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Babicka Scena dla Dzieci

18 czerwca (niedziela) godz. 16:00 – Teatr Muzyczny Wit-Wit

Przygody Pippi – Bajka Muzyczna 
Spotkanie z niezwykłą bohaterką – pomysłową i zaradną Pippi, która potrafi wyjść cało z każdej opresji.  

Uciera nosa włamywaczom, przegania policjantów i walczy z piratami. Jak zakończy się jej historia?

2 lipca (niedziela) – Warsztaty dla dzieci – dr Anna Kozłowska 
Klub Mieszkańca w budynku SP w Starych Babicach

godz. 15:00 – dzieci młodsze (5–8 lat), godz. 16:30 – dzieci starsze (9–12 lat)

„Inteligencja Finansowa”
Wspólne szukanie odpowiedzi na pytania: Jak powstawał pieniądz i jaką pełnił funkcję? 

Jak zmieniały się środki płatnicze i dlaczego? 

9 lipca (niedziela) godz. 16:00 – Teatr Kultureska

„Bajeczna Fiesta”
Interaktywny spektakl o tematyce ekologicznej, pełen muzyki i animacji, podczas którego dzieci nauczą się 

jak dbać o przyrodę, poznają zasady segregacji odpadów oraz dowiedzą się, co zrobić,  
żeby pozbyć się zanieczyszczeń. 

16 lipca (niedziela) – Warsztaty dla dzieci – Paula Dmochowska 
Klub Mieszkańca w budynku SP w Starych Babicach

godz. 15:00 – dzieci młodsze (5–8 lat), godz. 16:30 – dzieci starsze (9–12 lat)

„Mały Lekarz”
Podczas zajęć dzieci nauczą się wzywać pomoc telefonicznie, poznają zasady udzielania pierwszej pomocy 

(ćwiczenia resuscytacji krążeniowo–oddechowej na fantomie), dowiedzą się co zrobić w przypadku 
omdlenia, krwotoku z nosa czy złamania.

23 lipca (niedziela) godz. 16:00 – Teatr Katarynka 

„Morskie opowieści” 
Przeniesiemy się na pokład statku, gdzie rozpoczniemy pełen przygód rejs. Nauczymy, jak bezpiecznie 

spędzać czas nad wodą (pokaz ratownika WOPR), zdradzimy tajniki żeglarstwa, a Meteorolog Krabs pokaże, 
jak rozpoznawać pogodę na podstawie obserwacji chmur. 

30 lipca (niedziela) – Warsztaty dla dzieci – Karolina Sieńkowska 
 Klub Mieszkańca w budynku SP w Starych Babicach

godz. 15:00 – dzieci młodsze (5–8 lat), godz. 16:30 – dzieci starsze (9–12 lat)

Zajęcia z kreatywności pt. „Wszystko i nic”
Inspiracje do twórczych działań około teatralnych oraz plastycznych.

Dziecięca kreatywność nie ma granic!

6 sierpnia (niedziela) – Warsztaty dla dzieci – Marcin Gocyła 
Klub Mieszkańca w budynku SP w Starych Babicach

godz. 15:00 – dzieci młodsze (5–8 lat), godz. 16:30 – dzieci starsze (9–12 lat)

Eksperymenty chemiczne – „Z czego jesteśmy zbudowani?”
Zaskakujące eksperymenty chemiczne, m.in.: duch z probówki, palące się pieniądze, sztuczna krew, 

samozapłon, wulkan i proste reakcje probówkowe.

13 sierpnia (niedziela) godz. 16:00 – Teatr Kultureska 

„Mapa marzeń”
Wyprawa bohaterów po spełnienie marzeń! Czy Osiołek spędzi wakacje na Karaibach?
Czy Myszka zje w końcu wymarzony ser? Czy Żabce uda się przemienić w księżniczkę? 

I czy dowiedzą się, co jest wartościowe w życiu?

27 sierpnia (niedziela) – Warsztaty dla dzieci – Julianna Chrzanowska
Klub Mieszkańca w budynku SP w Starych Babicach

godz. 15:00 – dzieci młodsze (5–8 lat), godz. 16:30 – dzieci starsze (9–12 lat)

„Robimy kanon egipski”
Rzucimy światło na „egipskie ciemności”: odpowiemy czy i dlaczego starożytni Egipcjanie pisali obrazkami, 

rozwiążemy rebusy skrywające tajemnicze słowa oraz narysujemy komiks z krainy faraonów. 

