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28.XI (czw.) g.11:00 – wyjazd: Dzieła Leonarda na ekranie. Kino 
,,Światowid” Elbląg. Koszt 30 zł/os.

Wystawa na Ekranie” („Exhibition on Screen”) 
to prezentacja kolekcji najwybitniejszych 
artystów malarstwa z najważniejszych muzeów 
na całym świecie. Wędrówce po salach 
galeryjnych i muzealnych towarzyszą historie 
dzieł, biografie artystów, wypowiedzi ekspertów 
analizujących styl i technikę obrazów.
Maksymalnym zbliżeniom ukazującym dzieła 
w detalach, umożliwia widzom zobaczenie 
tego, co jest niedostępne podczas tradycyjnej 
wizyty w galerii czy w muzeum. Przedstawia 
również fakty z życia najważniejszych artystów 
malarzy.
F i l m y  z a p r a s z a j ą  d o  p r a c o w n i 
konserwatorskich, przybl iżają techniki 
malarskie i detale techniczne a także tajniki 
badania przeszłości legendarnych obrazów. 

Konto MCKiE: PKO BP 08 1020 1778 0000 2102 0150 0677
Kasa tel. 55 272 38 52 



Laureaci Eliminacji Powiatowych 
II Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Obywatelskiej 
„Senior - Obywatel 2019”

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

● złagodzenie dolegliwości bólowych w chorobie 
   zwyrodnieniowej,
● dzięki ćwiczeniom w solance dochodzi do przekrwienia 
   i odżywienia tkanek stawów,
● solanka + ciepła woda działa rozluźniająco i przeciwbólowo,
● ćwiczenie w basenie solankowym wzmacnia siłę mięśni 
   i rozluźnia patologiczne napięcia,
● wdychanie solanki poprawia stan górnych dróg 
   oddechowych,
● zwiększa ogólną wydolność organizmu 
● działa odchudzająco,



6.XI (śr.) g.16:00 – wykład: „Obudź się do życia” – Jolanta Szwalbe

Trzeba dysponować nie lada wyobraźnią, aby z gąszczów 
„złotych myśli" utkać frapujące dziełka. We współczesnych 
czasach ustawicznego pośpiechu, naprężonych do granic 
wytrzymałości nerwów nie miewamy ani czasu, ani chęci, aby 
zastanowić się nad własnym losem, nad losem ludzkości, nad 
losem świata. Wystarczy jednak wziąć do ręki książkę 
z celnymi stwierdzeniami, aby stąpać twardo po ziemi.

9.XI (sob.) g.17:00 – wyjazd: „Cabaret”- spektakl Teatru im.A.Sewruka 
w Elblągu. Koszt 50 zł/os.

Jeden z najgłośniejszych musicali świata.  
Nocne życie Berlina za drzwiami kabaretu Kit 
Kat w rękach obscenicznego Mistrza 
Ceremonii. W tym samym czasie ważą się 
losy milionów ludzi. Naziści dochodzą do 
władzy ... Miłość na tle burzliwych czasów ... 

18.XI (pon.) g.17:30 wyjazd: „10 Tenorów” – Filharmonia na Ołowiance.
                                                                                                 Koszt 130 zł.

Tenorzy z Polski i z Ukrainy w różnorodnym 
repertuarze, od romantycznych piosenek 
pop, przez ballady rockowe po utwory ludowe 
aż do arii operowej.

20–21.XI Zielona Wiedza dla UTW. Konferencja Ekologiczna. Kraków. 

13.XI (śr.) g.16:00 – wykład: „Dziś i jutro Malborka” 
Paweł Dziwosz, Przewodniczący Rady Miasta Malborka
                   

16.XI (sob.) g.9:03 wyjazd PKP. SPARTAKIADA  SENIORÓW w Tczewie 

16.XI (sob.) g.16:30 – wyjazd: „Jezioro Łabędzie” Narodowy Balet 
Kijowski. Sala koncertowa Port - Gdynia. Koszt 130 zł/os.

Książę Zygfryd poluje nocą nad jeziorem, po 
którym pływają łabędzie. Najpiękniejszy z nich jest 
zaklętą księżniczką Odettą. Książę zakochuje się. 
Matka chcąc ożenić syna organizuje wielki bal, na 
który przybywa też bliźniaczo podobna do jego 
wybranki Odetty – Odylia. Książę ulega i składa 
przysięgę miłosną tej drugiej… Romantyczna 
baśń z muzyką Piotra Czajkowskiego.

19.XI (wt.) g.18:00 – wyjazd: Recital Alosza Awdiejew z zespołem. 
Teatr im. A. Sewruka w Elblągu. Koszt 110 zł/os.

Alosza Awdiejew przez swoich fanów określany 
mianem człowiek-orkiestra. Znany ze swojej 
działalności estradowej i naukowej. Posiada 
niespotykaną charyzmę i umiejętność skupiania 
uwagi publiczności. Współpracuje z legendarną 
Piwnicą Pod Baranami. Jego koncerty to zawsze 
niesamowite i bogate artystycznie wydarzenia.

20.XI (śr.) g.16:00 – wykład: „Malbork ma klimat” – Joanna Ignaczak, 
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM.

Kampania edukacyjna "Malbork ma klimat"  uświadamia 
jak ważna jest kwestia dbania o nasze środowisko. 
Ogromny wpływ na środowisko mają ludzie, 
a to z pewnością skłoni do refleksji i szukania rozwiązań 
– co możemy zrobić, aby zmniejszać negatywne 
oddziaływania na otaczającą nas przyrodę.

27.XI (śr.) g.16:00 – program kabaretowy: „Jak Pan się czuje, Panie 
doktorze… ?” Grupa Teatralna Jerzego Majdy. Wstęp wolny.

Troje aktorów - Sonia Knapik, Jerzy Grabowski 
i Janusz Kiełkiewicz - wcieliło się w role cierpliwych 
pacjentów przychodni, bezskutecznie czekających 
na przybycie specjalisty. Upływający czas umilali 
opow ieśc iam i  o  życ i u ,  wspomn ien iam i 
i przemyśleniami. Z tych opowieści dowiadujemy 
się, dlaczego nie warto być zdrowym. Janusz 
opowiedział o swojej wizycie u ginekologa, a Sonia 
rozstrzygała dylemat czy lepiej strzelać focha 
przez cały tydzień, czy bardziej opłaca się robić 
mężowi awanturę co drugi dzień...


