„Żyj kolorowo” - 19 lat U3W

PLAN ZAJĘĆ STAŁYCH U3W 2022/23

Godzina

Zajęcia

Sala

Prowadzący

PONIEDZIAŁEK
10:00 – 11:00 Warsztat pamięci
drugi pon./mies.

Szpital Jerozolimski – 2 piętro Tadeusza
Zamojska

12:00 – 13:30 Foto

Szkoła Łacińska – 1 piętro

Kama Trojak

12:00 – 13:00 Gimnastyka

Ratusz

Małgorzata Woźniak

WTOREK
10:00 – 12:00 Grupa Wokalna

Szpital Jerozolimski – 2 piętro Danuta Pozorska

10:00 – 12:00 Zajęcia historyczne

Muzeum Zamkowe

Jolanta Justa

12:00 – 13:00 Pilates

Szkoła Łacińska – 2 piętro

Beata
Lipecka-Płocharska

Szkoła Łacińska – 2 piętro

Teresa Żelazo

Ratusz

Mirosław Chrząszcz

Szkoła Łacińska – 3 piętro

Agata Szumska

12:00 – 13:00 Taniec indywidualny Szkoła Łacińska – 2 piętro

Jacek Suchiński

ŚRODA
15:00 – 17:00 WYKŁADY
i spotkania
CZWARTEK
9:00 – 13:00 Brydż
10:00 – 11:30 Warsztat plastyczny
PIĄTEK
9:00

Wyjazdy rowerowe

Wyznaczone terminy

9:00

Grudziądzkie solanki Wyznaczone terminy

Teresa Żelazo

Monheim nad Renem
wrzesień 2022
(fot. arch. U3W)

Konto MCKiE: PKO BP 08 1020 1778 0000 2102 0150 0677
Kasa tel. 55 272 38 52
Kontakt: Adres biura U3W
Szkoła Łacińska
Stare Miasto 42 ( I piętro)
www.kultura.malbork.pl

Opracowanie
Koordynator U3W:
Teresa Żelazo
tel: 509 993 767

PAŹDZIERNIK

2022

       
        

28.IX (śr.) g.12:00 – Inauguracja 19. Roku Akademickiego U3W
– Wykład inauguracyjny: „Architekt Maciej Kilarski, konserwator
malborskiego zamku – patron bulwaru nad Nogatem” - Jolanta Justa, Dział
Edukacji Muzeum Zamkowego w Malborku
– Wręczenie indeksów nowym słuchaczom
– Występ zespołu U3W „ Z górki”

26.X (śr.) g.16:00 – wykład: ,,Wojna polsko-bolszewicka 1920 roku”
– Dariusz Radziwiłłowicz
Wojna polsko-bolszewicka kojarzona jest zwykle z rokiem 1920, Bitwą Warszawską
i zawartym w 1921 r. traktatem ryskim, ustalającym wschodnią granicę Rzeczypospolitej.
Wydarzenia te były jednak poprzedzone walkami w 1918 i 1919 roku.

5.X (śr.) – wykład nie odbędzie się
12.X (śr.) g.16:00 – wykład: ,,Malta – wyspa słońca i kościołów”
- Grzegorz Daszewski, Andrzej Wójcicki
Malta ma 300 słonecznych dni w ciągu roku. Chętnie wybieramy więc ten
kierunek na nasze wyprawy. Oprócz pięknych widoków, architektury
i pogody oczekujemy t eż relaksu. Aby t ak się stało warto pamiętać
o przygotowaniu do podróży. Jak się spakować? Co zabrać koniecznie?
Co z ubezpieczeniem ?… Odpowiedzi uzyskamy podczas tego spotkania.
19.X (śr.) g.16:00 – wykład: ,,Sztuka cmentarna – symbolika”
- Jerzy Domino
Symbole w sztuce sepulkralnej możemy podzielić
na grupy: symbole śmierci, jej atrybuty
i personifikacje (czaszka, klepsydra); symbole
nadziei, zmartwychwstania, nieśmiertelności
(brama, kotwica); symbole nietrwałości życia
doczesnego (draperia, kolumna, motyl, złamany
kwiat); symbole żałoby i jej personifikacje (anioły smutku); atrybuty osoby zmarłej
umieszczane na nagrobkach np. osób związanych z wojskiem; dąb – znak siły, wiary,
prawości; gołąb – czystość, niewinność, pokój; lilia – symbol czystości, ale także łaski; serce
gorejące – religijna żarliwość, miłość, odwaga; lew – moc, władza, męstwo; wawrzyn –
chwała; palma – symbol męczeństwa).
21.X (pt.) g.9:00 – wyjazd: Grudziądzkie solanki. Koszt 50 zł/os.
Po kąpieli na powierzchni skóry tworzy się płaszcz solny, który przedłuża w czasie lecznicze
właściwości kąpieli. Odkładająca się w naskórku sól powoduje zmiany
w zakończeniach nerwów znajdujących się w górnej warstwie skóry właściwej. Zmieniają one
ich pobudliwość i w ten sposób wpływają na czynność autonomicznego układu nerwowego
regulującego czynności wszystkich narządów. Solanka pobudza także przemianę materii,
modyfikuje oddawanie ciepła i normalizuje ciśnienie krwi.
25.X (wt.) g.10:00 – wyjazd: ,,Teatr od kulis”.
Lekcja Teatralna. Zwiedzanie teatru
im. Aleksadra Sewruka w Elblągu. Koszt 10 zł/os.

28.X (pt.) g.18:00 – wyjazd: ,,Dajcie mi tenora” spektakl komediowy –
Elbląg. Koszt 50 zł /os.
To komediowy majstersztyk, wybuchowa
mieszanka miłości, zazdrości, biznesu i marzeń
o w i e l k i e j k a r i e r z e . To t a k ż e o p o w i e ś ć
o narodzinach nowej gwiazdy… W spektaklu nie
zabraknie zabawnych pomyłek, nagłych zwrotów
akcji i uwielbianych przez widzów przebieranek!
Tego nie da się opisać, to trzeba zobaczyć!
30.X (niedz.) g.17:00 – Zabawa z Jubileuszem
– sala: Bastion, ul. Sierakowskich. Koszt 40 zł/os. Zapisy.
31.X (pon.) g.11:00 – wyjazd: ,,Orzeł. Ostatni patrol” – film
2
ICH 202
Edukacja Filmowa: ,,Film historyczny - zarys gatunku”
DYŃSK
G
W
Ó
– Aleksandra Bielska. Kino Elbląg. Koszt 15 zł. Laureat LW
Jest rok 1940. Załoga okrętu podwodnego ORP
„ORZEŁ” staje przed tajemniczą i niebezpieczną misją.
Będzie musiała zmierzyć się z nie tylko z zagrożeniem
w postaci min podwodnych, bomb głębinowych,
wrogich okrętów i patrolujących teren samolotów, ale
również z coraz bardziej napiętą atmosferą na
pokładzie. Wydarzenia kolejnych dni przejdą do historii
i napiszą legendę najsłynniejszego z polskich okrętów.

