
 

Szanowni Państwo,  Słuchacze Gdańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku! 

  
 

Zachęcam do zapoznania się z aktualnymi informacjami, a także 

z proponowanymi wydarzeniami.  

Gdyby mieli Państwo pytania, wątpliwości, problemy - jesteśmy do Państwa 

dyspozycji!  

Tradycyjnie już, zapraszamy na naszą stronę internetową www.gutw.ug.edu.pl , 

a także na profil GUTW UG na portalu społecznościowym  >>Facebook UTW<< .  

 

z poważaniem 

Agnieszka Nikodem 

Kierownik Biura GUTW 

 

Zgodnie z organizacją semestru GUTW 

przypominamy, że PIĄTEK, 

11 LISTOPADA 2016 roku 

jest dniem  

wolnym od zajęć!!! 

11.11 - Biuro GUTW będzie nieczynne! 

 

 ŚRODA, 9 listopada 

Zajęcia z TURYSTYKI KULTUROWEJ 

 zostały ODWOŁANE z powodu wyjazdu służbowego osoby 

prowadzącej. 

Gdańsk, 4 listopada 2016 
 

Biuletyn 
Gdańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

 

PAMIĘTAJ! 

TURYSTYKA KULTUROWA – KOMUNIKAT! 

http://www.gutw.ug.edu.pl/
https://www.facebook.com/Gda%C5%84ski-Uniwersytet-Trzeciego-Wieku-Uniwersytetu-Gda%C5%84skiego-1851297585096286/


 

AKTUALNOŚCI, BIEŻĄCE KOMUNIKATY: kliknij 

 

Oferta podstawowa (wykłady: środa,czwartek): kliknij 

Oferta zajęć dodatkowych: kliknij 

 

Charakterystyka zajęć dodatkowych: kliknij 

Organizacja semestru, informacje: kliknij 
 

 

Środa, 9 listopada(AULA) 
• godz. 15:30 – 17:00 

dr hab. n. farm. Małgorzata Grembecka 
Interakcje żywności z lekarstwami czyli co jeść gdy zażywasz leki. 

• godz. 17:15 – 18:45 
lek. med. Agata Leśnicka  
Jak rozpoznać zaburzenia pamięci. 
 
Czwartek, 10 listopada(AULA) 

• godz. 16:00 – 17:00 
mgr Piotr Zieliński 
Etyka w pracy prawnika. 

• godz. 17:10 – 18:10 
mgr Joanna Rogowska 
Mniej znane ciekawostki o zwierzętach domowych. I nie tylko... 

 

Przypominamy o konieczności 
noszenia INDEKSU na wykłady 

(środa, czwartek). 
Aktualny indeks posiada wewnątrz 

pieczątkę  „2016/2017 zimowy” 
 
 

SEMESTR ZIMOWY 2016/2017 

W PRZYSZŁYM TYGODNIU 

http://gutw.ug.edu.pl/media/aktualnosci/59328/komunikaty_biezace_aktualnosci_zmiany
http://gutw.ug.edu.pl/oferta/oferta_podstawowa
http://gutw.ug.edu.pl/oferta/oferta_dodatkowa
http://gutw.ug.edu.pl/charakterystyka_zajec_z_oferty_dodatkowej
http://gutw.ug.edu.pl/organizacja_roku_akademickiego


Od poniedziałku 7 listopada, osoby, które złożyły podanie 

o zwrot pieniędzy za zajęcia dodatkowe, mogą zgłaszać się do kasy 

w celu odebrania zwrotów.  

 

KASA UG znajduje się w Rektoracie UG (nowy rektorat), 

ul. Bażyńskiego 8, III piętro, pok. 307 i czynna jest w godz. od 9:00 

do 14:00, od poniedziałku do piątku 
 

 Prosimy zabrać ze sobą DOKUMENT TOŻSAMOŚCI! 
 

Osoby, które wnioskowały o zwrot pieniędzy na konto bankowe 

powinny otrzymać przelew do 10 listopada. 

 

Osoby, które zmieniły grupy zajęć dodatkowych proszone są 

o poinformowanie Biura GUTW o dokonanych zmianach, w przypadku kiedy 

zmiany zostały dokonane np. bezpośrednio u osoby prowadzącej zajęcia, bez 

pośrednictwa Biura GUTW. 

 

 JOGA RELAKSACYJNA – mgr Artur Stasiak 

DODATKOWA GRUPA! czwartek godz. 9:00, cena 80 zł/semestr (sala 

41 ul. Wita Stwosza 58) 

 SAMOOBRONA – mgr Adrian Litwiński  

Piątek godz. 11:40 – 12:40, cena 80 zł/semestr, (sala 41 ul. Wita 

Stwosza 58) 

 TANIEC COUNTRY – mgr Tomasz Bień 

Środa godz. 13:00 – 14:15, cena 120 zł/ semestr (sala 41 ul. Wita 

Stwosza 58) 

 

Zapisy w Biurze GUTW.  
Na w/w zajęcia mogą zapisać się WYŁĄCZNIE Słuchacze GUTW! 
 
