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Kultura
w dziedzinie kultury i rozrywki warszawski senior ma naprawdę duży
wybór. Nowoczesne, dostępne muzea, zajęcia i warsztaty w domach
kultury i bibliotekach, pływalnie. wszystkim zainteresowanym polecamy
stronę internetową, na której można znaleźć informacje o imprezach
ogólnomiejskich: www.kulturalna.warszawa.pl oraz stronę o wydarzeniach
z informacjami o imprezach dla seniorów:
www.senioralna.um.warszawa.pl/kultura.
chcąc umożliwić seniorom korzystanie ze swojej oferty, muzea, teatry i galerie
proponują bilety ulgowe. tuż przed wydarzeniem można też kupić wejściówki,
które kosztują ok. 20 zł. w niektórych kinach w określony dzień tygodnia
można obejrzeć film taniej niż w inne dni. tańsze bilety do teatrów można
znaleźć na stronach internetowych placówki oraz na portalu
www.ewejsciowki.pl.
w ramach kampanii „60+kultura” na stronach Narodowego centrum Kultury
(www.nck.pl) i Ministerstwa Kultury i dziedzictwa Narodowego
(www.gov.pl) w zakładce: Kultura dostępna dla seniora znajduje się wykaz
instytucji, w których za symboliczną opłatą lub bezpłatnie można skorzystać
z oferty kulturalnej. wiele imprez, na które wstęp jest wolny, organizują domy
kultury, a także urzędy dzielnic. Informacji szukaj na stronach internetowych
domów kultury, urzędów dzielnic oraz na stronie poświęconej kulturze:
www.kulturalna.warszawa.pl.
Na stronie dedykowanej seniorom: www.senioralna.um.warszawa.pl
publikowane są informacje o wydarzeniach w domach kultury czy klubach,
propozycjach teatralnych i muzealnych. warto śledzić te strony i wybrać coś dla
siebie.
przy ul. Krakowskie przedmieście 7 działa Kiosk Kultury (czynny w godz. 10.00-20.00). Można w nim sprawdzić wydarzenia i imprezy w dziedzinie kultury
oraz zakupić bilety. więcej informacji: www.facebook.com/KioskKultury.
Bilety można też nabyć przez system rezerwacji internetowej na stronach kin,
teatrów i muzeów.
w dzisiejszych realiach internet stał się bardzo ważnym medium
ułatwiającym kontakt z kulturą. Bardzo często bez wychodzenia z domu,
o każdej porze dnia możesz stać się uczestnikiem wydarzenia, np. koncertu,
filmu, spektaklu teatralnego i operowego czy muzealnej wystawy. wiele
placówek na swoich stronach internetowych udostępnia wydarzenia na żywo
albo nagrania spektakli teatralnych, filmy, spotkania na żywo z ciekawymi
osobami świata kultury czy pogadanki online z autorami książek lub wystaw,
reżyserami sztuk. wystarczy wejść na stronę internetową wybranej
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placówki i sprawdzić propozycje. czasami są one dostępne bez opłaty,
czasami wystarczy zapłacić cegiełkę za fotel w teatrze, bywa, że konieczne
jest wykupienie dostępu czy po prostu biletu, umożliwiającego obejrzenie
czy udział w imprezie. Ilość materiałów dostępnych w sieci cały czas rośnie.
coraz więcej osób, które z rozmaitych przyczyn nie mają możliwości
osobiście dotrzeć do placówki, może uczestniczyć w wydarzeniach
kulturalnych online.
Kina
sztuka filmowa na trwałe wpisała się w naszą kulturę. Niektóre kina,
wychodząc naprzeciw potrzebom seniorów, organizują specjalne seanse
właśnie dla nich (Kino Złotego wieku, Kino dla seniora), gdzie jest
odpowiednio dobrany repertuar, przystępne ceny biletów, dogodna pora
oraz możliwość spędzenia czasu po filmie na dyskusji przy kawie lub herbacie.
Zanim wybierzesz się do kina, wejdź na stronę wybranej placówki i sprawdź
repertuar, a także możliwe formy obejrzenia filmu w kinie czy online.
Na platformie www.mojeekino.pl możesz sprawdzić repertuar wybranych
kin. podobnie jak w kinie tradycyjnym repertuar jest cyklicznie zmieniany
i wzbogacany o ciekawe wydarzenia. Mogą to być spotkania z twórcami,
warsztaty, pokazy edukacyjne, a nawet festiwale filmowe.
Wybrane kina, które oprócz filmów proponują też inne wydarzenia
Dom Kultury ŚWIT
ul. P. Wysockiego 11
tel. 22 811 01 05, 22 811 11 09
mail: swit@dkswit.com.pl
www.dkswit.com.pl
tu powołano do życia Kino Złotego wieku. specjalnie dobrany repertuar
filmowy wyświetlany jest w poniedziałki i środy o godz. 13.45. są to seanse
filmowe wyłącznie dla środowiska seniorów. cena biletu 10 zł.
Kino Muranów
ul. gen. w. Andersa 5
tel. 22 635 30 78
mail: kontakt@kinomuranow.pl
www.kinomuranow.pl
tanie poniedziałki – cena biletu dla seniora (i nie tylko) 12 zł na wszystkie
seanse, w pozostałe dni 17-21 zł (po okazaniu dowodu osobistego lub karty
seniora). Można dokonać rezerwacji online i odebrać najpóźniej pół godziny
przed seansem.
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Kino Atlantic
ul. chmielna 33
tel. 22 828 93 03
mail: biuro.atlantic@maxfilm.com.pl
www.kinoatlantic.com
seniorom przysługują bilety ulgowe, których cena jest też zależna od dnia
tygodnia. Kino ma dwie sale przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
Bilety można zakupić i zarezerwować online.
Nove Kino Wisła
pl. T. W. Wilsona 2
tel. 22 839 23 65
mail: kasa.wisla@maxfilm.com.pl, wisla@maxfilm.com.pl
www.novekino.pl
Kino wisła proponuje seniorom cykl w samo południe – seans dla seniorów.
spotkania odbywają się we wtorki o godz. 12.00, cena biletu 12 zł.
Na pozostałe seanse przysługują bilety ulgowe.
Kino Luna
ul. Marszałkowska 28
tel. 22 621 78 28
mail: kasa@kinoluna.pl
www.kinoluna.pl
tanie poniedziałki – przy zakupie biletu w przedsprzedaży cena 10 zł, w dniu
seansu 12 zł, w pozostałe dni emerytom i rencistom (z ważną legitymacją)
i osobom powyżej 60 lat przysługuje bilet ulgowy.
Iluzjon – Muzeum Sztuki Filmowej
ul. L. Narbutta 50a
tel. 22 848 33 33, 22 182 46 41 (42)
mail: kasa.iluzjon@fina.gov.pl
www.iluzjon.fn.org.pl
Repertuar kina to przede wszystkim klasyka filmowa. prezentowana jest w tzw.
cyklach tematycznych. Historia kina tworzy się jednak na bieżąco i dlatego
też w programie nie brakuje nowości, współczesnych ambitnych tytułów oraz
filmów dokumentalnych. Jednym ze specjalnych wydarzeń kina jest przegląd
filmów, które kandydują do polskiej Nagrody Filmowej „orły”.
emeryci i renciści mają ulgi na bilety po okazaniu ważnej legitymacji.
sale kina: stolica i Mała czarna mają po dwa miejsca dla osób poruszających
się na wózkach inwalidzkich.
więcej szczegółów i harmonogram pokazów na stronie kina.
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Centrum Sztuki Współczesnej (CSW) Zamek Ujazdowski
ul. Jazdów 2
tel. 22 628 12 71 w. 135, 510 160 779
mail: info@u-jazdowski.pl
www.u-jazdowski.pl/kino
csw prezentuje filmy na pograniczu kina i sztuk wizualnych, dokumenty,
animacje, kino gatunkowe, eksperymenty, filmy reprezentujące najważniejsze
i najciekawsze zjawiska współczesnej kinematografii oraz jej obrzeży.
odbywają się tu spotkania autorskie i dyskusje. to miejsce kojarzone
z dobrymi filmami. prawie wszystkie filmy pokazywane są z polskimi napisami,
w tym polskie również z angielskimi. sala przystosowana jest dla osób
z niepełnosprawnością.
Kino Kultura
ul. Krakowskie przedmieście 21/23
tel. 661 166 133
mail: rezerwacja@kinokultura.pl
www.kinokultura.pl
Kino prezentuje premiery i pokazy ambitnego kina polskiego i światowego.
w każdy poniedziałek możesz w promocyjnej cenie kupić bilet w ramach cyklu:
tani poniedziałek w Kulturze.
Kinoteka Multiplex
pl. defilad 1, pKiN
tel. 22 551 70 70, 22 551 70 17 – rezerwacja
mail: kinoteka@kinoteka.pl
www.kinoteka.pl
Kinoteka seniora – bilet dla seniora na seanse 2d w cenie 12 zł (po okazaniu
legitymacji emeryta/rencisty lub legitymacji studenta utw).
więcej informacji i propozycji szukaj na stronie Kinoteki.
Repertuar kin warszawskich znajdziesz na stronie www.kulturalna.warszawa.pl.
Filmowa Stolica Lata
www.filmowastolica.pl
Jest to wydarzenie, które wpisało się w wakacyjny krajobraz warszawy.
w ciągu lata można zobaczyć kilkadziesiąt filmów w kinach plenerowych, które
znajdują się m.in. w takich miejscach jak park skaryszewski, park Bródnowski,
park Henrykowski, pole Mokotowskie, centrum Nauki Kopernik, Muzeum
Historii Żydów polskich, RKs okęcie, park Kępa potocka, Kopa cwila i inne.
Repertuar filmowy znajdziesz na stronie www.filmowastolica.pl. wstęp wolny.
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Muzea
do muzeum możesz się wybrać na wystawy stałe i czasowe, warsztaty,
spotkania, wykłady. oferta jest bogata, różnorodna, a w niektórych
placówkach dostępna także online. osobom powyżej 65. roku życia,
emerytom, rencistom i osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami
przysługują ulgowe bilety wstępu (należy okazać dokument potwierdzający
prawo do ulgi i dokument potwierdzający tożsamość). Niektóre muzea
w określone dni można odwiedzać za darmo. Jeżeli wybierasz się do
muzeum z wnukiem/wnuczką, pamiętaj, że do wielu z nich dzieci i młodzież
do lat 16 mają wstęp bezpłatny lub przysługuje im bilet ulgowy.
co roku muzea biorą udział w akcji „darmowy listopad”, podczas której można
zwiedzać ekspozycje za darmo. Aby skorzystać z tej oferty, do wybranych
placówek nie musisz wybierać się osobiście, możesz to zrobić online i wziąć
udział w wirtualnym spacerze w muzeum.
Muzeum Fryderyka Chopina
w Narodowym Instytucie Fryderyka Chopina
Zamek ostrogskich (pałac Gnińskich)
ul. Okólnik 1
tel. 22 441 62 51 (52)
mail: bilety.muzeum@nifc.pl
www.muzeum.nifc.pl
seniorzy mogą wziąć udział w koncertach edukacyjnych, seminariach,
wykładach, a także warsztatach online. Muzeum organizuje też wydarzenia
(informacje są na stronie), na które wstęp jest bezpłatny.
osobom niepełnosprawnym udzielana jest pomoc przy zwiedzaniu (przy
zakupie biletu należy taką potrzebę zgłosić). Muzeum zaprasza też na cykl
spotkań w ramach chopinowskiego uniwersytetu trzeciego wieku.
Informacji o godzinach otwarcia, cenach biletów szukaj na stronie muzeum.
Dom Urodzenia Fryderyka Chopina i park
w Żelazowej Woli
(oddział Muzeum Fryderyka chopina)
Żelazowa wola 15
tel. 46 863 33 00
Zwiedzanie domu i parku odbywa się na podstawie zakupionego biletu do obu
obiektów. Bilety można zakupić online na stronie muzeum.
wstęp w środy jest bezpłatny.
więcej informacji i wskazówki dojazdu do Żelazowej woli znajdują się na
stronie muzeum.
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Muzeum Historii Polski
ul. Mokotowska 33/35 (tymczasowa siedziba)
tel. 22 211 90 02, 607 514 656
mail: info@muzhp.pl
www.muzhp.pl
Muzeum prezentuje najważniejsze wydarzenia historii polski jako państwa
i narodu, z uwzględnieniem tematyki wolności i walki o niepodległość.
w tymczasowej siedzibie nie są organizowane wystawy. Można oglądać filmy
edukacyjne i wirtualne wystawy umieszczane w internecie. odbywają się też
liczne wystawy plenerowe, organizowane okazjonalnie.
Budowane na cytadeli warszawskiej Muzeum Historii polski będzie jednym
z najnowocześniejszych, powstających obecnie w polsce i europie.
więcej informacji na stronie muzeum.
Zamek Królewski – Muzeum
Rezydencja Królów i Rzeczypospolitej
pl. Zamkowy 4
tel. 22 355 51 70
mail: informacja@zamek-krolewski.pl
www.zamek-krolewski.pl
Godziny otwarcia poszczególnych tras i wystaw, a także ceny biletów
sprawdzaj na stronie muzeum. osobom powyżej 65. roku życia, emerytom,
rencistom, a także osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami przysługuje
ulga w opłacie za wstęp do Zamku Królewskiego w warszawie. w listopadzie
na wybrane ekspozycje stałe jest wstęp bezpłatny. w środy zwiedzanie
ekspozycji stałych Zamku i pałacu pod Blachą jest bezpłatne.
Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie
ul. Freta 16
tel. 22 831 80 92, 513 814 963
mail: kontakt@mmsc.waw.pl; edukacja@mmsc.waw.pl
www.mmsc.waw.pl
Muzeum jest zbiorem oryginalnych notatek i listów laureatki Nobla, fotografii,
dokumentów oraz rzeczy osobistych. właśnie to wszystko tworzy ekspozycję
stałą mającą charakter biograficzny.
poza zwiedzaniem można też wziąć udział w spotkaniach i wykładach.
są też spotkania skierowane do osób z niepełnosprawnością ruchową.
ceny biletów i godziny otwarcia zawsze sprawdź na stronie muzem przed
udaniem się do placówki. we wtorki wstęp jest bezpłatny
więcej informacji znajdziesz na stronie muzeum.

