
 
Szanowni Państwo,  Słuchacze Gdańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku! 

  

Już w poniedziałek, 13 lutego rozpoczyna się letni semestr 2016/2017.  
Zachęcam Państwa do zapoznania się z aktualnymi informacjami. 

 W szczególności proszę zwrócić uwagę na informację o salach, w których 
odbywać się będą zajęcia dodatkowe (niektóre zajęcia będą odbywać się 
w innych salach, niż w semestrze minionym). 

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 

 

Oferta podstawowa, semestr letni 2016/2017: kliknij 
Oferta zajęć dodatkowych, semestr letni: kliknij 

 

Organizacja semestru letniego , informacje: kliknij 
Charakterystyka zajęć dodatkowych: kliknij 

 

 

 

AKTUALNOŚCI, BIEŻĄCE KOMUNIKATY: 
kliknij 

 

 

Gdańsk, 10 lutego 2017 
 

Biuletyn 
Gdańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

 

SEMESTR LETNI, OFERTA EDUKACYJNA 

INFORMACJE, BIEŻĄCE KOMUNIKATY 

http://www.gutw.ug.edu.pl/
https://www.facebook.com/Gda%C5%84ski-Uniwersytet-Trzeciego-Wieku-Uniwersytetu-Gda%C5%84skiego-1851297585096286/
http://gutw.ug.edu.pl/62347/nowa_oferta_podstawowa_-_semestr_letni_20162017
http://gutw.ug.edu.pl/62347/nowa_oferta_podstawowa_-_semestr_letni_20162017
http://gutw.ug.edu.pl/oferta/zajecia_dodatkowe
http://gutw.ug.edu.pl/oferta/zajecia_dodatkowe
http://gutw.ug.edu.pl/organizacja_roku_akademickiego
http://gutw.ug.edu.pl/organizacja_roku_akademickiego
http://gutw.ug.edu.pl/charakterystyka_zajec_z_oferty_dodatkowej
http://gutw.ug.edu.pl/media/aktualnosci/59328/komunikaty_biezace_aktualnosci_zmiany
http://gutw.ug.edu.pl/media/aktualnosci/59328/komunikaty_biezace_aktualnosci_zmiany


 

ZMIANA GODZIN WYKŁADÓW!!! 
 

Środa, 15 lutego (AULA) 
• godz. 15:30 – 17:00 
mgr Jerzy Snakowski 
„Słowianie nie gęsi i swoje opery mają.”  
• godz. 17:10 – 18:10  

mgr Rafał Król 
„Cudze chwalicie swego nie znacie – Biebrzański Park 
Narodowy.” 
 
Czwartek, 16 lutego (AUDYTORIUM B) 
• godz. 15:30 – 17:00 

dr hab. Marcin Wiszowaty  
temat w trakcie ustaleń(instytucje ustroju RP). 
• godz. 17:10 – 18:10  

Studenckie Koło Naukowe Reumatologii GUMed 
„Choroby zwyrodnieniowe stawów.” 

 
PROSIMY PAMIĘTAĆ O 
ODBIORZE  INDEKSÓW. 
 W BIURZE GUTW 
 PRZED WYKŁADAMI:  

ŚRODA, CZWARTEK. 
 

W PRZYSZŁYM TYGODNIU! 

INDEKSY 



 

• • • ORGANIZACJA SEMESTRU LETNIEGO 2016/2017 • • • 
13 lutego – rozpoczęcie zajęć dodatkowych w semestrze 
letnim, 
20 marca – Dzień Rektorski wolny od zajęć (święto UG), 
13 – 18 kwietnia – wakacje wiosenne (przerwa świąteczna), 
19 kwietnia – zajęcia zgodnie z planem, 
1-3 maja – weekend majowy, dni wolne od zajęć, 
31 maja – Uroczyste zakończenie roku akademickiego 
(ostatni dzień zajęć dodatkowych!). 
 

 
W ciągu 14 dni od momentu rozpoczęcia zajęć, słuchacz 

może zgłosić rezygnację z wybranych, i opłaconych zajęć 
dodatkowych. Zwrot środków dokonywany jest 
na podstawie wniosku ( wzór dostępny w Biurze GUTW). 
Opłata rekrutacyjna (semestralna) jest bezzwrotna. 
WNIOSKI MOŻNA SKŁADAĆ DO 2 MARCA! 
 

