
Prezentacja działalności 
Nasielskiego Uniwersytetu Dziecięcego



Organizatorem Nasielskiego Uniwersytetu 

Dziecięcego jest Stowarzyszenie Europa i My



Pomysł utworzenia w Nasielsku tej 

formy zajęć oraz aktualny nadzór 

nad działanością tej inicjatywy 

pełni Pani Elżbieta Wróblewska 

członkini Stowarzyszenia Europa i 

My, długoletnia koordynatorka 

zadań akcji „Masz Głos, Masz zadań akcji „Masz Głos, Masz 

Wybór” na terenie gminy Nasielsk, 

na co dzień wychowawczyni 

świetlicy w Szkole Podstawowej 

im. Stefana Starzyńskiego w 

Nasielsku.



Celem NUD jest zachęcienie dzieci do 

wszechstronnego poznawania świata otaczającego 

poprzez promocję nauki a tym samym wyrówanie ich 

szans edykacyjnych .

W zajęciach pierwszego semestru uczestniczyło 40 

dzieci w wieku 7-12 lat zamieszkałych w gminie dzieci w wieku 7-12 lat zamieszkałych w gminie 

Nasielsk. 



Jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem w dniu 12 marca 

w Senacie RP koordynatorka udzielała informacji 

zebranym uczestnikom I Ogólnopolskiego Kongresu 

Uniwersytetów Dziecięcych  o jego powstaniu. 



Uroczysta inauguracja NUD odbyła się 15 marca 2014r. 

w Szkole Podstawowej im. Stefana Starzyńskiego w 

Nasielsku z udziałem „ młodych studentów”, ich 

rodziców oraz zaproszonych gości. 















Wykład inauguracyjny zaprezentowali studenci 

z Koła Naukowego Politechniki Warszawskiej z 

Wydziału Chemii a dotyczył on pokazów

„ Fantastyczna Nauka”



Na tę okoliczność otrzymaliśmy 

podziękowania i listy gratulacyjne.





Zajęcia programowe odbywały się w soboty 2 razy w 

miesiącu w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w 

Nasielsku. Prowadzili je pasjonaci, było wiele atrakcji, 

a po nich padało wiele pytań. To że było trochę ciasno 

nie sprawiało kłopotu.







Nasielscy „żacy” odbyli 2 wycieczki – jedną do Centrum 

Nauki Kopernik do Planetarium na seans „ Sekrety 

kartonowej rakiety” a drugą w Dniu Dziecka na 

Politechnikę Warszawską na Wydział Transportu w 

charakterze obserwatorów ogólnopolskich zawodów 

budowania robotów z klocków Lego. To właśnie 

studentką tego wydziału była Pani Ela. 





Uroczyste zakończenie roku akademickiego 

2013/2014 odbyło się w dniu 14 czerwca w Grodzisku 

Mazowieckim. Razem z młodymi grodziskimi 

studentami z rąk prezesa Daniela Prędkopowicza 

wszyscy odebrali dyplomy ukończenia roku i 

wysłuchali wykładu profesora Ciekawskiego.





A gościnnie wystąpił utalentowany Sebastian 

Gągolewski z klasy 3 z Nasielska. 





Wniosek o wsparcie dotyczące działalności NUD jest 

potencjalnie pierwszym jaki zamierza złożyć 

Stowarzyszenie Europa i My do nasielskiego 

samorządu niezwłocznie po przyjęciu przez Radę 

Miejską w Nasielsku uchwały dotyczącej 

rozpatrywania wniosków w trybie inicjatywy lokalnej.



Będzie to efekt 

zaangażowania 

Stowarzyszenia Europa i 

My w akcję „ Masz Głos –

Masz Wybór” dotyczące 

ubiegłorocznego zadania ubiegłorocznego zadania 

o nazwie „ Inicjatywa 

Lokalna” i tegorocznego  

„ Dostępni Samorządowcy 

– Podsumowanie 

Kadencji” 



Czy Nasielski Uniwersytet Dziecięcy zdobędzie z tego 

tytułu nagrodę w konkursie „Super Samorząd 2014” ?  


