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Przygotowując pierwszy wykład dla dzieci, który miał się odbyć 26 maja 2007, fundacja zrobiła 

burzę mózgów i rozważyła wszystkie rzeczy, które mogłyby się wydarzyć. Na samym początku 

stworzono system wchodzenia i wychodzenia dzieci z sali. Przygotowano listę uczestników. 

Każde dziecko miało identyfikator ze swoim imieniem i nazwiskiem. Dzieci były wpuszczane 

do sali zgodnie z listą. 

„Listy były podzielone na dwie części A do Ł i M do Ż, a każda z list była przy innym 

wejściu/wyjściu. Uniknęliśmy tłoczenia się oraz rodzice wiedzieli, którym z dwóch 

wyjść wyjdzie ich dziecko po wykładzie.” (Agata) 

 

Następnie opracowano system wypuszczenia dzieci. Problemem okazał się wąski korytarz w 

w Pałacu – wiadomo było, że przeważnie wszyscy zaczynają wychodzić w tym samym 

momencie, blokując wyjście. Nie można było pozwolić, żeby dzieci się pogubiły czy wyszły z 

budynku bez opieki. Zdecydowano, więc, że najpierw wyjdą dzieci z pierwszych rzędów, 

później kolejne. Dodatkowo, przy każdym wyjściu stali rodzice ustawieni w półkole, aby każdy 

mógł obserwować wychodzące dzieci i znaleźć swoje. 
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Kolejną kwestią byli wolontariusze. Agata, Anna i Bogusława wiedziały, że ich pomoc jest 

niezbędna podczas wykładu. Postanowiono wykorzystać do tego znajomych. 

„Zaangażowałam mnóstwo swoich znajomych, którzy zostali przeszkoleni i 

pomagali jako wolontariusze. Opiekunka mojego dziecka – studentka – również 

była zaangażowana i ona przyprowadziła swoich znajomych.” (Agata) 

 

Ponadto rodzice dzieci, które uczestniczyły w wykładzie, stworzyli straż rodzicielską.  

 

„Tam na górze był kordon wolontariuszy, żeby dzieci się do barierki nie zbliżały, 

żeby nie było takiej możliwości, żeby ktokolwiek nawet zajrzał przez barierkę. 

Wolontariuszami byli znajomi rodzice. Też było super, bo rzeczywiście udało nam 

się ich przekonać. I potem przez bardzo długi czas tak to funkcjonowało, mieliśmy 

taką straż rodzicielską. Rzeczywiście rodzice nam pomagali podczas wykładów, 

pilnowali porządku, jeżeli trzeba było kogoś wyprowadzić do toalety na przykład.” 

(Agata)  

 

Wolontariusze mieli takie same koszulki, żeby łatwo było ich odnaleźć. Przygotowane zostały 

plakaty i ulotki, które miały zachęcać do uczestnictwa w wydarzeniu. Zamówiono również 

opiekę medyczną, która miała zabezpieczyć wydarzenie. 

 

„3-go maja [2007] miałyśmy gotowe ulotki. Przez jakiś czas odpowiadałam za to, 

żeby kontaktować się z grafikami, programistami i żeby ulotka się zdarzyła, i żeby 

do drukarni trafiły we właściwym czasie, i żeby były na czas. I ja wiem, że w drukarni 

powinno się coś znaleźć we wtorek, to grafikowi daję deadline czwartek tydzień 

wcześniej, bo i tak się spóźni, i będę mieć w poniedziałek, a jak się bardzo spóźni, 

to będę mieć na wtorek. To tak mniej więcej działa.” (Bogusława) 

14 maja 2007 roku, czyli ok. 2 tygodnie przed wydarzeniem, nadal nie było wiadomo, ilu będzie 

uczestników. Dopiero na 10 dni przed wykładem rodzice zaczęli zapisywać dzieci. 