 
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 

 

 

 

PRZYPOMINAMY 

REZYGNACJA Z ZAJĘĆ  

BIURO GUTW 

mailto:trzeciwiek@ug.edu.pl
http://www.gutw.ug.edu.pl/


 
 

 
 

 
Koncert z cyku  

Spotkania z muzyką 
Piątek, 24 lutego 2017, 

godz. 16:00, Sala Teatralna 
Wydział Neofilologii 

 

„Spóźnione Walentynki  
czyli barwy uczuć” 

muzyka klasyczna i rozrywkowa 
 

Wystąpią: 

Maria Malinowska – sopran, 

Marcin Pomykała – tenor, 

Emilia Grażyńska – fortepian. 

Koncert poprowadzi: Stanisława Grażyńska 

Wstęp wolny! 

Zapraszamy 

SPOTKANIA Z MUZYKĄ 



 

 

Aktualny plan spacerów  
z Towarzystwem Przyjaciół Gdańska . 

Spacery odbywają się w każdy wtorek, o godz. 11.00,  
miejsca spotkań podane w zestawieniu. 

Minimalna grupa 15 osób, odpłatność 5 zł od osoby-donacja na rzecz TPG. 
Organizator spacerów: Towarzystwo Przyjaciół Gdańska nr tel. 602 278 051 

 
DATA Temat spaceru Miejsce zbiórki 

Uwaga!  7 i 14.02.2017 spacery nie odbędą się!!! 

21.02.2017 
Gdańskie kościoły obrządku 
nierzymskiego I-     

spotkanie pod CH „Medison” 

28.02.2017 
Gdańskie kościoły obrządku 
nierzymskiego II-  

spotkanie pod Politechniką Gdańską 

06.03.2017 Na Dębowej Górze (Łostowice)   
przystanek przy kościele w 
Łostowicach 

13.03.2017 Dwór i park zakoniczyński  przystanek na pętli Wilanowska 

20.03.2017 
Spacer do Czarnego Mostu-Olszynka bez 
tajemnic- 

spotkanie pod Dolną Bramą 

27.03.2017 W poszukiwaniu Wolnego Miasta Gdańska    
zwiedzanie Muzeum Strefa  
Historyczna Wolnego Miasta Gdańska 

04.04.2017 
Modro na Modrej-gdańskie tereny 
rekreacyjne Olszynki-  

przystanek przy rynku ul. Elbląska 

11.04.2017 
Którędy do Cielątkowa???-tajemnice 
jelitkowskich uliczek-   

spotkanie na pętli tramwajowej w 
Jelitkowie 

18.04.2017 Brzeźnieńskie Klimaty   
spotkanie na przystanku   przy 
stadionie piłkarskim ENERGA Gdańsk 

25.04.2017 Tajemniczy Nowy Port  spotkanie przy Dawnym Domu Kultury 

02.05.2017 Z wizytą w Twierdzy Wisłoujście  spotkanie przed wejściem do twierdzy 

09.05.2017 Narodowe Muzeum Morskie I  spotkanie pod Żurawiem 

14.05.2017 Narodowe Muzeum Morskie II  
spotkanie po drugiej stronie – przy 
spichlerzach 

21.05.2017 
Westerplatte broni się nadal… – spacer 
historyczny  

TRAMWAJ WODNY 

28.05.2017 Oliwa-spacer po urokliwych zakątkach I  pętla w  Oliwie 

06.06.2017 
Oliwa-spacer po urokliwych zakątkach 
(PARK)  

pętla w Oliwie 

13.06.2017 
Oliwa-spacer po urokliwych zakątkach 
(KATEDRA) pętla w Oliwie 

pętla w Oliwie 

20.06.2017 
Oliwa-spacer po urokliwych zakątkach 
(teren  zoo)  

wejście do Zoo 

27.06.2017 
Gdańskie  historyczne zakłady 
przemysłowe  

 ul. Dickmana/ Grunwaldzka 
 

SPACERY Z TPG 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

MUZYCZNE WTORKI NA UG 



 



 
ORIENT EXPRESS – spotkania podróżnicze 
w Gdańsku 
INDONEZYJSKI SKARBIEC NATURY 
 
Prastare jaszczury z Komodo, cuchnące 
raflezje z dżungli Borneo i Sumatry oraz  
niezwykłe złoża złota, diamentów i siarki 
to tematy kolejnego spotkania 
poświeconego Indonezji w IKM w 
Gdańsku z cyklu Orient Express. Prof. 
Małgorzata Jarmułowicz, podróżniczka i 
znawczyni Azji Południowo – Wschodniej 
odkryje przed słuchaczami prawdziwy 
skarbiec natury egzotycznego 
archipelagu. 
 
Przypomnijmy, że prof. Małgorzata 
Jarmułowicz teatrolog, wykładowca na 
Uniwersytecie Gdańskim, a także 
podróżniczka rozmiłowana w Indonezji 
odbyła wraz z mężem Zygmuntem 
Leśniakiem w ciągu kilkunastu lat wiele 
podróży do tego kraju, eksplorując ponad 
dwadzieścia wysp i archipelagów.  
 
