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TYGODNIÓWKA 
S E N I O R A L N A  

 

 

W TYM TYGODNIU POLECAMY: 

 Dancing z DJ Wiką w Hulakula, 

 Pokaz filmu „Dusza i ciało” w Kinie Elektronik, 

 Kino w Łazienkach Królewskich, 

 Bezpłatne badania mammograficzne, 

 Podróż włoska Goethego dla dorosłych i młodzieży, 

 Koncert Stanisławy Celińskiej. 
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Tygodniówka ukazuje się w każdy PIĄTEK na www.senioralna.um.warszawa.pl/tygodniowka 
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Dancing z DJ 

Wiką 

OPIS WYDARZENIA: 
DJ Wika – legenda sceny klubowej w Polsce, która 

na każdym kroku udowadnia, że muzyka i taniec 

nie znają wieku – rozkręca imprezę, jakiej nie 

znajdziecie w innym klubie. Na jednym parkiecie i 

w rytm tych samych przebojów bawimy się 

wszyscy, od dzieci po seniorów. Na imprezowej 

liście hitów znajdą się ukochane przez wszystkich 

piosenki, które niezależnie od wieku nie pozwalają 

zejść z parkietu!  Wstęp: bezpłatny 

 

 

 

3 września 

(poniedziałek) 

godz. 16:00 

 

Hulakula 

Rozrywkowe 

Centrum Miasta 

ul. Jagiellońska 

82b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokaz filmu z 

napisami i 

audiodeskrypcją 

OPIS WYDARZENIA: 
 

Pokaz filmu „Dusza i ciało” dla niesłyszących 

węgierskiego reżysera dla Ildikó Enyedi, 

opowiadający o  spotkaniu dwójki niezwykle 

nieśmiałych i zamkniętych w sobie ludzi. Nie 

byłoby w tym nic dziwnego gdyby nie to, że 

rzecz dzieje się w jednej z budapesztańskich 

rzeźni.  Film był także tegorocznym węgierskim 

kandydatem do Oskara.  Wstęp na seans jest 

bezpłatny po zarezerwowaniu: 

rezerwacje@kulturabezbarier.org,lub 

tel./SMSowo pod numerem: 793996475. 

Projekt dofinansowany ze środków Miasta 

Stołecznego Warszawy 

 

4 września 

(wtorek) 

Godz.17:30 

 

Kino Elektronik 

Ul. Gen. 

Zajączka 7 

Fot: Urząd m.st. Warszawy 

mailto:rezerwacje@kulturabezbarier.org
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Pokaz filmu z 

napisami i 

audiodeskrypcją 

OPIS WYDARZENIA: 
 

Pokaz filmu „Dusza i ciało” dla niesłyszących 

węgierskiego reżysera dla Ildikó Enyedi, 

opowiadający o  spotkaniu dwójki niezwykle 

nieśmiałych i zamkniętych w sobie ludzi. Nie 

byłoby w tym nic dziwnego gdyby nie to, że 

rzecz dzieje się w jednej z budapesztańskich 

rzeźni.  Film był także tegorocznym węgierskim 

kandydatem do Oskara.  Wstęp na seans jest 

bezpłatny po zarezerwowaniu: 

rezerwacje@kulturabezbarier.org,lub 

tel./SMSowo pod numerem: 793996475. 

Projekt dofinansowany ze środków Miasta 

Stołecznego Warszawy 

 

4 września 

(wtorek) 

Godz.17:30 

 

Kino Elektronik 

Ul. Gen. 

Zajączka 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Kino w 

Łazienkach” 

Film – 

“Czarny 

łabędź” 

 

 

 

4 września 

(wtorek)  

godz. 21:00 

 

Amfiteatr w 

Łazienkach 

Fot. Organizator 

 

Fot: Organizator 

mailto:rezerwacje@kulturabezbarier.org
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OPIS WYDARZENIA: 

 
Kino w Łazienkach to propozycja na wyjątkowe spędzenie czasu w letnie, 

wtorkowe wieczory. Organizatorzy zapraszają na projekcję filmu „Czarny 

łabędź”. Film opowiada historię baleriny Niny (Natalie Portman). Kobieta 

występuje na deskach teatrów w Nowym Jorku, a taniec jest dla niej całym 

światem. Bohaterka może dla niego poświęcić dosłownie wszystko, aby 

występować w najważniejszych przedstawieniach.  

Po seansie podświetlona będzie droga wyjściowa do bramy przy 

ul.Myśliwieckiej. Czynne będą również bramy przy Pomniku Chopina oraz przy 

ul.Gagarina. 

 

 

Bezpłatne badania mammograficzne 

 

6 września 

(czwartek) 

 

 

Przy Urzędzie Dzielnicy Bemowo 

Ul. Powstańców Śląskich 70 

 

OPIS WYDARZENIA: 

6 września Panie, które przez ostatnie 2 lata nie wykonywały bezpłatnie 

mammografii, w wieku 50-69 lat będą mogły skorzystać z bezpłatnych badań 

mammograficznych. Mammobus będzie ustawiony przy Urzędzie Dzielnicy 

Bemowo, ul: Powstańców Śląskich 70.  Rejestracja telefoniczna od poniedziałku 

do piątku w godz. 8.30-19.30 (tel: 587 673 444 lub końcówka 55). 
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Warsztaty dla 

dorosłych i 

młodzieży 

„Podróż włoska 

Goethego” 

OPIS WYDARZENIA: 
 
Uczestnicy warsztatów, w oparciu o relacje Goethego z 

podróży do Włoch, odkryją Wenecję, Rzym, Neapol i 

Sycylię. Z przekazem poety korespondować będą obrazy, 

rzeźby i zabytkowe wnętrza Łazienek Królewskich. Każde 

spotkanie stanie się okazją do realizacji zaleceń mistrza, 

który uważał, że "należy każdego dnia posłuchać krótkiej 

pieśni, przeczytać dobry wiersz, zobaczyć wspaniały 

obraz i jeśli byłoby to możliwe, wypowiedzieć kilka 

rozsądnych słów".  

