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

Opracowanie
Koordynator U3W:
Teresa Żelazo
tel: 509 993 767

       


9.IV (śr.) g.16:00 – występ: „Wszystko Tobie Ukochana Ziemio” 
- „Z górki” grupa wokalna U3W. Kier. art. Danuta Pozorska.

229 rocznica uchwalenia „Konstytucji 3-go Maja” skłania do refleksji 
o Ojczyźnie. Jak postrzegamy Polskę? Czy jest dla nas czymś zwyczajnym, 
codziennym, prawie niedostrzegalnym, czy jest dla nas wielką wartością, 
czymś niezwykłym, wielkim skarbem? Gdy Ojczyzna jest w poszanowaniu, 
gdy polskość bije w naszych sercach, patriotyzmem jest codzienna praca, 
kultywowanie i budowanie Ojczyzny.
Wraz z zespołem „Z Górki” udowodnimy, że patriotyzm jest dzisiaj dla nas 
równie ważny jak kilkadziesiąt, czy kilkaset lat temu.

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



Z ARCHIWUM U3W - PAŹDZIERNIK 2012
Zajęcia turystyki pieszej.

15.V (pt.) g.17:30 - wyjazd
„ABBA  ORKIESTROWO” 
- muzyka zespołu ABBA
Filharmonia Bałtycka, Gdańsk
Koszt: 135 zł/os.

POLECAMY:

J.Matejko „Konstytucja 3 Maja”



ZAJĘCIA U3W ZAWIESZONE DO DNIA   6 KWIETNIA. 
PROSZĘ OBSERWOWAĆ KOMUNIKATY ORGANIZACYJNE.

7.IV g.11:00 – Lekcja Archiwalna „Zarys dziejów Malborka” – Karolina 
Szczepaniuk. Zbiórka - brama wejściowa do Muzeum Zamkowego.

Archiwum Państwowe w Malborku zaprasza na podróż w czasie. 
Rozpoczniemy od początków kształtowania się miasta, które łączy się 
przede wszystkim z budową zamku, wysuwającego się na pierwszy plan 
wielu epok i etapów życia mieszkańców. Będziemy podziwiać gotycki ratusz, 
kościoły, Szpital Jerozolimski... Udamy się śladami holenderskich 
osadników, którzy przybyli na Żuławy, by trudnić się rolnictwem oraz budową 
kanałów wodnych. Spotkamy się także w połowie XIX wieku, kiedy nastąpił 
rozwój komunikacji kolejowej. Poznamy prężnie działające zakłady 
przemysłowe np. fabryka cygar Loeser&Wolf. Staniemy się  uczestnikami 
plebiscytu. Dowiemy się kiedy powstało lotnisko pasażerskie i kiedy pojawił 
się słynny „Graf Zeppelin”. Nie zapomnimy również jak  funkcjonowało 
miasto podczas II wojny światowej. 
Spojrzymy na Malbork, jako miasto kontrastów narodowościowych, 
wyznaniowych oraz architektonicznych.

15.IV (śr.) g.16:00 – „Gmina żydowska w Malborku” - Tomasz Kukowski

W Malborku obowiązywał zakaz osiedlania się 
l udnośc i  żydowsk ie j  do  roku  1813 . 
Rok później zawiązała się gmina wyznaniowa. 
W szczytowym okresie, w II poł. XIX w. liczyła 
ona 355 członków, co stanowiło około 4% 
populacji miasta, często zamożnych kupców. 
Historia gminy żydowskiej w Malborku 
zakończyła się w „noc kryształową” 1938 r. 
kiedy naziści urządzili pogrom Żydów. Do dziś 
w Malborku nie zachowały się żadne ślady po 
lokalnej społeczności żydowskiej. Na miejscu 
synagogi jest obecnie Aleja Rodła. Sklepy 
na Starówce, zostały podczas oblężenia 
miasta w 1945 roku zrównane z ziemią przez 
Rosjan, a dawny cmentarz żydowski to 
po prostu pusty plac...

8.IV (śr.) g.16:00 – wykład: „Cukrzyca. Czy da się z nią żyć?”

Anna Błaszak

Barbara Beling

Tomasz Adamczyk

Typy cukrzycy ● Jak ją rozpoznać ● Jak ją leczyć ● Indeks i ładunek 
glikemiczny ● Dieta ● Zalecenia ● Wskazane badania w diagnozowaniu

22.IV (śr.) g.16:00 – wykład: Zakres działań Straży Miejskiej w Malborku

●  Komendant: Tomasz Farysej, pok. 323, tel. wew. 483,
●  Dyżurny Straży Miejskiej: pok. 306, tel. wew. 485
    tel. 55 273 30 96 tel kom. 669 060 656 (kontakt tylko sms)
●  Przyjmowanie interesantów: pok. 311, tel. wew. 466
●  Obsługa płatnej strefy parkowania: pok. 324, tel. wew. 482

21 lutego 2020
godz. 19:00

Scena Teatralna NOT

Czekamy na Ciebie!

tel. alarmowy 986

Dlaczego żonkil ?
Żonkil symbolizuje pamięć, 
szacunek i nadzieję. 
Jeden z   p rzywódców, 
Marek Edelman,w rocznicę 
powstania, składał bukiet 
ż ó ł t y c h  k w i a t ó w  p o d 
Pomnikiem Bohaterów Getta 
na Muranowie.

19 IV 1943
POWSTANIE W GETCIE
WARSZAWSKIM


