Plan pracy TUTW w Zgorzelcu
semestr jesienno-zimowy 2014/ 2015 r.
PAŹDZIERNIK 2014
Hasło miesiąca: „Relatywizm – nic nie jest takie samo… ”
Wykłady
TEMAT
PROWADZĄCY
Wykład inauguracyjny:
lek. med. Piotr Płaza specjalista
„Profilaktyka chorób
neurolog
naczyniowych mózgu”
„Moja prawda, twoja prawda, jego mgr Bogdan Szarawaraprawda…- relatywizm na co
psycholog terapeuta
dzień”
„Czy zawsze mam rację?”
Rafał Gronicz- Burmistrz
Miasta Zgorzelec,
Renata Burdosz -rzecznik
Urzędu Miasta Zgorzelec
„Mikro- i makroelementy
mgr Izabela Potrzebowskaw naszej diecie ”
Kniaziuk-specjalista dietetyk

MIEJSCE
MDK

DATA i GODZ.
08.10.2014
godz. 11:00

MDK

15.10.2014
godz.14:30

MDK

22.10.2014
godz. 11:00

MDK

29.10.2014
godz. 16:00

MDK

09.10.2014
godz.11:00

MDK

16.10.2014
godz. 11:00
23-25.10.2014

Warsztaty
„Miejski Dom Kultury –dzisiaj,
wczoraj i przedwczoraj”

Barbara Szutenbach –
specjalista ds. współpracy
transgranicznej
„Wstęp do psychologii
mgr Zofia Śliwińska –
poznawczej cz. 1”
psycholog
Wycieczka do Krakowa , Wieliczki i Wadowic

…z literaturą na wielkim ekranie w kinie PoZa NoVa – film „Potop Redivivus”nowa wersja znakomitego „Potopu” Jerzego Hoffmana.
…autorskie z Andre Rudolphem niemieckim poetą i tłumaczem.
…Zgorzeleckie Spotkania z Teatrem - w programie zatytułowanym ZOO koncert w całości wypełniony piosenkami Agnieszki Osieckiej w wykonaniu
Katarzyny Groniec.
…w kinie PozaNowa na filmie „Sierpniowe niebo. 63 dni chwały” dokumentalisty
Ireneusza Dobrowolskiego z cyklu „Pamiętamy...”.
…w Galerii MDK, na wystawie fotograficznej „Powstanie Warszawskie w 70-tą
rocznicę”.
…w galerii „Nadole” MDK z pracami plastycznymi Mariana Lorki
pt. „Słomą malowane”.
…na koncercie charytatywnym „Motyle”, min. z laureatami tegorocznego
konkursu powiatowego „Talenciarz 2014” oraz festiwalu talentów „Talenciarz
Gimnazjalista”) połączonym z aukcją i zbieraniem datków na leczenie
i rehabilitację chorych dzieci.
…na
wystawie fotograficznej „Powstanie Warszawskie w 70-tą rocznicę”
Tu musimy być…
zorganizowanej przez Bibliotekę Miejską, w MDK 9 października.
…na wystawie prac plastycznych Mariana Lorki pt. „Słomą malowane”,
w galerii „Nadole” MDK 9 października.
…na spotkaniu z literaturą na wielkim ekranie w kinie PoZa NoVa – film „Potop
Redivivus”, 15 października.
…na koncercie charytatywnym „Motyle”, w MDK 16 października.

Spotkanie …

Wyprawa do…

…na spotkaniu autorskim z Andre Rudolphem, w Domu Jakuba Böhme
w Zgorzelcu 24 października.
…na koncercie Katarzyny Groniec, w MDK 26 października.
…na seansie w kinie PoZa NoVa, film „Sierpniowe niebo. 63 dni chwały”,
27 października.
…Krakowa i najważniejsze punkty tej wyprawy to: Dzielnica Żydowska, Stare
Miasto, Barbakan, Bramę Floriańską, Rynek i Ratusz, Kościół Mariacki, Sukiennice. Droga Królewska do Wzgórza Wawelskiego, do Katedry, Grobów Królewskich, na Zamek Królewski, do Reprezentacyjnych Komnat Królewskich, Dama z
Gronostajem na czasowej wystawie, Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej oraz
Spektakl teatralny „Prawda” w teatrze Bagatela.
W programie również zabytkowa kopalnia soli w Wieliczce i w Wadowicach dom rodzinny Jana Pawła II.

