezapo-
mnianych wrażeń i doświadczeń. Zapraszamy w szczególności rodziny z 
dziećmi, dla których przygotowaliśmy całą moc atrakcji.

5.  kraina maŁych przyjacióŁ ziemi. Ekologiczne warsztaty edukacyj-
ne i artystyczne inspirowane tematem bioróżnorodności. Gry, konkursy 
i zajęcia plenerowe oraz zabawy rodzinne m.in.: „Zwierzęcy detektyw”, 
„Dotknij przyrody”, „Ekomagnetyczni”, „Zakręcone zagadki” i wiele in-
nych. Eksperymenty w plenerowym laboratorium.

6.  z kujaWskim pomaGamy pszczoŁom. Interaktywna wystawa edu-
kacyjna.

STREFA EKSPOZYCJI BIORÓŻNORODNOŚCI
7.  lasy paŃstWoWe. Lasy to najlepsze możliwe sąsiedztwo dające liczne 

możliwości wypoczynku i rekreacji. Bogactwo i różnorodność polskich 
lasów to zasługa pokoleń leśników, którzy w swej pracy kierują się do-
brem natury. Z okazji Dnia Ziemi 2017 zaprezentują się 3 Leśne Komplek-
sy Promocyjne. Budowanie domku z drewna, degustacja leśnych przy-
smaków, spacery po ścieżce zmysłów to tylko część z licznych atrakcji 
przygotowywanych przez leśników. Nie zabraknie też ciekawych roz-
mów, konkursów i warsztatów. Wspólnym elementem łączącym stanowi-
ska Lasów Państwowych będzie drewno – naturalny i ekologiczny suro-
wiec o ponad 30 tysiącach zastosowań.

8.  drzeWko od leŚnikóW. Dla tych, którzy chcieliby posadzić własne 
drzewo leśnicy przygotowali 5 000 sadzonek rodzimych gatunków drzew 
leśnych. Aby otrzymać drzewko wystarczy odwiedzić stoisko Lasów Pań-
stwowych i wziąć udział w przygotowanych przez leśników aktywno-
ściach.

9.  polskie parki narodoWe. Ekspozycja przygotowana przez Związek 
Pracodawców Polskich Parków Narodowych. Wspólne stoisko prezentu-
jące ofertę przyrodniczą, edukacyjną i turystyczną 23 parków narodo-
wych oraz ich rolę w ochronie dziedzictwa przyrodniczego.

STREFA ŚWIADOMEGO KONSUMENTA
10.  zielona streFa Banku ochrony ŚrodoWiska i Fundacji BoŚ. 

Zapraszamy do udziału w licznych grach i zabawach edukacyjnych. Bę-
dziemy odsłaniać tajemnice dziko żyjących zwierząt chronionych w Pol-
sce. Dzieci będą mogły zrobić własną przypinkę, maskotkę, zbudować 
i pomalować karmnik dla ptaków lub latawiec, a także wziąć udział w 
budowie dużego hotelu dla owadów. Nie zabraknie atrakcji również dla 
dorosłych. Na wszystkich czeka moc nagród!

11.  stóŁ daróW ziemi - prezentacja i deGustacja tradycyjnych  
i ekoloGicznych produktóW Wysokiej jakoŚci. Ekspozycje i 
degustacje tradycyjnej, regionalnej i lokalnej oraz ekologicznej żywno-
ści pochodzącej od lokalnych wytwórców z uwzględnieniem rolniczej 
bioróżnorodności. Prezentacja polskich produktów z europejskimi i 
krajowymi znakami jakości. Ekspozycje: stoiska regionalne; Wystawy 
i programy edukacyjne; o produktach i dawnych rasach - polska 
Wieprzowina Gwarancją jakości; zielnik polski.

12.  alejka produktóW tradycyjnych i reGionalnych mazoW-
sza. Ekspozycja ekologicznego rolnictwa i tradycyjnego przetwórstwa 
na Mazowszu. Prezentacja wyróżnionych produktów w konkursie o laur 
marszałka Województwa mazowieckiego, mazowieckich produktów 
wpisanych na krajową Listę Produktów Tradycyjnych oraz członków Sie-
ci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze. Ekspozycja przygotowana przez 
samorząd Województwa mazowieckiego.

STREFA RECYKLINGU
13a.  Wielka zBiórka i Gry edukacyjne remondis. Firmy remondis
13b.  electrorecycling oraz electro-system zapraszają do aktywnego udziału 

w wielkiej plenerowej zbiórce elektroodpadów i baterii. Przynieś na Sta-
dion SKRY zużyty sprzęt elektryczny (AGD, RTV, IT, elektronarzędzia) lub zu-
żyte baterie, a otrzymasz w zamian rośliny doniczkowe lub sadzonki krze-
wów. Dodatkowo zapewniamy ekologiczne atrakcje dla dzieci i dorosłych, 
w tym m.in.: X Otwarte Mistrzostwa Polski w rozkręcaniu komputerów na 
czas dla rodziców (nagrody sponsoruje Grupa Topex), zabawę w rozkręca-
nie komputerów dla dzieci, koło fortuny z nagrodami, warsztaty projekto-
wania biżuterii z elektroodpadów, gry i zabawy oraz edukację ekologiczną. 
Bądź ekologiczny - przyłącz się do zbiórki i wspólnej zabawy!

uWaGa Gra!
zgłoś się do punktu informacyjnego i weź udział w grze terenowej 

„(Bio)różnorodni”. 
uczestnicy gry, którzy wykonają przygotowane zadania 

otrzymają upominki i dyplomy uczestnictwa! 
zapraszamy dzieci i młodzież do 19 lat! 

partnerem gry jest szkoła podstawowa nr 175 im. heleny marusarzówny
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