senior
powRót do spIsu tReścI

7

Aktywny senior

Muzeum Narodowe (MN)
Al. Jerozolimskie 3
tel. 22 629 30 93, 22 621 10 31
mail: muzeum@mnw.art.pl
www.mnw.art.pl
Muzeum Narodowe to jedno z najstarszych muzeów sztuki w polsce.
dziś zbiory w warszawie liczą ok. 830 tys. dzieł sztuki polskiej i światowej
i obejmują malarstwo, rzeźbę, rysunki oraz ryciny, fotografie, numizmaty,
a także przedmioty sztuki użytkowej i wzornictwo.
oddziały Muzeum Narodowego:
• Muzeum Plakatu w Wilanowie
ul. s. Kostki potockiego 10/16
tel. 22 842 26 06, 22 842 48 48
www.postermuseum.pl
Muzeum posiada kolekcję plakatu międzynarodowego (ponad 25 tys.
tytułów), jak również salon plakatu polskiego (ponad 36 tys. tytułów),
prowadzi działalność edukacyjną i patronuje różnym projektom.
• Muzeum Rzeźby im. Xawerego Dunikowskiego w Królikarni
ul. puławska 113a
tel. 22 843 15 86
mail: krolikarnia@mnw.art.pl
www.krolikarnia.mnw.art.pl
Muzeum ma największą kolekcję rzeźby w kraju. składają się na nią prace
powstałe od XV w. do dziś. Muzeum prezentuje tradycyjne wystawy
muzealne, ale też performanse, a nawet koncerty o wschodzie słońca.
uczestniczy w programie „Kultura dostępna”.
• Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim
ul. Zamkowa 49
tel. 22 769 43 06
mail: otwock@mnw.art.
• Muzeum w Nieborowie i Arkadii
al. Lipowa 35, Nieborów
tel. 46 838 56 35
mail: sekretariat@nieborow.art.pl
więcej informacji szukaj na stronie muzeum i jego oddziałach.
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Muzeum Łazienki Królewskie
ul. Agrykola 1
tel. 22 506 00 24, 504 243 783
mail: rezerwacje@lazienki-krolewskie.pl
www.lazienki-krolewskie.pl
obiekty muzeum: pałac na wyspie, stara oranżeria i teatr Królewski, pałac
Myślewicki, podchorążówka, Biały domek otwarte są 6 dni w tygodniu,
ogrody zapraszają codziennie od rana do wieczora. w piątki wstęp do
obiektów jest bezpłatny, zwiedzanie wyłącznie indywidualne, nie obowiązują
rezerwacje. Bilety wstępu dostępne są w pałacu na wyspie, starej oranżerii
i podchorążówce oraz w Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa.
ceny biletów do obiektów znajdziesz na stronie internetowej.
Bez wychodzenia z domu też możesz odwiedzić muzeum. wystarczy wejść
na stronę i wirtualnie zwiedzić sale pałacu, teatr Królewski i wiele innych
ciekawych miejsc proponowanych przez muzeum.
osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, rencistom, a także osobom
z niepełnosprawnością i ich opiekunom przysługuje ulga w opłacie za wstęp do
Muzeum.
Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa
(oddział Muzeum Łazienki Królewskie)
ul. Agrykola 1
tel. 22 522 66 30
www.lazienki-krolewskie.pl
w muzeum można zwiedzać wystawy stałe, prezentujące tradycje myśliwskie,
zwierzęta polskich lasów i pól, ptaki, zwierzęta egzotyczne, pojazdy konne
z przełomu XIX i XX w., a także akcesoria jeździeckie i zaprzęgowe.
Istnieje możliwość zwiedzania online, jesteś w domu przed komputerem
i zwiedzasz.
Państwowe Muzeum Etnograficzne
ul. Kredytowa 1
tel. 22 827 76 41
mail: sekretariat@ethnomuseum.pl
www.ethnomuseum.pl
Muzeum w swoich zbiorach może poszczycić się największymi w kraju zbiorami
z zakresu polskiej, europejskiej i pozaeuropejskiej kultury ludowej. w muzeum
regularnie odbywają się spotkania, pokazy, kiermasze i warsztaty z udziałem
twórców ludowych, występy zespołów ludowych, widowiska folklorystyczne
i inne. w czwartki wstęp do muzeum jest bezpłatny.
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Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
ul. s. Kostki potockiego 10/16
tel. 22 544 27 00, 22 544 28 50
mail: bilety@muzeum-wilanow.pll
www.wilanow-palac.pl
ceny biletów są zróżnicowane zależnie od trasy zwiedzania zarówno w
pałacu, na dziedzińcu, jak i w parku. w czwartek zwiedzanie jest bezpłatne
po pobraniu wejściówki w kasie lub biletomacie. ulga przysługuje osobom
powyżej 65. roku życia, emerytom i rencistom. ogrody pałacu są otwarte
codziennie przez cały rok, od godz. 9.00 do zmierzchu.
Muzeum prowadzi też online: spacery tematyczne, wykłady i pokazy, a także
wirtualne wystawy, projekty czy filmy.
szczegółowe informacje znajdziesz na stronie muzeum.
Muzeum Powstania Warszawskiego
ul. Grzybowska 79
tel. 22 539 79 05 (06)
mail: kontakt@1944.pl
www.1944.pl
Godziny otwarcia i ceny biletów dostępne są na stronie muzeum.
w poniedziałki wstęp wolny. średni czas zwiedzania wynosi dwie godziny.
dla osób niepełnosprawnych istnieje możliwość wypożyczenia wózka
inwalidzkiego. Muzeum przystosowane do zwiedzania przez osoby niewidzące
i niedowidzące, a także niesłyszące. Muzeum posiada też zasoby cyfrowe.
Znajdują się w nich archiwalne zdjęcia, wywiady z powstańcami warszawskimi,
kalendarium walczącej warszawy czy baza uczestników powstania i jego ofiar.
w każdej dowolnej dla siebie chwili możesz wejść i zobaczyć to, co cię interesuje.
więcej informacji bieżących szukaj na stronie muzeum.
Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
ul. M. Anielewicza 6
tel. 22 471 03 01 (00)
mail: rezerwacje@polin.pl
www.polin.pl
Muzeum realizuje funkcje tradycyjnego muzeum i centrum kulturalno-edukacyjnego. obok wystawy stałej „1000 lat historii Żydów polskich”
oraz wystaw czasowych organizuje m.in. wykłady, seminaria i panele
dyskusyjne, spotkania z ludźmi sztuki i kultury, spotkania z osobami, które
pamiętają czasy Holokaustu, jak również koncerty, przedstawienia teatralne
i warsztaty. ponadto tworzy i udostępnia zbiory historii mówionej z okresu
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II wojny światowej, związanej z losami polskich Żydów. Muzeum dba też
o dostępność budynku samego muzeum, ekspozycji i działań programowych,
oferując udogodnienia w formie audiodeskrypcji, tłumaczeń na polski Język
Migowy i prowadząc projekty integracyjne skierowane do osób z różnymi
niepełnosprawnościami. Możesz też dołączyć do Klubu przyjaciół Muzeum
poLIN. Będąc jego członkiem, otrzymasz darmowy wstęp na wystawy stałe
i czasowe, a także, w zależności od wariantu karty, zaproszenia na imprezy
specjalne i inne zniżki. Karta ważna jest przez rok. Można też uczestniczyć
w wybranych spotkaniach i wydarzeniach online. w czwartki wstęp na
wystawy do muzeum jest bezpłatny.
więcej informacji sprawdzaj na stronie muzeum.
Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki
pl. s. Małachowskiego 3
tel. 22 556 96 00 – recepcja
662 041 801, 22 556 96 51 – informacja
mail: informacja@zacheta.art.pl
www.zacheta.art.pl
Zachęta to największa i najbardziej znana galeria sztuki współczesnej w polsce.
przybliża publiczności prace uznanych artystów zagranicznych oraz promuje
polskich młodych twórców.
oferuje bogaty program popołudnia w Zachęcie wypełniony pokazami
filmów, oprowadzeniami, spotkaniami z kuratorami i krytykami sztuki oraz
warsztatami. wydarzenia te są związane z aktualnymi wystawami.
co niedziela w ramach oprowadzania online będą wirtualnie prezentowane
dzieła na wystawach m.in. takich jak:
• „Rzeźba w poszukiwaniu miejsca” (1.02. – 21.03.2021 r.)
• „Rhizopolis” – Joanna Rajkowska (1.02. – 9.05.2021 r.)
• „Zimna rewolucja. społeczeństwa europy środkowo-wschodniej wobec
socrealizmu, 1948-1959” (23.04. – 1.08.2021 r.)
więcej informacji szukaj na stronie internetowej.
Dom Spotkań z Historią (DSH)
ul. Karowa 20
tel. 22 255 05 00
mail: dsh@dsh.waw.pl
www.dsh.waw.pl
dsH organizuje (także online) wystawy, dyskusje, spotkania varsavianistyczne,
pokazy filmów fabularnych i dokumentalnych, warsztaty edukacyjne
(historyczne i plastyczne), gry miejskie, promocje książek, seminaria
i konferencje, tematyczne spacery z przewodnikiem. wstęp jest wolny.
Senior
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wydaje albumy, książki, czasopisma, katalogi. wspólnie z ośrodkiem
KARtA prowadzi Archiwum Historii Mówionej (AHM), największy w polsce
zbiór relacji świadków historii XX wieku. Na stronie www.audiohistoria.pl
znajdziesz informacje na temat całego zbioru. Nagrania są dostępne w czytelni
Multimedialnej w dsH.
Jednym z ciekawych projektów jest „warszawa zapamiętana”. to internetowa
mapa stolicy, na której zamieszczane są wspomnienia i archiwalne zdjęcia
dawnych mieszkańców. to spacer po ulicach dawnego miasta, pełen osobistych
historii. Mapa jest sukcesywnie uzupełniana o nowe materiały, przypięte do
miejsc, o których opowiadają.
Muzeum Karykatury
ul. Kozia 11
tel. 22 827 88 95
mail: info@muzeumkarykatury.pl
www.muzeumkarykatury.pl
Jest to jedyna tego typu w całej polsce placówka, która zgromadziła ponad
25 tys. rysunków, wiele grafik artystycznych, obiektów malarstwa i rzeźb
o tematyce satyrycznej, najcenniejszych karykatur polskich i światowych
artystów. Na stronie muzeum w zakładce: wystawy znajdują się filmy,
zdjęcia i informacje o karykaturze i artystach.
Jeśli nie możesz wybrać się do muzeum, wejdź na kanał You tube, na którym
muzeum prezentuje swoje wybrane działania.
wejdź na stronę internetową i na bieżąco śledź wydarzenia muzeum.
Muzeum Ziemi PAN
al. Na skarpie 20/26 i 27
tel. 22 621 76 24, 22 629 80 63
mail: sekretariat@mz.pan.pl
www.mz.pan.pl
w zbiorach muzeum znajdują się kolekcje minerałów i skał, meteorytów,
kopalnej flory i fauny pochodzących z terytorium polski i innych regionów
świata. szczególną pozycję zajmują bogate kolekcje bursztynu bałtyckiego
i innych żywic kopalnych, zaliczane do największych tego typu zbiorów
muzealnych na świecie. obecnie muzeum gromadzi ponad 180 tys. obiektów.
Raz w miesiącu w czasie roku akademickiego odbywają się zajęcia
uniwersytetu III wieku z cyklu „ciekawe epizody z przeszłości Ziemi”.
Zawsze przed udaniem się do muzeum sprawdzaj ceny biletów i godziny
otwarcia na stronie placówki. w niedzielę wstęp jest wolny.
więcej informacji i tematy wystaw wirtualnych znajdziesz na stronie
internetowej.
12
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Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza
Rynek starego Miasta 20
tel. 22 831 40 61
mil: sekretariat@muzeumliteratury.pl
www.muzeumliteratury.pl
Głównym celem Muzeum Literatury jest opieka nad spuścizną i pamiątkami
związanymi z literaturą polską, jej twórcami, a także zainteresowanie
publiczności życiem literackim w polsce. Muzeum upowszechnia też wiedzę
o poszczególnych pisarzach, życiu literackim i literaturze polskiej od
początków jej istnienia do dziś.
stała ekspozycja „Adam Mickiewicz 1798-1855” jest wystawą biograficzną,
ukazującą postać poety, jego środowisko, rodzinę, działalność polityczną
i twórczość. prezentowanych jest tu ponad 500 eksponatów, m.in. rękopisy
Mickiewicza, autograf „Grażyny”, karta „pana tadeusza”, fragmenty
korespondencji i pierwodruki jego utworów. Można też zobaczyć pamiątki po
Mickiewiczu, jak np. kufer podróżny, obrazek z nowogródzkiego domu, meble
z paryskiego gabinetu, fotografie i portrety rodzinne oraz wiele innych.
oddziały muzeum:
• Muzeum Witolda Gombrowicza
Wsola
ul. witolda Gombrowicza 1
tel. 48 321 50 73 – informacje
• Instytut Dokumentacji i Studiów nad Literaturą Polską
ul. Krakowskie przedmieście 87/89
tel. 22 826 75 50 – informacje
• Muzeum Władysława Broniewskiego
ul. J. dąbrowskiego 51
tel. 22 845 03 28
• Muzeum Marii Dąbrowskiej
ul. Progi 1 m. 13 (adres tymczasowy)
tel. 22 825 31 13
• Muzeum Andrzeja Struga
al. Niepodległości 210 m. 10a
tel. 22 825 09 71
Godziny i ceny biletów znajdziesz na stronie internetowej, w niedzielę wstęp
na wystawę stałą jest bezpłatny.
więcej informacji znajdziesz na stronie muzeum i jego oddziałach.
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Muzeum Sztuki Nowoczesnej (MSN) – Muzeum na Pańskiej
ul. pańska 3
tel. 22 596 40 10
mail: info@artmuseum.pl
www.artmuseum.pl
Zbiory muzeum to dzieła sztuki współczesnych artystów polskich
i zagranicznych. Należą do nich: Filmoteka Muzeum i Archiwa sztuki
współczesnej prezentujące materiały dotyczące kluczowych polskich artystów
i zjawisk artystycznych po 1945 roku oraz nagrane na wideo wykłady,
spotkania i dyskusje. wstęp wolny.
• Muzeum nad wisłą (oddział MsN)
ul. wybrzeże Kościuszkowskie 22
tel. 22 431 07 55
Muzeum nad wisłą to, oprócz sali wystawowej, kawiarnia, księgarnia, centrum
edukacyjne. Muzeum zaprasza na cykliczne spacery.
szczegóły i harmonogram spotkań dostępne na stronie muzeum.
więcej informacji o aktualnych wydarzeniach i wystawach szukaj na stronie
internetowej muzeum.
Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski
ul. Jazdów 2
tel. 22 628 12 71 w. 135, 510 160 779
mail: info@u-jazdowski.pl
www.u-jazdowski.pl
Jest to miejsce, w którym prezentowane są wystawy, performanse, działa tu
kino, również online przez stronę www.mojeekino.pl i program rezydencji
artystycznych. odbywają się warsztaty i oprowadzenia. centrum zaprasza do
księgarni stacjonarnej oraz internetowej, biblioteki i czytelni.
wydarzenia edukacyjne, które mogą cię zainteresować, to np.:
Sztuka nie zna wieku! – cykl sobotnich spotkań dla osób, które chcą aktywnie
i twórczo zgłębiać tajniki sztuki współczesnej. Każde spotkanie poświęcone
jest odrębnym zjawiskom artystycznym, a punktem wyjścia są aktualnie
prezentowane wystawy. uczestnicy poznają język sztuki, sposoby działania
artystów, próbują interpretacji i odczytywania współczesnych dzieł. Jest też
miejsce na dyskusję, wymianę zdań oraz działania praktyczne.
Sztuka z perspektywy – interaktywne oprowadzanie czwartkowe po
prezentowanych wystawach, pokazujące, że każdą wystawę można obejrzeć na
różne sposoby, za każdym razem z innej perspektywy. wstęp wolny.
Aktualne ceny biletów i godziny otwarcia centrum znajdziesz na stronie
internetowej. w czwartki wstęp jest wolny.
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Muzeum Sportu i Turystyki
Centrum Olimpijskie im. Jana Pawła II
ul. wybrzeże Gdyńskie 4
tel. 22 560 37 80
mail: sekretariat@muzeumsportu.waw.pl
www.muzeumsportu.waw.pl
Zgromadzone zbiory obejmują ponad 45 tys. eksponatów, głównie trofeów
sportowych (medali, pucharów, dyplomów) oraz proporczyków, sztandarów
itp., a także strojów i sprzętu sportowego. ekspozycja stała ukazuje dzieje
sportu od antycznej Grecji poprzez narodziny nowożytnych igrzysk olimpijskich
oraz początki sportu w polsce do współczesności. Atrakcją wystawy są
oryginalne medale olimpijskie czy kajak, na którym pływał po mazurskich
jeziorach Karol wojtyła – późniejszy papież Jan paweł II. wystawę uzupełniają
liczne filmy, nagrania dźwiękowe oraz prezentacje multimedialne. odbywają
się również giełdy kolekcjonerów pamiątek sportowych, przegląd Filmów
Alpinistycznych im. wandy Rutkiewicz oraz różnego typu spotkania, promocje
i imprezy okolicznościowe.
Muzeum w ramach projektu online organizuje spotkania transmitowane
w internecie, których harmonogram dostępny jest na stronie placówki.
Aktualne ceny biletów i godziny otwarcia muzeum sprawdzaj na stronie
muzeum. w soboty wstęp do muzeum jest bezpłatny.
Centrum Nauki Kopernik (CNK)
ul. wybrzeże Kościuszkowskie 20
tel. 22 596 41 00 – infolinia
mail: info@kopernik.org.pl
www.kopernik.org.pl
Godziny otwarcia i ceny biletów do poszczególnych obiektów należy
sprawdzać na bieżąco na stronie internetowej. seniorom powyżej 65. roku
życia przysługują bilety ulgowe. ogród na dachu od listopada do kwietnia ma
przerwę zimową i jest nieczynny.
cNK to jeden z największych w europie interaktywnych ośrodków edukacji
naukowej. Jest miejscem dla wszystkich ludzi ciekawych świata i zasad jego
funkcjonowania. umożliwia zwiedzającym samodzielne przeprowadzanie
doświadczeń, poznanie zjawisk i praw rządzących światem, zaprasza
do obejrzenia wystaw, udziału w zajęciach w laboratoriach i Majsterni,
odwiedzenia teatru wysokich Napięć i teatru Robotycznego oraz wizyty
w planetarium Niebo Kopernika.
w cNK znajdziesz też propozycje płatnych aktywności online, np. wirtualne
spacery, domowe Laboratorium Naukowe czy zajęcia online w Laboratoriach.
senior
powRót do spIsu tReścI

