
GRUDZIEŃ 2022

1 (czwartek)
11.00 ▶ „Historia Teatru. Czesław Wołłejko – wybitna postać teatru 
polskiego”. Prowadzenie Tomasz Mościcki.
Czesław Wołłejko polski aktor filmowy, teatralny telewizyjny i 
radiowy, a także reżyser i wykładowca  w Państwowej Wyższej Szkole 
Telewizyjnej i Filmowej w Łodzi. Najbardziej znany z roli barona 
Krzeszowskiego w  serialu „LALKA” oraz sturmbannfurera Geibela 
w serialu „Stawka większa niż życie.” W filmie zadebiutował rolą 
Fryderyka Chopina pt „Miłość Chopina” rok 1951.
Wstęp wolny

4 (niedziela) 
16.00 ▶ „Pieśni ukraińskie.” Koncert w wykonaniu ukraińskiej 
artystki HALYNY TOPOROWSKIEJ. Bandurzystka, piosenkarka, 
kompozytorka. Podczas  koncertów gra na ludowym instrumencie 
ukraińskim – bandurce i śpiewa akompaniując sobie. W repertuarze 
usłyszymy ukraińskie pieśni i dumy, pieśni ukraińskich kompozytorów 
jak również własne kompozycje artystki.
Bilety: 5 zł (przedsprzedaż od 2.12.2022r)
17.00 ▶ Wernisaż wystawy malarstwa Krystyny Wiełłowicz - 
Jarkowskiej. Wstęp wolny 

5 (poniedziałek)
10.00 ▶ KLUB KOBIET KREATYWNYCH. „Ozdoby choinkowe”. 
Twórcze spotkania na których Panie mogą  zrobić coś z niczego.  
Prowadzenie Marta Augustynowicz.
Materiały: 10 zł  (zapisy  pod nr 22 277 08 48 do 2 grudnia)

6 (wtorek)
14.00 ▶ Gry planszowe (szachy, scrabble). Godzinna rozgrywka 
prowadzona przez Krzysztofa  Kudokasa. 
Wstęp wolny

7 (środa)
11.OO ▶ PODRÓŻE W NIEZNANE. „UNESCO w Ukrainie.” Prowadzenie 
Krzysztof Dworczyk.
Wstęp wolny

8 (czwartek)
11.00 ▶ KRESY DALEKIE I BLISKIE. „Mikołaj i drzewko pełne Kresów.” 
Prezentacja Tomasza Kuby Kozłowskiego z DSH w Warszawie. 
Wstęp wolny

17.00 – 20.00  ▶ WIECZOREK TANECZNY
Prowadzenie: dj Akordeonista Darek.
Bilety: 10 zł (przedsprzedaż biletów od 2.12.2022 r.)

11 (niedziela) 
16.00 ▶ Koncert Magdy Umer. 
Magda Umer - polska piosenkarka, wykonawczyni poezji śpiewanej, 
autorka recitali, dziennikarka, reżyserka, scenarzystka i aktorka. 
Artystce towarzyszyć będzie pianista - Wojciech Borkowski.
Bilety w cenie: 20 zł (przedsprzedaż 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:
- JĘZYKOWE / j. angielski  / j. francuski / j. włoski  - GIMNASTYCZNE /pilates, tai - chi, taniec, 

joga, gimnastyka dla kręgosłupa/ - MALARSTWO - ZAJĘCIA TEATRALNE

12 (poniedziałek)
11.00 ▶ „APETYT NA ZDROWIE.” Dietoterapia cukrzycy. Prowadzenie 
Katarzyna Sobolewska. Czym różni się cukrzyca typu I od cukrzycy 
typu II, jak powstaje cukrzyca typu II, parę słów o insulinooporności, 
dieta w leczeniu cukrzycy typu II. 
Wstęp wolny

13 (wtorek)
14.00 ▶ Gry planszowe (szachy , scrabble). Godzinna rozgrywka 
prowadzona przez Krzysztofa Kudokasa.
Wstęp wolny

14 (środa)
12.00 ▶ LUBIMY SZTUKĘ. „O BOŻYM NARODZENIU w sztuce.” 
Prowadzenie Katarzyna Białkowska – Cacko. Zbliżająca się Gwiazdka, 
to świetna okazja, aby zapoznać się z dziełami sztuki wielkich 
artystów, takich jak: Fra Angelico, Velazquez, Rembrandt czy El 
Greco. Boże Narodzenie, bowiem to tematyka, którą zajmowali się 
przez wieki najwięksi mistrzowie malarstwa. Podczas świątecznego 
spotkania z cyklu LUBIMY SZTUKĘ obejrzymy obrazy z różnych epok, 
z kręgu kultury chrześcijańskiej, nawiązujące tematycznie do Bożego 
Narodzenia (Zwiastowanie, Pokłon Trzech Króli, Pokłon Pasterzy).  
Zapraszamy na spotkanie z piękną, świąteczną i wzruszającą sztuką!
Wstęp wolny

15 (czwartek)
11.00 ▶ ,,Zacznij pisać’’ - warsztaty literackie. Prowadzenie Ewa 
Zelenay- dziennikarka, poetka, członek Zarządu Głównego Związku 
Literatów Polskich. 
Zapisy pod nr tel: 22 277 08 48 do 13 grudnia. 
Wstęp wolny

18 (niedziela)
16.00 ▶ KONCERT WIGILIJNY. Zapraszamy Państwa na opłatek 
wigilijny połączony z koncertem kolęd w wykonaniu uczniów szkoły 
muzycznej  w Warszawie prowadzonych przez Małgorzatę Machalską. 
W programie wspólne kolędowanie, dzielenie się opłatkiem. 
Wstęp wolny

19 (poniedziałek)
10.00 ▶ Klub Kobiet Kreatywnych. „Ozdoby na stół wigilijny. 
”Twórcze spotkania na  których Panie mogą zrobić coś z niczego. 
Prowadzenie Marta Augustynowicz. Materiały: 10 zł (zapisy pod nr 
tel. 22 277 08 48 do 17 grudnia, ilość miejsc ograniczona) 

20 (wtorek)
14.00 ▶ Gry planszowe (szachy, scrabble). Godzinna rozgrywka 
prowadzona przez Krzysztofa Kudokasa. 
Wstęp wolny
--------------------------------------------------------------------------


