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Tygodniówka ukazuje się w każdy PIĄTEK na www.senioralna.um.warszawa.pl w zakładce aktualności!

W TYM TYGODNIU POLECAMY:








Spektakle plenerowe na Placu Konstytucji.
Sierpniowa miłość – koncert.
74. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego.
Spektakle plenerowe na Placu Konstytucji.
Wieczory chopinowskie na Okólniku.
Potańcówka z Kapelą Warszawską im. Staśka Wielanka.
Bezpłatne zajęcia ruchowe w Kampinosie.
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Spektakl
„Lament na Placu
Konstytucji”
30. LIPCA
(poniedziałek)
godz. 17:00
Plac Konstytucji
fot. Organizator

OPIS WYDARZENIA:
Spektakl z cyklu plenerowych spektakli prezentowanych na Placu Konstytucji.
Zdarzenie teatralno-uliczne przygotowane w ramach Akcji letniej Teatru Polonia,
Miasta St. Warszawa i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Babcia, matka i wnuczka mówią o swoich problemach i nadziejach, sprawach,
które mogą się zdarzyć każdemu z nas. Adaptacja – Krystyna Janda, występują:
Barbara Wrzesińska, Maria Seweryn i Olga Sarzyńska. Wstęp jest bezpłatny.

Sierpniowa miłość – koncert
Plac Krasińskich
31.LIPCA (wtorek)
godz. 20:30
fot. Urząd m.st. Warszawy

OPIS WYDARZENIA:
W ramach obchodów 74. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego
Stołeczna Estrada zaprasza na koncert plenerowy na Placu Krasińskich.
Wystąpią m.in.: Renata Przemyk, Łukasz Zagrobelny i Lesław Żurek. Wstęp
wolny.
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Warsztaty tworzenia
Podczas spotkania dowiemy się jak
naturalnych detergentów zadbać o własne zdrowie, zaoszczędzić
pieniądze i wspomóc środowisko.
Warsztaty będą podzielone na 2 części:
31.LIPCA (wtorek)
teoretyczną i praktyczną. Uczestnicy
Godz. 18:00
przygotują własny płyn do mycia naczyń,
preparat do zmywarki, środki do
Ul. Twarda 1
czyszczenia szyb i wiele innych
potrzebnych w domu sztuczek.
Każdy uczestnik wyniesie swój eko zestaw chemii. Masz słoiki w domu? Zabierz
je ze sobą. Do nich zapakujemy wykonaną chemię.
Wstęp bezpłatny. Jeśli masz ochotę podzielić się swoją ulubioną przekąską,
przynieś ją ze sobą na zajęcia.
Liczba miejsc ograniczona. Na zajęcia obowiązują zapisy pod numerem
tel. 500 080 498 lub mailowo: natwardej@um.warszawa.pl

Zdj. Urząd m.st. Warszawy
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Godzina W – oddanie
hołdu Powstańcom
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1. SIERPNIA (środa)
godz. 17:00

Cmentarz Wojskowy
na Powązkach przy
Pomniku Gloria Victis.

OPIS WYDARZENIA:
Oddanie
hołdu
Powstańcom
Warszawy o godzinie 17.00 na
Cmentarzu Wojskowym w Warszawie
połączone będzie z akcją społeczną
„Wolność łączy” przeprowadzaną w
całej
Warszawie.
Kilkuset
wolontariuszy
oraz
harcerzy
z czterech największych organizacji
harcerskich będzie pełniło służbę
w ponad 360 stołecznych miejscach
pamięci. Osoby odwiedzające dane
miejsce dowiedzą się o wydarzeniach
z sierpnia i września 1944 roku, które
rozegrały się w konkretnej dzielnicy,
a także otrzymają okolicznościowe
wpinki z symbolem Polski Walczącej,
opatrzone krótką historią znaku.
Zdj. Urząd m.st. Warszawy

Warsztaty
psychoedukacyjne
POZNAJ SIEBIE
ODNOWA
3.SIERPNIA (piątek)
Godz. 15:00
Ul. Smolna 13
sala 414 (4 piętro)

OPIS WYDARZENIA:
Odkryj na nowo swoje zalety i mocne strony.
Poznaj zasady skutecznej komunikacji,
wyrażania własnych opinii. Dowiedz się na
czym polega asertywność i jak praktykować
takie zachowania każdego dnia.
Organizator: Fundacja AKAT,
Zapisy: tel. 724 537 744 lub (22) 216 93 62
Spotkanie jest prowadzone w ramach projektu
KAMELON. Projekt jest współfinansowany
ze środków Miasta Stołecznego Warszawy.
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Koncert Orkiestry
Smyczkowej
3.SIERPNIA (piątek)
Godz. 18:30
Uniwersytet
Muzyczny Fryderyka
Chopina
Sala Koncertowa
Ul.Okólnik 2

OPIS WYDARZENIA:
Już po raz trzeci na patio Uniwersytetu
Muzycznego
Fryderyka
Chopina
przedstawiany jest cykl koncertów pod nazwą
Wieczory Chopinowskie na Okólniku. W
trzeciej edycji, podobnie jak dotychczas,
wystąpią młodzi artyści reprezentujący
wszystkie Uczelnie muzyczne w Polsce.
Projekt współfinansuje m.st. Warszawa.

Zajęcia ruchowe w
terenie dla seniorów
W każda sobotę do
25.08. Godz. 10:00
Polana Lipków
w Kampinoskim
Parku Narodowym
(autobus 714, 712,719
druga strefa biletowa)

OPIS WYDARZENIA:
Polana
Lipków
położona
w
Kampinoskim
Parku
Narodowym to miejsce doskonale
znane wszystkim mieszkańcom Izabelina, Starych Babic, ale również Warszawy.
Poza terenem rekreacyjnym dla dzieci znajduje się tam otwarta przestrzeń, która
posłuży za salę treningową. Zajęcia będą prowadzone na trawie oraz z
wykorzystaniem dostępnej na Polanie infrastruktury – zadaszonej przestrzeni z
ławkami. Nad poprawnością wykonywanych ćwiczeń będzie czuwał terapeuta.
Do końca trwania spotkań pozostały jeszcze następujące terminy: 4.08, 11.08,
18.08 i 25.08. Udział jest bezpłatny. Projekt realizowany przez Fundację
Aktywni Dłużej.
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Potańcówka
z Kapelą Warszawską
5.SIERPNIA
(niedziela)
godz.18:00
Park im. Marsz.
E. Rydza-Śmigłego
(od ul. Rozbrat)
Fot. Urząd m.st. Warszawy

OPIS WYDARZENIA:
W programie wieczoru koncert Kapeli Warszawskiej oraz, w drugiej części,
tańce w rytmach warszawskich szlagierów folkowych, repertuaru
przedwojennych kabaretów, piosenek lwowskich i żydowskich.
Stasiek Wielanek (1949–2016) – kompozytor, felietonista, wokalista, założyciel
Kapeli Czerniakowskiej. Swoją działalność estradową kontynuował w założonej
przez siebie w 1985 roku Kapeli Warszawskiej, w której repertuarze znajdują się
piosenki warszawskich przedmieść, piosenki legionowe, żydowskie, lwowskie,
stare tanga i piosenki biesiadne.

Fot. Urząd m.st. Warszawy

7 | STRONA

Tygodniówka Senioralna

8 | STRONA

Tygodniówka Senioralna

Fot. Urząd m.st. Warszawy

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).

senioralna@um.warszawa.pl

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

@WarszawaSenioralna
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