15

Aktywny senior

Centrum Astronomiczne PAN im. Mikołaja Kopernika
ul. Bartycka 18
tel. 22 841 00 41, 22 329 61 00
mail: camk@camk.edu.pl
www.camk.edu.pl
centrum prowadzi ogólnodostępne wykłady popularnonaukowe wygłaszane
o godz. 18.00 w każdy poniedziałek (od października do czerwca, zarówno
stacjonarne, w dużej sali wykładowej centrum Astronomicznego, jak i online
na platformach. Możesz uczestniczyć np. w cyklu „spotkania z astronomią”.
w pogodne wieczory po wykładach odbywają się pokazy nieba organizowane
przez polskie towarzystwo Miłośników Astronomii. wstęp wolny. Lista
proponowanych spotkań na cały rok i informacje dodatkowe znajdziesz na
stronie internetowej centrum.
Teatry
wybierając się do teatru, warto wcześniej sprawdzić repertuar, ceny biletów,
wejściówek, a nawet czasami oferty specjalne, np. spektakle tylko dla
seniorów w okazjonalnej cenie, zniżki na bilety w proponowane dni tygodnia
czy promocyjne ceny na wybrane spektakle.
Zanim wybierzesz się do kasy kupić bilet, wejdź na stronę internetową teatru
i zobacz, w jakich godzinach jest on czynny, czy można zarezerwować bilet
telefonicznie lub poprzez stronę internetową lub zadzwoń do kasy albo
biura obsługi widowni (Bow), które przyjmuje zamówienia na bilety, udziela
informacji o spektaklach i repertuarze, prowadzi obsługę klientów grupowych.
w większości placówek rezerwacja biletów i ich zakup są możliwe przez stronę
internetową.
wejściówki są sprzedawane na godzinę lub pół godziny przed rozpoczęciem
spektakli (płatność na ogół jest gotówką) oraz w systemie online na stronie
www.ewejsciowki. Należy jednak pamiętać, że ich liczba jest ograniczona.
coraz częściej zdarza się, że możesz swoją ulubioną sztukę obejrzeć online, po
wcześniejszym zakupieniu biletu lub dostępu.
Inną formą skorzystania z oferty proponowanej przez teatry jest wideo na
życzenie / żądanie. Instrukcje, jak uzyskać dostęp do takiej formy odbioru,
znajdziesz na stronie teatru w zakładce: spektakle online lub wideo.
Niektóre teatry na swoich platformach zapraszają do obejrzenia swoich
archiwalnych nagrań najpopularniejszych spektakli, wystawianych wcześniej.
warto sprawdzić, czy wśród propozycji nie ma właśnie tej, którą byśmy
z przyjemnością obejrzeli, a nie ma jej już w bieżącym repertuarze.
więcej informacji i aktualności szukaj na stronach poszczególnych teatrów
i na www.kulturalna.warszawa.pl.
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Teatr Ateneum
ul. s. Jaracza 2
tel. 22 502 81 51 – kasa
tel. 22 502 81 50, 22 625 73 30, 785 502 201 – Bow
mail: biuro@teatrateneum.pl
vod@teatrateneum.pl – wsparcie techniczne (wideo na życzenie)
• Scena 20
ul. wybrzeże Kościuszkowskie 35
www.teatrateneum.pl
emeryci, renciści (po okazaniu uprawnienia do zniżki) mogą nabyć bilety
ulgowe. obsługa teatru pomaga osobom na wózkach w dostępie na
widownię. co roku teatr bierze udział w warszawskim Festiwalu Kultury
bez Barier. teatr udostępnia też swoje wydarzenia w serwisie Vod (wideo na
życzenie/żądanie).
Teatr Dramatyczny (TD) m.st. Warszawy
pl. defilad 1 (pKiN)
tel. 22 632 03 70, 721 223 372 – Biuro obsługi widza
mail: bilety@teatrdramatyczny.pl, kasa@teatrdramatyczny.pl)
www.teatrdramatyczny.pl
• Scena im. Gustawa Holoubka, Scena im. Haliny Mikołajskiej, Mała Scena
pl. defilad 1
tel. 602 792 282
• Scena Przodownik
ul. olesińska 21
tel. 663 741 903
• teatr scena na woli im. tadeusza Łomnickiego po przeniesieniu do pKiN
będzie wystawiał gościnnie na trzech scenach td.
w dniu spektaklu we wszystkich kasach bilety można kupić na godzinę przed
jego rozpoczęciem, wejściówki pół godziny przed i ich liczba jest ograniczona.
emerytom, rencistom oraz osobom powyżej 60 lat przysługują bilety ulgowe.
osobom z niepełnosprawnościami również przysługują bilety ulgowe, należy
okazać dokument uprawniający do zniżki.
„teatr przyjazny seniorom” to program, który umożliwia zakup biletu w cenie
20 zł na wybrane spektakle w miesiącu na wszystkich scenach.
w sytuacji, kiedy nie masz możliwości pójść do teatru, a chciałbyś zobaczyć
spektakl, teatr udostępnia wybrane przedstawienia do obejrzenia online po
wcześniejszym zakupieniu biletu. Instrukcja, jak to zrobić, znajduje się na
stronie w zakładce: spektakle online. Inne ciekawe projekty, także wideo na
żądanie znajdziesz na stronie internetowej td.
senior
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Teatr Kamienica
al. „solidarności” 93
tel. 22 624 01 99
mail: bilety@teatrkamienica.pl
www.teatrkamienica.pl
Bilety zniżkowe dla emerytów i rencistów sprzedawane są w dniu spektaklu,
gdy są wolne miejsca na widowni. Bilety można zakupić online.
Teatr Komedia
ul. J. słowackiego 19a
tel. 22 833 68 80, 22 833 96 10, 22 832 46 19
mail: rezerwacja@teatrkomedia.pl
www.teatrkomedia.pl
Bilety można rezerwować telefonicznie i drogą elektroniczną. Bilety ulgowe
można nabyć na spektakle grane w: poniedziałki, wtorki i czwartki.
wejściówki dostępne są w kasie teatru na pół godziny przed spektaklem.
Teatr Kwadrat
ul. Marszałkowska 138
tel. 22 826 12 47, 22 826 23 89
mail: bilety@teatrkwadrat.pl
bow@teatrkwadrat.pl
www.teatrkwadrat.pl
Rezerwacji biletów można dokonać telefonicznie lub elektronicznie.
Bilety ulgowe dla emerytów i rencistów sprzedawane są na miejsca w strefach
III i IV (uprawnienia sprawdzane są przy wejściu na widownię).
teatr na swojej platformie Vod zaprasza do obejrzenia nagrań archiwalnych
najpopularniejszych spektakli po wcześniejszym zakupieniu biletu dostępu.
Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana
ul. K. Karasia 2
tel. 22 505 92 90
mail: bilety@teatrpolski.waw.pl
rezerwacje@teatrpolski.waw.pl
www.teatrpolski.waw.pl
Rezerwacji biletów można dokonać telefonicznie, mailowo lub w kasie teatru.
seniorzy, w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca, na wszystkie spektakle
repertuarowe, poza gościnnymi oraz premierami, mogą nabyć bilety w cenie
25 zł w specjalnej ofercie „poniedziałek dla seniora”.
wejściówki sprzedawane są na 30 minut przed spektaklem, płatność gotówką.
Budynek dostosowany jest do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.
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Teatr Muzyczny Roma
ul. Nowogrodzka 49
tel. 22 628 03 60 – kasa
22 628 89 98 – rezerwacja
mail: rezerwacja@teatrroma.pl
www.teatrroma.pl
emeryci, renciści i osoby z niepełnosprawnościami (za okazaniem legitymacji/
orzeczenia o niepełnosprawności) mają 20 proc. zniżki na spektakle we wtorki,
środy, czwartki.
teatr jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową i wzrokową:
• osoby na wózku inwalidzkim (za okazaniem legitymacji/orzeczenia
o niepełnosprawności) mają 20 proc. zniżki też na spektakle w piątki, soboty
i niedziele wyłącznie na miejsce nr 35 w rzędzie XI;
• osoby z dysfunkcją wzroku oraz opiekun mają 20% zniżki w loży V
miejsca od 1 do 20 tylko w przypadku spektaklu z audiodeskrypcją.
Miejsca należy rezerwować do 2 tygodni przed wybranym terminem wyłącznie
drogą telefoniczną
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera
ul. J. Zamoyskiego 20
tel. 22 818 25 16, 22 818 48 19 – rezerwacja biletów, Bow
mail: kasa@powszechny.com
bow@powszechny.com
www.powszechny.com
emerytom i rencistom przysługuje bilet ulgowy po okazaniu dokumentu
uprawniającego. wejściówki (tylko za gotówkę) są dostępne w sprzedaży
30 minut przed rozpoczęciem spektaklu.
specjalnie dla seniorów teatr przygotował program, który w każdym miesiącu
wyznacza tzw. dni seniora, w ramach których można kupić bilet w cenie 20 zł
(do kupienia tylko w kasie) na wybrane spektakle.
Na stronie teatru można zakupić bilet otwarty online, który działa na zasadach
vouchera. specjalny kod umożliwia rezerwację miejsca i wymianę na konkretny
bilet, obowiązujący na wybrany spektakl grany w ciągu roku od zakupu.
szczegółowe informacje o warunkach realizacji:
www.powszechny.com/biletotwartyonline.
Repertuar teatru online sprawdzisz na stronie internetowej. tam też znajdziesz
więcej informacji o innych działaniach teatru.
Na stronie www.powszechny.com/teatr-bez-barier.html zamieszczone są
wszystkie informacje dla osób z niepełnosprawnościami
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Teatr Narodowy
pl. Teatralny 3
tel. 22 692 06 04 (64)
mail: pomoc_bilety@narodowy.pl
www.narodowy.pl
teatr Narodowy to artystyczne forum, pole spotkań artystów wszystkich
aktywnym pokoleń. oprócz przedstawień w teatrze są też inne formy działań,
takie jak warsztaty czy zajęcia edukacyjne. od wielu lat w dwuletnim cyklu
teatr organizuje spotkanie teatrów Narodowych. Jest to festiwal najbardziej
wartościowych przedstawień z narodowych scen europy.
Teatr Polonia
ul. Marszałkowska 56
tel. 22 622 21 32
mail: bilety@teatrpolonia.pl, info@teatrpolonia.pl
www.teatrpolonia.pl
Och-Teatr
ul. Grójecka 65
tel. 22 589 52 00
mail: bilety@ochteatr.com.pl, info@ochteatr.com.pl
www.ochteatr.com.pl
Bilety oraz wejściówki na spektakle teatru polonia i och-teatru są dostępne
w kasach obu teatrów i online. emerytom, rencistom i osobom powyżej
65. roku życia przysługują bilety ulgowe.
Raz w miesiącu na stronie internetowej teatrów polonia i och-teatr pojawiają
się tytuły spektakli, na które dla seniorów obowiązuje specjalna zniżka cen
biletu. Mogą oni kupić dowolną liczbę biletów po zarezerwowaniu ich mailowo:
bilety@teatrpolonia.pl i bilety@ochteatr.com.pl albo telefonicznie. teatry
polonia i och-teatr są przystosowane dla osób z niepełnosprawnością.
Teatr Ochoty
ul. Reja 9
tel. 535 395 513
mail: kasa@teatrochoty.pl
www.teatrochoty.pl
Bilety można zarezerwować telefonicznie lub mailowo: kasa@teatrochoty.pl.
dostępne są bilety ulgowe. w każdym miesiącu w specjalnej ofercie seniorzy
zapraszani są na jeden spektakl, cena biletu 15 zł. teatr przystosowany jest dla
osób poruszających się na wózkach.
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Teatr Soho – Studio Teatralne Koło
ul. Mińska 25, bud. 74
tel. 535 395 513
mail: rezerwacja@studiokolo.com, kasa@teatrsoho.pl
www.teatrsoho.pl
Rezerwacji biletów można dokonywać telefonicznie, mailowo lub w kasie
biletowej przy ul. Reja 9 (teatr ochoty).
emerytom, rencistom, osobom z niepełnosprawnościami przysługuje zniżka na
zakup biletu. przy wejściu należy okazać dokument uprawniający do ulgi.
Teatr Rampa na Targówku
ul. Kołowa 20
tel. 22 679 89 76
mail: kasa@teatr-rampa.pl, bow@teatr-rampa.pl
www.teatr-rampa.pl
wejściówki sprzedawane są na 30 minut przed spektaklem i tylko wtedy kiedy
brakuje biletów na miejsca siedzące numerowane.
wszystkie spektakle na scenie dużej teatru są dostępne dla osób
z niepełnosprawnością ruchową (na wózkach), na scenie Kameralnej tylko
niektóre. teatr dysponuje też aparaturą umożliwiającą odbiór spektakli
przez widzów z dysfunkcją słuchu oraz niektórych spektakli dla widzów
z niepełnosprawnością wzroku.
Teatr WARSawy
Rynek Nowego Miasta 5/7
tel. 22 468 00 99
mail: bilety@teatrwarsawy.pl
www.teatrwarsawy.pl
wejściówki dostępne są w kasie 15 minut przed rozpoczęciem spektaklu.
Bilety ulgowe przysługują seniorom (powyżej 60. roku życia) i emerytom.
Na stronie internetowej teatru znajdziesz też spektakle online.
Teatr Sabat
ul. Foksal 16
tel. 22 826 23 55, 606 127 372
mail: rezerwacje@teatr-sabat.pl
www.teatr-sabat.pl
Rezerwacji biletów można dokonać mailowo lub telefonicznie.
to jedyny teatr muzyczno-rewiowy w polsce, stworzony na wzór
przedwojennych warszawskich teatrów muzycznych. Nawiązuje do tradycji
francuskich kabaretów, teatrów musicalowych Broadwayu i Las Vegas.
Senior
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Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza / Studio Teatrgaleria
pl. defilad 1, pKiN
tel. 22 656 69 41 (42)
mail: bilety@teatrstudio.pl
www.teatrstudio.pl
Na stronie internetowej w zakładce: Vod znajdziesz spektakle, wydarzenia
i spotkania. po wykupieniu dostępu będziesz mógł je zobaczyć lub w nich
uczestniczyć, siedząc na kanapie w domu. więcej informacji o innych
projektach, czasem też bezpłatnych, szukaj na stronie teatru.
Teatr Syrena
ul. Litewska 3
tel. 22 101 16 13 (16)
mail: bilety@teatrsyrena.pl
www.teatrsyrena.pl
Rezerwacji biletów można dokonać mailowo oraz telefonicznie.
program „Bilet seniora” skierowany jest do emerytów i rencistów, którzy
ukończyli 65 lat. teatr dostosowany jest do potrzeb osób poruszających się
na wózku oraz niesłyszących i niewidomych.
więcej informacji sprawdzaj na stronie teatru.
Teatr Współczesny
ul. Mokotowska 13
tel. 22 825 59 79
mail: kasa@wspolczesny.pl
www.wspolczesny.pl
Bilety ulgowe emeryci i renciści mogą zakupić po okazaniu legitymacji. Liczba
biletów ograniczona.
Na stronie internetowej teatru w zakładce: teatr online możesz sprawdzić, jaki
spektakl będzie udostępniony do obejrzenia bez wychodzenia z domu. pokazy
te są bezpłatne.
Teatr Kamienica
al. „solidarności” 93
tel. 22 624 01 99
mail: bilety@teatrkamienica.pl
www.teatrkamienica.pl
Bilety zniżkowe (dla emerytów i rencistów) sprzedawane są w dniu spektaklu,
gdy są wolne miejsca na widowni. wejściówki dostępne są na godzinę przed
rozpoczęciem spektaklu w kasie, nie podlegają rezerwacji.
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Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich
Centrum Kultury Jidysz
ul. senatorska 35
tel. 22 850 64 35, 22 850 56 56, 517 625 481
mail: kasa@teatr-zydowski.art.pl
www.teatr-zydowski.art.pl
Bilety można zakupić w kasach: ul. senatorska 35 i al. Niepodległości 141a
(Klub Garnizonowy). Bilety ulgowe dla emerytów i rencistów sprzedawane są
na podstawie ważnej legitymacji.
wejściówki na spektakle dostępne są na spektakle grane na scenie w Klubie
dowództwa Garnizonu. w przypadku spektakli wystawianych na scenach
zewnętrznych należy upewnić się, czy istnieje możliwość zakupu wejściówek.
teatr jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością.
Kiedy nie masz możliwości wybrania się do teatru, sprawdź na stronie, czy jest
wydarzenie, które będzie dostępne online.
Teatr 6. piętro
pl. defilad 1, pKiN
tel. 22 656 72 22 (23), 22 353 11 77
mail: rezerwacja@teatr6pietro.pl
kasa@teatr6pietro.pl
www.teatr6pietro.pl
sprzedaż wejściówek rozpoczyna się godzinę przed spektaklem, płatność tylko
gotówką. widzowie z wejściówkami wchodzą w ostatniej kolejności.
osoby z niepełnosprawnościami przed odwiedzeniem teatru powinny przed
nabyciem biletu skontaktować się z teatrem mailowo lub telefonicznie.
Inną formą oglądania spektakli proponowanych przez teatr jest Vod i player.
Nie wychodząc z domu, możesz obejrzeć wybraną sztukę.
dostępny repertuar i zasady korzystania z online przedstawione są na stronie
internetowej teatru.
Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza
pl. defilad 1, pKiN
(wejście od ul. Marszałkowskiej)
tel. 22 656 69 41 (42)
mail: bilety@teatrstudio.pl
www.teatrstudio.pl
emerytom i rencistom przysługują bilety ulgowe. posiadacze tych biletów
zobowiązani są do okazania dokumentu upoważniającego do zniżki przy
wejściu na widownię
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TR Warszawa
ul. Marszałkowska 8
tel. 505 283 185
mail: kasa@trwarszawa.pl
www.trwarszawa.pl
• Scena TR Warszawa / ATM Studio
ul. wał Miedzeszyński 384
tR warszawa to teatr, który na stałe wpisał się w pejzaż jako ważny ośrodek
życia artystycznego.
wychodząc naprzeciw obecnym potrzebom, teatr przeniósł też swoje działania
do internetu (platforma tR online). dzięki wirtualnej scenie spektakle i projekty
mogą dotrzeć do szerszej grupy odbiorców. Nie wychodząc z domu, możesz
być na widowni teatru, uczestniczyć w spotkaniach z twórcami, brać udział
w warsztatach. dostęp można zakupić online zarówno w przedsprzedaży, jak
i w dniu wydarzenia.
teatr bez barier to oferta dla osób z niepełnosprawnością sensoryczną,
informacje dla osób z niepełnosprawnością – tel. 533 380 173.
Teatr Komedia
ul. J. słowackiego 19a
tel. 22 833 68 80
mail: rezerwacja@teatrkomedia.pl
www.teatrkomedia.pl
Bilety można rezerwować telefonicznie i drogą elektroniczną. Bilety ulgowe
można nabyć na spektakle grane w: poniedziałki, wtorki, środy i czwartki.
wejściówki dostępne są w kasie teatru na pół godziny przed spektaklem.
Na stronie internetowej utworzona jest platforma Vod, na której umieszczane
są wybrane spektakle z repertuarów, zrealizowanych w formie rejestracji
filmowej bądź realizacji „na żywo”.
Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury
Teatr/Kino
ul. Jagiellońska 26
tel. 22 243 54 84, 22 343 03 10, 795 127 921
mail: rezerwacje@mteatr.pl, kasa@mteatr.pl
www.kinopraha.pl
emerytom i rencistom oraz osobom powyżej 60. roku życia posiadającym
dokument uprawniający do zniżki przysługują bilety ulgowe.
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Muzyka – koncerty i festiwale
Teatr Wielki – Opera Narodowa
pl. Teatralny 1
tel. 22 692 02 08 (10), 22 826 50 19 – Bow
mail: bow@teatr wielki.pl
www.teatrwielki.pl
teatr wielki jest najbardziej reprezentacyjną polską sceną operowo-baletową.
oprócz projektów, które można obejrzeć na scenie, możesz też zobaczyć
relacje na żywo lub na żądanie z opery, baletu, koncertu, a także uczestniczyć
w wirtualnym spacerze po teatrze lub po wystawach w Galerii opera. wystarczy
wejść na stronę www.vod.teatrwielki.pl. więcej informacji jest na stronie teatru.
Warszawska Opera Kameralna (WOK)
al. solidarności 76b
tel. 22 625 75 10
mail: tickets@operakameralna.pl
www.operakameralna.pl
• Scena Basen Artystyczny
ul. Marii Konopnickiej 6
woK jest organizatorem wielu festiwali, m.in.: Festiwalu Mozartowskiego,
Festiwalu oper Barokowych, Festiwalu claudia Monteverdiego, Festiwalu
Gioacchina Rossiniego czy Festiwalu polskich oper współczesnych.
Jednym z ważniejszch wydarzeń artystycznych jest odbywający się od
1991 r. Festiwal Mozartowski. co roku w warszawie prezentowane są opery
kompozytora, a także jego dzieła oratoryjne, symfonie, koncerty instrumentalne
i utwory kameralne. Każdego roku w czerwcu i lipcu w teatrze woK i w innych,
zabytkowych obiektach stolicy odbywają się spektakle i koncerty.
przedstawienia (koncert lub operę) można obejrzeć, siedząc w domu na
kanapie. wystarczy wejść na stronę, sprawdzić repertuar online, kupić bilet
(otrzymasz dostęp) i w ciągu 48 godzin możesz obejrzeć zakupione wydarzenie.
więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej.
Filharmonia Narodowa
ul. Jasna 5
tel. 22 551 71 27 (28, 49)
mail: bilety@filharmonia.pl
www.filharmonia.pl
Aktualny program koncertów i propozycje online dostępne są na stronie
internetowej filharmonii w zakładce: Koncerty i bilety. Możesz posłuchać
transmisji koncertów, nie wychodząc z domu.
senior
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Koncerty na Zamku Królewskim
pl. Zamkowy 4
tel. 22 355 51 70
mail: informacja@zamek-krolewski.pl
www.zamek-krolewski.pl
Na Zamku Królewskim regularnie odbywają się cykliczne koncerty muzyki
poważnej. Można posłuchać m.in. Koncertu warszawskiej opery Narodowej,
orkiestry polskiej opery Królewskiej. więcej informacji na stronie internetowej.
Nowa Orkiestra Kameralna
ul. Białostocka 48 m. 54
tel. 22 402 02 07
mail: info@fnok.pl
www.fnok.pl
Rezerwacja i informacje o terminach koncertów można uzyskać telefonicznie
lub na stronie internetowej. Fundacja Nowa orkiestra Kameralna promuje
muzykę klasyczną orkiestrową i kameralną oraz operę i teatr muzyczny.
Koncerty na Uniwersytecie Muzycznym im. Fryderyka Chopina
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina
ul. Okólnik 2
tel. 22 827 72 41
mail: bk@chopin.edu.pl
www.chopin.edu.pl
w każdym sezonie uniwersytet organizuje koncerty orkiestry symfonicznej,
kameralnej, dętej, big bandu. Repertuar obejmuje wszelkie formy solowe,
kameralne, wokalne, wokalno-instrumentalne i baletowe. cykle koncertowe:
• środa na okólniku: godz. 19.00 (bilety w cenie 15 zł);
• koncerty niedzielne: godz. 17.00 (bezpłatna karta wstępu);
• koncerty poniedziałkowe: godz. 19.00 (bezpłatna karta wstępu).
wiecej informacji na stronie internetowej.
Międzynarodowy Festiwal Muzyczny „Chopin i jego Europa”
tel. 22 441 61 40, 698 738 910 – Bow
www.bilety.nifc.pl
www.festiwal.nifc.pl
coroczny festiwal, odbywający się zazwyczaj w sierpniu, prezentuje
koncerty w Filharmonii Narodowej, teatrze wielkim – operze Narodowej
(sala Moniuszki, Redutowa i scena), w studio Koncertowym s1 i na Zamku
Królewskim. Koncerty te to bogactwo różnorodnych stylów wykonawczych,
koncerty kameralne, symfoniczne, recitale fortepianowe i wokalne.
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Szalone Dni Muzyki
Orkiestra Sinfonia Varsovia
współorganizator teatr wielki – opera Narodowa
ul. Grochowska 272
tel. 22 852 70 82
mail: info@szalonednimuzyki.pl
www.szalonednimuzyki.pl
www.sinfoniavarsovia.org
to trzydniowy festiwal, który zazwyczaj ma miejsce na przełomie września
i października. Koncerty odbywają się w salach teatru i na placu. podczas
koncertów można posłuchać wybitnych solistów, słynnych zespołów, orkiestr
z całego kraju. Na uczestników czekają też warsztaty muzyczne i koncerty
interaktywne. Na koncerty w sali Foxtrot (namiot) wstęp wolny. Informacji na
temat tegorocznych koncertów szukaj na stronie www.szalonednimuzyki.pl.
Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej
Fundacja Festiwal Muzyki Sakralnej
ul. esperanto 14 m. 6
tel. 501 158 477
mail: kapitula@kapitula.org
www.kapitula.org
prezentacja muzyki związanej z chrześcijaństwem oraz innymi religiami.
Koncerty odbywają się na żywo w kościołach warszawy, np.: na wielkich
organach Bazyliki Archikatedralnej. są to arcydzieła muzyki organowej
w wykonaniu wybitnych polskich wirtuozów.
Sołeczna Estrada
ul. Niemcewicza 4/6
tel. 22 646 49 39, 22 849 32 86
mail: estrada@estrada.com.pl
www.estrada.com.pl
to największa instytucja kultury, która tworzy scenę kulturalną i rozrywkową
naszego miasta. organizuje festiwale, koncerty, widowiska, ważne rocznice
i wystawy. Jest instytucją odpowiedzialną za organizację wydarzeń
kulturalnych kierowanych do mieszkańców warszawy i gości. cyklicznymi
wydarzeniami są m.in. prestiżowe i znane na całym świecie Koncerty
chopinowskie. Jest również organizatorem plenerowej imprezy wianki nad
wisłą. co roku przygotowuje nowe pokazy w Multimedialnym parku Fontann
i wiele innych ciekawych wydarzeń.
więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej estrady.
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Koncerty w Łazienkach Królewskich
www.lazienki-krolewskie.pl
„Koncerty chopinowskie” są wizytówką warszawy i jedną z najważniejszych
krajowych imprez kulturalnych. Miłośnicy twórczości Fryderyka chopina
spotykają się pod pomnikiem kompozytora, by posłuchać pianistów
światowej sławy oraz laureatów międzynarodowych i krajowych konkursów
pianistycznych. Latem koncerty odbywają się w każdą niedzielę o godz. 12.00
i 16.00. Kalendarz koncertów online oraz bieżących wydarzeń znajdziesz na
stronie internetowej.
Międzynarodowy Plenerowy Festiwal „Jazz na Starówce”
Fundacja Jazz Art
mail: festiwal@jazznastarowce.pl
www.jazznastarowce.pl
Jeden z najstarszych festiwali jazzowych w europie i jeden
z najpopularniejszych i największych festiwali jazzowych w kraju. od lat jest
wizytówką artystyczną i turystyczną stolicy i zawsze cieszy się ogromnym
zainteresowaniem melomanów i nie tylko. Międzynarodowe gwiazdy jazzu,
premiery i jazzowe odkrycia to od kilku lat jego znaki rozpoznawcze. Koncerty
odbywają się na Rynku starego Miasta w soboty lipca i sierpnia o godz. 19.00.
wstęp wolny.
Festiwal „Lato Seniora”
Organizator: Centrum Pomocy Społecznej (CPS) Dzielnicy Śródmieście
ul. świętojerska 12a
tel. 607 825 475
mail: latoseniora@cps.srodmiescie.warszawa.pl
www.cps.srodmiescie.warszawa.pl
od czerwca do września, przy ul. świętojerskiej 12a, w ramach festiwalu
odbywają się co roku różnorodne aktywności integracyjne, edukacyjne
i kulturalne, m.in. plenerowe kino, międzypokoleniowe zabawy taneczne
oraz kameralne koncerty. organizowane są też zajęcia cykliczne, np. ruchowe
przy muzyce czy zajęcia z jogi dla początkujących. wydarzenia są bezpłatne
i kierowane do wszystkich mieszkańców warszawy.
więcej informacji na stronie internetowej, kiedy już będą ustalone dokładne
szczegóły przebiegu imprezy.
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Biblioteki
Biblioteki nie ograniczają się tylko do gromadzenia i udostępniania materiałów
bibliotecznych, ale prowadzą też szeroką działalność kulturalną i edukacyjną.
wiele z nich organizuje spotkania z ciekawą książką, z autorami, wykłady na
temat literatury, historii, a także koncerty, warsztaty plastyczne, spotkania
fanów gier planszowych. wypożyczać tu można nie tylko książki, ale również
audiobooki, filmy, płyty. Biblioteki dysponują komputerami z dostępem do
internetu. w większości z nich działają kawiarenki internetowe, w których
można np. skanować, kopiować, drukować dokumenty; korzystać z dysków
i pamięci przenośnych, nagrywać płyty (są to na ogół usługi odpłatne).
dla seniorów organizowane są kursy komputerowe z podstawowej obsługi
komputera, umiejętności korzystania z poczty elektronicznej, posługiwania
się edytorem tekstu word, wyszukiwania informacji w internecie czy
przeglądania stron internetowych (www).
przed udaniem się do biblioteki warto wcześniej wejść na stronę wybranej
biblioteki albo zadzwonić i sprawdzić godziny, w jakich jest otwarta,
zamówić wybrane pozycje, czy nawet skorzystać z możliwości dostarczenia
zamówionych materiałów do domu (usługa może być darmowa lub odpłatna).
Biblioteki organizują też warsztaty i spotkania online. Nie musisz wychodzić
z domu, żeby wziąć w nich udział. wystarczy, że sprawdzisz, jakiego rodzaju
wydarzenia są planowane w twojej bibliotece, skontaktujesz się z obsługą
placówki i dowiesz, w jaki sposób możesz uczestniczyć, np. w warsztatach,
spotkaniach autorskich, prelekcjach, wywiadach, prezentacjach czy
wystawach.
Darmowe e-booki
dzięki współpracy warszawskich Bibliotek publicznych z serwisem Legimi
(polska wypożyczalnia książek elektronicznych) czytelnicy mają do dyspozycji
katalog ponad 60 000 e-booków. w ciekawej i bogatej ofercie każdy znajdzie
coś dla siebie, zarówno miłośnik prozy czy poezji, wielbiciel literatury polskiej
i zagranicznej, popularnej i niszowej, literatury faktu oraz naukowej.
Żeby móc korzystać z darmowych e-booków, należy:
• posiadać ważną kartę biblioteczną warszawskich bibliotek publicznych;
• uzyskać kod dostępu (ważny do końca danego miesiąca) do jednej z bibliotek
publicznych, w tym celu należy osobiście udać się do wybranej biblioteki,
zarejestrować bezpłatne konto Legimi na stronie www.legimi.pl/mazowieckie
i od teraz możesz już wypożyczać i pobierać książki;
• pobrać bezpłatną aplikację Legimi dostępną na Android, ios lub wybrane
e-czytniki.
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Liczba kodów dostępu jest ograniczona. Jeśli otrzymasz komunikat
o przekroczeniu limitu, oznacza to, że wyczerpała się pula stron dla całej
placówki.
więcej informacji, instrukcję, jak otrzymać dostęp do książek krok po kroku,
a także odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania znajdziesz na stronie
www.legimi.pl/mazowiecki.
pytania dotyczące spraw technicznych lub związanych z katalogiem możesz
zadać, pisząc na adres: support@legimi.com.
Jeśli taka forma wypożyczania książek cię zainteresuje, zadzwoń do swojej
placówki w dzielnicy i dowiedz się, czy bierze ona udział w projekcie darmowe
e-booki i w jakim zakresie.
Noc bibliotek
www.nocbibliotek.org
to ogólnopolska coroczna, wieczorna akcja promująca czytanie książek, jak
też i same biblioteki. w jedną z jesiennych sobót października/listopada można
spędzić noc w jednej z bibliotek. uczestnicy biorą udział w przygotowanych
przez biblioteki działaniach, w spotkaniach autorskich, w warsztatach, grach
literackich i konkursach. Każdy znajdzie coś dla siebie. program wydarzeń
i adresy bibliotek biorących udział podawane są zawsze na stronie
internetowej.
uczestnicy mieli możliwość wzięcia udział w wielu spotkaniach, nie
tylko w realu, ale też zdalnie, bez konieczności wychodzenia z domu.
także po zakończonej akcji możliwy jest dostęp do materiałów, jakie
były wykorzystane w trakcie imprezy. wiele bibliotek zdecydowało się
równocześnie (a czasem wyłącznie) korzystać z aplikacji i narzędzi cyfrowych,
zwiększając zasięg i przyciągając uczestników.
co roku temat wydarzeń nocy jest inny, ostatnio (29 listopada 2020 r.) był to
„Klimat na czytanie”.
skojarzenia, jakie przychodzą z tematem, to: ekologia, środowisko, natura,
ekosystem, biblioterapia, dobrostan, równowaga, zdrowe nawyki, aktywność,
wymiana, dzielenie się.
Jeśli nie miałeś możliwości wziąć udziału, a coś cię zainteresowało, wejdź
na stronę i zobacz, czy w przedstawionych propozycjach jest interesujące cię
wydarzenie.
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BIBLIoteKI, wYpoŻYcZALNIe I cZYteLNIe*
*w okresie letnim (wakacyjnym) godziny pracy placówek mogą ulec zmianie.
Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego
ul. Koszykowa 26/28
tel. 22 628 31 38 – informacje
mail: info@koszykowa.pl
www.koszykowa.pl
czynna: poniedziałek-piątek w godz. 13.00-19.00
po wejściu do danej czytelni dyżurującemu bibliotekarzowi należy okazać
Kartę czytelnika. Można też wejść na podstawie warszawskiej Karty Miejskiej
i wówczas należy wraz z nią okazać dowód osobisty.
Jeśli poszukujesz konkretnego materiału, możesz wcześniej wejść na stronę
internetową biblioteki i przy pomocy katalogu online sprawdzić, gdzie
się znajduje, a będąc już w bibliotece, możesz skorzystać ze stanowisk
komputerowych na miejscu. Książki można zamówić tak do czytelni, jak i do
wypożyczenia. szczegółową instrukcję, jak korzystać z katalogu, a także więcej
informacji znajdziesz na stronie biblioteki.
Z powodu remontu budynku „plomby” do biblioteki można wejść od strony
Gmachu im. st. Kierbedziów (wejście nr 3).
osoby mające problem z poruszaniem się mogą korzystać z wejścia od strony
bramy przy ul. pięknej 17. przy wejściu należy poinformować pracownika
ochrony, że idziemy do biblioteki. osoby niepełnosprawne przed przybyciem
do biblioteki powinny zadzwonić pod numer tel. 22 537 41 97 i wtedy
pracownicy pomogą w wejściu i poruszaniu się po bibliotece.
Biblioteka Narodowa (BN)
al. Niepodległości 213
tel. 22 608 23 30 – informacje
22 608 23 36 – rejestracja
mail: bninform@bn.org.pl
mail: rejestracja@bn.org.pl
www.bn.org.pl
czynna: poniedziałek-sobota w godz. 8.30-20.30
Godziny otwarcia poszczególnych czytelni należy sprawdzić na stronie
biblioteki.
Aby móc korzystać z placówki, należy mieć kartę czytelnika wydawaną podczas
rejestracji. Zapoznaj się z regulaminem i przygotuj potrzebne dokumenty przed
przybyciem do gmachu biblioteki.
Senior
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Jeśli masz już kartę, możesz zamówić zbiory po zalogowaniu się na koncie
użytkownika na stronie www.katalogi.bn.org.pl lub na miejscu za pomocą
udostępnianych stanowisk komputerowych, a także w punkcie informacji
i czytelniach z pomocą dyżurującego bibliotekarza.
Jeśli na stronie nie znajdziesz informacji, które cię interesują, wejdź w zakładkę:
Zapytaj bibliotekarza, i wyślij pytanie. Należy je tak sformułować, żeby było
konkretnie.
Gmach BN jest przystosowany do potrzeb czytelników niepełnosprawnych.
więcej informacji szukaj na stronie biblioteki. tam też umieszczane są gotowe
odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Może wśród nich znajdziesz
odpowiedź na swoje.
Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa (MBC)
www.mbc.cyfrowemazowsze.pl
MBc jest tworzona przez Bibliotekę publiczną m.st. warszawy, Bibliotekę
Główną województwa Mazowieckiego we współpracy z blisko 60 partnerami.
są to zdigitalizowane zbiory z bibliotek dzielnicowych, muzeów, urzędów
z terenu warszawy i Mazowsza, z ośrodków kultury czy z regionalnych
towarzystw kulturalnych.
Głównym celem biblioteki jest bezpłatne udostępnianie przez Internet, czasami,
bardzo unikatowych dokumentów czy materiałów.
www.polona.pl
to nowoczesna biblioteka cyfrowa, największa tego typu w polsce.
udostępnia najważniejsze wydania tekstów literackich i naukowych,
dokumenty historyczne, czasopisma, grafikę, fotografię, nuty oraz mapy,
nie tylko z własnych zbiorów, ale też z innych instytucji.
umożliwia użytkownikom tworzenie własnych kolekcji, dodawanie notatek
i zakładek do obiektów. wyposażona jest w zaawansowane wyszukiwanie
oraz filtry do przeglądania zbiorów.
Znajdziesz tu najcenniejsze skarby polskiej kultury i historii, np. Kronika Galla
Anonima, rękopisy Kochanowskiego, Mickiewicza i chopina, rysunki Norwida
i witkacego, najstarsze polskie książki drukowane, rysunki, ryciny, pocztówki,
stare elementarze, książki kucharskie czy dawne poradniki.
poprzez wbudowany kalendarz możliwy jest dostęp do cyfrowych kopii prasy
codziennej.
dzięki temu, że większość zbiorów należy do domeny publicznej, korzystanie
ze zbiorów i ich pobieranie jest darmowe. Zatem nie wychodząc z domu, jesteś
w bibliotece.
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BIBLIoteKI puBLIcZNe w dZIeLNIcAcH M.st. wARsZAwY
BEMOWO
www.bibliotekabemowo.pl
www.online.bibliotekabemowo.pl
mail: sekretariat@e-bp.pl
Wypożyczalnia dla Dorosłych
i Młodzieży nr 38
ul. s. Konarskiego 6
tel. 22 665 95 92
mail: biblbem38@e-bp.pl
czynna:
10.00-17.00 – poniedziałek, środa,
piątek
10.00-19.30 – wtorek, czwartek
Wypożyczalnia dla Dorosłych
i Młodzieży nr 113
ul. powstańców śląskich 108a
tel. 22 405 39 51
mail: biblbem113@e-bp.pl
czynna:
10.00-17.00 – poniedziałek, środa,
piątek
10.00-19.00 – wtorek, czwartek
Wypożyczalnia dla Dorosłych
i Młodzieży nr 114
ul. powstańców śląskich 17
tel. 506 875 176
mail: biblbem114@e-bp.pl
czynna:
10.00-17.00 – poniedziałek, środa,
piątek
10.00-19.30 – wtorek i czwartek
Wypożyczalnia dla Dzieci,
Dorosłych i Młodzieży nr 119
ul. gen. t. pełczyńskiego 28c
tel. 22 304 82 80
mail: biblbem119@e-bp.pl

