
Maj w Akademii Aktywnego Seniora

04.05.2017 (czwartek) godzina 18:00 Klub Delta ul. Racławicka 10
Klasyka kina. NOWY POCZĄTEK (USA 2016, czas 116 minut)                                
dla członków Akademii Aktywnego Seniora – bilet 5 zł

05.05.2017 (piątek) godzina 18:00 Klub Delta ul. Racławicka 10
Koncert. LOS TALIDOS – to pochodzący z Niemiec zespół salsowy, występujący
 w międzynarodowej obsadzie, prezentujący taneczne latynoamerykańskie rytmy  
 i melodie rodem z Karaibów – wstęp wolny

19.05.2017 (piątek) godzina 11:00 Klub Delta
Zbiórka przy Klubie Delta ul. Racławicka 10

Spacer z Kijkami. Spacer dla osób, które nie biorą udziału w wycieczce do Wrocławia. Trasa 
o charakterze rekreacyjno – krajoznawczym, prowadząca przez tereny Parku Leśnego Zdroje i 
Puszczy Bukowej, urozmaicona terenowo. W trakcie wędrówki interesujące fakty związane z 
okolicą. Odwiedzimy m. in. Ogród Pamięci Dietricha Bonhoeffera - wybitnego teologa i 
antynazisty, który prowadził w tym miejscu seminarium; opowiemy też o mieszczących się 
niegdyś w Zdrojach fabryce cementu Stern czy kopalni kredy na obszarze dzisiejszego jeziora 
Szmaragdowego. Czas trwania około 3 godzin.

25.05.2017 (czwartek) godzina 18:00 Klub Delta ul. Racławicka 10
Klasyka kina. CHARLIE CHAPLIN – NAJWIĘKSZY GENIUSZ HISTORII KINA DZISIEJSZE 
CZASY (USA 1936, czas 87 minut) dla członków Akademii Aktywnego Seniora – bilet 5 zł

26.05.2017 (piątek) godzina 11:00 na rogu ulic Bogumińskiej i Hożej,
przed budynkiem zespołu szkół. 

Spacer z Kijkami. Podczas kolejnego spaceru krajoznawczego, zapoznamy się z historią 
dwóch północnych dzielnic Szczecina – Żelechowej i Golęcina. Rejony te zostały w bardzo 
znacznym stopniu zniszczone w trakcie drugiej wojny światowej. Podczas naszego spaceru 
zobaczymy co zostało z przedwojennej zabudowy, opowiemy też o interesujących obiektach, 
które nie dotrwały do naszych czasów. Na trasie naszego spaceru znajdą się takie obiekty jak 
dawny ratusz, kościoły pw. Lutra (nieistniejący) i NMP Nieustającej Pomocy, olejarnia, stare 
cmentarze przy ul. Ostrowskiej i Strzałowskiej czy też miejsce po dawnym pałacu rodziny 
Tillbeinów, będącego niegdyś pierwszym salonem Szczecina. Czas trwania około 3 godzin.

10.06.2017 wyjazd na Senioralia do Świnoujścia
Szczegóły i zapisy od 8 maja u koordynatora ASS – Sylwia 602 618 371

18.06.2017 wycieczka RUGIA – malownicze kurorty i złociste plaże
Szczegóły i zapisy od 8 maja u koordynatora ASS – Sylwia 602 618 371
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