
     ŚWIĘTO 
RODZINY 

 

 Włocławek,  28 maja 2022 

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego  

   Przedstawicielstwo Urzędu, ul. Bechiego 2   

 

PROGRAM  

Sobota, 28.05.2022, godz. 11.00-17:00 (sale w budynku i na terenie zielonym) 
 

„Święto Rodziny” to: 

11.00 – 17.00 strefy aktywności dla rodzin, w tym dla zespołów złożonych z rodzica i dziecka. 
Promuje aktywność i uczy kooperacji oraz wspiera budowanie dobrych relacji rodzinnych. Okazja do 
dzielenia się swoimi pasjami (np. modelarstwo czy planszówki), niektóre  o charakterze rywalizacji 
(np. turniej  mini-piłkarzyków i dart’a).  
 

13.00-15.00 WARSZTATY DLA RODZICÓW „Porozmawiajmy o rodzinie – wyzwania 
wychowania” spotkanie wspólne dla rodziców oraz spotkania w grupach dla ojców i mam 
(równolegle zajęcia dla dzieci - aktywności).   

KLUB MAM – dla kobiet w kobiecym gronie 

 skuteczna mama – o tym jak być konsekwentną w wychowaniu, 

 teoretycznie często dobrze wiemy jak chcielibyśmy wychować nasze dzieci. W praktyce 
trudno nam te cele i założenia realizować. Czy można się tego nauczyć i stosować w 
codziennym życiu? O wychowaniu w praktyce. 

Spotkanie poprowadzi Anna Wiśniewska: żona, mama, psycholog-terapeuta 

 

KLUB OJCÓW – spotkanie dla mężczyzn i w męskim gronie 

 o zaangażowanym ojcostwie czyli jak rozwijać swoje ojcostwo?, 

 ojcostwo najważniejsza kariera mężczyzny - jak realizować współcześnie? 

 Klub ojcowski - czym jest i dlaczego warto być w klubie ojców? 

Spotkanie prowadzi Janusz Wiśniewski - mąż, ojciec, Klub ojcowski TATO OK w Toruniu 

 

15.30-17.00 MOŻLIWOŚĆ KONSULTACJI / ROZMOWY: 

 indywidualnych konsultacji i skorzystania z porady psychologa, terapeuty.  

 konsultacji z przedstawicielem Fundacji oraz przedstawicielami Klubu ojcowskiego w 
Toruniu i Aleksandrowie Kujawskim: o ojcostwie i inicjowaniu klubów ojcowskich.  



 

 

11.00 – 17.00 Strefy aktywności dostępne przez cały czas  

Pasje Taty – pasje Mamy! 

Aktywności dostępne przez cały czas podczas wydarzenia dla dzieci i młodzieży oraz rodziców. Część 
aktywności (np. planszówki, piłkarzyki i dart) ma charakter mini-turnieju z nagrodami. Upominki dla 
wszystkich dzieci.  

 

Stanowiska z animacjami / aktywnościami: 

(1) piłkarzyki (profesjonalne stoły do mini-turnieju drużyn rodzinnych) i rodzinny turniej dart’a, 

(2) animacje muzyczno-taneczne (animatorki i wiele atrakcji), 

(3) modelarstwo (czekają modele i instruktor), 

(4) planszówki (czekają planszówki i animatorzy), 

(5) makramy (czekają materiały i instruktor), 

(6) słomki konstrukcyjne (przestrzeń do zabawy dla najmłodszych). 

 

ok. 15.15-15.30  Podsumowanie i wręczenie nagród – po zakończeniu warsztatów dla rodziców. 

 

15.30-17.00  

 

 dalszy ciąg ww. aktywności  

 wspólna fotografia rodzin - uczestników. 

 

17.00  Zakończenie wydarzenia – podsumowanie i podziękowanie. 

 

UDZIAŁ BEZPŁATNY – WYMAGANE ZGŁOSZENIE ON-LINE    

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGkQAkLJ8lsItTRvJ-oT2w93xVbIZp9FEbVg2mwDDZjYdjlA/viewform?fbclid=IwAR2VxdFdgMFc_lIq8yUCXrUYZzEICNcMXi0hCJ-XrfmyOUTZehXgi3SYlk4

