
Drodzy słuchacze. 

 Epidemia znów pokrzyżowała nam plany. W czerwcu nie mogliśmy zakończyć 

roku w sposób uroczysty jak zwykle to robiliśmy. Jesienią natomiast nie zdążyliśmy 

zainaugurować kolejnego roku działalności. Nie poddajemy się jednak i próbujemy 

działać na odległość, w Internecie, by choć w formie takiej namiastki utrzymać więź 

między nami i poczucie wspólnoty jaką wszyscy tworzymy w ramach 

Stowarzyszenia. W związku z tym, dopóki sytuacja nie wróci do normy, będziemy się 

spotykać raz w miesiącu na wirtualnych wykładach przygotowanych przez 

prowadzących.. 

Plan wykładów on-line: 

Termin Temat Prowadzący 

10 grudzień godz. 1000    
do 

17 grudzień godz. 2359  
  

 
"Śladami bożonarodzeniowych  
 historii".  

 
Kamila Wieczorek 

07 styczeń godz. 1000    
do 

14 styczeń  godz. 2359  
 

                                       
"Śladami Straussów" 

                       
Kamila Wieczorek 

Każdy wykład będzie dostępny przez okres 7 dni, tak więc chętni będą mieli czas, by 

obejrzeć prezentację nawet kilkakrotnie.  

Po 7-miu dniach link do wykładu będzie nieaktywny. 

 Przed nami grudzień, miesiąc oczekiwania na święta Bożego Narodzenia. W 

związku z tym zapraszamy Was na wykład pani Kamili Wieczorek pt. "Śladami 

bożonarodzeniowych historii", która przeniesie nas do czasów i miejsc, w których 

narodziły się świąteczne tradycje, takie jak żywa szopka, szopki krakowskie, 

ubieranie choinki, wysyłanie kartek świątecznych z życzeniami czy odliczanie dni do 

Świąt przy pomocy kalendarza adwentowego. Odwiedzimy również fabrykę bombek 

choinkowych, Muzeum Bożego Narodzenia czy jarmarki bożonarodzeniowe w Polsce 

i nie tylko.  

 W styczniu w okresie karnawału obejrzymy natomiast wykład nt. "Śladami 

Straussów". Muzyka Straussów rozbrzmiewała od Rosji aż po Amerykę. Orkiestra 

Straussów koncertowała m.in. na dworze carskim Rosji, na prestiżowych balach i 

przyjęciach, w wielkich salach koncertowych ale również w wiedeńskich ogródkach. 

W XIX wieku muzyka Straussów uważana byłą za rozrywkową. Dzisiaj to klasyka. 

 Usiądźmy zatem w wyznaczone czwartkowe popołudnia wygodnie z kubkiem 

gorącej herbaty, a najlepiej lampką grzanego wina z pomarańczą, by łatwiej poczuć 

atmosferę jarmarcznego klimatu, czy utworów Straussa. 

Aby obejrzeć wykłady należy wejść na naszą  stronę internetową 

www.utw.ilawa.pl i otworzyć zamieszczony danego dnia link do wykładu lub 

wprowadzić podany link do przeglądarki Google. 
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