czynna:
10.00-19.30 – poniedziałek, środa,
piątek
10.00-16.00 – wtorek, czwartek
Punkt Biblioteczny nr 141
ul. Batalionów chłopskich 87
tel. 22 400 41 37
mail: biblbem115@e-bp.pl
czynna:
10.00-19.30 – poniedziałek, wtorek,
środa
10.00-16.00 – czwartek, piątek
Punkt Biblioteczny nr 142,
Spotykalnia – Biblioteka Sąsiedzka
(MAL)
ul. powstańców śląskich 126
tel. 22 569 71 60, 509 532 551
mail: biblbem112@e-bp.pl
mal@e-bp.pl
czynna:
10.00-19.30 – poniedziałek, wtorek,
środa
10.00-16.00 – czwartek, piątek
Punkt Biblioteczny nr 143
ul. sternicza 98
tel. 22 415 40 71
mail: biblbem143@e-bp.pl
czynna:
10.00-19.30 – poniedziałek, wtorek,
środa
10.00-16.00 – czwartek i piątek

Senior
powRót do spIsu tReścI

33

Aktywny senior

Czytelnia nr XVII
(nieczynna do odwołania)
ul. powstańców śląskich 17
tel. 506 875 176

Czytelnia Naukowa nr VIII
ul. s. Konarskiego 6
tel. 22 665 95 94
czynna w godz.:
11.30-19.30 – poniedziałek, środa,
piątek
10.00-16.00 – wtorek,czwartek

BIAŁOŁĘKA
www.bibliotekabialoleka.pl
Wypożyczalnia dla Dorosłych
i Młodzieży nr 42
ul. J. Antalla 5
tel. 22 884 47 71
czynna:
13.00-19.00 – poniedziałek, wtorek,
czwartek
11.00-16.00– środa, piątek
Wypożyczalnia dla Dorosłych
i Młodzieży nr 46
ul. A. Kowalczyka 3
tel. 22 811 46 38
czynna:
13.00-19.00 – poniedziałek, wtorek,
czwartek
11.00-16.00– środa, piątek
Wypożyczalnia dla Dorosłych
i Młodzieży nr 58
ul. wałuszewska 24
tel. 22 614 23 07
czynna:
15.00-19.00 (przerwa 17.00-17.15)
– poniedziałek, wtorek, czwartek
12.00-16.00 (przerwa 14.00-14.15)
środa, piątek
Wypożyczalnia dla Dorosłych
i Młodzieży nr 69
ul. Raciborska 20
tel. 22 676 59 00
34

czynna:
15.00-19.00 – poniedziałek, wtorek,
czwartek
12.00-16.00 – środa, piątek
Wypożyczalnia dla Dorosłych
i Młodzieży nr 88
pl. światowida 3
tel. 22 889 17 60
czynna:
15.00-19.00 – poniedziałek, wtorek,
czwartek
12.00-16.00 – środa, piątek
Wypożyczalnia dla Dorosłych i Dzieci
nr 124 „Zielona”
ul. L. Berensona 38
tel. 22 675 05 12
czynna:
13.00-19.00 – poniedziałek, wtorek,
czwartek
11.00-16.00– środa, piątek
Czytelnia Naukowa nr XX
ul. V. van Gogha 1
tel. 22 614 64 35
czynna:
13.00-19.00 – poniedziałek, wtorek,
czwartek
11.00-16.00 – środa, piątek
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BIELANY
www.bibliotekabielany.waw.pl
mail: sekretariat@bibliotekabielany.waw.pl
Wypożyczalnia dla Dorosłych
i Młodzieży nr 12
al. Zjednoczenia 19
tel. 22 834 01 81
czynna:
10.00-16.00 – poniedziałek-wtorek
13.00-19.00 – środa-piątek

Wypożyczalnia dla Dorosłych
i Młodzieży nr 96
ul. w. perzyńskiego 3
tel. 22 835 18 43
czynna:
10.00-16.00 – poniedziałek-wtorek
13.00-19.00 – środa-piątek

Wypożyczalnia dla Dorosłych
i Młodzieży nr 15
ul. w. Bogusławskiego 6a
tel. 22 669 69 52
czynna:
10.00-16.00 – poniedziałek-wtorek
13.00-19.00 – środa-piątek

Wypożyczalnia dla Dorosłych
i Młodzieży nr 103
al. w. Reymonta 6
tel. 22 663 73 85
czynna:
10.00-16.00 – poniedziałek-wtorek
13.00-19.00 – środa-piątek

Wypożyczalnia dla Dorosłych
i Młodzieży nr 21
ul. wrzeciono 48
tel. 22 835 48 39
czynna:
10.00-16.00 – poniedziałek-wtorek
13.00-19.00 – środa-piątek

Wypożyczalnia dla Dorosłych
i Młodzieży nr 120
ul. Z. Romaszewskiego 19
tel. 22 639 80 48
czynna:
10.00-16.00 – poniedziałek-wtorek
13.00-19.00 – środa-piątek

Wypożyczalnia dla Dorosłych
i Młodzieży nr 22
ul. Rudzka 12/14
tel. 22 833 40 09
czynna:
10.00-16.00 – poniedziałek-wtorek
13.00-19.00 – środa-piątek

Mediateka Start-Meta
ul. szegedyńska 13 a
tel. 22 291 44 68
mail: wypozyczalnia@mediateka.
waw.pl
czynna:
10.00-16.00 – poniedziałek-wtorek
13.00-19.00 – środa-piątek

Wypożyczalnia dla Dorosłych
i Młodzieży nr 65
ul. s. petöfiego 3
tel. 22 835 69 44
czynna:
10.00-16.00 – poniedziałek-wtorek
13.00-19.00 – środa-piątek

Czytelnia Naukowa nr II
ul. Z. Romaszewskiego 19
tel. 22 669 39 23
czynna:
10.00-16.00 – poniedziałek-wtorek
13.00-19.00 – środa-piątek
senior
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MOKOTÓW
www.bpmok.waw.pl
Wypożyczalnia dla Dorosłych
i Młodzieży nr 1
ul. puławska 43
tel. 22 849 25 28
czynna:
14.00-19.00 – poniedziałek, wtorek,
czwartek
11.00-16.00 – środa, piątek
Wypożyczalnia dla Dorosłych
i Młodzieży nr 8
al. Niepodległości 19
tel. 22 848 95 87
czynna:
14.00-18.45 (przerwa 15.45-16.15)
poniedziałek, wtorek, piątek
11.00-15.45 (przerwa 12.45-13.15)
środa, czwartek
Wypożyczalnia dla Dorosłych
i Młodzieży nr 20
ul. w. Żuławskiego 4/6
tel. 22 627 42 22
czynna:
11.00-19.00 – poniedziałek-piątek
Wypożyczalnia dla Dorosłych
i Młodzieży nr 27
ul. św. Bonifacego 90
tel. 22 842 04 81
czynna:
11.00-18.45 (przerwa 14.30-15.00)
poniedziałek, wtorek, czwartek
11.00-15.45 (przerwa 13.30-14.00)
środa, piątek
Wypożyczalnia dla Dorosłych
i Młodzieży nr 35
ul. L. Narbutta 47
tel. 22 849 63 56
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czynna:
14.00-19.00 – poniedziałek, wtorek,
piątek
11.00-16.00 – środa, czwartek
Wypożyczalnia dla Dorosłych
i Młodzieży nr 39
ul. Górska 7
tel. 22 841 26 95
czynna:
14.00-19.00 – poniedziałek, wtorek,
piątek
11.00-16.00 – środa, czwartek
Wypożyczalnia dla Dorosłych
i Młodzieży nr 63
ul. J. Bytnara „Rudego” 27
tel. 22 844 86 81
czynna:
14.00-19.00 – poniedziałek, wtorek,
piątek
11.00-16.00 – środa, czwartek
Wypożyczalnia dla Dorosłych
i Młodzieży nr 68
al. Niepodległości 82
tel. 22 844 70 59
czynna:
14.00-19.00 (przerwa 16.30-17.00)
poniedziałek, wtorek, piątek
11.00-16.00 (przerwa 13.00-13.30)
środa, czwartek
Wypożyczalnia dla Dorosłych
i Młodzieży nr 84
ul. Z. Modzelewskiego 71
tel. 22 844 62 71
czynna:
14.00-19.00 – poniedziałek, wtorek,
piątek
11.00-16.00 – środa, czwartek
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Wypożyczalnia dla Dorosłych
i Młodzieży nr 95
ul. p. Gruszczyńskiego 12
tel. 22 843 98 31
czynna:
14.00-19.00 – poniedziałek, wtorek,
czwartek
11.00-16.00 – środa, piątek

Wypożyczalnia dla Dorosłych
i Młodzieży nr 125
ul. czerniakowska 38a
tel. 22 841 33 58
czynna:
14.00-19.00 – poniedziałek, wtorek,
piątek
11.00-16.00 – środa, czwartek

Wypożyczalnia dla Dorosłych
i Młodzieży nr 104
ul. Ludowa 4
tel. 22 840 29 01
czynna:
11.00-18.45 (przerwa 13.15-13.30)
poniedziałek, wtorek, czwartek
11.00-15.45 (przerwa 13.15-13.30)
środa, piątek

Wypożyczalnia dla Dorosłych,
Młodzieży i Dzieci nr 140
ul. Mozarta 1 (V piętro)
tel. 22 847 77 31
czynna:
14.00-19.00 – poniedziałek
11.00-19.00 – wtorek-piątek

Wypożyczalnia dla Dorosłych
i Młodzieży nr 107
ul. wiktorska 27
tel. 22 273 63 26
czynna:
14.00-19.00 – poniedziałek, wtorek,
piątek
11.00-16.00 – środa, czwartek
Wypożyczalnia dla Dorosłych
i Młodzieży nr 108
ul. puławska 119
tel. 22 843 16 85
czynna:
14.00-19.00 – poniedziałek, wtorek,
piątek
11.00-16.00 – środa, czwartek
Wypożyczalnia dla Dorosłych
i Młodzieży nr 122
ul. Iberyjska 5
tel. 22 842 79 02
czynna:
14.00-18.00 – poniedziałek, wtorek,
piątek
11.00-16.00 – środa, czwartek

Wypożyczalnia Multimedialna
al. Niepodległości 19
tel. 22 853 01 71
czynna:
14.00-18.45 (przerwa 15.45-16.15)
poniedziałek, wtorek, piątek
11.00-15.45 (przerwa 12.45-13.15)
środa, czwartek
Czytelnia Naukowa nr IV
ul. wiktorska 10
tel. 22 845 00 88
czynna:
14.00-20.00 – poniedziałek, środa,
piątek
9.00-16.00 – wtorek, czwartek
9.00-14.00 – sobota
Dzielnicowa Czytelnia Naukowa
nr XXI
ul. Bukietowa 4a
tel. 22 898 30 33
czynna:
9.00-16.00 – poniedziałek, środa,
piątek
14.00-20.00 – wtorek, czwartek
senior
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OCHOTA
www.bpochota.waw.pl
mail: bibpub@bpochota.waw.pl
Biblioteka Przy Narutowicza
Wypożyczalnia dla Dorosłych
i Młodzieży nr 23
ul. Grójecka 35
tel. 22 668 94 37
czynna:
10.00-15.00 – poniedziałek, wtorek
14.00-19.00 – środa-piątek
Biblioteka Białobrzeska
Wypożyczalnia dla Dorosłych
i Młodzieży nr 33
ul. Białobrzeska 21
tel. 22 822 11 17
czynna:
10.00-15.00 – poniedziałek, wtorek
14.00-19.00 środa-piątek
Biblioteka Baśniowa
Wypożyczalnia dla Dorosłych
i Młodzieży nr 48
ul. Grójecka 68
tel. 22 823 35 92
czynna:
10.00-19.00 – poniedziałek-piątek
Biblioteka Pod Skrzydłami
Wypożyczalnia dla Dorosłych
i Młodzieży nr 75
ul. Grójecka 109
tel. 22 822 53 18
czynna:
10.00-19.00 – poniedziałek-piątek
Biblioteka Przy Zawiszy
Wypożyczalnia dla Dorosłych
i Młodzieży nr 76
Al. Jerozolimskie 121/123
tel. 22 629 79 58
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czynna:
10.00-15.00 – poniedziałek, wtorek
14.00-19.00 – środa-piątek
Biblioteka Przystanek Książka
Wypożyczalnia dla Dorosłych
i Młodzieży nr 93
ul. Grójecka 42
tel. 22 822 38 06
czynna:
14.00-19.00 – poniedziałek
10.00-19.00 – wtorek-piątek
Wypożyczalnia dla Dorosłych
i Młodzieży nr 99
ul. s. Baleya 9
tel. 22 823 51 37, 22 823 53 38
czynna:
10.00-19.00 – poniedziałek-piątek
Wypożyczalnia Książek Naukowych
ul. częstochowska 26
tel. 22 822 44 06
czynna:
10.00-15.00 – poniedziałek, wtorek
14.00-19.00 – środa-piątek
XI Czytelnia Naukowa
ul. Grójecka 77
tel. 22 822 44 17
czynna:
13.00-19.00 – poniedziałek- sobota

senior
powRót do spIsu tReścI

Aktywny senior

PRAGA-POŁUDNIE
www.bppragapd.pl
Wypożyczalnia dla Dorosłych
i Młodzieży nr 3
al. J. waszyngtona 2b
tel. 22 617 52 44
czynna:
13.00-19.00 – poniedziałek, środa,
piątek
10.00-16.00 – wtorek, czwartek
Wypożyczalnia dla Dorosłych
i Młodzieży nr 18
ul. Grochowska 118
tel. 22 610 52 58
czynna:
13.00-19.00 – poniedziałek, środa,
piątek
10.00-16.00 – wtorek, czwartek
Wypożyczalnia dla Dorosłych
i Młodzieży nr 19
ul. cz. witoszyńskiego 2
tel. 22 671 88 48
czynna:
13.00-19.00 – poniedziałek, środa,
piątek
10.00-16.00 – wtorek, czwartek
Wypożyczalnia dla Dorosłych
i Młodzieży nr 24
ul. Grochowska 279
tel. 22 810 58 71
czynna:
13.00-19.00 – poniedziałek, środa,
piątek
10.00-16.00 – wtorek, czwartek
Wypożyczalnia dla Dorosłych
i Młodzieży nr 40
ul. L. M. paca 46
tel. 22 810 02 57

czynna:
13.00-19.00 – poniedziałek, środa,
piątek
10.00-16.00 – wtorek, czwartek
Wypożyczalnia dla Dorosłych
i Młodzieży nr 44
ul. Grochowska 333a
tel. 22 810 33 84
czynna:
13.00-19.00 – poniedziałek, środa,
piątek
10.00-16.00 – wtorek, czwartek
Wypożyczalnia dla Dorosłych
i Młodzieży nr 62
ul. egipska 7
tel. 22 672 06 92
czynna:
13.00-19.00 – poniedziałek, środa,
piątek
10.00-16.00 – wtorek, czwartek
Wypożyczalnia dla Dorosłych
i Młodzieży nr 66
ul. Angorska 14
tel. 22 617 56 25
czynna:
13.00-19.00 – poniedziałek, środa,
piątek
10.00-16.00 – wtorek, czwartek
Wypożyczalnia dla Dorosłych
i Młodzieży nr 78
ul. Majdańska 5
tel. 22 813 27 22
czynna:
13.00-19.00 – poniedziałek, środa,
piątek
10.00-16.00 – wtorek, czwartek

senior
powRót do spIsu tReścI
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Wypożyczalnia dla Dorosłych
i Młodzieży nr 89
ul. Grochowska 202
tel. 22 610 73 09
czynna:
13.00-19.00 – poniedziałek, środa,
piątek
10.00-16.00 – wtorek, czwartek
(obiekt przystosowany dla osób
z niepełnosprawnościami)
Wypożyczalnia dla Dorosłych
i Młodzieży nr 90
ul. Rozłucka 11a
tel. 22 810 25 14
czynna:
13.00-19.00 – poniedziałek, środa,
piątek
10.00-16.00 – wtorek, czwartek
Wypożyczalnia dla Dorosłych
i Młodzieży nr 92
ul. Biskupia 50
tel. 22 610 17 55
czynna:
13.00-19.00 – poniedziałek, środa,
piątek
10.00-16.00 – wtorek, czwartek
(książka na telefon dla osób chorych
i z niepełnosprawnościami)
Wypożyczalnia dla Dorosłych
i Młodzieży nr 94
ul. Meksykańska 3
tel. 22 672 80 91
czynna:
13.00-19.00 – poniedziałek, środa,
piątek
10.00-16.00 – wtorek, czwartek
Wypożyczalnia dla Dorosłych
i Młodzieży nr 100
ul. Zwycięzców 46
tel. 22 617 06 38
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czynna:
13.00-19.00 – poniedziałek, środa,
piątek
10.00-16.00 – wtorek, czwartek
Wypożyczalnia dla Dorosłych
i Młodzieży nr 110
ul. gen. R. Abrahama 10
tel. 22 672 47 01
czynna:
14.00-19.00 – poniedziałek, wtorek,
czwartek
9.00-14.00 – środa, piątek
Wypożyczalnia Książki Mówionej
i Multimediów
ul. J. Meissnera 5
tel. 22 671 04 51 w. 110
czynna:
13.00-19.00 – poniedziałek, środa,
piątek
10.00-16.00 – wtorek, czwartek
Wypożyczalnia Zbiorów
Obcojęzycznych
ul. J. Meissnera 5
tel. 22 613 62 73
w. 112 – film, muzyka
w. 114 – literatura obcojęzyczna,
audiobooki
w. 115 – materiały dydaktyczne,
edukacja
czynna:
13.00-19.00 – poniedziałek, środa,
piątek
10.00-16.00 – wtorek, czwartek
Czytelnia Naukowa nr V
ul. J. Meissnera 5
tel. 22 671 04 51 w. 111
czynna:
13.00-19.00 – poniedziałek, środa,
piątek
10.00-16.00 – wtorek, czwartek
10.00-15.00 – sobota

senior
powRót do spIsu tReścI

Aktywny senior

PRAGA-PÓŁNOC
www.bppn.waw.pl
Wypożyczalnia dla Dorosłych
i Młodzieży nr 4
ul. Radzymińska 50
tel. 22 818 75 65
czynna:
10.00-16.00 – poniedziałek, wtorek
12.00-18.00 – środa-piątek

Wypożyczalnia dla Dorosłych
i Młodzieży nr 101
ul. Ząbkowska 23/25
tel. 22 619 81 22
czynna:
10.00-16.00 – poniedziałek, wtorek
12.00-18.00 – środa-piątek

Wypożyczalnia dla Dorosłych
i Młodzieży nr 6
ul. strzelecka 21/25
tel. 22 619 15 26
czynna:
10.00-16.00 – poniedziałek, wtorek
12.00-18.00 – środa-piątek

Wypożyczalnia dla Dorosłych
i Młodzieży nr 102
ul. Jagiellońska 47e
tel. 22 404 55 55
czynna:
10.00-16.00 – poniedziałek, wtorek
12.00-18.00 – środa-piątek

Dzielnicowa Wypożyczalnia dla
Dorosłych i Młodzieży nr 41
ul. w. skoczylasa 9
tel. 22 818 09 00
czynna:
10.00-16.00 – poniedziałek, wtorek
12.00-18.00 – środa-piątek

Wypożyczalnia dla Dorosłych
i Młodzieży nr 136
ul. J. szanajcy 14
tel. 22 619 03 52
czynna:
10.00-16.00 – poniedziałek, wtorek
12.00-18.00 – środa-piątek

Wypożyczalnia dla Dorosłych
i Młodzieży nr 56
ul. Inżynierska 10
tel. 22 619 47 85
czynna:
10.00-16.00 – poniedziałek, wtorek
12.00-18.00 – środa-piątek

Czytelnia Naukowa nr X
ul. w. skoczylasa 9
tel. 22 619 32 96
czynna:
10.00-16.00 – poniedziałek, wtorek
12.00-18.00 – środa-piątek

REMBERTÓW
www.bprembertow.waw.pl
mail: biblioteka@bprembertow.waw.pl
Wypożyczalnia dla Dorosłych
i Młodzieży nr 55
ul. Gawędziarzy 8
tel. 22 255 39 99

czynna:
9.00-19.00 – poniedziałek-piątek
(książka na telefon dla osób starszych,
chorych i z niepełnosprawnościami)
senior

powRót do spIsu tReścI
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Wypożyczalnia dla Dorosłych
i Młodzieży nr 57
ul. chełmżyńska 27/35
tel. 22 612 05 90
czynna:
12.00-19.00 – poniedziałek, wtorek,
czwartek, piątek
9.00-16.00 – środa

