
OKĘCKI  UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU  
Lipiec 2021 

  
07 lipca 2021 r., środa godz. 12.00 – zapraszamy do Okęckiej Sali 
Widowiskowej na film:  
DALIDA. Skazana na miłość -  z 2016 r, scenariusz i reżyseria Lisa Asuelos. 
Film oparty na podstawie książki. Biografia prowadzącej burzliwe życie 
DALIDY - urodzonej w Egipcie, niezwykle popularnej francusko-włoskiej 
piosenkarki. To historia miłości, sukcesu, mrocznego oblicza sławy i 
samodestrukcji. 

14 lipca 2021 środa godz. 12.00    
Ul. Próżna i okolice Pl. Grzybowskiego – spacer i opowieść o ul. Próżnej, która 
jako jedyna, obustronnie ocalała z getta warszawskiego i o pl. Grzybowskim i 
jego okolicach - fascynujący ślad warszawskiej historii 

Zbiórka na schodach Kościoła Wszystkich Świętych - pl. Grzybowski 3/5 
Oprowadza Piotr Kociszewski  

21 lipca 2021 r. środa godz. 12.00    
Spacer z Pawłem Malinowskim - dziennikarzem (Kierownik Redakcji 
Aktualności w Czwórce), przewodnikiem po Warszawie. Pan Paweł poruszy 
tematy tajemnicze: 
Bomba na Uniwersytecie. - Jezus z Rio de Janeiro. - Warszawa nieznana  

Spotykamy się  na dziedzińcu Uniwersytetu Warszawskiego  Krakowskie 
Przedmieście 26/28  

28 lipca 2021 r. środa godz. 12.00 zwiedzanie z przewodnikiem wystawy w 
Muzeum Narodowym - Anna Bilińska - malarka, jedna z najwybitniejszych 
artystek polskich XIX w. 

Spotykamy się na dziedzińcu Muzeum Narodowego o godz. 12.00. 
Koszt 15 zł. 
Obowiązują zapisy. Zapisy przyjmuje Dorota Wrońska : 
7.07 - w Okęckiej Sali Widowiskowej, po spotkaniu  lub telefonicznie : 
605403955 



OGŁOSZENIA DODATKOWE: 

Zapisy na gimnastykę, która odbędzie się 12 sierpnia (czwartek) godz. 11.00- 
Metoda Feldenkraisa w Muzeum Polin 
Zapisy w dniach 7-8 lipca: Dorota Wrońska tel. 605403955  
Max 15 osób. 

W czasie wykonywania lekcji metodą Feldenkraisa, ważne jest, aby bacznie 
obserwować siebie, swoje ciało, swoje reakcje. Aby to zapewnić dobrze jest 
mieć chwilę spokoju i nie być rozpraszanym. 
Ruchy należy wykonywać pomału i tylko w takim zakresie, aby nie powodować 
bólu, rozciągania i nadmiernego napięcia mięśni. Jeśli nawet najlżejszy i 
najmniejszy ruch powoduje ból należy sobie ten ruch wyobrazić. Ruch 
wykonany w wyobraźni ma takie samo znaczenie z neurologicznego punktu 
widzenia jak ruch wykonany w rzeczywistości. Robiąc ruch w rzeczywistości 
oraz go sobie wyobrażając, tworzymy nowe drogi i połączenia nerwowe w korze 
mózgowej. 
—————————————————————————————— 
21 Festiwal Ogrody Muzyczne 

Program : 
h"ps://ebilet-media.azureedge.net/media/40836/om21_program-kompletny_110621docx.pdf 

Festiwal odbędzie się w dniach od 2 do 30 lipca na terenie Dziedzińca Wielkiego 
Zamku Królewskiego w Warszawie. Bilety już w sprzedaży!
Stacjonarna sprzedaż biletów i karnetów w kasie Zamku Królewskiego 
w Warszawie.
Godziny otwarcia:
2 lipca 11:00 – 18:45
Pozostałe dni, z wyjątkiem czwartków, 16:30 – 18:45
Ceny na koncert inauguracyjny i projekcje
24 zł ulgowy, 32 zł normalny po rozpoczęciu festiwalu 
Koncert finałowy  
40 zł ulgowy, 60 zł normalny po rozpoczęciu festiwalu
W karnecie taniej!
189 zł karnet ulgowy na wszystkie wydarzenia (23 projekcje, 2 koncerty – 7,56 zł 
za jedno wydarzenie)
350 zł karnet normalny na wszystkie wydarzenia (23 projekcje, 2 koncerty – 14 zł 
za jedno wydarzenie)
Zniżka przysługuje seniorom, uczniom i studentom
Informacja telefoniczna: 503 135 704

Bilety można również kupić na stronie portalu ebilet:
https://www.ebilet.pl/muzyka/festiwale/festiwal-ogrody-muzyczne/
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