W czym uczestniczyliśmy
w I semestrze 2012/2013 !
Zajęcia fakultatywne
Październik - Miesiąc z gwiazdami !
Wykłady:
1. „Wykład inauguracyjny” - prof. J.Füssel i lek. med. Halina Piotrowska specjalista chorób oczu
2. „Początek miasta lata 1945-1950” - mgr Piotr Arcimowicz dyrektor Muzeum Łużyckiego
3. „Analityczne laboratorium medyczne” - mgr Sylwia Kaniewska dyrektor Laboratorium WSP ZOZ
3. „Bóle pleców dolegliwością każdego wieku” - prof. nadzw. dr hab. n.med. Zbigniew Śliwiński
Warsztaty/Seminaria
„Świadkowie historii” – 2 spotkania z mgr Piotrem Arcimowiczem dyrektorem Muzeum Łużyckiego
Byliśmy
na wystawie tematyczna w MDK „Miłość”- rozwój myśli pedagogicznej

Listopad- Jestem bezpieczny !
Wykłady:
1. „Metody wpływu społecznego-wszystkie chwyty sprzedawców”- mgr Piotr Arcimowicz
dyrektor Muzeum Łużyckiego
2. „Nagłe zdarzenia”- prelekcja - p. P. Woźniak
3.Metody wpływu społecznego - wszystkie chwyty bankowców”- Dyrektor Banku BGŻ O/Zgorzelec
Warsztaty/Seminaria
1. „Nagłe zdarzenia”- pokaz - p. W. Woźniak
2. „Manipulacje indywidualne” cz. I - mgr Zofia Śliwińska
3. „Manipulacje indywidualne” cz. II - mgr Zofia Śliwińska
Byliśmy
Na wycieczce w Budziszynie w Muzeum i w Planetarium w Goerlitz
Uczestniczyliśmy w „Zgorzeleckich Spotkaniach Teatralnych”
byliśmy na spektaklu Jana Jangi Tomaszewskiego pt. „Hey Joe”, na sztuce „Fedra”
i na spotkaniu ze Stanisławą Celińską po spektaklu pt. „Piękny świat”

1

W grudniu było
Rodzinnie , świątecznie i …...cieplutko !
oraz

zadaliśmy pytanie- Jakie są tajemnice Gwiazdy Betlejemskiej ?
Wykłady:
1. „Kronika Zgorzelca” - dr nauk humanistycznych Kazimierz Wóycicki
2. „Podstawowe style i nurty w sztuce, architekturze i wzornictwie”mgr Sławomir Kiryluk historyk sztuki
3. „Tajemnice Gwiazdy Betlejemskiej”- ks. dr Józef Stec Prałat,
Kanonik Gremialny Kapituły Katedralnej w Legnicy
Warsztaty/Seminaria
1. „Jak dbać o nasze pamiątki?”-zajęcia praktyczne - mgr Sławomir Kiryluk historyk sztuki
2. „Tajemnice Gwiazdy Betlejemskiej” - mgr Adam Bogacki fizyk
Byliśmy
1. na wystawie w MDK pt. „Miasto i jego obywatele Gorlirz – Zgorzelec 1945-1989”
- otwarcie wystawy odbyło się po wykładzie dr K.Wóyckiego,
2. na spotkaniu z Anną Seniuk w MDK po projekcji filmu „Niedziela Barabasza”
Byliśmy na wycieczce - we Freibergu i Miśni

Spotkaliśmy się przedświątecznie i przednoworocznie !

Zajęcia stałe

Bardzo licznie , solidnie i z przyjemnością uczestniczymy w zajęciach stałych takich jak :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

kursy komputerowe i internetowe - razem 84 godziny
nauka języka niemieckiego-początkujący
nauka języka niemieckiego- zaawansowani
razem 36 godzin
nauka języka angielskiego-początkujący
aqua aerobik
nauka pływania
razem 48 godzin
spotykaliśmy się w Bibliotece Miejskiej - na ABC biblioteki w sieci i w Dyskusyjnym Klubie Książki.

Wykłady, warsztaty i prelekcje -

to razem aż 76 godzin !

Oraz informujemy, że:

• 57 słuchaczy TUWT skorzystało z możliwości podniesienia swojej sprawności fizycznej i intelektualnej,
• 50 słuchaczy TUWT wzięło udział w obchodach Międzynarodowego Dnia Inwalidy,
• 80 słuchaczy i sympatyków TUWT otrzymało możliwość nowych kontaktów społecznych.
Zarząd TUTW w Zgorzelcu
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