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27.III (śr.) g.16:00 – wykład: „MMM” – Dorota Raczkowska, dyrektor
Muzeum Miasta Malborka

"SLOW LIFE" - SPOKOJNE ZYCIE

Muzeum Miasta Malborka skończyło swój pierwszy rok funkcjonowania.
Jakie projekty już udało się zrealizować? Jakie są plany na najbliższą
przyszłość? Czym zajmuje się miejskie muzeum? Jakie są pomysły na
działania skierowane do seniorów? Na te pytania i wiele innych odpowiedzą
Dorota Raczkowska - dyrektor Muzeum oraz Beata Grudziecka koordynatorka działu edukacji.

30.III (sob.) g.17:45 – wyjazd: Recital Stanisławy Celińskiej
„Malinowa”, Filharmonia Bałtycka w Gdańsku. Koszt 150 zł/os.
"Malinowa…” to studyjna płyta,
wyczekiwana przez wielbicieli artystki.
Celińska kontynuuje docenioną już przez
publiczność rolę doskonałej piosenkarki,
która wie jak przyciągnąć słuchacza
wykorzystując pełnię dźwięków i emocji.
Album został poszerzony o brzmienia
i utwory w innych niż dotychczas
klimatach. Materiał jest w pełni autorski prawie wszystkie teksty napisała Celińska.
Gościnnie można usłyszeć Piotra
Fronczewskiego oraz Marcina Wyrostka.
Kontakt: Adres biura U3W
Szkoła Łacińska
Stare Miasto 42 ( I piętro)
www.kultura.malbork.pl

Zajęcia komputerowe
prowadzi Agata Kopij

Opracowanie
Koordynator U3W:
Teresa Żelazo
tel: 509 993 767

  
  
 
        

2.III (sob.) – Wystawa storczyków
w H a l i S t u l e c i a S o p o t u
(ul.Haffnera/ul.Goyki). Wyjazd PKP
(Regio) g.12:05

19.III (wt.) g.11:00 – wyjazd: Edukacja filmowa „Kino a historia na
podstawie filmów Władysława Pasikowskiego”.
Projekcja filmu „Kurier”. Koszt 25 zł/os.
NOWY FILM
WŁADYSŁAWA PASIKOWSKIEGO
OPARTY NA PRAWDZIWEJ HISTORII

Często dokonujemy zakupu pięknej
kwitnącej rośliny, która po kilku miesiącach
zamiera. Dzieje się tak dlatego, że nie
zapewniamy jej odpowiednich warunków do
rozwoju. Dowiedz się jakie popełniasz błędy.
Bezpłatnie: g.13:00 - warsztaty;
g.14:00 – wykład „Niezwykły świat
storczyków” dr hab. Piotr Rutkowski.
6.III (śr.) g.16:00 – wykład: „Historia fotografii” – Bartosz Jeromin,
instruktor foto MCKiE
Rok 1827, autor: Joseph Nicephore Niepce

Rok 1861, autor: Thomas Sutton

7.III (czw.) g.9:00 – wyjazd grupy wokalnej „Z górki” z programem
„Na cygańską nutę” do UTW w Elblągu.
13.III (śr.) g.12:00 – wykład: „Jakub Wejher – Wojewoda Malborski.
Obrońca Malborka, Pomorza i Prus Królewskich”
– Arkadiusz Dzikowski, Hetman Kapituły Rycerstwa Polskiego,
pracownik Muzeum Zamkowego w Malborku.
Jakie związki historyczne łączą Malbork
z Wejherowem? To główny temat spotkania, bo nasze
spotkania z seniorami z Wejherowa są wieloletnie.
Wspólne rajdy i marsze nordic walking, wspólne pikniki
i wyjazdy…
Jak się okazuje, również nasi przodkowie cenili sobie
tę współpracę...

Film „Kurier” to opowieść o burzliwych
i pełnych napięcia wydarzeniach z życia Jana
Nowaka-Jeziorańskiego z czasów II wojny
światowej, kiedy pełnił funkcję kuriera AK.
Akcja filmu skupia się na konkretnej misji
Nowaka-Jeziorańskiego, podczas której
musiał przeprawić się z wojennego Londynu
do wojennej Warszawy, by dostarczyć ważne
informacje.

20.III (śr.) g.12:00 – Piknik: „Święto Drzewa” – CAW, wiata ul. Parkowa
Każdego roku witamy wiosnę
Piknikiem pod nazwą
„Święto Drzewa”.
To j u ż 5 l a t m i j a j a k
posadziliśmy nasze
jubileuszowe drzewo – dąb
szypułkowy w parku
niedaleko przystani… Lubimy
tam się spotykać, zwłaszcza,
gdy robi się coraz cieplej…
Drzewko opisaliśmy
stawiając pamiątkowy głaz...
23.III (sob.) g.17:00 wyjazd: Spektakl „Wszystko o kobietach.
Wszystko o mężczyznach” Teatr im. A.Sewruka w Elblągu. Koszt 44 zł/os.
Różne typy osobowości,
różne charaktery, różne
spojrzenie na rzeczywistość,
w końcu różne płci, ale te
same problemy, tęsknoty,
uczucia, choć manifestowane
w odmienny sposób. To
wszystko znaleźć można w
najnowszej sztuce
prezentowanej na deskach
Teatru im. A. Sewruka.

