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Witam słuchaczy UTW w Kłodawie!
Informuję, że rozpoczęcie roku akademickiego 2012/2013 odbędzie się 15 października
2012 r. o godz. 17:30 w Gminnym Ośrodku Kultury w Kłodawie.
Wykład inauguracyjny wygłosi Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
prof. nadzw. dr hab. Mirosław Pawlak
Temat wykładu inauguracyjnego: Jak skutecznie uczyć się języków obcych

  

Poniżej przedstawiam ustalone przez Zarząd UTW propozycje sekcji w roku akademickim
2012/2013. Bardzo proszę zapoznać się z propozycjami, wybrać dla siebie te, w których
zechcecie uczestniczyć. Podczas inauguracji roku akademickiego otrzymacie deklarację
uczestnictwa w sekcjach, w której, po wcześniejszych przemyśleniach, złożycie podpis przy
wybranych przez siebie sekcjach. Pozwoli nam to szybciej uruchomić edukację w nowym roku
akademickim.
Oczekujemy także od Was propozycji nowych ciekawych sekcji, mając jednak na względzie
możliwość zatrudnienia wykładowcy lub instruktora miejscowego ze względu na dodatkowy
koszt zwrotu kosztów dojazdu oraz opłatę za godzinę – 30zł. Wasze propozycje natychmiast
zostaną przesłane słuchaczom UTW oraz wpisane do deklaracji uczestnictwa w sekcjach.
W nowym roku zostaną uruchomione tylko te sekcje, które będą cieszyły się Waszym
zainteresowaniem.
Ze względu na niską frekwencję naszych studentów podczas wykładach organizowanych dla
WSZYSTKICH słuchaczy UTW bardzo proszę o pomoc w ustaleniu propozycji tematyki
wykładów (jeden w miesiącu) w nowym roku akademickim - czego wykłady mają dotyczyć, jaka
tematyka Was interesuje, propozycje osób, które mogą wykład poprowadzić. Z góry bardzo
dziękuję za pomoc.

  

Proponujemy w nowym roku dwie nowe sekcje (pozycja 1 i 2)
Pani Iwona Dolińska do swojej propozycji sekcji napisała e-mail, który poniżej przedstawiam:
„Zamiast cyklu "epoka po epoce" proponuję Państwu cykl w/g tematów malarskich. To
pozwoliłoby na obserwację ewolucji malarstwa, a uczestnicy znajdowaliby coś dla siebie na
każdych zajęciach, bez czekania na swoją ulubioną epokę!:) Zajęcia miałyby charakter
konwersatoryjny. Nie jest wymagana wiedza historyczno-artystyczna. Proszę o zapisywanie się
wszystkich, którzy chcieliby regularnie podglądać dzieła sztuki. Proponowane przeze mnie
tematy zajęć sekcji "Spotkania ze sztuką" w pierwszym semestrze to:

    
    -  1. Co widzimy na obrazie? Zajęcia wprowadzające: kolor, technika malarska,
perspektywa, kompozycja.   
    -  2. Kim są te dzieci? Portret reprezentacyjny, grupowy, trumienny, groteskowy.  
    -  3. Krzesło, czyli autoportret.  
    -  4. Ukryte znaczenia, kwadraty i plamy. Pejzaż inaczej.  
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    -  5. Czy martwa natura może stać się żywa?  
    -  6. Jak poznać świętego? Malarstwo religijne.  
    -  7. Ikony, czyli pisanie.  
    -  8. Historie nie z tej ziemi! Malarstwo mitologiczne.  
    -  9. Sceny rodzajowe, czyli jak zwykłe zostaje uwiecznione i co z tego wychodzi.  
    -  10. Manipulowanie historią. Malarstwo historyczne polskie i francuskie.  

  

Każdy temat będzie bogato ilustrowany wybitnymi dziełami sztuki, także współczesnej (bo tej
nie należy się bać!) (zajęcia koniecznie w sali z rzutnikiem multimedialnym!).
Poza tym chciałabym z grupą odbyć jedne zajęcia terenowe - w Muzeum Narodowym w
Poznaniu."

  

Propozycje sekcji w roku akademickim 2012/2013
„UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU W KŁODAWIE"

  

Sekcje odpłatne – 30zł za godzinę podzielone przez liczbę uczestników:

    
    -  1. sekcja zielarska (minimum 10 osób)– prowadzący dr Włodzimierz Kowalczyk  
    -  2. sekcja: Spotkania ze sztuką ZS nr2 w Kłodawie; prowadząca mgr Iwona Dolińska  
    -  3. sekcja rekreacyjna z muzyką - Przedszkole nr1 w Kłodawie, prowadząca mgr
Magdalena Kucia   
    -  4. sekcja języka francuskiego dla początkujących - ZS nr2 w Kłodawie; prowadząca mgr
Iwona Dolińska   
    -  5. sekcja języka francuskiego dla zaawansowanych - ZS nr2 w Kłodawie; prowadząca mgr
Iwona Dolińska   
    -  6. sekcja języka angielskiego dla początkujących;  
    -  7. sekcja języka angielskiego dla zaawansowanych;  
    -  8. sekcja informatyczna dla początkujących; ZS nr1 w Kłodawie; prowadząca mgr Maria
Bartłomiejczyk   
    -  9. sekcja informatyczna dla zaawansowanych; ZS nr1 w Kłodawie; prowadząca mgr Maria
Bartłomiejczyk   

  

Sekcje nieodpłatne:

    
    -  1. sekcja wokalna, GOK w Kłodawie; prowadząca mgr Janina Roszkiewicz  
    -  2. sekcja ekonomiczna – prowadzący mgr Marcin Kowalczyk  
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    -  3. sekcja turystyczna – wycieczki dla wszystkich chętnych słuchaczy UTW (nie trzeba
deklarować uczestnictwa na karcie deklaracji udziału w sekcjach)   
    -  4. sekcja Nordic Walking – codziennie od momentu inauguracji  

  

Proszę o wnikliwą analizę i podjęcie interesującej dla siebie decyzji.
Pozdrawiam serdecznie!
Wiesława Wojciechowska
Prezes UTW w Kłodawie

  

Pozdrawiam!
W.W.
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