Wypożyczalnia dla Dorosłych
i Młodzieży nr 61
ul. M. Niedziałkowskiego 25
tel. 22 611 91 36
czynna:
12.00-19.00 – poniedziałek, wtorek,
czwartek, piątek
9.00-16.00 – środa

ŚRÓDMIEŚCIE
www.biblioteka.waw.pl
mail: sekretariat@biblioteka.waw.pl
Wypożyczalnia dla Dorosłych
i Młodzieży nr 5
ul. Ludna 9
tel. 22 629 01 48
czynna:
13.00-19.00 – poniedziałek-środa
9.30-15.30 – czwartek, piątek
Wypożyczalnia dla Dorosłych
i Młodzieży nr 7
ul. Marszałkowska 55/73
(nieczynna do odwołania)
Wypożyczalnia dla Dorosłych
i Młodzieży nr 9
ul. Nowosielecka 20
tel. 22 841 49 35
czynna:
13.00-19.00 – poniedziałek-środa
9.30-15.30 – czwartek, piątek
Wypożyczalnia dla Dorosłych
i Młodzieży nr 31
ul. Marszałkowska 55/73
tel. 22 629 05 34
(nieczynna do odwołania)
Wypożyczalnia dla Dorosłych
i Młodzieży nr 36
ul. Nowy świat 47a
tel. 22 827 42 48
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czynna:
13.00-19.00 – poniedziałek- środa
9.30-15.30 – czwartek, piątek
Wypożyczalnia dla Dorosłych
i Młodzieży nr 43
ul. świętojańska 5
tel. 22 826 19 03
czynna:
13.00-19.00 – poniedziałek-środa
9.30-15.30 – czwartek, piątek
Wypożyczalnia dla Dorosłych
i Młodzieży nr 50
Al. Jerozolimskie 42
(klatka II, piętro I, domofon 400)
tel. 22 827 83 37
czynna:
13.00-19.00 – poniedziałek-środa
9.30-15.30 – czwartek, piątek
Wypożyczalnie dla Dorosłych
i Młodzieży nr 53
i nr 74 (edukacyjna)
ul. M. Anielewicza 2
tel. (w53) 22 831 48 74
(w74) 22 831 06 08
czynne:
13.00-19.00 – poniedziałek-środa
9.30-15.30 – czwartek, piątek

senior
powRót do spIsu tReścI

Aktywny senior

Wypożyczalnia dla Dorosłych
i Młodzieży nr 54
ul. Marszałkowska 9/15
tel. 22 825 77 49
czynna:
13.00-19.00 – poniedziałek-środa
9.30-15.30 – czwartek, piątek

Wypożyczalnia dla Dorosłych
i Młodzieży nr 86
ul. Nowogrodzka 43
tel. 22 417 31 09
czynna:
13.00-19.00 – poniedziałek-środa
9.30-15.30 – czwartek, piątek

Wypożyczalnia dla Dorosłych
i Młodzieży nr 67
ul. Browarna 4
tel. 22 468 11 65
czynna:
13.00-19.00 – poniedziałek-środa
9.30-15.30 – czwartek, piątek

Wypożyczalnia dla Dorosłych
i Młodzieży nr 97
ul. czerniakowska 178a
tel. 22 629 60 95
czynna:
13.00-19.00 – poniedziałek-środa
9.30-15.30 – czwartek, piątek

Wypożyczalnia dla Dorosłych
i Młodzieży nr 70
Wypożyczalnia Kompletów Książek
Al. ujazdowskie 37
(drugie podwórko, nr domofonu 128)
tel. 22 629 48 01
czynne:
13.00-19.00 – poniedziałek-środa
9.30-15.30 – czwartek, piątek

Wypożyczalnia dla Dorosłych
i Młodzieży nr 105
ul. dzika 4
tel. 22 831 29 80
czynna:
13.00-19.00 – poniedziałek-środa
9.30-15.30 – czwartek, piątek

Wypożyczalnia dla Dorosłych
i Młodzieży nr 79
ul. śliska 3
tel. 22 620 90 89
czynna:
13.00-19.00 – poniedziałek-środa
9.30-15.30 – czwartek, piątek
Wypożyczalnia dla Dorosłych
i Młodzieży nr 81
ul. przechodnia 2
tel. 22 620 04 69
czynna:
13.00-19.00 – poniedziałek-środa
9.30-15.30 – czwartek, piątek

Książka na Telefon
ul. świętojańska 5
tel. 22 831 32 13, 504 530 281
czynna:
11.00-13.00 – poniedziałek-piątek
Czytelnia Naukowa nr VII
ul. świętojańska 5
tel. 22 827 56 73
czynna:
13.00-19.00 – poniedziałek-środa
9.30-15.30 – czwartek, piątek

senior
powRót do spIsu tReścI
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TARGÓWEK
www.multibiblioteka.waw.pl
mail: info@multibiblioteka.waw.pl
placówki czynne:
12.00-19.00 – poniedziałek, wtorek, środa
9.00-16.00 – czwartek, piątek
Wypożyczalnia dla Dorosłych
i Młodzieży nr 2
ul. Bazyliańska 6
tel. 22 814 07 83
Wypożyczalnia dla Dorosłych
i Młodzieży nr 29
ul. Rembielińska 6a
tel. 22 675 11 45
Wypożyczalnia dla Dorosłych
i Młodzieży nr 37
ul. smoleńska 94
tel. 22 678 55 22
(obiekt przystosowany dla osób
z niepełnosprawnościami)
Wypożyczalnia dla Dorosłych
i Młodzieży nr 49
ul. Księcia Ziemowita 16
tel. 22 678 73 79
Wypożyczalnia dla Dorosłych
i Młodzieży nr 60
ul. Krasnobrodzka 11
tel. 22 675 17 11
(obiekt przystosowany dla osób
z niepełnosprawnościami)
Wypożyczalnia dla Dorosłych
i Młodzieży nr 64
ul. Radzymińska 121
tel. 22 401 17 61
(obiekt przystosowany dla osób
z niepełnosprawnościami)
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Wypożyczalnia dla Dorosłych
i Młodzieży nr 72
ul. Suwalska 11
tel. 22 811 24 45
(obiekt przystosowany dla osób
z niepełnosprawnościami)
Wypożyczalnia dla Dorosłych
i Młodzieży nr 85
(tymczasowo nieczynna )
ul. Z. Jórskiego 41
tel. 22 679 70 57
(obiekt przystosowany dla osób
z niepełnosprawnościami)
Wypożyczalnia dla Dorosłych
i Młodzieży nr 98
ul. L. Kondratowicza 23
tel. 22 811 18 57
Czytelnia Naukowa nr I
ul. św. wincentego 85
tel. 22 674 66 01
22 814 24 07 w. 101, 110
(obiekt przystosowany dla osób
z niepełnosprawnościami)
Multimedialna Wypożyczalnia nr 123
ul. św. wincentego 64
tel. 22 618 11 97
(obiekt przystosowany dla osób
z niepełnosprawnościami)

senior
powRót do spIsu tReścI
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URSUS
www.portal.bpursus.waw.pl
mail: bdm116@bpursus.waw.pl
Wypożyczalnia dla Dorosłych
i Młodzieży nr 116
ul. plutonu torpedy 47
tel. 22 882 43 00
czynna:
13.00-20.00 – poniedziałek-środa
10.00-17.00 – czwartek, piątek
Filie:
• Biblioteka Skorosze
Wypożyczalnia nr 129
ul. dzieci warszawy 27a
tel. 22 823 46 00
czynna:
13.00-20.00 – poniedziałek-środa
10.00-17.00 – czwartek, piątek
(obiekt przystosowany dla osób
z niepełnosprawnościami)
• Biblioteka Gołąbki
Wypożyczalnia nr 132
ul. czerwona droga 6
tel. 510 099 606

czynna:
10.00-20.00 – poniedziałek-piątek
10.00-14.00 – sobota
(obiekt przystosowany dla osób
z niepełnosprawnościami)
• Biblioteka Niedźwiadek
Wypożyczalnia nr 117
ul. M. Keniga 14
tel. 22 667 09 56
czynna:
13.00-20.00 – poniedziałek-środa
10.00-17.00 – czwartek, piątek
Czytelnia Naukowa nr XIX
ul. plutonu AK „torpedy” 47
tel. 22 882 43 00 w. 2
czynna:
13.00-20.00 – poniedziałek-środa
10.00-17.00 – czwartek, piątek

URSYNÓW
www.ursynoteka.pl
mail: sekretariat@ursynoteka.pl
Wypożyczalnia nr 34
ul. 6 sierpnia 23
tel. 22 899 18 83
czynna:
11.00-19.00 – poniedziałek, wtorek,
czwartek, piątek
11.00-15.00 – środa
Wypożyczalnia nr 45
ul. ZwM 5
tel. 22 403 87 33

czynna:
11.00-19.00 – poniedziałek, wtorek,
czwartek, piątek
11.00-15.00 – środa
Wypożyczalnia nr 109
ul. Koński Jar 10
tel. 22 643 77 59
czynna:
10.00-19.00 – poniedziałek, wtorek,
czwartek, piątek
11.00-15.00 – środa
senior

powRót do spIsu tReścI
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Wypożyczalnia nr 112
ul. Nugat 4
tel. 22 643 36 62
czynna:
10.00-19.00 – poniedziałek, wtorek,
czwartek, piątek
11.00-15.00 – środa

czynna:
14.00-19.00 – poniedziałek, wtorek,
czwartek
11.00-15.00 – środa
10.00-16.00 – piątek

Wypożyczalnia nr 127
ul. Braci Wagów 1
tel. 22 258 37 46
czynna:
10.00-19.00 – poniedziałek, wtorek,
czwartek, piątek
11.00-15.00 – środa

Wypożyczalnia Zbiorów
Obcojęzycznych nr 131
ul. e. dembowskiego 12
tel. 22 899 18 87
czynna:
14.00-19.00 – poniedziałek, wtorek,
czwartek
11.00-15.00 – środa
10.00-16.00 – piątek

Wypożyczalnia nr 128
ul. J. wasilkowskiego 7
tel. 22 641 99 33
czynna:
14.00-19.00 – poniedziałek, wtorek,
czwartek, piątek
11.00-15.00 – środa

Mediateka
ul. J. cybisa 6
tel. 22 414 25 55
czynna:
10.00-19.00 – poniedziałek, wtorek,
czwartek, piątek
11.00-15.00 – środa

Wypożyczalnia nr 135
ul. Kłobucka 14
tel. 22 460 06 04
czynna:
14.00-19.00 – poniedziałek, wtorek,
czwartek, piątek
11.00-15.00 – środa

Czytelnia IX
ul. Braci Wagów 1
tel. 22 258 37 46
czynna:
10.00-19.00 – poniedziałek, wtorek,
czwartek, piątek
11.00-15.00 – środa

Wypożyczalnia nr 139
al. Komisji edukacji Narodowej 21
tel. 22 446 21 65
czynna:
10.00-19.00 – poniedziałek, wtorek,
czwartek, piątek
11.00-15.00 – środa

Czytelnia Naukowa nr XIV
ul. w. Lachmana 5
tel. 22 855 52 20
czynna:
10.00-19.00 – poniedziałek, wtorek,
czwartek, piątek
10.00-15.00 – środa
9.00-13.00 – sobota

Wypożyczalnia
Książki Mówionej nr 134
ul. s. Herbsta 4
tel. 22 644 30 25
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WAWER
www.bibliotekawawer.pl
mail: sekretariat@bibliotekawawer.pl
Wypożyczalnia dla Dorosłych
i Młodzieży nr 25
w Falenicy
ul. walcownicza 14
tel. 22 277 49 67
czynna:
13.00-19.00 – poniedziałek, środa,
czwartek
10.00-16.00 – wtorek, piątek

Wypożyczalnia dla Dorosłych
i Młodzieży nr 82
w Miedzeszynie
ul. Agrestowa 1
tel. 22 872 43 78
czynna:
13.00-19.00 – poniedziałek, środa,
czwartek
10.00-16.00 – wtorek, piątek

Wypożyczalnia dla Dorosłych
i Młodzieży nr 26
w Wawrze
ul. Błękitna 32
tel. 22 277 49 62
czynna:
13.00-19.00 – poniedziałek, środa,
czwartek
10.00-16.00 – wtorek, piątek

Wypożyczalnia dla Dorosłych nr 87
w Aninie
ul. trawiasta 10
tel. 22 815 33 21
czynna:
13.00-19.00 – poniedziałek, środa,
czwartek
10.00-16.00 – wtorek, piątek
10.00-14.00 – sobota

Wypożyczalnia dla Dorosłych
i Młodzieży nr 47
w Radości
ul. powojowa 2
tel. 22 277 49 65
czynna:
13.00-19.00 – poniedziałek, środa,
czwartek
10.00-16.00 – wtorek, piątek
Wypożyczalnia dla Dorosłych
i Młodzieży nr 59
w Marysinie Wawerskim
ul. Króla Maciusia 10
tel. 22 815 40 02
czynna:
13.00-19.00 – poniedziałek, środa,
czwartek
10.00-16.00 – wtorek, piątek

Wypożyczalnia dla Dorosłych
i Młodzieży nr 121
w Międzylesiu
ul. Żegańska 1
tel. 22 277 49 69
czynna:
13.00-19.00 – poniedziałek, środa,
czwartek
10.00-16.00 – wtorek, piątek
Czytelnia Naukowa
ul. trawiasta 10
tel. 22 815 33 21
czynna:
13.00-19.00 – poniedziałek, środa,
czwartek
10.00-16.00 – wtorek, piątek

senior
powRót do spIsu tReścI
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WESOŁA
www.wesola.e-bp.pl
mail: wesola@bibliotekawesola.pl
Biblioteka Główna
ul. 1 praskiego pułku 31
tel. 22 773 40 08
czynna:
11.00-19.00 – poniedziałek
11.00-18.00 – wtorek, czwartek,
piątek
10.00-16.00 – środa

• Zielona
ul. podleśna 38
tel. 785 502 029
czynna:
11.00-19.00 – poniedziałek
11.00-18.00 – wtorek, czwartek,
piątek
10.00-16.00 – środa

Filie:
• Stara Miłosna
ul. Jana pawła II 25
tel. 22 773 83 66
czynna:
11.00-19.00 – poniedziałek
11.00-18.00 – wtorek, środa, piątek
10.00-16.00 – czwartek

• Wola Grzybowska
ul. s. starzyńskiego 21
tel. 22 773 42 97
czynna:
11.00-19.00 – poniedziałek
11.00-18.00 – wtorek, czwartek,
piątek

WILANÓW
www.bibliotekawilanowska.pl
mail: wilanow@bibliotekawilanowska.pl
Biblioteka Główna
ul. Kolegiacka 3
tel. 22 423 57 55
czynna:
9.00-20.00 – poniedziałek-piątek
Filie:
• Wypożyczalnia nr 133
Radosna
ul. Radosna 11
tel. 22 764 82 81
czynna:
11.00-19.00 – poniedziałek, środa,
piątek
9.00-16.00 – wtorek, czwartek
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• Wypożyczalnia nr 126
Powsin
ul. przyczółkowa 27a
tel. 22 648 25 03
czynna:
11.00-19.00 – poniedziałek, wtorek,
czwartek
9.00-16.00 – środa, piątek
• Wypożyczalnia nr 137
Miasteczko Wilanów
ul. Rzeczypospolitej 14
tel. 22 642 24 26
czynna:
11.00-19.00 – poniedziałek, środa,
piątek
9.00-16.00 – wtorek, czwartek
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WŁOCHY
www.bpwlochy.waw.pl
mail: bpwlochy@bpwlochy.waw.pl
Wypożyczalnia nr 17
Al. Jerozolimskie 200
tel. 22 667 00 00
czynna:
13.00-20.00 – poniedziałek
10.00-20.00 – wtorek-piątek
9.00-15.00 – sobota (nie każda)

Wypożyczalnia nr 71
ul. Astronautów 1
tel. 22 846 03 51
czynna:
13.00-20.00 – poniedziałek, środa,
czwartek
9.00-15.00– wtorek, piątek

Wypożyczalnia nr 28
ul. 1. sierpnia 36a
tel. 22 846 17 16, 22 609 15 27
czynna:
13.00-20.00 – poniedziałek, środa,
czwartek
9.00-15.00 – wtorek, piątek

Czytelnia i Wypożyczalnia
Naukowa nr VI
ul. ks. J. chrościckiego 2
tel. 22 863 89 61 (62) w. 101
czynna:
13.00-20.00 – poniedziałek, środa,
czwartek
9.00-15.00 – wtorek, piątek

Wypożyczalnia nr 30
ul. ks. J. chrościckiego 2
tel. 22 863 89 61 (62) w. 103
czynna:
13.00-20.00 – poniedziałek, środa,
czwartek
9.00-15.00 – wtorek, piątek
WOLA
www.bpwola.waw.pl
mail: administracja@bpwola.waw.pl
Wypożyczalnia dla Dorosłych
i Młodzieży nr 10
ul. wolska 75
tel. 22 632 03 02
czynna:
9.00-19.00 – poniedziałek-piątek

Wypożyczalnia dla Dorosłych
i Młodzieży nr 11
ul. e. ciołka 20
tel. 22 836 06 83
czynna:
9.00-19.00 – poniedziałek-piątek
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Wypożyczalnia dla Dorosłych
i Młodzieży nr 14
ul. Młynarska 35a
tel. 22 632 09 86
czynna:
9.00-19.00 – poniedziałek-piątek

Wypożyczalnia dla Dorosłych,
Młodzieży i Dzieci nr 83
ul. J. K. ordona 12f
tel. 22 855 12 61
czynna:
9.00-19.00 – poniedziałek-piątek

Wypożyczalnia dla Dorosłych
i Młodzieży nr 32
al. „solidarności” 90
tel. 22 529 09 42
czynna:
9.00-19.00 – poniedziałek-piątek

Wypożyczalnia dla Dorosłych
i Młodzieży nr 91
ul. chłodna 11
tel. 22 624 06 33
czynna:
9.00-15.30 – poniedziałek-wtorek
12.00-19.00 – środa-piątek

Wypożyczalnia dla Dorosłych
i Młodzieży nr 51
ul. M. Bielskiego 3
tel. 22 837 04 92
czynna:
9.00-19.00 – poniedziałek-piątek
Wypożyczalnia dla Dorosłych
i Młodzieży nr 73
ul. Żytnia 64
tel. 22 631 63 45
czynna:
9.00-19.00 – poniedziałek-piątek
Wypożyczalnia dla Dorosłych
i Młodzieży nr 80
ul. Redutowa 48
tel. 22 836 77 44
czynna:
9.00-15.30 – poniedziałek, wtorek
12.00-19.00 – środa-piątek

50

Wypożyczalnia dla Dorosłych
i Młodzieży nr 106
ul. twarda 64
tel. 22 620 97 83
czynna:
9.00-15.30 – poniedziałek-wtorek
12.00-19.00 – środa-piątek
Poliglotka Wypożyczalnia Zbiorów
Obcojęzycznych nr 115
ul. Nowolipie 20
tel. 22 838 00 52
czynna:
9.00-15.30 – poniedziałek, wtorek
12.00-19.00 – środa-piątek
Czytelnia Naukowa nr III
al. „solidarności” 90
tel. 22 529 09 44
czynna:
9.00-19.00 – poniedziałek-piątek
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ŻOLIBORZ
www.bpzoliborz.pl
Wypożyczalnia dla Dorosłych
i Młodzieży nr 13
ul. śmiała 24
tel. 22 839 04 20
czynna:
11.30-19.00 – poniedziałek- środa,
piątek
8.30-16.00 – czwartek

Wypożyczalnia dla Dorosłych
i Młodzieży nr 138
ul. w. Broniewskiego 9a
tel. 22 633 90 80
czynna:
11.30-19.00 – poniedziałek- środa,
piątek
8.30-16.00 – czwartek

Wypożyczalnia dla Dorosłych
i Młodzieży nr 16
ul. J. słowackiego 19a
tel. 22 833 21 83
czynna:
11.30-19.00 – poniedziałek- środa,
piątek
8.30-16.00 – czwartek

Czytelnia Główna
pl. Inwalidów 3
tel. 22 832 23 68
czynna:
8.30-19.00 – poniedziałek- piątek

Wypożyczalnia dla Dorosłych,
Młodzieży i Dzieci nr 111
ul. A. Mickiewicza 65
tel. 22 400 94 24
czynna:
11.30-19.00 – poniedziałek- środa,
piątek
8.30-16.00 – czwartek

Czytelnia pod Sowami
ul. gen. J. Zajączka 8
tel. 22 121 76 28
(nieczynna do odwołania)

(dane z 11.02.2021 r.)
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Stołeczne domy kultury, kluby i inne placówki kulturalne
w warszawie działają 24 dzielnicowe domy kultury. chcesz potańczyć,
pograć w szachy, śpiewać w chórze, a może nauczyć się fotografii cyfrowej
albo malowania akwarelą czy może podstawowej obsługi komputera? domy
kultury i kluby działające przy nich oferują takie i inne zajęcia, które mogą cię
zainteresować, m.in. wykłady, kursy, prelekcje, koncerty czy pokazy filmowe.
propozycje skierowane są do różnych grup wiekowych. taką działalność
kulturalną prowadzą też kluby osiedlowe działające przy spółdzielniach
mieszkaniowych. warto sprawdzić, jakie są najbliżej w twojej okolicy.
wychodząc naprzeciw obecnym potrzebom, placówki przeniosły też swoją
działalność do internetu.
sprawdź, jaką ofertę ma najbliższa placówka lub poszukaj wybranych zajęć
w innych dzielnicach, ponieważ możesz korzystać z oferty domów kultury czy
ośrodków kultury niezależnie od miejsca zamieszkania.
obserwuj komunikaty na stronach i profilach społecznościowych placówek.
Znajdziesz tam informacje oraz zasady uczestniczenia w danej placówce,
a także bieżącą ofertę działań online.
więcej informacji szukaj też na stronach: www.senioralna.um.warszawa.pl
i www.nadajemykulture.pl.
doMY KuLtuRY (dK) I INNe pLAcówKI KuLtuRY
* stołeczne domy kultury
BEMOWO
Bemowskie Centrum Kultury
ul. Górczewska 201
tel. 798 992 039
mail: info@bemowskie.pl
www.bemowskie.pl
Ośrodek Kultury i Edukacji SM Wola
ul. powstańców śląskich 108a lok. 22
tel. 22 638 51 40, 22 405 61 71
mail: okie@smwola.com.pl
www.okie.smwola.com.pl
BIAŁOŁĘKA
Białołęcki Ośrodek Kultury*
tel. 22 300 48 00 w. 3
mail: sekretariat@bok.waw.pl
www.bok.waw.pl
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BIELANY
Bielański Ośrodek Kultury (BOK)*
ul. c. Goldoniego 1
tel. 22 834 65 47
mail: sekretariat@bok-bielany.eu
www.bok-bielany.eu
Filia
• ul. Estrady 112
tel. 22 835 54 44
mail: info@bok-filia.eu
www.bok-filia.eu
MOKOTÓW
Centrum Łowicka*
ul. Łowicka 21
tel. 22 845 56 75
mail: sekretariat@lowicka.pl
www.lowicka.pl
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DK Dorożkarnia*
ul. siekierkowska 28
tel. 22 841 91 22
mail: biuro@dorozkarnia.pl
www.dorozkarnia.pl
DK Kadr*
ul. W. Rzymowskiego 32
tel. 22 843 88 81, 787 086 396
mail: info@dkkadr.waw.pl
www.dkkadr.waw.pl
Klub Osiedlowy Arbuzowa
ul. Arbuzowa 16
tel. 22 651 93 07
www.smarbuzowa.pl
Ośrodek Edukacji Kulturalnej
Sadyba
ul. Korczyńska 6
tel. 22 642 59 08, 608 554 398
www.oeksadyba.msmenergetyka.pl
Służewski DK*
ul. J. s. Bacha 15
tel. 22 843 91 01, 22 397 72 71
mail: sdk@sdk.waw.pl
www.sdk.waw.pl
OCHOTA
DK Rakowiec
ul. wiślicka 8
tel. 22 823 66 97
mail: dkrakowiec@wsmrakowiec.pl
www.dkrakowiec.pl
Ośrodek Kultury Ochoty*
ul. Grójecka 75
tel. 22 822 48 70
mail: info@oko.com.pl
www.oko.com.pl
• Magazyn Sztuk
ul. Radomska 13/21
tel. 22 823 37 56

