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Niemiecko - Polskie Towarzystwo Gütersloh  Stowarzyszenie zarejestrowane

TERMINY / IMPREZY

Program drugiej połowy roku 2018  - ogłoszenie  (zmiany zastrzeżone)

Czytanie dla dzieci w języku polskim (Biblioteka Miejska), od 6.09.18, w każdy pierwszy czwartek w miesiącu, o godz. 
16.30 

Grupy dla matek z dziećmi (nauka j. niemieckiego dla matek, j. polski (w formie zabawy) dla dzieci, Gütersloh - 
Blankenhagen, Dom Parafialny Heilige Familie, w każdą sobotę od godz. 10.00. 

Spotkania dla stałych gości, nieco "młodszych doroslych", w każdy pierwszy piątek w miesiącu, miejsce spotkań będzie 
jeszcze podane do wiadomości

Grupa Seniorów, willa tzw. Volkshochschule ("Uniwersytet Ludowy"), Gütersloh, 1 X w miesiącu, zawsze w ostatni 
piątek, od godz. 16.00

Forum piątkowe - Okrągły stół

prowadzenie / prezentacja Dr. Nübel: głowny temat - zdrowie psychiczne migrantów z Polski - dyskusja na podium
(28.09.18) i (23.11.18)

prowadzenie / prezentacja Dr. Sawicki: runda dyskusyjna na rożne tematy społeczne, kulturalne lub historyczne, które 
będą podane wcześniej  (26.10.18)

Miejsce imprez: Volkshochschule Gütersloh (tzw. "Uniwersytet Ludowy"), w ostatni piątek miesiąca; o godz. 18.00

Dalsze planowane imprezy:

Gütersloh International dnia 15.09.18, uczestnictwo w formie stanowiska (polskie specjały kulinarne) Niemiecko - 
Polskiego Towarzystwa Gütersloh

"Wojna nie ma w sobie nic z kobiety" - Przedstawienie teatralne Joanny Staneckiej; przy współpracy z VHS i 
Placówki Równości Szans Kobiet, 09.11.18 o godz. 18.00 

Impreza z okazji 100-letniej niezależności Polski, 11.11.18, uroczystość w VHS Gütersloh z uroczystym wykładem, 

koncertem, wystawą sztuki i finałem przy konsumpcji pieczeni z gęsi

Mikołaj dla dzieci, 06.12.18, miejsce i czas imprezy będą jeszcze podane do wiadomości 

Polskie zwyczaje i tradycje w okresie Bożego Narodzenia, opowieści, gotowanie, miłe spędzanie czasu, dnia 6.12.18, 
VHS

Polska msza Wigilijna / Pasterka z opłatkiem, 24.12.18 o godz. 24.00 w parafii St. Thaddäus, Verl - Sürenheide

Projekcja filmu "Loving Vincent" w kinie BAMBI Gütersloh, termin będzie podany w prasie

Proszę też odwiedzić naszą stronę Facebook i naszą głowną stronę internetową pod www.dplg-guetersloh.de


