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2 (niedziela)
16.00 „Recytacja - prowokacja. Łączą się ludzie w stada”. Koncert w wykonaniu
Piotra Brymasa i Daniela Gałązki.
Bilety: 5 zł (przedsprzedaż biletów w KKS).
Daniel Gałązka swoją działalność muzyczną zaczął w połowie lat 90. Jest laureatem
wielu festiwali piosenki poetyckiej i studenckiej.
Piotr Brymas poeta, autor tekstów, autor wierszy dla dzieci, rzeźbiarz, ceramik. Debiutował w 1995 r. w „Magazynie Literackim”. Współzałożyciel i prowadzący Scenę
Kabaretową „Świeżo Malowane”. Autor książek poetyckich: m.in: „Świat Odległości”
(2015 r.)
3 (poniedziałek)
10.00 KLUB KOBIET KREATYWNYCH. Prowadzenie: Marta Augustynowicz. „Batik”.
Twórcze spotkania na których Panie mogą zrobić coś z niczego.
Materiały: 15 zł. Zapisy pod nr tel. 22 277 08 48;
ilość miejsc ograniczona.
Co to jest batik i jak się go robi? W skrócie to malowanie woskiem po tkaninie, a następnie farbowanie jej na różne kolory. Efekty bywają bajkowe. Nakładany podczas
batikowania wosk zapobiega wnikaniu farby w materiał, więc pokryty nim obszar nie
zmienia koloru
5 ( środa)
11.00 APETYT NA ZDROWIE. Dieta w chorobach tarczycy: niedoczynności i Hashimoto. Prowadzenie: Katarzyna Sobolewska.
Wstęp wolny.
Czym jest Hashimoto, diagnostyka niedoczynności tarczycy, objawy niedoczynności
tarczycy, higiena przyjmowania lewo tyroksyny - to kilka z zagadnień, które poruszone zostaną podczas tego spotkania.
6 (czwartek)
11.00 HISTORIA TEATRU. „O Barbarze Ludwiżance i Władysławie Hańczy” opowiada opierając się na archiwalnych materiałach radiowych TOMASZ MOŚCICKI - krytyk
teatralny. Wstęp wolny.
Barbara Ludwiżanka - żona Władysława Hańczy. Do końca życia stała w cieniu wybitnego męża. Była kochana przez krytyków i uwielbiana przez publiczność. Mimo
ogromnego talentu nigdy nie udało się jej zdobyć sławy na miarę ukochanego męża.
Władysław Hańcza wybitny polski aktor ,reżyser, dyrektor teatru, pedagog w warszawskiej PWST. Zagrał Janusza Radziwiłła w Potopie (1974r) w ,,Nocach i dniach”,
Borynę w Chłopach (1970r). W trylogii Sylwestra Chęcińskiego ,,Sami swoi” , „Nie ma
mocnych” , „Kochaj albo rzuć”. Związany był przez wiele lat z Teatrem Polskim w Warszawie.
9 (niedziela)
16.00 „Najdalsze”. Koncert duetu Adam Tkaczyk i Anny Tkaczyk.
Bilety: 5 zł (przedsprzedaż biletów od 3 października).
Usłyszymy piosenki z autorską muzyką do wierszy poetów: Konstantego Ildefonsa
Gałczyńskiego, Jonasza Kofty, Anny Aschenbach, Włodzimierza Jasińskiego, Michała
Glinki oraz umiejętnie dodane piosenki z repertuaru innych artystów - sprawdzone
polskie hity (np. Czas jak rzeka, Spacer dziką plażą, Chodź polmaluj mój świat i inne).
Mądre, poetyckie słowo podkreślone akompaniamentem gitary dominuje podczas
koncertu, a ciepły dźwięk skrzypiec dodaje piosenkom wyjątkowego charakteru i nutki nostalgii. Występ okraszony jest odpowiednio dobranym słowem, delikatnym żartem i lekko poprowadzoną konferansjerką.
10 (poniedziałek)
12.00 PAŹDZIERNIK MIESIĄCEM WALKI Z RAKIEM.
„KOCHAM ŻYCIE” film ZBYSZKA GAJZLERA.
Wstęp wolny.
Pokaz filmu oraz spotkanie z reżyserem. Film opowiadający o kobiecie zmagającej się
z rakiem piersi. Dokument połączony z fabułą.
Opinie publiczności: „Uważam, że kręcąc ten film pomógł Pan wielu kobietom powrócić do pełnej sprawności psychicznej po ciężkim doświadczeniu jakim jest choroba
nowotworowa. Film ogląda się z wielkim zainteresowaniem, wzruszeniem i podziwem
dla bohaterki. Jest nakręcony w ciepłej, przyjaznej atmosferze” pisze Pani Anna „Pana
dokument jest niezwykły, porusza temat relacji chorej z bliskimi i z Bogiem. Dziękuje
że podejmuje Pan niepopularny, marginalny temat dotyczący nas wszystkich” opinia
Pani Joanny.