„Natomiast jakieś 10 dni właśnie przed tą imprezą się zrobił wysyp maili i tych ludzi 

było strasznie dużo. Nie wszystkich się udało przyjąć na tą imprezę, i tych których 

się nie dało przyjąć na wykład ten pierwszy, zaprosiłyśmy na piknik na… do właśnie 

obserwatorium astronomicznego.” (Bogusława) 

Ostatecznie w wykładzie uczestniczyło 300 dzieci. Fundacja, planując wydarzenie założyła, że 

wykład będzie trwał 1 godzinę i 15 minut, żeby osoba go prowadząca zdążyła przedstawić 

dobrze temat zajęć. Jednak okazało się, że dzieci już po 50 minutach zaczynają się wiercić i 

nudzić.  
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„Tak, kręcić, nudzić, zaczynają strzelać wszystkim, co jest dookoła. I też ewidentnie, 

jak dzieci się nudzą, to to widać. To nie jest tak jak studenci, że (…) sobie czekają. 

(…) dzieci po prostu normalnie zaczynają wychodzić, chcą pić, chcą do mamy. I to 

już jest takie bardzo bezkompromisowe podejście, więc dla… dla wykładowców to 

też jest trudne, bo oni muszą umieć zapanować nad tą grupą.” (Bogusława) 

 

W związku z tym skrócono też równolegle trwający wykład dla rodziców. Agata, Ania i 

Bogusława były jednak na to przygotowane. Agata dała znać Ani (odpowiedzialnej za wykład 

dla rodziców), że trzeba już skrócić wykład dla rodziców.  

Wolontariuszami na pikniku, który odbył się po wykładzie, byli studenci astronomii.  

Założycielki fundacji wiedziały, że będą potrzebowały pomocy przy organizacji pikniku i 

stworzyły listę organizacji, które mogą im pomóc, np. organizując dla dzieci warsztaty. 

Wybrały z listy kilka i zorganizowały spotkania z nimi. W taki sposób udało się zaangażować w 

organizację pikniku kilka podmiotów, w tym Ośrodek Twórczej Edukacji Kangur z Krakowa. 

Piknik okazał się jednak nie lada wyzwaniem. 

„Było bardzo dużo logistyki. Jeszcze też pogoda nas też testowała, ponieważ była 

burza w czasie wykładu, czy zaraz po. Myśmy mówili – no pięknie, w ogóle wszystko 

tam spłynęło, nikt nie przyjedzie. Ale piknik był 3 godziny później, więc zdążyło się 

wypogodzić, wyschnąć. Bardzo dużo ludzi przyszło, super było. Myśmy się świetnie 

bawili, dzieci się świetnie bawiły, rodzice byli zachwyceni.” (Agata) 

Na miejscu postawiono baner informujący o pikniku. Opisano każde stanowisko i 

wydrukowano nie tylko programy, ale również mapkę, dzięki której uczestnicy mogli szybko 

znaleźć interesującą atrakcję dla dzieci. Postawiono również namioty, które miały chronić 

przed ewentualnym deszczem. Zorganizowano jedzenie i picie dla uczestników. Jednak liczba 

800 osób, które przyszły na piknik, przerosła wszelkie oczekiwania. Fundacja nie była na to 

przygotowana. W miejscu, gdzie odbywał się piknik, nie było parkingu, w związku z czym ludzie 

parkowali wzdłuż wąskiej drogi, blokując przejazd bądź wyjazd z prywatnych posesji. 

Wezwano straż miejską i konieczne było kierowanie ruchem.  

 

„Pierwszy raz coś takiego organizowałyśmy, nie miałyśmy walkie-talkie, więc 

skończyło się na telefonie: na jednym miejscu z jednej strony stanęła jedna 

dziewczyna, z drugiej strony druga dziewczyna. Mnie przypadło w którymś 

momencie rozładowanie tego ruchu, więc znalazłam takie dwie dziewczyny. 

Natomiast to jest coś takiego, że rozmawiam z kimś i w 10 sekund muszę ocenić, 

czy się nadaje do takiego zadania, czy nie. Więc na początku w dużej mierze to była 

praca z ludźmi. Bo jak wezmę dziewczynę, która w ogóle się boi, to jest na tej 

zasadzie, że muszę zatrzymać te samochody, powiedzieć: tutaj stajecie, 

poczekajcie, jadą samochody, teraz oni jadą i jak przejadą, to wy możecie.” 

(Bogusława) 
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Pierwszy wykład pokazał założycielkom, że działania, jakie chce podjąć fundacja mają sens. 

Zastanawiały się jak rozwiązać problemy organizacyjne i logistyczne, które napotkały i jaki 

model finansowania wykładów przyjąć. 

 