LISTOPAD 2014r.
Hasło miesiąca: „ Od … do…”
Wykłady
TEMAT
„Duże – małe”

PROWADZĄCY
mgr Adam Bogacki

MIEJSCE
MDK

„Puste – pełne”

mgr Adam Bogacki

MDK

cd, „Nomen omen”

mgr Bogdan Szymański

Liceum Ogólnokszt.

im.Śniadeckich
cd.„Mikro- i makroelementy
w naszej diecie ”

mgr Izabela PotrzebowskaKniaziuk

ZSP im.E.Plater
ul.Francuska

mgr Małgorzata Fornagiel

Szkoła Muzyczna

DATA i GODZ.
05.11.2014
godz. 11:00
12.11.2014
godz.11:00
19.11.2014
godz. 11:00
26.11.2014
godz. 16:00

Warsztaty
„Wysokie – niskie”

06.11.2014
godz.11:00
Liceum Ogólnokszt.
„Wstęp do psychologii
mgr Zofia Śliwińska –
13.11.2014
poznawczej cz. 2”
im.Śniadeckich
psycholog
godz. 11:00
„Moja prawda, twoja prawda, jego mgr Kinga Hartman
MDK
20.11.2014
prawda…”
godz. 11:00
„Jak to robią pszczoły?
Marek Przybysz
MDK
27.11.2014
godz. 11:00
Tu musimy być… …na spektaklu pt. „Tuwim liryczny i nie tylko”, w MDK 8 listopada.
…na „Wspólnym śpiewaniu” pieśni patriotycznych, w MDK 11 listopada.
…na wystawie książek niepodległościowych w MDK 11 listopada.
…na spotkaniu z cyklu Zaduszki Poetyckie – „Pamięci Haliny
Poświatowskiej”, w MDK 12 listopada.
…na spektaklu pt. „Romanca", w MDK 15 listopada.
…na Wieczorze Muzyczno-Poetyckim pt. „Pamiętamy, w Szkole Muzycznej
25 listopada.
…na wernisażu wystawy pt. „Kwiaty w malarstwie”, w klubie AFIRMACJA 27
listopada.
…na spektaklu pt. „Grace i Gloria", w MDK 27 listopada.
…na seansach w kinie PoZaNoVa „Jeziorak” 11 listopada, „Joe” 26 listopada.
…na „Wspólnym śpiewaniu” pieśni patriotycznych w ramach obchodów
Spotkanie ...
Święta Niepodległości z chórem zgorzeleckiej szkoły muzycznej oraz solistami
i instrumentalistami.

Wyprawa...

…na wystawie książek niepodległościowych przygotowanej przez Miejską
Bibliotekę Publiczną w Zgorzelcu.
…w kinie PozaNova na filmie „Jeziorak” w reż. Michała Otłowskiego.
…w kinie PozaNova na filmie „Joe” w reżyserii Davida Greena z gwiazdorskim
udziałem Nicolasa Cage'a oraz Tye Sheridan i Adriene Mishler.
…na wernisażu wystawy pt. „Kwiaty w malarstwie”, którą przygotowali dorośli
artyści skupieni wokół pracowni plastycznej „Pod kopułą”.
…„Zgorzeleckie Spotkania z Teatrem”:
• spektakl pt. „Tuwim liryczny i nie tylko” –utwory wybitnego poety Juliana
Tuwima w interpetacji Piotra Machalicy i Piotra Borowego.
• spektakl pt. „Romanca" Jacka Chmielnika, w wykonaniu: Magdaleny
Walach, Marcela Wiercichowskiego i Pawła Okraski.
• spektakl pt. „Grace i Gloria", w znakomitej obsadzie - Stanisława Celińska,
Lucyna Malec.
…z cyklu Zaduszki Poetyckie–„Pamięci Haliny Poświatowskiej”; gość
spotkania Kalina Błażejowska, dziennikarka „Tygodnika Powszechnego”,
autorka wydanej w tym roku biografii Poświatowskiej Uparte Serce.
…II Zamkowe Spotkania z Historią, Zamek Czocha. Min. wystawa „Enigmaodszyfrować zwycięstwo” i gość specjalny Marek Grajek-kryptolog, dziennikarz.
…Wieczór Muzyczno-Poetycki pt. „Pamiętamy” w wykonaniu pedagogów i
uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej w Zgorzelcu poświęcony nauczycielom
i pracownikom szkoły, którzy odeszli.
…na II Zamkowe Spotkania z Historią, Zamek Czocha; a tam min. wystawa
„Enigma-odszyfrować zwycięstwo” i gość specjalny Marek Grajek-kryptolog,
dziennikarz, 8 listopada .