12 (środa)
11.00 PODRÓŻE W NIEZNANE . „UNESCO w Czechach”.
Prowadzenie: Krzysztof Dworczyk
Wstęp wolny.
13 (czwartek)
11.00 „Od Potockiego do Piłsudskiego i Fedeckiego.
Charków pełen Polaków”. Prezentacja Tomasza Kuby Kozłowskiego z Domu Spotkań
z Historią.
Wstęp wolny.
17.00 - 20.00 WIECZOREK TANECZNY .
DJ Akordeonista Darek
Bilety: 10 zł.
16 (niedziela)
16.00 Mateusz Stryjecki i Andrzej Tomanek - ,,Piosenka literacka,,.
Bilety: 5 zł (przedsprzedaż biletów od 3 października).
17 (poniedziałek)
11.00 Dyskusyjny Klub Filmowy. „James Steward i Robert Mitchun . Dwie twarze
Ameryki” Prowadzenie: Krzysztof Prymek
Wstęp wolny.
JAMES STEWARD amerykański aktor filmowy i teatralny należący do grona najbardziej cenionych, utytułowanych i najwybitniejszych gwiazd w historii amerykańskiego kina. Jedna z legend i ikon okresu „Złotej ery Hollywood”
ROBERT MITCHUN - amerykański aktor, producent filmowy, autor , poeta, kompozytor i piosenkarz. Zyskał sławę grając w kilku klasycznych filmach noir, a jego gra aktorska jest powszechnie uważana za prekursora antybohaterów rozpowszechnionych
w filmie w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych.
19 (środa)
10.00 AKADEMIA SŁYSZENIA. Jeśli czujesz, że nie słyszysz, telewizor ustawiasz coraz
głośniej, znajomi mówią do Ciebie głośniej to zapraszamy na spotkanie z protetykiem
słuchu, który podpowie gdzie w takiej sytuacji należy się udać.
Wstęp wolny.
12.00 LUBIMY SZTUKĘ. „Witajcie w świecie sztuki”. Zapraszamy na spotkanie ze
sztuką i jej historią!
Prowadzenie: mgr historii sztuki Katarzyna Białkowska – Cacko.
Wstęp wolny.
Podczas pierwszego spotkania popatrzymy jak zmieniała się sztuka przez wieki i tysiąclecia. Powędrujemy przez epoki - od prehistorii po czasy dzisiejsze. Zastanowimy
się co jest dla nas ciekawe a co mało interesujące w dziejach sztuki? Poszukamy odpowiedzi na pytania: czym jest sztuka i po co ją tworzymy?
23 (niedziela)
16.00 „Nie tylko Czerwone Gitary”. Koncert Tomasza Krzymińskiego.
Bilety: 5 zł (przedsprzedaż od 3 października).
W repertuarze: Skaldowie, Piotr Szczepanik, Ewa Demarczyk
24 (poniedziałek)
10.00 KLUB KOBIET KREATYWNYCH. WIĄZANKI NAGROBNE. Prowadzenie: Marta
Augustynowicz. Twórcze spotkania na których Panie mogą zrobić coś z niczego.
Materiały: 15 zł.
Zapisy pod nr tel. 22 277 08 48; ilość miejsc ograniczona.
27 (czwartek)
11.00 „Zacznij pisać” – warsztaty literackie. Prowadzenie Ewa Zelenay - dziennikarka, poetka. Członek Zarządu Głównego Związku Literatów Polskich.
Wstęp wolny.
17.00 - 20.00 WIECZOREK TANECZNY .
DJ Akordeonista Darek
Bilety: 10 zł.

Zapraszamy na zajęcia:

- JĘZYKOWE / j. angielski / j. francuski / j. włoski - GIMNASTYCZNE /pilates, tai - chi, taniec,
joga, gimnastyka dla kręgosłupa/ - MALARSTWO - ZAJĘCIA TEATRALNE

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