3 września (niedziela) godz. 16:00 – Teatr Muzyczny Wit-Wit

„Szmaragdowy szlak” 
Niesamowita, pełna niebezpiecznych przygód historia rozbitków w afrykańskim buszu. Czy uda im się 

pokonać Szmaragdowy Szlak, a stara mapa doprowadzi ich do ukrytego skarbu? 

Fotografie pochodzą z materiałów promocyjnych artystów.Opracowanie: Magdalena Wielechowska



Szanowni Państwo!
Oddajemy w Państwa ręce program Babickiej Sceny Letniej na sezon 2017. Znajdziecie 
w nim wszystkie niezbędne informacje o koncertach, przedstawieniach teatralnych, 
warsztatach, projekcjach filmowych, a także zajęciach Klubu Aktywnych Kobiet i jogi,  
które odbędą się w Starych Babicach. 
Udział we wszystkich wydarzeniach jest bezpłatny i skierowany zarówno do Mieszkańców, 
jak i licznych Gości odwiedzających naszą Gminę.
Serdecznie zapraszamy na wspólne letnie chwile! Zderzmy się z teatralną ekspresją. 
Muzyczną mieszanką. Wielokulturową fiestą. Zderzmy się z kulturą!

Fundacja Na Przekór
Urząd Gminy Stare Babice 

Klub Aktywnych Kobiet
zawalcz o kondycję fizyczną, wymodeluj sylwetkę,  

wzmocnij układ krążenia i rozluźnij napięte mięśnie! 

Zajęcia w dwóch grupach wiekowych:
grupa 30+ – zajęcia zawsze we wtorek o godz. 18:00 /grupa 50+ – zajęcia zawsze w piątek o godz. 19:00 

20.06 wt./23.06 pt. – Trening dobrego samopoczucia 
ćwiczenia wzmacniające głębokie mięśnie podtrzymujące kręgosłup, uelastyczniające i ujędrniające ciało, 

wyciszające oraz wyzwalające dobry nastrój

27.06 wt./30.06 pt. – TBC (Trening modelujący i wzmacniający całe ciało)
ćwiczenia ogólnorozwojowe, których celem jest wzmocnienie i harmonijne rozwinięcie wszystkich partii ciała  

oraz usprawnienie pracy układu oddechowego i sercowo–naczyniowego 

 4.07 wt./7.07 pt. – Cardio (Trening zdrowe serce)
ćwiczenia wzmacniające układ krążenia i poprawiające wydolność fizyczną

11.07 wt./14.07 pt. – Trening zdrowy kręgosłup
profilaktyczne, bezpieczne ćwiczenia wzmacniające mięśnie przykręgosłupowe, których efektem jest prawidłowa, 

wyprostowana sylwetka

18.07 wt./21.07 pt. – Trening płaski brzuch
ćwiczenia ukierunkowane na spalanie tkanki tłuszczowej i wzmocnienie mięśni brzucha

25.07 wt./28.07 pt. – ABT (Trening spalający tłuszcz i modelujący uda, pośladki i brzuch)
ćwiczenia wzmacniające i modelujące dolne partie ciała

1.08 wt./4.08 pt. – Stretching (Trening elastycznego ciała)
ćwiczenia oddechowe, rozciągające i uelastyczniające całe ciało, rozluźniające spięte mięśnie i zwiększające 

ruchomość stawów

8.08 wt./11.08 pt. – Dance aerobik (Trening odchudzający w tanecznym rytmie)
ćwiczenia, w których układ choreograficzny bazuje na różnorodnych krokach typowo tanecznych  

– poprawa koordynacji, pamięci ruchowej i wytrzymałości

15.08 wt./18.08 pt. – Trening obwodowy 
ćwiczenia wzmacniające mięśnie i spalające tkankę tłuszczową. Podstawową zaletą jest jednoczesna aktywizacja 

wielu grup mięśniowych

22.08 wt./25.08 pt. – Cardio and muscle (Trening zdrowe serce i mocne mięśnie)
ćwiczenia ogólnorozwojowe, wzmacniające układ krążenia i mięśniowy

