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30 października w Bibliotece publicznej Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, przy ulicy  Św. Wincentego 
85 odbył się wernisaż wystawy „Moja pasja Moje hobby”. 

 

 

Anna Kuczyńska  Przewodnicząca  koła serdecznie powitała wszystkich obecnych słowami: ”Wszyscy 
mamy marzenia, które nie do końca możemy zrealizować, problemy, których nie możemy rozwiązać. Jest 
w nas  tyle wątpliwości, rozterek i tęsknot. Wszyscy w pewnym sensie jesteśmy imigrantami, szukającymi 
swojego wymarzonego domu. On istnieje – odnaleźć  go można w swojej pasji, w swoim hobby.    

Swoje prace plastyczne wystawiło 12 osób, członków naszego koła. 

Zaprezentowali  oni swoje  obrazy ,rzeźby w drzewie, korze i figurki z korzeni, tkaniny haftowane różnymi 
technikami i dzianiny. 

Swoje talenty wokalne ujawnili;  T. Witanowska, T. Kowalczyk i D. Brzozowski. 

Piękne wiersze zadedykowali nam  autorzy wierszy z grupy poetyckiej „Akant” 

Tematem wiodącym spotkania była jesień , ta za oknem i jesień życia. 

Anna Kuczyńska wręczyła wszystkim autorom prac plastycznych pamiątkowe listy gratulacyjne. Uznanie 
dla organizatorów i podziw dla twórców wyraził wiceburmistrz Krzysztof Mikołajewski. 

Dyrektor biblioteki Danuta Jankowska  przyjęła nas bardzo serdecznie  i wyraziła zadowolenie z 
dotychczasowej  współpracy. 



Oprócz talentów plastycznych członkowie koła ujawnili również swoje talenty kulinarne, był domowy tort 
i wiele innych przysmaków. 

Frekwencja była zadawalająca, wystawę odwiedziło 62 osoby. 

5 listopada uczestniczyliśmy w Koncercie Patriotycznym w Urzędzie Dzielnicy Warszawa – Targówek. 

Wśród wykonawców byli dwaj członkowie naszego Koła. 

14 listopada odbyło się Walne zebranie Członków dla wyboru delegatów na zjazd rejonowy. 

Wybraliśmy trzech delegatów. 

 

W dalszej części zebrania , z okazji Święta Niepodległości ,dla  upamiętnienia i hołdu tysięcy ofiar 
ludzkich, wysłuchaliśmy wspaniałego koncertu w wykonaniu artystów amatorów  przy akompaniamencie 
J. Greke.  

 

Była też okazja uczcić jubileusze urodzinowe  członków. Było ”sto lat” dla jubilatów,  słodkie upominki i 
miłe słowa od Przewodniczącej.  Jubilaci przygotowali pyszny poczęstunek. Było słodko i przyjemnie. 

 

18 listopada korzystając z 
zaproszenia Burmistrza Dzielnicy 
Targówek m.st. Warszawy, 
wysłuchaliśmy wspaniałego koncertu 
„Targówek Elsnerowi” w wykonaniu  
Orkiestry Kameralnej im. Józefa 
Elsnera pod dyrekcją Bolesława Szulii 
mieszkańca naszego osiedla Zacisze. 

Wystąpił także kwartet „Fuerte 
String Quartet. Wielką niespodzianką 
dla melomanów jazzu był występ 
zespołu „Dixie Warsaw Jazzmen”. 

 



19 listopada byliśmy w DK ”Świt” na koncercie piosenek Włodzimierza Wysockiego i Bułata Okudzawy. 

20 listopada obchodziliśmy Dzień Seniora  u „Wedla”. W pijalni czekolady, przy filiżance gorącej 
czekolady, pysznych lodach i ufundowanej przez Zarząd , słodkiej niespodziance dowiedzieliśmy się o 
historii marki „Wedel” i wielu ciekawostkach kolejnych etapów rozwoju fabryki. 

 

 

 

2 grudnia wybieramy się do DK „Świt”, na Koncert mikołajkowy w wykonaniu Reprezentacyjnej Orkiestry 
Wojsk Lądowych. 

3 – 9 grudnia uczestniczymy w Festiwalu Filmoteki Europejskiej FE Fest 2012 nawiązującym do 
Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej.  

8 – 9 grudnia Kraków Przedświąteczny – organizujemy wycieczkę do Krakowa i Bochni. 

16 grudnia wysłuchamy  koncertu kolęd z całego świata. 

17 grudnia Zarząd Koła przygotowuje spotkanie opłatkowe członków i zaproszonych Gości. 

 

 


