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German.Local.Culture. 
PIKNIK RODZINNY 11 – 12 września 2021, FORT 8, Fort Służew 1b, Warszawa

WARSZTATY I SPOTKANIA* 
miejsce: K9 Przestrzeń do wynajęcia
13:00 Saksonia bez tajemnic 
Jak zaplanować podróż do Saksonii? Czego nie można przegapić? Którymi 
szlakami najlepiej podążać? Z uczestnikami spotkania, wiedzą i doświad-
czeniem podzieli się promotorka turystyki Barbara Klary.

15:00 Jak smakują Niemcy? Wspólne gotowanie 
Na warsztaty niemieckich specjalności zaprasza Michał Grzywacz –  
szef kuchni dla którego nie ma kulinarnych tajemnic.

17:30 Prezentacja oraz degustacja wina 
Król Riesling i jego królewska rodzina – w świat niemieckich win wprowadzi 
gości Tomasz Prange-Barczyński, redaktor naczelny pisma o winie „Ferment”. 
Uwaga: spotkanie dla osób pełnoletnich.

*  liczba miejsc ograniczona, obowiązuje kolejność przyjścia. Warsztaty organizowane są zgodnie 
z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia i aktualnie obowiązującymi obostrzeniami.

AKTYWNOŚCI DLA DZIECI
12:00 – 20:00, miejsce: Teren Fortu 8

Malowanie na porcelanie – warsztaty inspirowane historią  
i tradycją manufaktury porcelany w Miśni.

Animacje plastyczne – „zanim wyrzucisz”, czyli warsztaty z  
recyklingu i kącik małego artysty.

Gry i zabawy ruchowe – wielka skakanka, gra w klasy,  
kapsle i inne atrakcje.

STANOWISKA INTERAKTYWNE 
12:00 – 20:00, miejsce: Teren Fortu 8
Ścianka wspinaczkowa – skorzystaj z okazji, aby wypróbować swoich sił i 
zobacz jak wysoko potrafisz się wspiąć. Spróbuj, a zobaczysz, że wspinanie 
to nie tylko ruch na świeżym powietrzu, ale także świetna zabawa. 

Rowerowe soki – wsiądź na rower, a 30 sekund później wypij świeżo wyci-
śnięty sok. Bez prądu, bez większego trudu, bez konserwantów. Zaproś do 
zabawy bliskich i zobacz, kto szybciej wyprodukuje zdrowy napój. 

Oculus go – włóż okulary i wybierz się na rowerową wyprawę po Niemczech. 

WYSTAWA „KRAJOBRAZY NIEMIEC”
12:00 – 20:00, miejsce: K9 Przestrzeń do wynajęcia 
(z wyłączeniem godzin warsztatów i spotkań)

WIECZORNY KONCERT
19:00 – 20:30, miejsce: Teren Fortu 8 (w przypadku  
niepogody, koncert odbędzie się w K9 Przestrzeń do wynajęcia)

Kameralny koncert muzyki niemieckich mistrzów, jako tło  
wieczornego spotkania lub dopełnienie udziału w piknikowych  
atrakcjach i życiu Fortu 8. Bądź z nami – delektuj się chwilą.  

#YoursTrulyGermany

We współpracy z


