
                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU 

Dom Kultury w Kętach 

ROK AKADEMICKI 2019/2020 

 

 

 

styczeń 2020 



     17.01 godz. 17.00 – wyjazd do Teatru Polskiego    

 20.01  godz. 16.30 – wstęp wolny/ sala widowiskowa   

    27.01 godz. 17.00  - prelekcja pt.: „Dlaczego warto być 

optymistą?”  

 

WYKŁADY 

 

 

 

wykład pt.: „Kultura żydowska w kalendarzu świat żydowskich” / wykładowca: 

Dorota Wiewióra  

 

 

wyjazd do Teatru Polskiego „Człowiek z La Manczy” ( przeniesiony z 13.12) 

  

  

 

prelekcja pt.: „Bezpieczny senior” połączona z rozdaniem odblasków/ 

Komenda Powiatowa Policji w Oświęcimiu  

Projekcja filmu „Spór o tron – ekranizacja legendy o powstaniu Kęt” oraz 

spotkanie z twórcami filmu.  

                                                                                               

 

 

 

Prelekcja połączona z projekcją filmu „Pełnia życia”/ biograficzny/ prod. W. 

Brytania/ reż. Andy Serkis 

    

ZAJĘCIA FAKULTATYWNE 

Gimnastyka  50+  

wtorki godz. 10.00, 11.00, czwartki godz. 10.00, 11.00, piątki godz. 11.00/ sala 120 

Gimnastyka  70+ - wtorki  godz. 12.30, czwartki godz. 12.30/ sala 120 

Pilates  - poniedziałki godz. 11.00/ sala 120 

Joga - poniedziałki godz. 10:00, piątki godz. 10.00/ sala 120 

Zumba - środy godz. 10.30/ sala 120 

Zajęcia taneczne - wtorki godz. 14.30/ sala 120 

Sekcja rękodzieła - poniedziałki godz. 14.00/ pawilon 

Zajęcia plastyczne - wtorki godz. 16.00/ pawilon 

Zajęcia wokalne - poniedziałki godz. 9:00/ sala 111 

j. angielski – poniedziałki godz. 11:30, czwartki godz. 8.20 i 10.00 / sala 108 

Tenis stołowy – wtorki godz. 8.30/ sala 111 

Sekcja Taroka – czwartki godz. 16.30/ sala studyjna lub 121 

Aqua Aerobic – wtorki godz. 14.30/ basen (zmiana z godz. 12.30) 
 

 

    13.01 godz. 16.30 – wstęp wolny/ sala widowiskowa  



31.01 godz. 18.30 – Koncert Wiedeński/ CENA BILETU: 75 zł (bilety 

można zakupić w pok. nr 2 DK lub na www.kupbilecik.pl) 

 

12.01 – Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy  

 

8.01 i 22.01 o godz. 12.00 – spotkanie Sekcji Kulinarnej (grupa I)/ 

sala klubowa 

 

 9.01 i 23.01 o godz. 12.00 – spotkanie Sekcji Kulinarnej (grupa II)/ 

sala klubowa 

 

 

16.01 godz. 18.00 – Spotkanie w Klubie Obieżyświatów/cena biletu: 

10 zł  

 

OERTA WYDARZEŃ 

 

KINO SENIORA/ CENA BILETU: 12 ZŁ 

Last Christmas - 07.01 godz. 11.00 (wtorek)/ komedia romantyczna, prod. USA/W. 

Brytania/ reż. Paul Feig, czas trwania: 102 min  

Kate to pechowa dziewczyna pracująca jako asystentka Świętego Mikołaja w londyńskim 

domu towarowym. Kiedy poznaje Toma, jej życie zaczyna się zmieniać na lepsze. 

Futro z misia - 15.01 godz. 11.00/ komedia, prod. Polska, reż. Michał Milowicz, 

Kacper Anuszewski, czas trwania: 110 min 

Boss podhalańskiej mafii, o wiele mówiącej ksywie Nerwowy jest wściekły. To akurat w 

jego przypadku normalne, bo facet z natury nie jest oazą spokoju, ale tym razem ma 

naprawdę dobry powód. Jego ludzie podczas brawurowej akcji ukradli z komisariatu w 

Tczewie 120 kilogramów ziołowej herbatki. Po cholerę gangsterom ziołowa herbatka? No 

właśnie. W policyjnym magazynie miała być marihuana, ale ktoś ubiegł zakopiańskich 

zakapiorów i zwiał z towarem 

Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa - 29.01 godz. 11.00/ 

sensacyjny, prod. Polska, reż. Maciej Kawulski, czas trwania: 140 min 

Film o przyjaźni i miłości w czasach, w których pozwolenie sobie na emocje może okazać 

się tragiczne w skutkach. W życiu Bohatera liczą się tylko dwie osoby – najbliższy przyjaciel 

i ukochana kobieta, a światem jego interesów rządzi przemoc. Akcja filmu zaczyna się w 

latach 70-tych – już wtedy młody Bohater wie, że adrenalina smakuje bardziej niż mleko w 

proszku.     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Staropolskim obyczajem, gdy w Wigilię gwiazda wstaje,  

Nowy Rok zaś cyfrę zmienia, wszyscy wszystkim ślą życzenia.  

Przy tej pięknej sposobności i my życzymy Wam,  

By magiczna moc wigilijnego wieczoru przyniosła  spokój i radość. 

Niech każda chwila Świąt Bożego Narodzenia żyje własnym pięknem, 

a Nowy Rok obdaruje Was pomyślnością i szczęściem. 

Najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia! 

 

Życzą 

Dyrektor i pracownicy  

Domu Kultury w Kętach 

 


