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„AKTYWNI – POTRZEBNI – NA CZASIE”
Zajęcia edukacyjne dla seniorów

Spotkania projektowe
WRZESIEŃ 2019

niedziela

8
września

17.30

„Afisz kulturalny”
Teatr Variété, „Chicago”
„Literatura prosto z drukarni”

wtorek

17
września

11.00

Stanisław Łubieński,
„Dwanaście srok za ogon”
Prowadząca dr hab. Dorota Kozicka
„Poznaję Małopolskę”

środa

18
września

piątek

20
września

8.00

„Beskidzkim szlakiem”
całodzienna wycieczka edukacyjna
Szymbark – Bielanka - Łosie - Stróże
„Do dzieła” - warsztaty plastyczne

9.00

„Decoupage””
Prowadząca: Małgorzata Suder

„Kraków znany od podszewki”
piątek

20
września

12.00

Krakowskie wodociągi - zwiedzanie
Bielany ul. Księcia Józefa,
dojazd autobusami 109, 209, 219, 229, 239, 249, 259, 269.
Przystanek Wodociągi

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki
Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej
Osób Starszych na lata 2014-2020

środa

25
września

11.00

„Kraków, czyli encyklopedia stylów w pigułce
wykład z historii sztuki: Elżbieta Lang

„Kraków barokowy”
„Zdrowie na widelcu”

czwartek

26
września

13.00

„Kolorowa warzywna jesień”
Warsztaty kulinarne
Prowadząca: Maria Serek
„Afisz kulturalny”

piątek

27
września

Muzeum Czapskiego,
12.00

Oddział Muzeum Narodowego
ul. Piłsudskiego 12

wizyta z przewodnikiem

Warsztaty fotograficzne
wtorki i czwartki o 10.00 – 11.30, 3 - 19 września
6 spotkań, zajęcia w sali i w terenie,
(można przyjść z własnym aparatem)

Kursy komputerowe
„szyte na miarę”
Internet dla zawansowanych
wtorki – czwartki 9.00 – 10.30, 3 - 19 września
szczegółowe informacje w biurze

Udział we wszystkich zajęciach jest bezpłatny, obowiązują osobne zapisy na każde spotkanie.
Zapraszamy do udziału!
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