GRUDZIEŃ 2014r.
Hasło miesiąca: „6 grudnia to Dzień Aniołów”
Wykłady
TEMAT
PROWADZĄCY
Czas relaksu, relaksu to czas…
lek. med. Ewa Motyka
Joga dla seniora.
Zapomniana sztuka pisania listów mgr Ewa Szymańska
Święta – słodko, smacznie ale
zdrowo.

mgr Izabela PotrzebowskaKniaziuk

MIEJSCE
MDK
MDK
ZSP im.E.Plater
ul.Francuska

DATA i GODZ.
03.12.2014
godz. 11:00
10.12.2014
godz. 11:00
17.12.2014
godz. 16:00

Warsztaty
Liceum Ogólnokszt.
mgr Zofia Śliwińska –
04.12.2014
im.Śniadeckich
psycholog
godz.11:00
ZSP im.E.Plater
Przedstawiciel Związku
11.12.2014
ul.Francuska
Hodowców Gołębi
godz. 11:00
Zarząd TUTW
Przyjazne miejsce
18.12.2014
i Grupa Teatralna
godz. 11:00
…na seminarium pt."Biuro Innowacji społecznych czyli jak skutecznie wspierać
długotrwale bezrobotne kobiety po 50+", w Starostwie Powiatowym
w Zgorzelcu, 2 grudnia.
…na seansach w kinie Poza Nova ,
…na Świątecznym Koncercie Kolęd na Jazzowo, 12 grudnia .
…na koncercie Zgorzeleckiej Orkiestry Mandolinistów -„Melodie pod choinkę”
z gośćmi-artystami; Alicją Majewską, Olgą Bończak, Włodzimierzem Korczem
i Zbigniewem Wodeckim, 13 grudnia.

Wstęp do psychologii poznawczej
cz. 3.
Niezwykłe sposoby wysyłania
wiadomości
Wesołych Świąt

Tu musimy być…

Spotkanie ...

Wyprawa…

…na recitalu fortepianowym pianistki Anny Lipiak, 27 grudnia.
…na wystawie, pt.„Idą Święta”, artystów skupionych w pracowni plastycznej
"Pod kopułą".
…z literaturą na wielkim ekranie w kinie PoZa NoVa –„Ziemia Obiecana”
w reżyserii Andrzeja Wajdy, 12 grudnia,
…z najpiękniejszymi utworami Fryderyka Chopina – recital fortepianowy
pianistki Anny Lipiak,
…z kolędami na jazzowo na Świątecznym Koncercie Kolęd na Jazzowo
w wykonaniu Zespołu Perkusyjnego Krzysztofa Palmowskiego w Państwowej
Szkole Muzycznej
…ze „Szlachetną Paczką” – 6 grudnia.
…na Śląski Jarmark Bożonarodzeniowy do Görlitz; 5-21 grudnia.

UWAGA:
Nowe propozycje oraz zmiany w planie przekazywane będą słuchaczom drogą mailową lub
na kolejnych spotkaniach.
Prosimy o śledzenie naszej strony internetowej www.tutw.com.pl

