Z A P R A S Z A
w dniu 17 grudnia 2017 r.
na wycieczkę do Krakowa
POCZUJ MAGIĘ ŚWIĄT - najlepiej na RYNKU w KRAKOWIE!
Już niedługo Krakowski Rynek Główny nabierze świątecznego klimatu. Od wielu lat
jednym z jego elementów są Targi Bożonarodzeniowe, będące doskonałą okazją nie tylko do
kupienia świątecznych wyrobów, ale także do wzięcia udziału w licznych wydarzeniach
towarzyszących. Targi Bożonarodzeniowe na Rynku Głównym w Krakowie zostały wyróżnione
w plebiscycie „Wielkie Odkrywanie Małopolski”.
Wieczorem zapraszamy Państwa do Sceny Pod Ratuszem – to przyczółek nowohuckiego
Teatru Ludowego w Starym Krakowie, w samym jego sercu, w piwnicach Ratusza na Rynku
Głównym. Proponujemy Państwu udział w spektaklu WSZYSTKO o KOBIETACH - to
napisana z matematyczną precyzją - oczywiście przez mężczyznę - sztuka o kobietach,
skonstruowana jak misterna układanka z puzzli. Jednak każda z bohaterek bardziej niż babą
jest tutaj człowiekiem. Ich losy i powodujące nimi uczucia subtelnie i dyskretnie ocierają się
o siebie, a one samie przeglądają się w sobie nawzajem, jak w tysiącu lustrach: matka i córki,
siostry, rywalki, najlepsze przyjaciółki, koleżanki z pracy i koleżanki z przedszkola z lalką
Barbie w objęciach oraz żywotne pensjonariuszki Domu Seniora. Wszystkie znalazły się w sieci
skomplikowanych relacji międzyludzkich.

Odjazd autokaru w dniu 17 grudnia 2017 r.:
z Sosnowca - ul. Będzińska 60 ( parking przy WNoZ )
z Katowic - ul. Bankowa 12 a ( parking przy WNS)

godz. 13.15
godz. 13.30

Świadczenia:




przejazd autokarem, ubezpieczenie
udział w przedstawieniu WSZYSTKO o KOBIETACH o godz. 19.00
Scena Pod Ratuszem (Rynek Główny 1) - czas trwania przedstawienia ok.1h 40 min.
powrót ok. 22.30

Całkowity koszt imprezy wynosi – 88 zł/os.
Dofinansowanie z funduszu socjalnego: uczestnikom przysługuje dofinansowanie z funduszu
kulturalno – rekreacyjnego zgodnie z obowiązującymi zasadami;
Dofinansowanie z funduszu ZNP: 10 zł dla członków ZNP i ich rodzin
Zapisy i wpłaty przyjmuje Sekretariat ZNP do dnia 28 listopada 2017 r.
Katowice, ul. Bankowa 12 a (tel. 32 – 359 –2049 lub 32 – 359 – 1640).
(Informacji o imprezie udziela kol. Iwona Kantorysińska nr telefonu: 32 – 2691 – 887)

40-007 Katowice, ul. Bankowa 12 tel./fax 32-359-20-49
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