
GRUDZIEŃ 2021

1 (środa)
10.00 ▶ „Język polski okuty na cztery kopyta”. 
Wykład o polskich przysłowiach, powiedzeniach 
i porzekadłach, które są związane z końmi. 
Spotkanie poprowadzi Ula Kowalczuk - autor-
ka książki pt.: „Koń jaki jest, każdy widzi – czy-
li alfabetyczny zbiór 300 konizmów” (konizmy 
to słowo wymyślone przez autorkę na właśnie 
te formy językowe). Jest też gawędziarką, opo-
wiadaczką historii i anegdot, storytellerką, pa-
sjonatką tak koni jak i języka polskiego. Dlatego 
jej wykłady są pełne anegdot, wątków z historii, 
ciekawostek związanych z końmi, legend i wie-
rzeń, nawiązań do życiorysów sławnych osób 
(np. Marszałka Piłsudskiego i jego Kasztanki, czy 
też gen. Bolesława Winiawy Długoszowskiego). 
Uczestniczka świątecznego wydania Familiady: 
„Amazonki kontra Ułani”. 
Wstęp wolny. Zapisy pod nr tel 22 277 08 48. 
Ilość miejsc ograniczona.

5 (niedziela)
16.00  ▶ Piosenki zimowe i okołoświąteczne. 
Koncert Mikołąjkowy.
(Bezpłatne wejściówki do odbioru w KKS od  
1 grudnia. Ilość miejsc ograniczona)

6 (poniedziałek)
10.00 ▶ Klub kobiet Kreatywnych. Twórcze 
spotkania, na których Panie mogą zrobić coś z 
niczego. Ozdoby choinkowe. Prowadzenie: Mar-
ta Augustynowicz.
Zapisy pod nr tel. 22 277 08 48. Ilość miejsc 
ograniczona. Materiały 10 zł

8 (środa)
11.00 ▶ ,,UNESCO we Francji Południowej”. 
Prezentacja Krzysztofa Dworczyka. 
Wstęp wolny

12 (niedziela)
16.00 ▶ Koncert uczniów klasy fortepianu  
p. Joanny Ludwiniak ze Szkoły Muzycznej im.  
J. Zarębskiego w Warszawie. 
(Bezpłatne wejściówki do odbioru w KKS od  
1 grudnia. Ilość miejsc ograniczona)

13  (poniedziałek)
10.00- 13.00  ▶ „Akcja: zero waste”-  bezpłat-
ne warsztaty.  
Zrobimy: woskowijki, czyli naturalne zamienni-
ki folii aluminiowej z materiałów bawełnianych 
i wosku. Woskowijki są świetne do zawijania 
kanapek, czy przykrywania słoików w lodówce. 
Seniorzy mogą przynieść swoje ulubione mate-
riały z domu, ważne aby była to bawełna. Naszą 
ideą jest używanie niepotrzebnych materiałów, 
albo z drugiej ręki. 
Podczas drugiej części spotkania tworzone będą 
woreczki na zakupy. Uszyjemy woreczki, do któ-
rych można pakować kupione warzywa, owoce, 
orzechy, czy pieczywo. Świetnie zastępują folio-
we woreczki.
Organizatorzy: Fundacja alter eko
Zapisy pod nr tel. 22 277 08 48 lub na email: 
kkseniora@cpk.art.pl

16 (czwartek)
11.00  ▶ „Stanisławowa, Lwowa, Drohoby-
cza... Ormianie znani i zapomniani”. Prezen-
tacja Tomasza Kuby Kozłowskiego z Domu Spo-
tkań z Historią w Warszawie.
Wstęp wolny

19 (niedziela)
16.00 ▶ Spotkanie Wigilijne. Koncert kolęd  
i pastorałek w wykonaniu Eweliny Gawell  
i Andrzeja Piotrowskiego. (Bezpłatne wejściów-
ki do odbioru w KKS od 1 grudnia. Ilość miejsc 
ograniczona)

W KLUBIE KULTURY SENIORA
ul. PAWLIKOWSKIEGO 2, tel. 22 277 08 48 / 22 277 08 49
www.kkseniora.art.pl

Zapraszamy na zajęcia:
GIMNASTYCZNE (PILATES, JOGA, TAI CHI, AEROBIK, GIMNASTYKA KRĘGOSŁUPA), JĘZYKOWE  

(J. ANGIELSKI, J. FRANCUSKI, J. WŁOSKI, J. HISZPAŃSKI – ON LINE), MALARSTWO, ZAJĘCIA TEATRALNE

PUNKT INFORMATYCZNY  PON- ŚRODA 10-13—TEL 720-997-027