 

ZWROTY – rezygnacja z zajęć 
KASA/KONTO BANKOWE 

WOLNE MIEJSCA NA ZAJĘCIACH 



 

 

 

 

 

 
 

W sobotę, 19 listopada Słuchacze GUTW będą mieli okazję 

skorzystać z bezpłatnych badań i konsultacji lekarskich w ramach 

akcji „Listopad miesiącem walki z cukrzycą”. Centrum medyczne 

Synexus oferuje Słuchaczom pakiet bezpłatnych badań w skład, 

którego wchodzi: 

1. Badanie krwi (badania wykonywane na czczo!), w tym: 

 Lipidogram, 

 Morfologia, 

 Kreatynina, 

 Glukoza, 

 emoglobina glikowana. 

2. Badanie densytometryczne (badanie gęstości kości). 

3. Konsultacja lekarska dot. Infekcji górnych dróg oddechowych. 

 

Badania odbędą się w Centrum Synexus ul. Beniowskiego 23, 80-

382 Gdańsk – Oliwa, w sobotę 19 listopada br. 

 

Telefoniczne zapisy na badania przyjmowane są w 

sekretariacie GUTW. Liczba miejsc jest ograniczona. W celu 

wykonania badań krwi należy być na czczo. 

 
Patronem honorowym miesięcznej akcji „Listopad miesiącem walki 
z cukrzycą” jest Prezydent Miasta Gdańsk Paweł Adamowicz. 

 
 

 

LISTOPAD MIESIĄCEM WALKI Z CUKRZYCĄ 



 

 
Dyskusyjny Klub Filmowy Miłość Blondynki UG, 

Akademickie Centrum Kultury ALTERNATOR UG 
zapraszają 

REPERTUAR FILMOWY – LISTOPAD 2016 
 

10 listopada 2016 (czwartek) godz. 18.30 
HORYZONTY KINA : KRÓLESTWO  
reż. Jacques Perrin, (2015), Francja, Niemcy, 97 min. 
 
W pełnym tajemnic lesie rozgrywa się niesamowita opowieść o przyrodzie, 
tej najdzikszej i nietkniętej jeszcze ludzką ręką. Twórcy "Królestwa", 
podobnie jak w swoich poprzednich filmach (Microkosmos, Makrokosmos), 
udowodnili, że traktują zwierzęta niczym prawdziwych aktorów i nie 
wahają się podejść z kamerą niezwykle blisko. Film zapiera dech w piersiach 
genialnymi ujęciami zwierząt i niesamowitej przyrody. 
---------------------------------------------------------------------- 
17 listopada 2016 (czwartek) godz. 18.30 
KONFRONTACJE : PANOPTIKUM: SZOK TRANSFORMACJI / VHS HELL : 
POKAZ FILMU 2019 : PO UPADKU NOWEGO JORKU   
reż. Sergio Martino,(1983), Włochy, 96 min.  
Wstęp wyłącznie przy zakupie czasopisma Panoptikum nr 15(22) 2016 Szok 
transforamcji (cena promocyjna 15 zł) 
---------------------------------------------------------------------- 
24-27 listopada 2016 (czwartek- niedziela) 
FESTIWAL KULTURY NORDYCKIEJ UG: NORDIC FOCUS FESTIVAL 
Wstęp wolny na wszystkie wydarzenia / szczegóły programu : 
www.nff.ug.edu.pl 
 
Miejsce: Aula 1.43, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego, 
ul. Wita Stwosza 55 Gdańsk Oliwa  
 
Karnety:  
1 film – 8 zł ulgowy * / 10 zł normalny   
2 filmy – 12 zł ulgowy * / 18 normalny zł  
4 filmy – 20 zł ulgowy * / 30 normalny zł 
 
* karnety ulgowe dla studentów Uniwersytetu Gdańskiego, słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku oraz mieszkańców Oliwy (sprzedaż karnetów pół godziny przed seansem 

 
 

PROPONOWANE WYDARZENIA 



"Prawo w życiu codziennym”. 
Wykłady prawne z dyskusją w Dworku Sierakowskich  

 
Towarzystwo Przyjaciół Sopotu 
zaprasza na kontynuację cyklu 
prelekcji prawnych z dyskusją, 
dedykowanych nie tylko Seniorom. 
Tematem spotkań będą prawne 
aspekty życia codziennego, 
z uwzględnieniem aktualnych 
przepisów m.in.: Konstytucja RP, 
działanie wspólnot i spółdzielni 
mieszkaniowych czy przepisy 
unijne. Spotkania poprowadzi 
notariusz, wieloletni wykładowca 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 

 
Wstęp wolny  
Bez zapisów 

ZAPRASZAMY SERDECZNIE ! 
 

Najbliższe wykłady: 
23 listopada, godz. 14:00 

7 grudnia, godz. 14:00 
 
 

Szczegółowe informacje: 
http://tps-dworek.pl/index.php/pl/ 

 

Biuro Gdańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

ul. Bażyńskiego 1 A 

I piętro, pokój 119 

tel. 58 523 23 54 
 

trzeciwiek@ug.edu.pl 
 

www.gutw.ug.edu.pl 

 

 BIURO GUTW 

http://tps-dworek.pl/index.php/pl/
mailto:trzeciwiek@ug.edu.pl
http://www.gutw.ug.edu.pl/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYSTAWA 
autorstwa Alicji Węgrzyn 

 

pt. „Polscy kandydaci do nagrody 

Nobla – wspaniały rocznik 1884” 
 

Wystawa będzie czynna do 28 lutego 2017 r. 

poniedziałek - piątek, godz. 08.00-20.00 

Wstęp wolny! 

 

BIBLIOTEKA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO, ul. Wita Stwosza 53 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KAMPUS UNIWERSYTECKI – Gdańsk Oliwa 


