
MARZEC 2020. KREDENS POD OKNAMI  

Poniedziałek 2 marca  

godz.9.00-9.30 - ćwiczenia senioralne.9.00-10.30  konwersacje senioralne - rezerwacja przestrzeni. 

godz.17.00-18.30 - zajęcia robót ręcznych z szydełkiem przez świat - prowadzenie sąsiadka Edyta 
Szulc. Rezerwacja przestrzeni. 

godz.18.30-20.00 - przestrzeń   do udostępniania mieszkańcom na proponowane aktywności.  

(rezerwacja terminu trzy dni przed - kontakt na FB Kredens Pod Oknami). 

Wtorek 3 marca 

godz.17.00-19.00  - udostępnianie przestrzeni dla mieszkańców. 

Środa - 4 marca 

godz.9.00-9.30 - ćwiczenia senioralne.9.00-10.30 konwersacje senioralne - rezerwacja przestrzeni. 

godz. 17.00-18.00 udostępnienie przestrzeni.. 

godz.18.00-19.30 - godziny animacyjne. Gawędy z humorem- spotkanie senioralne - między  

pokoleniowe - Paryż, sztuka i marzenia. Podróże w wyobraźni.   

Piątek 6 marca 

godz.9.00-9.30 - ćwiczenia senioralne.9.-10.30 konwersacje senioralne - rezerwacja przestrzeni. 

godz.10.30-12.00 - montaż wystawy Kolor Jazz 

Sobota 7 marca    

godz.10.00-12.00 - MAMA i ja / tytuł roboczy/ Familijne spotkanie dla dzieci mam, dzieci i babć  

i dziadków. Spotkania w co drugą sobotę miesiąca. Udostępnianie przestrzeni. 

Sobota 7 marca 

godz.17.00-20.00 – IV wernisaż w Kredensie pod Oknami. KOLOR JAZZ – wystawa pasteli Anatola 

Karonia- portrety muzyków. Wieczór pamięci Michała Zduniaka – niedawno zmarłego perkusisty  

z naszego Osiedla. Jam Session - prowadzi muzycznie Bartosz Łęczycki wybitny  instrumentalista 

harmonijki ustnej i gitarzysta. 

Poniedziałek 9 marca 

godz.9.00-9.30 - ćwiczenia senioralne.9.00-10.30  konwersacje senioralne- rezerwacja przestrzeni. 

godz.17.00-18.30 - zajęcia robót ręcznych z szydełkiem przez świat-prowadzenie sąsiadka Edyta 

Szulc. Rezerwacja przestrzeni. 

godz.18.30-20.00 - przestrzeń   do udostępniania mieszkańcom na proponowane aktywności. 

(rezerwacja terminu trzy dni przed). 

Wtorek 10 marca  

godz.17.00-19.00 - udostępnianie przestrzeni dla mieszkańców bez kosztowy. 

Środa 11 marca 

godz.9.00-9.30 - ćwiczenia senioralne.9.00-10.30 konwersacje senioralne- rezerwacja przestrzeni 

godz.18.00-20.00? - spotkanie senioralne, temat do ustalenia - (diety – odżywianie itp.). 



Piątek 13 marca                                                                                                                                                                    

godz.9.00-9.30 - ćwiczenia senioralne.9.00-10.30 konwersacje senioralne- rezerwacja przestrzeni. 

Poniedziałek 16 marca                                                                                                                                                      

godz.9.00-9.30 - ćwiczenia senioralne .9.30-10.30 spotkanie senioralne. 

godz.17.00-18.30 - zajęcia robót ręcznych z szydełkiem przez świat-prowadzenie sąsiadka Edyta 

Szulc. Rezerwacja przestrzeni. 

godz.18.30-20.00 przestrzeń   do udostępniania mieszkańcom na proponowane aktywności.( 

rezerwacja terminu trzy dni przed). 

Wtorek 17 marca  

udostępnianie przestrzeni dla mieszkańców( rezerwowany dla grupy szachistów). 

godz.19.30-22.00 - planowane pierwsze spotkanie Dyskusyjnego klubu filmowego - dotacja 

zewnętrzna- termin możliwy do przesunięcia na 24 go marca. 

Środa 18 marca  

godz.9.00-9.30 - ćwiczenia senioralne.9.00-10.30 konwersacje senioralne- rezerwacja przestrzeni. 

godz.18.00-20.00 - koncert barda- z nurtu wyrosłego pod wpływem Jacka Kaczmarskiego - piosenki 

historyczne. ”Ścieżki wolności” Poeta, pieśniarz, historyk -Hubert Bojarski z gitarą. Godziny 

animacyjne. 

Piątek 20 marca 

godz.9.00-9.30 - ćwiczenia senioralne.9.00-10.30 konwersacje senioralne- rezerwacja przestrzeni. 

Sobota 21 marca                                                                                                                                                                                             

godz.10.00-12.00 - MAMA i ja zajęcia dla dzieci mam, dzieci i babć i dziadków. WIOSNA. Spotkania 

w co drugą sobotę miesiąca. Udostępnienie - rezerwacja. 

Poniedziałek 23 marca                                                                                                                                                      

godz.9.00-9.30 - ćwiczenia senioralne.9.00-10.30 konwersacje senioralne- rezerwacja przestrzeni. 

godz.17.00-18.30 - zajęcia robót ręcznych z szydełkiem przez świat-prowadzenie sąsiadka Edyta 

Szulc. Rezerwacja przestrzeni. 

godz.18.30-20.00 - przestrzeń   do udostępniania mieszkańcom na proponowane aktywności. 

(rezerwacja terminu trzy dni przed). 

Wtorek 24 marca                                                                                                                                                               

godz.17.00-19.00 - udostępnianie przestrzeni dla mieszkańców. 

Środa 25 marca 

godz.9.00-9.30 - ćwiczenia senioralne.9.00-10.30 konwersacje senioralne- rezerwacja przestrzeni. 

godz.17.00-18.00 - udostępnianie przestrzeni dla mieszkańców . 

godz.18.00-19.30 - spotkanie senioralne, temat do ustalenia. 

Piątek 27 marca 

godz.9.00-9.30 - ćwiczenia senioralne.9.00-10.30 konwersacje senioralne - rezerwacja przestrzeni. 

 



Poniedziałek 30 marca  

godz.9.00-9.30 - ćwiczenia senioralne.9.00-10.30 konwersacje senioralne- rezerwacja przestrzeni. 

godz.17.00-18.30 - zajęcia robót ręcznych z szydełkiem przez świat-prowadzenie sąsiadka Edyta 

Szulc. Rezerwacja przestrzeni. 

godz.18.30-20.00 - przestrzeń   do udostępniania mieszkańcom na proponowane aktywności. 

(rezerwacja terminu trzy dni przed). 

Wtorek 31 marca  

godz.17.00-19.00 - udostępnianie przestrzeni dla mieszkańców. 

 