2.09 (sobota godz. 11:00 – obydwie grupy) – Trening funkcjonalny
ćwiczenia ukierunkowane na rozwijanie tzw. sprawności użytecznej, ułatwiającej funkcjonowanie w codziennym 

życiu, poprawiające koordynację nerwowo– mięśniową i wszechstronnie wzmacniające cały organizm

JOGA 
zajęcia w każdy czwartek od 17.06 do 2.09 o godz. 18:00 

Zajęcia jogi pozwolą Ci na jednoczesną pracę z ciałem, oddechem oraz poprawę koncentracji. 
Ćwiczenia rozwijają siłę i gibkość, pozwalają zniwelować napięcia obecne w ciele i dają poczucie głębokiego relaksu. 

Spotkania dla osób w każdym wieku, zarówno dla początkujących, jak i znających jogę. 

DUŻA scena
uroczyste otwarcie 17 czerwca o godz. 18:00

Koncert w klimacie lat 70. – największe przeboje ABBY i BONEY M.
Koncert potrwa ok. 3 godz., w przerwie słodka niespodzianka

1 lipca (sobota) godz. 18:00 
„Nigdy nie być żoną” – Teatr Wodzisławskiej Ulicy 

Komediowy spektakl dla dorosłych zbudowany na kanwie fragmentów literackich od romantyzmu  
po współczesność, piosenek oraz kreatywnych gier towarzyskich, z którego wyłania się portret kobiety. 

 
8 lipca (sobota) godz. 18:00

„W Krainie Operetki i Musicalu” 
Najpiękniejsze arie i duety z oper, operetek i musicali oraz pieśni. Maciej Madaliński – tenor, Milena Lange  

– sopran oraz kwartet smyczkowy Warszawskiej Orkiestry Kameralnej „Impressione”

15 lipca (sobota) godz. 18:00
Odgłosy znikającego świata... – koncert muzyki ormiańskiej i bałkańskiej 

Kamil Radzimowski – grając na instrumentach etnicznych (Mijwiz, Zurna i Duduk Ormiański)  
– zabierze nas w muzyczną podróż wielu kultur. 

22 lipca (sobota) (ok. godz. 20:00)
 Babickie Kino Na Leżakach 

I Maraton Filmowy pod gwiazdami

29 lipca (sobota) godz. 18:00
„Popiół i Diament” – Bohaterom walk o wolność i niepodległość

Uroczysty koncert z okazji rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego 
Barwna opowieść o dziejach Narodu Polskiego ilustrowana najpiękniejszymi dziełami muzyki polskiej.

5 sierpnia (sobota) godz. 18:00
Muzyka w stylu country, bluesa i rocka

Caroline and the Lucky Ones – śpiew, gitara akustyczna, bas, gitara elektryczna i perkusja  
w muzycznej mieszance.

12 sierpnia (sobota) godz. 18:00
„Jedyna miłość Oskara” – Teatr Wit–Wit 
Przezabawna komediofarsa dla dorosłych. 

19 sierpnia (sobota) godz. 18:00
Potańcówka trzech kultur – zespół Czessband

Muzyka akustyczna inspirowana folklorem miejskim na świecie: piękne melodie z Bałkanów,  
węgierski przytup, orientalna nuta z Bliskiego Wschodu  

oraz warszawska energia życiowa we wspólnym tanecznym pląsie. 

20 sierpnia (niedziela) godz. 18:00
Muzyka filmowa – Seargio Bettas

Największe przeboje światowego kina w wykonaniu artysty Teatru Wielkiego Opery Narodowej  
w duecie z Bianką Urbanowską. 

26 sierpnia (sobota) (ok. godz. 20:00)
Babickie Kino Na Leżakach 

II Maraton Filmowy pod gwiazdami

2 września (sobota) godz. 18:00
Biesiada Góralska na koniec lata

Góralska uczta muzyczna z tradycyjną kapelą z Podbeskidzia okraszona grillowanym oscypkiem z żurawiną.

Caroline and the Lucky Ones

Andrzej Krusiewicz Kamil Radzimowski

Paweł Trojak Milena Lange Maciej Madaliński

Kapela Góralska Beskid Fo
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