• Pracownia Ceramiki Angoba
ul. przemyska 18
tel. 22 822 48 70, 510 124 433
• Klub Kultury Seniora
ul. Grójecka 79
tel. 22 822 48 70
PRAGA-POŁUDNIE
Centrum Promocji Kultury*
ul. podskarbińska 2
tel. 22 277 08 20
mail: sekretariat@cpk.art.pl
www.cpk.art.pl
• Klub Kultury Seniora
ul. M. Pawlikowskiego 2
tel. 604 561 376
www.kkseniora.art.pl
• Pracownia Litografii
ul. obrońców 28/30
tel. 22 616 12 84
www.cpk.art.pl
• Klub Kultury Gocław
ul. gen. R. Abrahama 10
tel. 22 277 08 10 (12)
www.klubgocław.pl
Prom Kultury Saska Kępa
ul. Brukselska 23
tel. 22 277 08 03
mail: sekretariat@cpk.art.pl
www.promkultury.pl
Klub Osiedlowy Magia
al. stanów Zjednoczonych 40
tel. 22 673 60 63, 22 514 04 59
mail: klubmagia@sbm-grenadierow.
com.pl
www.sbm-grenadierow.com.pl
Klub Osiedlowy Groszek
ul. ostrzycka 2/4
tel. 22 810 61 32
www.klub.przyczolek.waw.pl
senior
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Klub Osiedlowy Relax
ul. tarnowiecka 7
tel. 22 879 98 43
www.smo.waw.pl
Osiedlowe Centrum Plastyki Wilga
ul. F. Znanieckiego 5
tel. 22 613 64 80
PRAGA-PÓŁNOC
Dom Kultury Praga*
ul. dąbrowszczaków 2
tel. 22 618 41 51
mail: sekretariat@dkpraga.pl
www.dkpraga.pl
REMBERTÓW
DK Rembertów*
ul. Komandosów 8
tel. 22 611 96 87, 601 474 712
mail: domkultury.rembertow@wp.pl
www.dkrembertow.waw.pl
Dom Kultury Wygoda
ul. Koniecpolska 14
tel. 22 812 06 33
601 474 712
mail: domkultury.rembertow@wp.pl
www.dkwygoda.waw.pl
ŚRÓDMIEŚCIE
Dom Kultury Śródmieście
ul. smolna 9
tel. 22 826 25 86 (56)
mail: biuro@dks.art.pl
www.dks.art.pl
• Klub na Hożej
ul. Hoża 41, lok. 2
tel. 22 621 95 32
• Piwnica Ceramiczna DK
ul. smolna 14
tel. 500 869 419
• Pracownie Artystyczne
ul. Foksal 11
tel. 22 828 18 21
54

• Pracownia Strateg
ul. Foksal 11
tel. 22 828 18 21, 512 083 618
• Międzypokoleniowa
Klubokawiarnia
ul. Anielewicza 3/5
22 127 19 00
• Rotacyjny Dom Kultury
na Jazdowie
ul. Jazdów 3/18
tel. 500 869 413
• Klub na Powiślu
ul. salezego 4, lok. 20
tel. 22 625 25 43
Mazowiecki Instytut Kultury
ul. elektoralna 12
tel. 22 586 42 00
mail: mik@mik.waw.pl
www.mik.waw.pl
Staromiejski Dom Kultury*
Rynek Starego Miasta 2
tel. 22 831 23 75, 22 831 17 15
mail: sdk@sdk.pl
www.sdk.pl
TARGÓWEK
Dom Kultury Świt*
ul. P. Wysockiego 11
tel. 22 811 01 05, 22 811 11 09
mail: swit@dkswit.com.pl
www.dkswit.com.pl
Dom Kultury Zacisze*
ul. Blokowa 1
tel. 22 679 84 69, 22 743 87 10
mail: sekretariat@zacisze.waw.pl
www.zacisze.waw.pl
Centrum Kultury i Aktywności*
ul. siarczana 6
tel. 577 888 748
www.ckia.waw.pl
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Spółdzielczy Dom Kultury Jowisz
ul. chodecka 4
tel. 22 674 60 62
mail: sdkjowisz@smbrodno.pl
www.sdkjowisz.pl

Dom Sztuki
ul. wiolinowa 14
tel. 22 643 79 35
mail: domsztuki@smbjary.waw.pl
www.domsztuki.art.pl

Spółdzielczy DK Lira
ul. Łojewska 3
tel. 22 675 15 55
mail: sdklira@smbrodno.pl
www.sdklira.pl

Natoliński Ośrodek Kultury
ul. Na uboczu 3
tel. 22 648 65 81, 22 520 04 84
mail: nok@nok.art.pl
www.nok.art.pl

URSUS
Ośrodek Kultury Arsus
ul. traktorzystów 14
tel. 22 478 34 54
mail: sekretariat@arsus.pl
www.arsus.pl
• Dom Kultury Kolorowa
ul. gen. K. sosnkowskiego 16
tel. 22 867 63 95
www.kolorowa.arsus.pl

Klub Przy Lasku
ul. Lasek Brzozowy 2
tel. 22 648 70 31, 665 795 000
www.klubprzylasku.blogspot.com

URSYNÓW
Dzielnicowy Ośrodek Kultury*
ul. Kajakowa 12b
tel. 22 125 56 02
mail: biuro@dokursynow.pl
www.dokursynow.pl
Dom Kultury
ul. dereniowa 6
tel. 22 641 19 15
mail: dkimielin@wp.pl
www.dkimielin.pl
Dom Kultury Stokłosy
ul. w. Lachmana 5
tel. 22 855 35 17
mail: dom.kultury@stoklosy.com.pl
www.domkulturystoklosy.com.pl

WAWER
Wawerskie Centrum Kultury
ul. Żegańska 1a
tel. 22 443 70 75
mail: wawer.wck@um.warszawa.pl
www.wck-wawer.pl
• Aleksandrów
ul. samorządowa 10
tel. 22 612 63 85
• Anin
ul. V poprzeczna 13
tel. 22 815 41 40
• Falenica
ul. włókiennicza 54
tel. 22 612 62 44
• Marysin
ul. Korkowa 96
tel. 22 812 01 37
• Radość
ul. powojowa 2
tel. 22 277 49 64
• Zastów
ul. Lucerny 13
tel. 22 815 67 63
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WESOŁA
Ośrodek Kultury
ul. s. starzyńskiego 21
tel. 22 773 61 88
mail: wesolakultura@
domkulturywesola.net
www.domkulturywesola.net
• Ośrodek Działań
Twórczych Pogodna
ul. Jana pawła II 25
tel. 22 427 37 74, 514 030 741
WILANÓW
Centrum Kultury Wilanów
ul. Kolegiacka 3
tel. 22 651 98 20, 668 417 228
mail: centrum@kulturawilanow.pl
www.kulturawilanow.pl
Filie:
• al. Rzeczypospolitej 14
tel. 784 001 653
• ul. Radosna 11
tel. 784 001 187
• ul. przyczółkowa 27a
tel. 668 417 228, 22 651 98 20
• pl. Z. Vogla 62
tel. 608 008 272
• ul. ptysiowa 3
WŁOCHY
Dom Kultury Włochy
ul. Bolesława chrobrego 27

tel. 22 863 73 23
mail: dkw@dkwlochy.pl
www.dkwlochy.pl
•Filie:
• ul. ks. J. chrościckiego 14
tel. 22 836 79 81
• ul. 1 sierpnia 36a
tel. 22 868 02 01
• ul. Astronautów 17
tel. 695 640 909
WOLA
Wolskie Centrum Kultury*
ul. działdowska 6
tel. 22 632 31 91 (96)
mail: sekretariat@wck-wola.pl
www.wck-wola.pl
Filie:
• ul. obozowa 85
tel. 22 836 22 15
• ul. Młynarska 35a
tel. 22 631 30 51
• ul. Górczewska 15
tel. 22 114 17 69
• otwarta pracownia Malarska
ul. wolska 50
• centrum edukacji Historycznej
ul. wolska 46/48
ŻOLIBORZ
Społeczny Dom Kultury
ul. J. słowackiego 19a
tel. 22 833 37 39
(dane z 12.02.2021 r.)
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Kluby seniora
ciekawe propozycje spędzania wolnego czasu proponują kluby seniora, czyli
miejsca dla osób po 60. roku życia. spotkania organizowane są w domach
kultury, klubach osiedlowych, bibliotekach lub domach parafialnych.
sprawdź w najbliższej placówce, czy takie działania są prowadzone, w jakich
dniach i godzinach, jakie są zasady uczestniczenia w klubie, dowiedz się
o możliwość udziału, np. online, teraz tak bardzo popularnego i przyjaznego
dla tych, którym trudno (z różnych powodów) wybrać się do placówki.
Kluby umożliwiają nawiązanie nowych znajomości, wymianę myśli i poglądów,
a także wspólną zabawę, przyjemne spędzenie czasu w gronie rówieśników.
podczas spotkań organizowane są zabawy taneczne, zajęcia gimnastyczne,
można pograć w brydża, szachy, razem wybrać się na zwiedzanie miasta,
wyjechać na wycieczkę lub na grzyby. Za udział w tych wydarzeniach
zazwyczaj członkowie klubu płacą jedynie symboliczną składkę.
Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”
ul. stara 4
tel. 536 100 004 (008)
mail: sekretariat@rodzinnawarszawa.pl
www.centrumwspieraniarodzin.pl
Z myślą o seniorach w centrum działa strefa seniora. Jest to projekt
międzypokoleniowy skierowany do osób po 60. roku życia. w ramach tego
projektu prowadzone są zajęcia integracyjne i psychoedukacyjne, kulinarne,
zabawy ruchowe, wieczorki literackie, muzyczne oraz wspólne wyjścia, np. do
teatru czy spacery. dla członków Klubu organizowane są zajęcia komputerowe
z obsługi sprzętu oraz korzystania z komputera i internetu.
Warszawa Senioralna
Zespół Realizacji polityki senioralnej
tel.: 22 443 14 38, 22 443 02 73, 22 443 14 91
mail: senioralna@um.warszawa.pl
www.senioralna.um.warszawa.pl
to strona skierowana do seniorek i seniorów i tu właśnie znajdziesz najnowsze
informacje o imprezach dla seniorów, ciekawych spotkaniach, filmach granych
w kinie, spotkaniach w bibliotekach, promocyjnych biletach do teatru i wielu
innych wydarzeniach także online wydarzających się w warszawie.
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sport i rekreacja
warto poszukać ulubionego sposobu na odreagowanie codziennego stresu
i nabranie energii. Jeśli dopiero zaczynasz przygodę ze sportem, dobierz rodzaj
i częstotliwość ćwiczeń do swojej obecnej formy i osobistych upodobań.
Najważniejsze, by forma rekreacji, którą wybierzesz, sprawiała ci przyjemność.
pamiętaj, że każdy, zwłaszcza regularny wysiłek fizyczny spowoduje, że twój
organizm wytworzy endorfiny – hormony szczęścia, które wprowadzą cię
w doskonały nastrój, poprawią samopoczucie, złagodzą stres. warto zapisać
się na zajęcia ruchowe w klubie seniora, w domu kultury czy w ośrodku
sportowym. Być może w twojej dzielnicy działa fundacja lub stowarzyszenie
organizujące tego typu zajęcia? Ćwiczenia w grupie są przyjemniejsze i łatwiej
się do nich zmobilizować. w licznych obiektach sportowych realizowane są
programy: „senior – starszy, sprawniejszy”, „Aktywny senior” czy „Gimnastyka
dla seniora”. Istnieje możliwość zakupu karnetu seniora w atrakcyjnej cenie.
w ramach programu prowadzone są różne zajęcia sportowo-rekreacyjne
pod kierunkiem wykwalifikowanych instruktorów. warto też sprawdzić,
która placówka prowadzi sportowe zajęcia online. Możesz wtedy wraz
z instruktorem rozpocząć swoją przygodę sportową w domu.
ośRodKI spoRtu I ReKReAcJI (osIR) M.st. wARsZAwY w dZIeLNIcAcH
scs – stołeczne centrum sportu
BEMOWO
OSiR
ul. oławska 3a
tel. 22 861 56 90
www.osirbemowo.pl

MOKOTÓW
OSiR
ul. olkuska 3, lok. 16
tel. 22 325 46 05
www.osirmokotow.waw.pl

BIAŁOŁĘKA
Białołęcki Ośrodek Sportu
• ul. światowida 56
tel. 22 676 50 72 w. 102
• ul. strumykowa 21
tel. 22 676 50 72 w. 115
www.bos.waw.pl

OCHOTA
Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Nowowiejska 37b
tel. 22 825 24 30 w. 101
www.osirochota.waw.pl

BIELANY
Centrum Rekreacyjno-Sportowe
ul. s. B. Lindego 20
tel. 22 835 00 09
www.crs-bielany.waw.pl
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PRAGA-POŁUDNIE
OSiR
• ul. siennicka 40b
tel. 22 870 13 27
• ul. saska 80
tel. 22 672 60 77
www.osir.waw.pl
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PRAGA-PÓŁNOC
Dzielnicowy OSiR
• ul. Kawęczyńska 44
tel. 22 511 20 00
• ul. szanajcy 17/19
tel. 22 619 11 20
• ul. Jagiellońska 7
tel. 22 619 50 31
www.dosir.waw.pl

Park Kultury w Powsinie
ul. Maślaków 1
tel. 22 649 45 75, 723 245 910
www.parkpowsin.pl
WAWER
OSiR
ul. V poprzeczna 22
tel. 22 443 70 99
www.osir-wawer.warszawa.pl

ŚRÓDMIEŚCIE
OSiR
ul. polna 7a
tel. 22 825 38 60
www.osir-polna.pl
Ośrodek Rozbrat
SCS Aktywna Warszawa
ul. Rozbrat 26
tel. 22 162 72 00
www.aktywnawarszawa.waw.pl
TARGÓWEK
OSiR
ul. Łabiszyńska 20
tel. 22 884 85 00
www.osirtargowek.waw.pl
URSUS
OSiR
ul. gen. K. Sosnkowskiego 3
tel. 22 250 19 01
www.osirursus.pl
URSYNÓW
Ursynowskie Centrum Sportu
i Rekreacji
• Hala widowiskowo-sportowa
Arena ursynów
ul. rtm. W. Pileckiego 122
tel. 22 334 62 12
• Hala sportowa Hawajska
ul. dereniowa 48
tel. 22 644 65 74, 723-244-641
www.ucsir.pl

WILANÓW
Centrum Sportu Wilanów
• ul. wiertnicza 26a
tel. 22 885 00 60, 22 651 52 22
• ul. Gubinowska 28/30
tel. 539 572 419, 22 651 52 22
• ul. uprawna 9/17
tel. 22 885 00 60, 22 651 52 22
www.centrumsportuwilanow.pl
WŁOCHY
OSiR
ul. Gładka 18
tel. 22 609 01 40
www.osirwlochy.waw.pl
WOLA
OSiR
• ul. obozowa 60
tel. 22 877 38 99
• ul. Redutowa 37
tel. 22 836 59 44
www.osirwola.pl
ŻOLIBORZ
OSiR
ul. Potocka 1
tel. 22 832 46 00
www.osir-zoliborz.waw.pl

(dane z 12.03.2021 r.)
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Aquaparki i baseny
pływanie jest jedną z najbardziej korzystnych form aktywności ruchowej,
obejmującą wszystkie grupy mięśniowe, a przy tym dostępną niemal dla
każdego. pływanie oddziałuje pozytywnie również na kondycję psychiczną.
dlatego warto skorzystać z oferty warszawskich pływalni, które umożliwiają
naukę pływania w zorganizowanych grupach, doskonalenie pływania,
pływanie rekreacyjne, zawody sportowe, zajęcia rehabilitacyjne, aqua aerobik,
piłkę wodną, koszykówkę wodną, siatkówkę wodną. w wybranych obiektach
są do dyspozycji baseny sportowe, rekreacyjne, jacuzzi, brodziki, gejzery,
stacje masażu pionowego i poziomego, kurtyny wodne, „sztuczne rzeki”
i inne atrakcje.
pŁYwALNIe KRYte
scs – stołeczne centrum sportu
BEMOWO
OSiR Bemowo
www.osirbemowo.pl
Pływalnia Pingwin(*#)
ul. oławska 3a
tel. 22 861 56 90
– nauka i doskonalenie pływania,
pływanie rekreacyjne dla seniorów
– zajęcia prozdrowotne w wodzie
dla seniorów
BIAŁOŁĘKA
Białołęcki Ośrodek Sportu(#)
www.bos.waw.pl
ul. światowida 56
tel. 22 676 50 72 w. 101
– nauka i pływanie rekreacyjne,
aerobik
– zajęcia AQuA senior
BIELANY
Centrum Rekreacyjno-Sportowe
Bielany
www.crs-bielany.waw.pl
• Pływalnia(*)
ul. J. conrada 6
tel. 22 633 86 80
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• Pływalnia(*)
ul. s. B. Lindego 20
tel. 22 835 00 08 w. 110
wszystkie pływalnie:
– nauka i doskonalenie pływania,
pływanie rekreacyjne i sportowe
MOKOTÓW
Warszawianka Wodny Park(#)
www.wodnypark.com.pl
ul. d. Merliniego 4
tel. 22 854 01 30
– nauka i doskonalenie pływania,
pływanie rekreacyjne
– gimnastyka w wodzie dla seniorów
OCHOTA
OSiR Ochota
www.osir-ochota.home.pl
• Pływalnia
ul. Rokosowska 10
tel. 22 572 90 70 (88)
– nauka i doskonalenie pływania,
pływanie rekreacyjne
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PRAGA-POŁUDNIE
OSiR Praga-Południe
www.osir.waw.pl
• Pływalnia Wodnik(#)
ul. gen. t. Bora-Komorowskiego 40
tel. 22 673 82 00
• Pływalnia Szuwarek(#)
ul. Biłgorajska 2
tel. 22 879 77 51, 22 610 12 85
wszystkie pływalnie:
– nauka i doskonalenie pływania,
pływanie rekreacyjne
– gimnastyka w wodzie dla seniorów
PRAGA-PÓŁNOC
DOSiR Praga-Północ*
www.dosir.waw.pl
Pływalnia Prawy Brzeg
ul. Jagiellońska 7
tel. 22 619 50 31 w. 106
– nauka i doskonalenie pływania,
pływanie rekreacyjne
SCS Aktywna Warszawa
www.aktywnawarszawa.waw.pl
Ośrodek Namysłowska(#)
ul. Namysłowska 8
tel. 22 162 73 60
– nauka i doskonalenie pływania,
pływanie rekreacyjne
– gimnastyka w wodzie dla seniorów
ŚRÓDMIEŚCIE
SCS Aktywna Warszawa
www.aktywnawarszawa.waw.pl
• Ośrodek Polna(*#)
ul. polna 7a
tel. 22 825 38 60
www.osir-polna.pl
– nauka i doskonalenie pływania,
pływanie rekreacyjne, aerobik
– gimnastyka w wodzie
dla seniorów

• Ośrodek Polonia
ul. Konwiktorska 6
tel. 22 162 73 32
– pływanie rekreacyjne
i profesjonalne
• Ośrodek
Rozbrat-Jutrzenka(#)
ul. Rozbrat 26
tel. 22 162 72 00
– nauka i doskonalenie pływania,
pływanie rekreacyjne, aerobik
– gimnastyka w wodzie dla seniorów
TARGÓWEK
Kompleks Basenów
Rehabilitacyjnych Muszelka(*)
www.basen-muszelka.pl
ul. Balkonowa 2/4
tel. 22 674 10 68
– nauka i doskonalenie pływania,
pływanie rekreacyjne
OSiR Targówek
www.osirtargowek.waw.pl
Pływalnia Polonez*
ul. Łabiszyńska 20
tel. 22 462 65 86
– nauka i doskonalenie pływania,
pływanie rekreacyjne, aerobik
– zajęcia w wodzie dla seniorów
URSUS
OSiR Ursus
www.osirursus.pl
• Pływalnia Albatros*
ul. orląt Lwowskich 1
tel. 22 817 51 94
– nauka i doskonalenie pływania,
pływanie rekreacyjne, aerobik
– zajęcia w wodzie dla seniorów
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• Pływalnia Skalar*
ul. gen. K. Sosnkowskiego 3
tel. 22 250 19 01
– nauka i doskonalenie pływania,
pływanie rekreacyjne, aerobik
– zajęcia w wodzie dla seniorów
URSYNÓW
Ursynowskie Centrum Sportu
i Rekreacji(#)
www.ucsir.pl
• Pływalnia Moczydło (Aqua Relaks)
ul. pod strzechą 3
tel. 22 648 54 71, 22 859 04 85
• Pływalnia Hirszfelda
ul. L. Hirszfelda 11
tel. 22 643 94 36
• Pływalnia Koncertowa
ul. Koncertowa 4
tel. 22 644 40 35
wszystkie pływalnie:
– pływanie rekreacyjne
Pływalnia w Parku Kultury
w Powsinie
www.parkpowsin.pl
ul. Maślaków 1
tel. 22 648 48 11 (12) w. 125
– pływanie rekreacyjne
WAWER
OSiR Wawer Pływalnia Anin(*)
www.osir-wawer.warszawa.pl
ul. V poprzeczna 22
tel. 22 443 00 90
– pływanie rekreacyjne
WESOŁA
Aqua Park Wesolandia
www.wesolandia.pl
ul. wspólna 4
tel. 22 773 91 91, 22 773 92 29
– nauka i doskonalenie pływania,
pływanie rekreacyjne
62