 

Obowiązują zapisy: edukacja@lazienki-krolewskie.pl lub 

tel. 22 50 60 183. 

 

6 września 

(czwartek) 

godz. 17:30 

 

Pałac na Wyspie 

i Amfiteatr w 

Łazienkach 

mailto:edukacja@lazienki-krolewskie.pl
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Koncert 

Stanisławy 

Celińskiej 

OPIS WYDARZENIA: 

 
Centrum Kultury Wilanów zaprasza na wyjątkowy 

koncert Stanisławy Celińskiej, otwierający nowy 

sezon artystycznych działań w filii w Miasteczku 

Wilanów. 

Utwory z „Malinowej” 

najnowszej płyty artystki  

zabrzmią w niezwykłej 

scenografii skweru przy 

pomniku Króla Jana III 

Sobieskiego i Królowej 

Marysieńki na Osi 

Królewskiej. 

 

7 września 

(piątek) 

Godz. 19:00 

 

Skwer przy 

pomniku Króla 

Jana III 

Sobieskiego,  

 

Spacer „Na 

Szmulkach 

prawie jak w 

Rzymie” 

OPIS WYDARZENIA: 

 
Przewodnik oprowadzi uczestników po terenach 

dawnego folwarku i osady Szmulowizna, 

należących w końcu XVIII w. do Szmula 

Zbytkowera – kupca, który majątek i karierę zrobił 

na dworze Stanisława Augusta Poniatowskiego, a 

namalował go sam mistrz Canaletto. Grupa 

odwiedzi też kościół przy ul. Kawęczyńskiej, który 

powstał na wzór bazyliki św. Pawła za Murami w 

Rzymie. Błogosławieństwa tej budowie udzielił 

sam papież Pius X. Udział w spacerze jest 

bezpłatny. 

 

 

8 września 

(sobota) 

Godz. 13:00 

 

ul. Kawęczyńska 

53 

 (przed Bazyliką 

Najświętszego 

Serca 

Jezusowego w 

Warszawie) 
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Ptasie spacery 

OPIS WYDARZENIA: 

 
Podczas spacerów dowiemy się, jakie ptaki 

przebywają w Dolince stale, a jakie odwiedzają park 

tylko w wybranych porach roku. Poznamy 

mieszkańców stawów, dziupli i budek lęgowych oraz 

ich zwyczaje i głosy. Spacery będą odbywać się w 

każdą drugą niedzielę miesiąca, rozpoczęcie o 

godzinie 12 w parku SDK.  

Czas trwania 2-3 godziny, wstęp wolny. 

 

Przewodnikiem będzie Sławomir Kasjaniuk, ornitolog 

amator, członek WG OTOP, który ptaki w Dolince 

Służewieckiej obserwuje od ponad 10 lat. 

 

9 września 

(sobota) 

godz. 12:00 

 

Służewski Dom 

Kultury, ul. Jana 

Sebastiana Bacha 15 

 

Premiera filmu 

„Gdyby koty mogły 

mówić” 

OPIS WYDARZENIA: 

 

Zapraszamy na premierę dokumentu – „Gdyby 

koty mogły mówić”. Film opowiada o 

bezdomnych i wolno żyjących kotach z 

Warszawy i okolic. Kolejne epizody odsłaniają 

również historie, kocich opiekunek, które na 

co dzień spędzają czas na udzielaniu pomocy 

kotom. 

Losy zwierząt przedstawione są przez 

pracownicę schroniska, lekarkę weterynarii, 

osoby prowadzące dom tymczasowy. 

 

9 września 

(niedziela) 

godz: 18:00 

 

Warszawa - 

Wola, Cafe PoWoli, 

ul. Smocza 3  

Grafika: organizator 

http://4free.waw.pl/warszawa-za-darmo-wola
http://4free.waw.pl/warszawa-za-darmo-wola
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senioralna@um.warszawa.pl 

 

http://senioralna.um.warszawa.pl/ 

 

@WarszawaSeoralna 

 

 
ul. Niecała 2  

00-098 Warszawa  
pokój 24, 26 i 28 

OD REDAKCJI 

„Tygodniówka Senioralna” powstaje dzięki zaangażowaniu członków Zespołu Polityki 

Senioralnej w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st Warszawy. 

Tygodniówka ukazuje się w każdy piątek na stronie www.senioralna.um.warszawa.pl 

(w zakładce aktualności) oraz na profilu Facebook Warszawa Senioralna.  

Zapraszamy wszystkie organizacje i instytucje współpracujące z Urzędem Miasta 

do przesyłania na nasz adres email lub profil Facebook informacji 

o organizowanych przez siebie wydarzeniach.  

Instytucje, w których spotykają się seniorzy, zachęcamy do cotygodniowego 

wydruku i udostępniania kilku egzemplarzy Tygodniówki Senioralnej. 

Informacje należy przesyłać do każdego wtorku do godz. 15:00, aby ukazały się 

w  piątkowym wydaniu "Tygodniówki" oraz dotarły w odpowiednim czasie do 

seniorów.  

Wzór informacji powinien zawierać w kolejności: tytuł wydarzenia; datę, godzinę, 

miejsce i adres wydarzenia; opis wydarzenia (do 500 znaków). 

 

Fot: Urząd m.st Warszawy 

http://www.senioralna.um.warszawa.pl/
https://www.facebook.com/WarszawaSenioralna/

