
Kontakt: Adres biura U3W
Szkoła Łacińska
Stare Miasto 42 ( I piętro)
www.kultura.malbork.pl

Opracowanie
Koordynator U3W:
Teresa Żelazo
tel: 509 993 767

       


19.X (sob.) g.17:30 – wyjazd: „Koncert Muzyki Filmowej” w Filharmonii 
Bałtyckiej na Ołowiance. Koszt: 130zł/os. (czas trwania: 90 min)

Na scenie wystąpią uznani artyści: wybitna 
i wszechstronnie uzdolniona skrzypaczka 
Natalia Walewska, koncertmistrzyni Orkiestry 
Polskiej Filharmonii Bałtyckiej; współpracująca 
z gwiazdami i zespołami światowego formatu 
harfistka Małgorzata Zalewska oraz solistka 
scen operowych i laureatka wielu konkursów 
w o k a l n y c h ,  s o p r a n i s t k a  A g n i e s z k a 
Tomaszewska. Za poziom artystyczny 
koncertu i przygotowanie orkiestry odpowiada 
współpracujący na stałe z największą sceną 
operową w Polsce - Teatrem Wielkim - Operą 
Narodową dyrygent: Piotr Staniszewski.

To pełne zwrotów akcji, wielkich emocji i trzymające w napięciu wydarzenie.

Konto MCKiE: PKO BP 08 1020 1778 0000 2102 0150 0677 



23.X (śr.) g.16:00 – wykład: „Historia i aktualności Radia Malbork” 
Jacek Suchiński

Ta nowa platforma działalności MCKiE wysłała 
w eter pierwsze dźwięki w lipcu 2011 roku. 
Od samego początku mocno skupiona na życiu miasta i regionu.

26.X (sob.) – Etap Wojewódzki II Turnieju Wiedzy Obywatelskiej 
,,Senior – Obywatel” Gdańsk. Dnia 28.X (pon.) Finał Olimpiady.

30.X (śr.) g.16:00 – Koncert dla Seniorów. Zespół Pieśni i Tańca 
„Malbork” kier. art. Anetta Ciok. Sala klubu 22 BLT, ul. Sikorskiego. 
Wstęp wolny – zaproszenia. 



2.X (śr.) g.12:00 – INAUGURACJA  
Roku  Akademickiego  2019/2020

W programie: 
Powitanie nowych słuchaczy, 
Wykład inauguracyjny - Katarzyna Fabiańska ,,Miasta Partnerskie 
Malborka” oraz występ zespołu „Bursztynki” kier. art. Celina Pacanowska
(sala wielofunkcyjna, II piętro Szkoły Łacińskiej, oś. Stare Miasto 42)

18.X (pt.) g.9:00 – wyjazd: Grudziądzkie solanki. Koszt 50 zł/os.

7.X (pon.) g.12:00  –  Kongres UTW  Województwa Pomorskiego, Urząd 
Marszałkowski w Gdańsku. Udział delegacji U3W.

9.X (śr.) g.16:00 – wykład: „Przyprawy” – Bernadeta Staśkiewicz, 
„Kawon” - Gostyń.

Przyprawy ziołowe nie tylko podkreślają 
s m a k  p o t r a w  n a d a j ą c  i m 
niepowtarzalnego aromatu, mają one 
także liczne właściwości lecznicze. 
W medycynie naturalnej wykorzystywane 
od stuleci w celu poprawienia pracy 
układu trawiennego, leczenia infekcji 
bakteryjnych i wzmocnienia odporności.

10.X (czw.) g.17:30 – wyjazd: „Pod dachami Paryża” Grand Orkiestra 
z Odessy w Filharmonii Bałtyckiej na Ołowiance. Koszt 120zł/os.

To muzyka znaczona takimi nazwiskami jak Edith 
Piaf, Joe Dassin, Dalida, Mireille Mathieu. 
To kankan, kabarety, a nawet upiór - bo to właśnie 
w gmachu opery paryskiej straszył bohater 
powieści i musicalu. Co do musicali - wprawdzie 
niedawny pożar uszkodził katedrę Notre Dame, 
ale najsłynniejszy dzwonnik w historii nadal 
pojawia się na scenach muzycznych całego 
świata. To dwugodzinne spotkanie z muzyką 
francuską, dające okazję do wzruszeń i uśmiechu  
pod dachami miasta zakochanych...

14.X (pon.)  –  III Wielki Kongres Uniwersytetów Trzeciego Wieku,  
                        Teatr Polski w Warszawie.

Ruch Uniwersytetów Trzeciego Wieku działa od 44 lat. 
Kongresowi towarzyszy wydawnictwo, w którym pojawi się 
również informacja o 15-letniej historii naszego U3W.

16.X (śr.) g.16:00  – Pogadanka „Świecę przykładem”- przedstawiciele 
Komendy Powiatowej Policji w Malborku.

W całej Polsce są prowadzone podobne 
akcje i mówi się bardzo dużo na temat 
BEZPIECZEŃSTWA NA DRODZE. 
Myślę, że coraz większa świadomość 
społeczna spowoduje, że wyciągniemy 
odblaski z szuflad i będziemy je 
przyczepiać po zmroku. Słuchacze 
UTW to jest duża grupa świadomych 
seniorów. Chciałabym, żebyśmy 
chodzili i świecili przykładem na ulicach, 
ale też świecimy nim dla naszych dzieci, 
dla naszych wnuków… Chcemy żyć dla 
nich jak najdłużej, cieszyć się zdrowiem 
i pomagać.