WILANÓW
Centrum Sportu Wilanów
www.centrumsportuwilanow.pl
• Pływalnia
ul. Gubinowska 28/30
tel. 539 572 419, 22 651 52 22
• Pływalnia
ul. wiertnicza 26a
tel. 22 885 00 60, 22 651 52 22
wszystkie pływalnie:
– nauka i doskonalenie pływania
WŁOCHY
OSiR Włochy
www.osirwlochy.waw.pl
ul. Gładka 18
tel. 22 609 01 40
– nauka i doskonalenie pływania,
pływanie rekreacyjne i sportowe
WOLA
OSiR Wola(*#)
www.osir-wola.pl
• Pływalnia Delfin
ul. M. Kasprzaka 1/3
tel. 22 631 48 67
• Pływalnia Foka
ul. esperanto 5
tel. 22 636 55 90
• Pływalnia Nowa Fala
ul. K. Garbińskiego 1
tel. 22 877 21 25
wszystkie pływalnie:
– nauka pływania,
pływanie rekreacyjne, aerobic
– gimnastyka w wodzie dla seniorów
SCS Aktywna Warszawa
www.aktywnawarszawa.waw.pl
Ośrodek Grzybowska(*#)
ul. Grzybowska 35a
tel. 22 162 73 70
– nauka pływania,
pływanie rekreacyjne, aerobic
– gimnastyka w wodzie dla seniorów
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ŻOLIBORZ
OSiR Żoliborz#
ul. Potocka 1
tel. 22 832 46 00
www.osir-zoliborz.waw.pl

– nauka i doskonalenie pływania,
pływanie rekreacyjne, aerobic
– zajęcia dla seniorów

(*) obiekt przystosowany dla osób z niepełnosprawnością
(#) obiekt realizuje zajęcia dla seniorów
Źródło: www.sportowa.warszawa.pl
Nordic walking1
Nordic walking to forma rekreacji ruchowej uprawiana na świeżym powietrzu.
polega na marszu z użyciem kijów. Zalety nordic walking:
• poprawia kondycję, wzmacnia mięśnie;
• pozwala spalić ok. 40% więcej kalorii niż tradycyjny spacer;
• dotlenia i poprawia wydolność układu oddechowego i krążenia;
• uaktywnia ok. 90% mięśni;
• odciąża stawy kolanowe, biodrowe i kręgosłup;
• pomaga walczyć ze stresem.
Aktywny warszawiak – Zajęcia Nordic walking to projekt skierowany do
mieszkańców warszawy o różnym wieku, płci i sprawności fizycznej, należących
do różnych grup społecznych, osób nieaktywnych ruchowo, młodych, jak
i seniorów, osób otyłych, mających problemy z utrzymaniem właściwej wagi.
Zajęcia są bezpłatne, prowadzone na terenie warszawy.
Jeden trening trwa 1,5 godziny. Zajęcia rozpoczynają się w kwietniu i trwają
do końca października. Głównym celem projektu jest:
• promowanie aktywności ruchowej i zdrowego stylu życia;
• propagowanie i upowszechnianie nordic walking jako metody
przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym, w tym wspomagającej leczenie
chorób układu krążenia, oddechowego, mięśniowego i kostnego;
• podniesienie sprawności fizycznej;
• wdrażanie nawyku zdrowego stylu życia;
• podniesienie jakości życia;
• przeciwdziałanie monotonii dnia codziennego;
• uświadomienie potrzeby i kształtowanie nawyku aktywności ruchowej,
rozszerzenie możliwości kontaktu z innymi ludźmi;
• wdrażanie profilaktyki w zakresie wad postawy oraz otyłości.
Inne zajęcia prowadzone w ramach tego programu to aerobik i slow jogging.
1

www.trzykroki.org.
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NoRdIc wALKING, AeRoBIK, sLow JoFFING
– miejsca i terminy zajęć
BIELANY
Lasek Bielański (przy wejściu do Metra wawrzyszew od strony lasku)
• czwartek godz. 12.00 – pierwsze zajęcia 15.04.2021 r.
MOKOTÓW
Pole Mokotowskie (róg al. Niepodległości i ul. stefana Batorego)
• czwartek godz. 10.00 – pierwsze zajęcia 15.04.2021 r.
PRAGA-POŁUDNIE
Park Skaryszewski (wejście od ronda waszyngtona)
• wtorek godz. 18.00 – pierwsze zajęcia 13.04.2021 r.
PRAGA-PÓŁNOC
Park Praski Żołnierzy I Armii WP (naprzeciwko Katedry Floriańskiej,
niedaleko rzeźby Misia)
• poniedziałek godz. 17.00 – pierwsze zajęcia 12.04.2021 r.
ŚRÓDMIEŚCIE
Łazienki Królewskie (przy Belwederze, Al. ujazdowskie naprzeciwko
ul. Bagatela)
• sobota godz. 9.00 – pierwsze zajęcia 10.04.2021 r.
TARGÓWEK
Park Bródnowski (przy wejściu do parku od ul. wyszogrodzkiej – duża aleja)
środa godz. 10.00 – pierwsze zajęcia 14.04.2021 r.
AeRoBIK
ŚRÓDMIEŚCIE
Park marsz. E. Rydza-Śmigłego (niedaleko al. Na skarpie – okolice dawnej
muszli koncertowej)
• wtorek godz. 10.00 – pierwsze zajęcia 11.05.2021 r.
• czwartek godz. 18.00 – pierwsze zajęcia 6.05.2021 r.
sLow JoGGING (bieg wolniejszy od spaceru)
PRAGA-PÓŁNOC
Park Praski Żołnierzy I Armii WP (naprzeciwko Katedry Floriańskiej,
niedaleko rzeźby Misia)
• poniedziałek godz. 18.30 – pierwsze zajęcia 12.04.2021 r.
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ŚRÓDMIEŚCIE
Łazienki Królewskie (przy Belwederze, Al. ujazdowskie naprzeciwko
ul. Bagatela)
• środa godz. 18.00 – pierwsze zajęcia 13.04.2021 r.
(dane z 15.03.2021 r.)
więcej informacji na stronie www.trzykroki.org oraz www.sportowa.warszawa.pl.
Siłownie plenerowe
to miejsca z urządzeniami do ćwiczeń całego ciała. w każdej siłowni znajdują
się: wyciskacz, wahadło, biegacz, twister, orbitrek i wioślarz. w warszawie
siłownie zewnętrzne zlokalizowane są w parkach, na osiedlach, w okolicy
placów zabaw i przy obiektach sportowych. większość powstała w ramach
programu „warszawa w dobrej kondycji”. urządzenia są ogólnodostępne
i ćwiczyć może każdy.
ofertę zajęć znajdziesz na www.senior.um.warszawa.pl.
Informacji o sportowych wydarzeniach szukaj na www.sportowa.warszawa.pl.
i www.aktywnawarszawa.waw.pl.
Joga i fitness dla seniora
seniorzy powinni wybrać aktywność, która przede wszystkim wzmocni ich
serce, poprawi elastyczność, równowagę oraz zwiększy siłę, a jednocześnie
jest przyjemna. do takich można zaliczyć m.in. jogę czy fitness.
Joga to sposób na dobre zdrowie. Można ją uprawiać w każdym wieku
niezależnie od kondycji fizycznej i w każdym miejscu, zarówno w
pomieszczeniu, jak i na zewnątrz. dzięki odpowiednim treningom ciała
i dyscyplinie osiąga się rozwój duchowy i siłę fizyczną, a przy zmęczeniu
zastrzyk energii. Joga dla seniora to zajęcia dedykowane tej grupie
i dostosowane do jej możliwości. poprawia samopoczucie i dzięki temu obniża
ryzyko depresji, pomaga utrzymać sprawność fizyczną.
Równie wiele korzyści zdrowotnych daje fitness. Można go uprawiać w domu,
a można też zapisać się na zajęcia i wraz z innymi uczestnikami ćwiczyć pod
okiem trenera, który zajęcia dostosuje do możliwości grupy. Jeśli chcesz w nich
uczestniczyć, sprawdź, gdzie są placówki prowadzące taką działalność. Mogą
to być domy kultury, kluby seniora, ośrodki sportowe czy utw. Niektóre z nich,
aby zachęcić do udziału, proponują darmowe zajęcia.
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pasje
Będąc na emeryturze, rozpocząłeś kolejny etap w życiu – niech to będzie czas
odpoczynku i realizacji marzeń, pasji. spędzaj go aktywnie z korzyścią dla
zdrowia i samopoczucia. Każdy ma jakieś ukryte talenty – to teraz właśnie
masz okazję, aby je realizować. Lubisz taniec, malowanie, czytanie – zaangażuj
się w działalność w klubach czy domach kultury. pójdź do kina i teatru, i nie
tylko po to, aby obejrzeć film czy dobrą sztukę, ale też aby wziąć udział
w warsztatach czy innych zajęciach skierowanych do twojej grupy wiekowej.
Rób wreszcie to, na co masz ochotę.
Nie masz pomysłu, co robić, szukaj inspiracji na portalach internetowych, np.:
• www.senioralna.um.warszawa.pl;
• www.cafesenior.pl;
• www.seniorzy.pl;
• www.zdrowy-senior.org.
Męska Szopa
Wolskie Centrum Kultury (WCK)
ul. działdowska 6
tel. 22 631 30 51, 735 599 931
Męska szopa to tzw. warsztatownia, wyposażona we wszystko, co potrzebne
jest do majsterkowania dla panów, którzy są na emeryturze albo mają dużo
wolnego czasu i chcieliby nauczyć się lub udoskonalić umiejętności bycia „złotą
rączką” czy podzielić się swoją wiedzą z innymi. wszystko jest ogólnodostępne
i bezpłatne. twórcą tego miejsca jest Fundacja Nasza Ziemia, a wzorce zostały
podpatrzone w Australii.
dni i godziny otwarcia, a także w jaki sposób zapisać się na zajęcia sprawdź na
stronie internetowej wcK.
Podróżowanie
podróżowanie i zwiedzanie to pasja wielu osób. Można jechać, by zwiedzać
zabytki, lub po to, by odpocząć na łonie natury. propozycje na tego typu
wyjazdy mają nie tylko biura podróży, ale także domy kultury, kluby seniorów,
stowarzyszenia i fundacje działające na rzecz seniorów oraz parafie. w wielu
turystycznych miejscowościach seniorzy są mile widzianymi gośćmi, ponieważ
często wybierają termin wypoczynku poza szczytem sezonu. Nawet w krajach
o łagodnym klimacie, gdzie sezon trwa dłużej, pojawia się okres z atrakcyjnymi,
niższymi cenami. Jeśli chcesz uniknąć ostrego słońca i hałaśliwego tłumu, pytaj
o ofertę dla seniorów.
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Na co zwrócić uwagę przed podróżą2
Im bardziej zaawansowany jest wiek turysty, tym większe są jego potrzeby.
dotyczy to zarówno warunków w hotelowym pokoju, jak i wyżywienia.
dla seniora ważne jest, aby pokój był wygodny, wyposażony w łazienkę
dostosowaną do potrzeb osoby mogącej miewać problemy z poruszaniem się,
a przede wszystkim pozwalający na wypoczynek w ciszy i spokoju.
Nie bez znaczenia jest też wyżywienie. Regularne posiłki są bardzo ważne.
wiek oraz różne dolegliwości sprawiają, że nie zawsze korzystanie ze
specjalności lokalnej kuchni jest dobrym pomysłem. wakacje z pełnym
wyżywieniem w hotelu, który stawia na tradycyjną kuchnię europejską, to
chyba najlepsze rozwiązanie.
Kolejna ważna sprawa to kierunek wyjazdu. Zbyt długa podróż czy konieczność
przystosowania się do warunków klimatycznych mogą okazać się dla
organizmu zbyt męczące. Należy więc dobrze przemyśleć, czy zamiast egzotyki
nie postawić na wypoczynek w rejonie mniej wymagającym. dla wielu
seniorów podróżowanie jest najlepszym sposobem na spędzanie wolnego
czasu, realizację marzeń, a przede wszystkim na korzystanie z życia. Jednak dla
wielu z nich wyjazd jest bardzo kosztownym przedsięwzięciem. dlatego warto
korzystać z promocyjnych ofert biur podróży.
Bądź przezorny przed podróżą3
Jeśli wybierasz się w podróż zagraniczną na własną rękę, warto zajrzeć na
stronę Ministerstwa spraw Zagranicznych www.gov.pl,
na której można znaleźć wiele praktycznych informacji i porad dla
podróżujących. tutaj zapoznasz się z adresami polskich placówek za granicą,
zasadami wjazdu polskich obywateli do poszczególnych państw, dowiesz
się, czy do danego kraju jest potrzebna wiza, znajdziesz ostrzeżenia dla
podróżujących, a także sprawdzisz, jak należy postąpić w trudnej sytuacji,
gdy np. zostałeś okradziony lub zachorowałeś.
Na stronie Msw (www.gov.pl) w zakładce: co robimy znajdują się informacje
dla podróżnych dające wskazówki, co trzeba zrobić przed wyjazdem
zagranicznym, aby bezpiecznie spędzić wakacje4:
• planując wyjazd za granicę, zbierz informacje dotyczące kraju podróży,
przeczytaj opis w serwisie (na tej samej stronie internetowej) i sprawdź,
czy nie figuruje w aktualnych ostrzeżeniach dla podróżujących; zaopatrz się
również w informatory renomowanych wydawnictw turystycznych czy biur
podróży;
2
3
4

www.cafesenior.pl.
www.www.gov.pl.
www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych.
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• sprawdź aktualne przepisy wjazdowe oraz dodatkowe informacje
w przedstawicielstwie dyplomatycznym kraju, do którego się udajesz;
• sprawdź ważność paszportu i upewnij się, czy nie musisz posiadać innych
dokumentów wymaganych przepisami kraju pobytu (z wizą czy bez wizy?);
• wykup w rzetelnym towarzystwie ubezpieczeniowym odpowiednie
ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia;
• w przypadku wyjazdu do jednego z państw członkowskich unii europejskiej –
uzyskaj w najbliższym oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia bezpłatną
europejską Kartę ubezpieczenia Zdrowotnego eKuZ (czyt. dalej);
• zaopatrz się w kartę kredytową oraz zabierz ze sobą rezerwową sumę
pieniędzy pozwalającą na powrót do polski w każdych okolicznościach;
• zabierz ze sobą numery telefonów poland direct z kraju docelowego oraz
dane najbliższej miejsca zamieszkania firmy świadczącej usługi szybkiego
transferu pieniędzy za granicę;
• pozostaw rodzinie lub zaufanej osobie plan podróży i – jeżeli jest to możliwe –
adres lub numer telefonu, pod którym będziesz osiągalny, zabierz ze sobą
telefon komórkowy z aktywnym roamingiem;
• podaj organizatorowi wyjazdu dane osób, które należy powiadomić
w przypadku zaistnienia problemów podczas pobytu za granicą;
• zaopatrz się w adresy i numery telefonów polskich przedstawicielstw
dyplomatycznych i urzędów konsularnych, a gdy ich brak – w dane
teleadresowe przedstawicielstw państw ue;
• zabierz ze sobą słownik lub rozmówki, jeśli nie znasz języka obcego
w stopniu komunikatywnym.
Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego5
Gdy planujesz podróż w celach turystycznych do innego państwa
członkowskiego unii europejskiej (ue) lub europejskiego stowarzyszenia
wolnego Handlu (eFtA), pamiętaj o zabraniu ze sobą europejskiej Karty
ubezpieczenia Zdrowotnego (eKuZ). Jest przydatna w nieprzewidzianych
sytuacjach, np. w razie wypadku, nagłej choroby czy pogorszenia stanu
zdrowia w związku z chorobą przewlekłą. eKuZ uprawnia do korzystania
z opieki medycznej w niezbędnym zakresie z powodu przyczyn medycznych
zaistniałych w czasie pobytu w innym państwie członkowskim ue/eFtA.
decyzję o tym, czy dane świadczenie jest niezbędne, każdorazowo podejmuje
lekarz przyjmujący w państwie pobytu. celem niezbędnej opieki medycznej
(tzw. rzeczowych świadczeń zdrowotnych) jest umożliwienie ubezpieczonemu
pacjentowi kontynuowania pobytu w innym państwie członkowskim ue/eFtA
w warunkach bezpiecznych dla zdrowia, tak by nie musiał wracać z wakacji
przed końcem planowanego pobytu w celu uzyskania leczenia.
5

www.ekuz.nfz.gov.pl.
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pamiętaj, że eKuZ daje gwarancję leczenia jedynie w placówkach działających
w ramach publicznej opieki zdrowotnej w kraju, w którym spędzasz wakacje.
w placówkach spoza systemu za leczenie trzeba zapłacić. poza tym eKuZ
nie pokrywa kosztów wizyt specjalistycznych, a co ważniejsze – transportu
medycznego. świadczenia udzielane są zgodnie z zasadami obowiązującymi
w państwie pobytu. w przypadku większości państw członkowskich ue/
eFtA oznacza to konieczność ponoszenia przez pacjenta określonych kosztów
leczenia, tzw. wkładu własnego pacjenta (który nie podlega zwrotowi).
Informacje o zasadach obowiązujących w poszczególnych państwach znajdziesz
na stronie www.ekuz.nfz.gov.pl w działach: „wypoczynek w państwach ue/
eFtA” i Zasady w poszczególnych krajach.
Jeśli chcesz wyrobić kartę eKuZ, wejdź na stronę www.obywatel.gov.pl
i w zakładkę: wyjazd za granicę, i tam, postępując zgodnie z instrukcją, krok po
kroku wypełnij i wyślij wniosek.
Można to zrobić:
• w oddziale NFZ;
• pocztą elektroniczną;
• przez epuAp (musisz posiadać profil zaufany lub certyfikat kwalifikowany);
• pocztą tradycyjną;
• za pośrednictwem Internetowego Konta pacjenta.
po wejściu na stronę wybierasz właściwą formę, za pomocą której chcesz
złożyć wniosek, a system już sam pokieruje i podpowie, co należy zrobić, jakie
dokumenty przygotować. czytaj uważnie instrukcję i postępuj zgodnie z nią.
składając wniosek, należy okazać dokumenty potwierdzające ubezpieczenie
zdrowotne w NFZ (legitymacja emeryta lub rencisty bądź aktualne
zaświadczenie o pobieraniu zasiłku przedemerytalnego). szczegółowe
informacje znajdziesz na www.ekuz.nfz.gov.pl lub na www.nfz-warszawa.pl.
Karta wydawana jest nieodpłatnie, w większości przypadków od ręki.
ważność karty osoby pobierającej świadczenia emerytalne jest do 5 lat.
Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ
ul. t. chałubińskiego 8, 00-613 warszawa
tel. 22 279 79 99, faks: 22 582 84 21
mail: ekuz@nfz-warszawa.pl, wf07@nfz.gov.pl
www.ekuz.nfz.gov.pl, www.nfz-warszawa.pl
Jeżeli podczas pobytu turystycznego na terenie innego państwa będziesz
musiał skorzystać ze świadczeń zdrowotnych, a z jakiegoś powodu (np.
kradzieży) nie masz ze sobą eKuZ, możesz uzyskać certyfikat tymczasowo
Zastępujący eKuZ. w tym celu skontaktuj się z oddziałem NFZ i prześlij
podpisany wniosek.
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Warszawa, moja miłość
w warszawie jest wiele pięknych, ciekawych miejsc, które warto poznać.
Aby ułatwić sobie zwiedzanie czy odkrywanie nowych miejsc, możesz
skorzystać z wiedzy zgromadzonej na stronach internetowych. przydatny na
pewno będzie portal www.um.warszawa.pl, w którym w zakładce: turystyka
i wypoczynek, znajdziesz podpowiedzi, jak zorganizować sobie wolny czas
i zwiedzać miasto. wychodząc naprzeciw potrzebom ówczesnym realiom, wiele
miejsc oferuje zwiedzanie online. sprawdź propozycje na www.warsawtour.pl.
pomocne w odkrywaniu historii naszego miasta będzie na pewno Muzeum
warszawy, wraz ze swoimi oddziałami w różnych częściach miasta. Zanim
jednak wybierzesz się do którejkolwiek placówki, sprawdź na jej stronie,
w jakich godzinach jest otwarta, jaka jest cena biletu, w które dni wstęp jest
bezpłatny, czy jest wydarzenie online.
Muzeum Warszawy
Rynek starego Miasta 28/42 (siedziba główna)
tel. 22 277 43 00
www.muzeumwarszawy.pl
Muzeum Warszawskiej Pragi
ul. targowa 50/52
tel. 22 518 34 30
www.muzeumpragi.pl
Muzeum Farmacji
ul. Piwna 31/33
tel. 22 831 71 79
www.muzeumfarmacji.muzeumwarszawy.pl
Muzeum Drukarstwa
ul. Ząbkowska 23/25
tel. 22 620 60 42
www.muzeumdrukarstwa.muzeumwarszawy.pl
Centrum Interpretacji Zabytku
ul. Brzozowa 11/13
tel. 22 635 34 02
www.ciz.muzeumwarszawy.pl
Korczakianum
ul. Jaktorowska 6
tel. 22 632 30 27
www.korczakianum.muzeumwarszawy.pl
70

