Muzyka łagodzi obyczaje.
Pierwszy wykład 17 lutego poprowadzi Justyna Jakubowska, utalentowana pianistka,
absolwentka Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Spotkanie przeniesie
Słuchaczy do gorącej Hiszpanii, a tematem będzie "Miniatura fortepianowa i pieśni w muzyce
kompozytorów hiszpańskich". Wiadomo, że nic tak dobrze nie nastraja jak muzyka. Co do dobrego
nastroju, o tym jak działa psychologia pozytywna czyli jak osiągnąć satysfakcję oraz szczęście,
opowie Artur Nikieiwcz. Wykład odbędzie się 2 marca w auli Zespołu Szkół nr 2.
Drogą do szczęścia są również podróże.
Jak wiele radości czerpiemy z podróżowania i poznawania świata. W swoich wędrówkach
wyróżniamy podróże małe i duże. Z pewnością dla człowieka niemałym krokiem jest wyjazd do
innego kraju. Jednak, są też tacy ludzie jak Mariusz Wiński, którzy nie boją się zwiedzać innych
kontynentów. Afryka, Azja i Ameryka Południowa, o której krańcach Wiński opowie przy okazji
kolejnego wykładu, już w połowie marca, będzie niezbitym dowodem na to, że warto podróżować
by być szczęśliwym.
Historia Chełmna w zasięgu ręki.
W II semestrze spotkamy się również z wykładowcami z Chełmna. 30 czerwca
Marek Zieliński wprowadzi Seniorów w temat niezwykle mroczny i intrygujący zarazem
"Cmentarze, krypty grobowe i epitafia chełmińskie okresu staropolskiego". Będzie to jednocześnie
spotkanie autorskie, odnoszące się do najnowszej książki wydanej pod tym samym tytułem. Skoro
już o Chełmnie mowa, to warto w tym miejscu wspomnieć o kolejnym wykładzie planowanym na
11 maja, który dotyczył będzie naszego pięknego miasta. "Architektura Chełmna w II poł. XIX i na
początku XX wieku. Gmachy użyteczności publicznej" Spotkanie poprowadzi zaprzyjaźniona z
Uniwersytetem Trzeciego Wieku Anna Grzeszna-Kozikowska.
Film, media i manipulacja.
Wśród naszych Seniorów jest wielu kinomanów, którzy z pewnością ucieszą się ogromnie na wykład
"Historia kina. Jak to się zaczęło?". Wiele ciekawostek w tym temacie 27 kwietnia Słuchacze
zaczerpną od Lucyny Stetkiewicz z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Zanim jednak to nastąpi warto
się przygotować i dowiedzieć jakimi prawami rządzą się media. Jak daleko odbiega rzeczywistość
świata od informacji przekazywanych na co dzień przez środki masowego przekazu, ale o tym
Jacek Lindner w kwietniowym spotkaniu.
Teatr na zaskoczenie, teatr na zakończenie.
Lekko i przyjemnie, bo teatralnym wystąpieniem zakończymy 8 rok akademicki Uniwersytetu
Trzeciego Wieku w Chełmnie. W specjalnym programie, 25 maja dla wszystkich Słuchaczy w
Europejskim Centrum Wymiany Młodzieży wystąpi Teatr Agrafka.

