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WYKŁADY 

07.03 godz. 17.00  koncert z okazji Dnia Kobiet w wykonaniu

Klaudii Karczmarz | „Za zdrowie Pań!"  

14.03 godz. 16:30 wykład | „Myślenie według nadziei. O ks.

Józefie Tischnerze." - Wojciech Bonowicz

28.03 godz. 16.30  Wykład + projekcja filmu | 

„Ekologia a ekoterroryzm", film pt. „Kobieta idzie na wojnę" 

reż. B. Erlingsson, Francja/Islandia/Ukraina, 2018, 101 min.

 

PONADTO

21.03.2022 - z cyklu „Spotkanie przy kominku" | wieczór

poetycki Juliana Pieńczaka pt. „Świat według Juliana"

10-12.03.2022 w ramach projektu „UTW dla społeczności"

warsztaty wyjazdowe dla kęckich wolontariuszy

01.03.2022 | godz. 6:00 | wyjazd do Rabki-Zdrój | udział w 

       „IX. Ogólnopolskiej Zimowej Senioriadzie na Podhalu" 

https://www.filmweb.pl/person/Benedikt+Erlingsson-281584
https://www.filmweb.pl/ranking/film/Francja/16
https://www.filmweb.pl/ranking/film/Islandia/27
https://www.filmweb.pl/ranking/film/Ukraina/52


kino seniora | cena biletu - 14 zł

23.03.2022 | godz. 11:00 | „Mój dług"
Dramat obyczajowy, reż. Denis Delić/Bogusław
Job, prod. Polska, czas trwania: 1 godz. 40 min

09.03.2022 | godz. 18:00 | „Ławeczka w słońcu" - spektakl

teatralny, cena biletu: 80 zł

12.03.2022 | godz. 18:00 | koncert zespołu Baciary,       

27.03.2022 | godz. 20:00 | stand-up Wiolki Walaszczyk,                       

 cena biletu: 45 zł                    

09.04.2022 | godz. 19:00 | „Miłosna pułapka" - spektakl teatralny,

cena biletu: 80 zł

zapowiedzi



WOLNOŚĆ
 

Wolność to słowo, które brzmi inaczej
dla tego kto jest wolny, a kto był tułaczem.

Żołnierz Polski krew przelał i życiem zapłacił
za Ojczyznę, za Wolność, Suwerenność naszą.

 
Co dla Ciebie człowieku dziś te słowa znaczą,
kiedy wchodzisz do domu zagoniony pracą?
Gdy w codziennym mozole jesteś umęczony,

trudno o wolne chwile, dla dzieci i żony.
 

Czy takiej dziś wolności pragniesz przyjacielu,
abyś zwycięskim krokiem doszedł do swych celów?

Zamiast prostej przyjaźni i więzi normalnych
szukasz doznań, emocji w świecie wirtualnym.

 
W imię wolności inni nam kierat stworzyli,
byśmy rzekomo wszyscy w dobrobycie żyli.

Mamy wyścigi szczurów oraz procedury,
świat zmienił swe oblicze, z nim wzorce kultury.

 
Pieniądz i lepsze życie często idą w parze,

niemniej dobro Ojczyzny nieśmy zawsze w darze.
Ponad wszelkie podziały i punkty widzenia,

bo życie zniewolone pozbawia myślenia.
 

Zatem drodzy Rodacy ważne to przesłanie:
Dbajmy o nasze dzieci i ich wychowanie,

w ich rękach dalsze losy, Ojczyzny przetrwanie.
Dziś dla nas wolną jesteś, daj im również Panie…

    
     Julian Pieńczak