senior
powRót do spIsu tReścI

Aktywny senior

Muzeum – Miejsce Pamięci Palmiry
palmiry (czosnów)
tel. 22 720 81 14
www.palmiry.muzeumwarszawy.pl
Muzeum Ordynariatu Polowego
ul. długa 13/15
tel. 22 826 19 52
www.ordynariat.muzeumwarszawy.pl
Muzeum Woli
ul. Srebrna 12
tel. 22 624 37 33
www.muzeumwoli.muzeumwarszawy.pl
w siedzibie przy Rynku starego Miasta zobaczyć można wystawę główną
„Rzeczy warszawskie”. ekspozycja prezentowana jest nie tylko w środku
muzeum, ale również w postaci projekcji na kamienicach i instalacji na Rynku.
wystawa składa się z trzech części: Rzeczy warszawskie, dane warszawskie
i dzieje kamienic. w 21 gabinetach tematycznych znaleźć można rzeczy –
świadków i uczestników historii miasta. są punktem wyjścia do opowiedzenia
historii swoich właścicieli i twórców oraz wydarzeń i procesów, które
ukształtowały współczesną warszawę. podczas spaceru po staromiejskich
kamienicach – w swoim tempie i wybraną przez siebie trasą – każdy może
z pomocą tych rzeczy ułożyć własną opowieść o warszawie. udostępnionych
jest osiem gabinetów tematycznych: Archeologiczny, syren warszawskich,
pomników warszawskich, suwenirów, pocztówek, widoków warszawy,
portretów, sreber i platerów warszawskich.
Muzeum Warszawskiej Pragi zaprasza do wspólnego odkrywania
prawobrzeżnej warszawy na wystawie stałej. wędrując w czasie, poznajemy
dzieje miasta od XVI w. do dziś, np. oglądając miedzioryty, obrazy, fotografie.
tutejsze bazary, targowiska, rzemiosło, przemysł, sposoby spędzania czasu
możemy zobaczyć w sali targu praskiego.
Muzeum Farmacji to przede wszystkim eksponaty związane z farmacją,
historie leków, trucizn i narkotyków, zrekonstruowane wnętrza dawnych aptek.
to niezwykła kolekcja mebli, narzędzi i naczyń. w jednym z pomieszczeń
znajduje się dawne laboratorium do robienia leków na sucho, jak i na mokro.
Muzeum Drukarstwa to miejsce magiczne dla wszystkich miłośników
książek. w swoich zbiorach ma zabytki sztuki drukarskiej, edytorskiej,
graficznej i introligatorskiej oraz maszyny i przyrządy używane przez dawnych
drukarzy.
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Centrum Interpretacji Zabytków to dobre miejsce do zwiedzania i poznania
historii starego Miasta, losów starówki i jej mieszkańców. Jedna z wystaw
poświęcona jest czasom odbudowy starego Miasta, które wpisane jest na listę
światowego dziedzictwa uNesco.
Korczakianum to pracownia naukowa ulokowana w dawnym budynku Domu
sierot, którym kierował Janusz Korczak – pisarz, lekarz, pedagog i działacz
społeczny. wystawa stała poświęcona jest ludziom związanym z domem
sierot i historią instytucji, która działała tu w latach 1912-1940.
Muzeum – Miejsce Pamięci Palmiry to stała ekspozycja poświęcona
egzekucjom w palmirach i na terenie puszczy Kampinoskiej w latach 1939-1943, a także wydarzeniom na tym obszarze w trakcie II wojny światowej.
ważną częścią wystawy są biografie wybranych ofiar, fotografie, pamiątki
z ich życia prywatnego, społecznego i zawodowego przekazywane przez
najbliższych, pozyskane z niemieckich zaświadczeń i fotokopii podziemnej
prasy.
Muzeum Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego prezentuje wystawę
przedstawiającą dzieje kapelanów i innych duszpasterzy – nie tylko
chrześcijańskich – współpracujących z wojskowymi. ciekawostką wystawy
są zbiory, w których znajdują się pastorał pierwszego ordynariusza polowego
stanisława Galla oraz infuła i rękawiczki pontyfikalne biskupa Józefa
Gawliny.
Muzeum na Woli to miejsce poświęcone mieszkańcom dzielnicy od zarania
dziejów po dzień dzisiejszy. przywraca pamięć o ludziach, miejscach
i wydarzeniach kształtujących wygląd i tożsamość woli.
Informacje bieżące, szczegóły na temat wystaw, terminy spacerów czy spotkań
znajdują się na stronie Muzeum warszawy i na stronach jej oddziałów.
Szlak Kulturalnych Piwnic Starego Miasta
www.szlakpiwnic.pl
• Podziemne Kondygnacje Muzeum Warszawy
Rynek starego Miasta 28/42
tel. 22 635 16 25
• Centrum Interpretacji Zabytków
ul. Brzozowa 11/13
tel. 22 635 34 02
• Piwnice Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej
ul. Jezuicka 4
tel. 22 277 06 11 (01)
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• Stara Prochownia SCEK
ul. Boleść 2
tel. 22 277 06 11
• Podziemia Staromiejskiego Domu Kultury
Rynek Starego Miasta 2
tel. 22 831 23 75
szlak Kulturalnych piwnic starego Miasta to odrestaurowane piwnice,
pamiętające czasy późnego średniowiecza, będące skarbnicą bogactwa
architektury. ożywione życiem kulturalnym piwnice, tętniące muzyką,
teatrem, malarstwem, poezją i literaturą, pokazują, że historia i kultura to
ciekawe połączenie.
Fotoplastikon
Al. Jerozolimskie 51
tel. 22 629 60 78
mail: fotoplastikon@1944.pl
www.fotoplastikonwarszawski.pl
Fotoplastikon to urządzenie popularne na przełomie XIX i XX w., służące do
oglądania fotografii. to również instytucja artystyczna, zwana też panoramą
lub widownią optyczną. warszawski Fotoplastikon jest jedynym w polsce
urządzeniem działającym z przerwami do dziś. Zbiory zawierają ponad
7000 fotografii. obecnie jest to nie tylko galeria zdjęć trójwymiarowych, ale
też miejsce koncertów, gier miejskich, warsztatów, wykładów i konferencji.
ekspozycja wystaw zmienia się co miesiąc, natomiast w każdą niedzielę
można obejrzeć ekspozycję zdjęć dawnej warszawy. podczas oglądania zdjęć
można jednocześnie posłuchać szlagierów z tamtych czasów, odtwarzanych
z oryginalnych płyt na gramofonie. w czwartki wstęp jest bezpłatny.
Zodiak. Warszawski Pawilon Architektury
pasaż s. wiecheckiego „wiecha” 4
tel. 510 205 984
mail: kontakt@pawilonzodiak.pl
www.pawilonzodiak.pl
Miejsce w stolicy, o znaczeniu kulturalnym i społecznym, do którego można się
wybrać na spotkania, wykłady, wystawy poświęcone przyszłej architekturze
i zagospodarowaniu warszawy. Można tu obejrzeć wystawę, kupić książkę,
napić się kawy. to miejsce informacji i jednocześnie twórcza przestrzeń.
pawilon powstał w miejscu, gdzie dawnej był bar i kawiarnia Zodiak.
w budynku odbywają się spotkania, wykłady, dyskusje, warsztaty i wystawy.
to również centrum informacji, dokumentacji i ekspozycji architektury oraz
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urbanistyki warszawy. Na placu przed budynkiem odbywają się wydarzenia
z zakresu kultury, sztuki, nauki, ekologii i aktywności.
więcej informacji, harmonogram spotkań, tematy wystaw i wykładów, także
tych online znajdują się na stronie internetowej.
więcej informacji o ciekawych miejscach w warszawie znajdziesz na
www.warsawtour.pl.
Miejsca historyczne i piękne miejskie spacery
warto zaglądać na stronę internetową urzędu dzielnicy, w której
mieszkasz, gdzie wśród aktualności znajdziesz informacje o wydarzeniach
upamiętniających historię lokalną. często eksponowane są na przykład
archiwalne zdjęcia pokazujące życie codzienne miasta sprzed lat. warto też
zainteresować się historią miejsca, w którym stoi twój dom, ulicy, którą
codziennie chodzisz do sklepu. Jeśli nie masz własnych książek poświęconych
historii miasta, wystarczy wybrać się do dzielnicowej biblioteki lub czytelni
i sięgnąć na półkę z varsavianami. Być może dzięki nowo odkrytym lekturom
zobaczysz swoje miejsce w warszawie w zupełnie nowym świetle. po
lekturze źródłowej, z mapą i aparatem fotograficznym, warto wybrać się
do nieznanej części miasta i poświęcić cały dzień na zwiedzanie. dla mniej
doświadczonych odkrywców historii miasta ciekawą ofertą są spacery
organizowane od wiosny do jesieni przez urzędy dzielnicowe, organizacje
przewodników i nieformalne grupy miłośników warszawy.
poZNAwANIe MIAstA uŁAtwIą
Warszawska Organizacja Turystyczna
pl. defilad 1, pKiN (piętro 9, pok. 937)
tel. 506 044 779
mail: office@wot.waw.pl
www.warsawtour.pl
Towarzystwo Przyjaciół Warszawy
pl. Zamkowy 10
tel. 22 831 61 75
mail: tpwsekretarz@hotmail.com
www.tpw.org.pl
Przewodnickie Biuro Turystyczne PTTK Trakt
ul. Kredytowa 6
tel. 22 827 80 68
mail: trakt@trakt.com.pl
www.trakt.com.pl
74

senior
powRót do spIsu tReścI

Aktywny senior

Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych „Złota Kaczka”
Rynek starego Miasta 10/7 (piętro 5)
tel. 692 002 170
mail: info@zlotakaczka.waw.pl
www.zlotakaczka.waw.pl
Fundacja Hereditas
ul. Marszałkowska 58/24
tel. 500 704 704
mail: fundacja@fundacja-hereditas.pl
www.fundacja-hereditas.pl
Warszawska Fabryka Spacerów
tel. 603 498 547
mail: mail@warszawskafabrykaspacerow.pl
www.warszawskafabrykaspacerow.pl
Butem po Warszawie
Cykliczne spacery otwarte
tel. 514 837 889
www.butempowawie.pl
Bulwary wiślane – Dzielnica Wisła
przestrzeń w samym centrum miasta, gdzie można odpocząć od miejskiego
zgiełku i poczuć się jak na wakacjach. ta niezwykle różnorodna nadrzeczna
promenada z dużą ilością zieleni stała się obowiązkowym punktem na mapie
stołecznej przestrzeni rekreacyjnej, a przede wszystkim miejscem, gdzie bije
serce stolicy. to doskonały teren na spacer i relaks, nie tylko w sezonie letnim.
Można też odpocząć na przystani, posilić się w barze czy ugasić pragnienie
w kawiarni.
Na całej długości lewobrzeżnej nadwiślańskiej trasy znajduje się ścieżka
rowerowa, dzięki czemu można zwiedzać bulwary nie tylko pieszo. dla wygody
mieszkańców zamontowano stojaki na jednoślady. połączone z bulwarami
przejścia podziemne pod wisłostradą w pełni przystosowane są dla osób
z wózkami czy poruszających się na wózkach oraz dla rowerzystów.
Znajdująca się pomiędzy figurami ryb fontanna przyciąga m.in. bogatą
iluminacją. od maja do września można oglądać pokaz w Multimedialnym
parku Fontann.
Na plaży miejskiej przy moście Józefa poniatowskiego dla aktywnych
miłośników sportu od czerwca do września działa strefa rekreacji. w jej skład
wchodzą boiska do siatkówki plażowej, strefa kalisteniki (do ćwiczeń siłowych
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typu mostek, pompki itp.), wypożyczalnia piłek i strefa relaksu. Istnieje
też możliwość rozstawienia boisk do plażowej piłki ręcznej i plażowej piłki
nożnej. Można też bezpłatnie wypożyczyć sprzęt plażowy, a także wziąć
udział w animacjach i zabawach. pływając po wiśle, poznamy warszawę
z perspektywy rzeki i jej brzegów. do wyboru są m.in. tramwaje wodne, statki,
łódki, motorówki, pychówki, promy lub kajaki.
w weekendy od maja do września do późnych godzin nocnych działa nocny
wielokulturowy targ kulinarny. Jesienią można korzystać z organizowanych
zajęć sportowych, rekreacyjnych oraz otwartych treningów biegowych czy
nordic walking. Na spacery po obu stronach rzeki można wybrać się w każdej
porze roku. więcej atrakcji jest na stronie www.dzielnicawisla.um.warszawa.pl
(kontakt mail: dzielnica.wisla@um.warszawa.pl).
Parki
parki, skwery, aleje, a czasem samotne drzewa to żywe pomniki czasów
minionych. Niemal w każdym z historycznych parków występują rzadko
spotykane gatunki drzew. wiek niektórych z nich przekracza sto lat. stołeczne
parki miejskie z roku na rok pięknieją, a obecność ludzi, którzy chcą w nich
przebywać, potwierdza sens nakładów na ich utrzymanie. Informacje o parkach
znajdziesz na stronie internetowej www.zielona.um.warszawa.pl.
Jak bezpiecznie korzystać z lasu6
• wypoczynek w lesie to atrakcyjna forma spędzania wolnego czasu, ale budzi
wiele obaw, głównie ze względu na kleszcze. wybierając się do lasu, warto
więc pamiętać o odpowiednim ubiorze, stosowaniu specjalnych środków
odstraszających kleszcze i sprawdzeniu ciała po powrocie do domu.
• odpowiednie obuwie, najlepiej z usztywnieniem na kostkę, pozwoli
uniknąć przykrych wypadków podczas pokonywania nierówności terenu.
ubranie powinno być odpowiednie do pory roku, przewiewne, ale z długimi
nogawkami i rękawami, by chronić przed zadrapaniami, skaleczeniami,
a także przed komarami i kleszczami. Jeśli planujesz dłuższą wycieczkę,
nieodzowny jest plecak z prowiantem. Niezbędny może okazać się telefon
w razie konieczności wezwania pomocy.
• Należy pamiętać, aby owoce leśne przed spożyciem dokładnie umyć.
• w przypadku ukąszenia przez żmiję ranę należy obmyć zimną wodą
i unieruchomić kończynę. wskazane jest również ochłodzenie kończyny
woreczkami z lodem, okrycie poszkodowanego i podanie płynów najlepiej
pozajelitowo. Nie zaleca się stosowania opasek uciskowych. podczas
transportu do lekarza należy monitorować funkcje układów krążenia
i oddechowego.
6

www.lasymiejskie.waw.pl
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• Jeśli natkniesz się na dzikie zwierzęta, które coraz częściej pojawiają się
w lasach miejskich, to jeżeli jest zdrowe, nie ma widocznych urazów, nie
dotykaj go, nie płosz, pozostaw w miejscu przebywania i spokojnie się oddal.
w każdym innym przypadku należy skontaktować się z ekopatrolem straży
Miejskiej (tel. 986) lub z Lasami Miejskimi warszawa, tel. 600 020 746 (747).
Jeśli zachowasz środki ostrożności, wówczas obawa przed zagrożeniami nie
przysłoni ci radości z przebywania w lesie i korzystania z jego uroków.
Ochrona przed słońcem
Latem trzeba chronić głowę przed nadmiernym nasłonecznieniem i szkodliwym
promieniowaniem uV przy pomocy kapelusza lub chusteczki. odkryte części
ciała, np. ramiona, twarz, dekolt, posmaruj kremem z filtrem. pamiętaj,
aby nie przebywać na dworze w godzinach, kiedy słońce jest najbardziej
intensywne, tj. od 12.00 do 15.00. przy dużych upałach korzystaj ze spacerów
późnym popołudniem. w upalne dni pij co najmniej 2 litry napojów dziennie,
szczególnie wody mineralnej, herbaty ziołowej i soków owocowych.
Miejski Ogród Zoologiczny
ul. Ratuszowa 1/3
tel. 22 619 40 41
mail: pok@zoo.waw.pl
www.zoo.waw.pl
Zoo jest otwarte od godziny 9.00, godziny zamknięcia są uzależnione od pory
roku. emeryci i renciści mogą je zwiedzać bezpłatnie w każdy pierwszy wtorek
miesiąca, a po ukończeniu 75. r.ż. mogą zwiedzać bezpłatnie każdego dnia.
Zoo jest miejscem unikalnym, niezwykłym i pięknym, to zielona wyspa
w środku miasta. to nie tylko enklawa bezpieczeństwa dla zagrożonych
gatunków zwierząt, ale także ostoja ciszy i spokoju, wyjątkowe miejsce
spacerów, wypoczynku, to okazja do ucieczki przed cywilizacją. Bez
konieczności wyjazdu można zobaczyć egzotyczne zwierzęta i zachwycić się
pięknem przyrody, poszerzyć swoją wiedzę dzięki tablicom informacyjnym.
ogród zajmuje powierzchnię 40 ha w centrum miasta. w swojej kolekcji ma
ponad 500 gatunków, w tym ok. 40 objętych programem ochrony gatunków
zagrożonych. Kilkugodzinny pobyt zostaje w pamięci na długo.
Zoo można zwiedzać na własną rękę albo poprzez udział w imprezach
organizowanych przez ogród, np. wystawach, konkursach, a także piknikach.
w zoo powstała ścieżka edukacyjna dla osób niewidomych i niedowidzących.
przy wybiegach wybranych zwierząt ustawiono rzeźby z brązu, na których
znajdują się tabliczki opisowe w alfabecie Braille’a.
więcej informacji o mieszkańcach zoo jak i o dodatkowych atrakcjach
odbywających się na jego terenie znajdziesz na stronie internetowej.
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Miejsca przyjazne seniorom
w niektórych zakładach usługowych (np. fryzjerskich, kosmetycznych,
stomatologicznych) seniorzy mogą liczyć na specjalne ulgi. Najczęściej zakład
ma wyznaczone dni i godziny, kiedy senior może skorzystać z usługi taniej.
Zapytaj, zanim zdecydujesz się np. na zrobienie nowej fryzury.
Żoliborski ops (ul. H. dembińskiego 3) realizuje projekt „Kawa dla seniora”,
dzięki któremu żoliborscy seniorzy mogą otrzymać karnet uprawniający do
kupienia w wybranych lokalach kawy lub herbaty za złotówkę (w określone
dni, w określonych godzinach). posiadanie takiego karnetu daje też możliwość
zakupu w księgarni ze zniżką 15% i kupienie deseru ze zniżką 50% lub 10%.
LoKALe ReALIZuJące KARNet „KAwA dLA seNIoRA”
• Restauracja „Via Suzina”, ul. suzina 8
poniedziałek-piątek w godz. 13.00-17.00
dodatkowo 50% zniżki na dowolny deser
• Restauracja „Kotłownia”, ul. suzina 8
poniedziałek-piątek w godz. 13.00-17.00
dodatkowo 50% zniżki na dowolny deser
• Kawiarnia „Secret Life Cafe”, ul. słowackiego 15/19
poniedziałek-piątek w godz. 14.00-16.00
• Kawiarnia „Żolibarek”, ul. Broniewskiego 28
wtorek-piątek w godz. 10.00-12.00
• Restauracja „Spotkanie”, ul. Z. Krasińskiego 2
poniedziałek-piątek w godz. 13.00-16.00
• Restauracja „Prochownia”, ul. czarnieckiego 51
(w parku im. stefana Żeromskiego)
wtorek w godz. 10.00-13.00
• Lodziarnia „Ulica Baśniowa”, al. wojska polskiego 41
wtorek-piątek w godz. 11.00-14.00
dodatkowo 10% zniżki na dowolny deser
• Księgarnia Polanglo Warszawa, pl. t. w. wilsona 4/109
poniedziałek-piątek w godz. 10.30-18.30 oraz w soboty 10.00-14.00
15% zniżki na dowolny asortyment
Źródło: www.ops-zoliborz.waw.pl, dane z 17.03.2021 r.
więcej informacji: tel. 22 569 28 00. Zanim wybierzesz się do lokalu,
sprawdź, czy na pewno jest on otwarty, a godziny, w jakich realizowana
jest usługa, nie uległy zmianom.
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Karta Warszawiaka
w ramach programu warszawska Karta Rodziny wydawane są: Karta
warszawiaka i Karta młodego warszawiaka. posiadając taką kartę, można
korzystać ze zniżek na bilety w komunikacji miejskiej oraz w wielu innych
miejscach związanych z kulturą, oświatą czy sportem. Można np. zapłacić
mniej za karnet na pływalnię czy otrzymać dodatkową zniżkę na bilet do teatru.
Aktualna lista partnerów programu warszawska Karta Rodziny dostępna jest
w katalogu ofert na stronie www.karta.um.warszawa.pl/katalog.
Każdy senior i seniorka mieszkający i rozliczający podatek dochodowy od osób
fizycznych w warszawie może mieć taką kartę.
Jeżeli nie posiadasz Karty warszawiaka, zachęcamy cię do bezpłatnego jej
wyrobienia.
Jak to zrobić:
Krok 1. wypełnić wniosek i przygotować dokumenty.
wnioski dostępne są w pop ZtM, woM lub na stronie:
www.ztm.waw.pl/kartawarszawiaka.
przygotuj potrzebne dokumenty:
• dokument potwierdzający rozliczenie pIt w warszawie (emeryci okazują
otrzymany z Zus bieżący dokument pIt-40A/11A);
• dokument potwierdzający tożsamość, np. dowód osobisty;
• kartę miejską (spersonalizowaną warszawską Kartę Miejską) lub aktualne
zdjęcie, gdy nie posiadasz nośnika (karty miejskiej).
Krok 2. Złożyć wniosek.
Należy przyjść do dowolnego pop ZtM lub woM. Koniecznie zabrać ze sobą
wymagane dokumenty i wypełniony wniosek. Można go również wypełnić na
miejscu. przedstawić w okienku wymagane dokumenty i złożyć wniosek.
Krok 3. odebrać swoją Kartę warszawiaka.
w pop ZtM uprawnienia zostaną wgrane na kartę miejską od ręki. w woM
odbierzesz kartę od ręki, jeżeli posiadasz nośnik. Jeżeli nie posiadasz nośnika –
trzeba będzie przyjść po odbiór karty w wyznaczonym terminie.
szczegółowe informacje znajdują się na www.karta.um.warszawa.pl.
Karta warszawiaka = nośnik (np. karta miejska) + uprawnienia (e-hologram)
Karty są imienne, dlatego mogą ich używać wyłącznie właściciele. Aby
korzystać ze zniżek, należy umożliwić partnerom programu odczyt karty.
partner ma wyłącznie możliwość sprawdzenia, czy karta jest ważna i czy
posiada uprawnienia do ulgi. Regulamin e-hologramu dostępny jest w pop
ZtM lub woM oraz na stronie www.wtp.waw.pl.
więcej informacji znajdziesz na www.karta.um.warszawa.pl.
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Miłość i związki
uczucia nie znają pojęcia wieku, a samotność bywa dokuczliwa. Masz prawo
do szczęścia, do przyjemności bycia we dwoje, dzielenia się uczuciami,
wzajemnego wsparcia i opieki. często takim miejscem do zawarcia
nowych znajomości są wieczorki taneczne czy potańcówki dla seniorów,
które organizowane są przez domy i kluby kultury czy kluby seniora.
dużą popularnością cieszą się też potańcówki np. w parku im. edwarda
szymańskiego na woli, w przestrzeni zabytkowej stalowni na pradze-północ,
przy Multimedialnym parku Fontann, potańcówki na Grochowskiej, w parku
przy Bażantarni, w Hulakula Rozrywkowym centrum Miasta i wielu innych
miejscach. wstęp na nie jest na ogół bezpłatny.
Biura matrymonialne
Jeśli chcesz sięgnąć po profesjonalną pomoc w szukaniu partnera, zgłoś się
do biura matrymonialnego. tam otrzymasz poradę i wsparcie w poszukiwaniu
partnerki/a. pracownicy biura mogą udzielić ci pomocy w wyborze osób,
z którymi chcesz nawiązać kontakt, i zaprezentować ich profile w siedzibie
firmy. Biura matrymonialne cechuje jednak brak anonimowości, choć dane są
chronione i nie dostają się w niepowołane ręce.
Portale społecznościowe
poznawać ludzi i szukać partnera można także przez internet. ważne, by robić
to rozsądnie. trzeba pamiętać o zasadach bezpieczeństwa:
• Zakładając konto, podaj tylko ogólne informacje dotyczące miejsca
zamieszkania, wystarczy miasto.
• Nie wpisuj dokładnego adresu ani numeru telefonu.
• Nawet jeśli twój rozmówca z sieci zrobi na tobie bardzo dobre wrażenie,
zachowaj ostrożność i dystans. pamiętaj, że musi sobie zapracować na
twoje zaufanie, a na to potrzeba czasu.
• Gdy druga osoba wyjawia bardzo osobiste szczegóły ze swojego życia,
ty się tym nie odwzajemniaj. to może być sposób wyciągnięcia od ciebie
informacji.
• Z dystansem traktuj wyznania i deklaracje o wielkim uczuciu.
• Zwróć uwagę, czy nie ma sprzeczności w tym, co mówi czy pisze nowy
znajomy.
• Zakończ natychmiast znajomość, gdy pojawią się kwestie finansowe, np.
pytania o numer konta, karty kredytowej czy prośba o pomoc finansową.
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Nie decyduj się na spotkanie, dopóki ten ktoś nie zapracuje na twoje zaufanie.
Nie spiesz się. pamiętaj, by dla bezpieczeństwa spotykać się na początku tylko
w miejscach publicznych, np. w kawiarni.
Uwaga! prośba o hasło przy rejestracji w portalu matrymonialnym oznacza
prośbę o twoje hasło do tego portalu, nigdy o hasło do twojego maila. Należy
sobie takie hasło wymyślić na potrzeby tej rejestracji i zapamiętać je.
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