W trakcie spotkania wysłuchamy 
ilustrowanych filmami i zdjęciami 
podróżniczego duetu opowieści z podróży o 
niezwykłych bogactwach naturalnych wysp 
Indonezji i sposobach ich pozyskiwania. 
Prelegentka przybliży unikalne miejsca, w których do dziś archaicznymi metodami, często 
z narażeniem zdrowia i życia, pozyskuje się cenne surowce. Opowie o kopalniach siarki w kraterze 
czynnego wulkanu Kawah Ijen na Jawie, nielegalnych poszukiwaniach złota w porośniętych dżunglą 
górach Sulawesi, a także  o  diamentach na Kalimantanie. – Wśród zdjęć będą także obrazy 
przerażających skutków niekontrolowanej erupcji wulkanu błotnego Lusi na Jawie, gdzie natura dała 
gorzką lekcję pokory zachłannym poszukiwaczom gazu ziemnego – zapowiada prelegentka. Z nią 
także powędrujemy na wyspę Palue, gdzie groźny wulkan Rokatenda dostarcza z kolei ludziom 
bezcenną pitną wodę, odzyskiwaną z destylowanej pary wodnej.  
 
Podczas indonezyjskiej podróży w IKM poznamy także świat podmorskich głębin. – Powiem o życiu 
gigantycznych i łagodnych rekinów wielorybich, zaprzyjaźnionych z papuaskimi rybakami 
i majestatycznych mantach, żerujących u wybrzeży Kalimantanu – zapowiada Jarmułowicz. Wśród 
morskich opowieści nie zabraknie tego wieczoru opowiadań o cudach rafy koralowej czy narodzinach 
żółwi morskich.  – Wspomnę także o endemicznej faunie słonowodnych jezior, ukrytych w sercu 
koralowych wysepek, gdzie można pływać wśród ławic nieparzących meduz lub baraszkować ze 
zjawiskowo kolorowymi krewetkami – dodaje prelegentka. Przyjrzymy się także trudom życia 
mieszkańców wyspy Lembata, dla których racją przetrwania są niebezpieczne polowania na 
największe morskie drapieżniki: kaszaloty, orki i rekiny. 
 

Spotkanie odbędzie się 
w czwartek 23 lutego 2017  o godz. 18.00 

w IKM,  Długi Targ 39/40 
WSTĘP WOLNY! 

POLECAMY 



  

DKF REPERTUAR NA LUTY 



Drodzy słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku, po raz pierwszy 
w historii Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Gdańsku, z inicjatywy TO-EN 
(Anny Brałkowskiej), prowadzącej zajęcia z Kultury Japonii i dzięki pomocy 
pracowników Biura GUTW, została udostępniona dla Państwa „Biblioteczka 
Japońska”. Księgozbiór jest aktualnie niewielki, ale stworzony dzięki licznym 
podarunkom, m.in. Pana Romana Pika, wieloletniego słuchacza GUTW. 
Zachęcamy do wypożyczania książek, a także do wzbogacania zbioru 
poprzez przekazanie książki na rzecz biblioteczki. Z biblioteczki będą mogli 
korzystać wyłącznie Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku UG 
w Gdańsku. Biblioteczka znajduje się w Biurze GUTW.  

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:  KLIKNIJ TUTAJ 
W zbiorach biblioteczki znajdują się następujące tytuły: 
1. Kazuo Ohno, Yoshito Ohno - Świat butoh Kazuo Ohno, Pompka, 
Warszawa, 2014 
2. Haruki Murakami:  

 Na południe od granicy, na zachód od słońca, Muza, 2013 
 Kronika ptaka nakręcacza, Muza, 2004 
 Sputnik Sweetheart, Muza, 2003, 2014 (2 egzemplarze) 
 Przygoda z owcą, Muza, 2013 
 Zniknięcie słonia, Muza, 2014 
 Ślepa wierzba i śpiąca kobieta, Muza, 2014 
 1Q84 (3), Muza, 2011 (2 egzemplarze) 
 1Q84 (2), Muza, 2011 
 1Q84 (1), Muza, 2010 
 Tańcz, tańcz, tańcz, Muza, 2005, 

2013 (2 egzemplarze) 
 Po zmierzchu, Muza, 2013 
 Kafka nad morzem, Muza, 2013 
 Koniec świata i Hard-boiled 

Wonderland, Muza, 2004 
 Wszystkie bożę dzieci tańczą, 

Muza, 2006, 2014 (2 
egzemplarze) 

 Bezbarwny Tsukuru Tazaki i lata jego pielgrzymstwa, Muza, 2013 
 Mężczyźni bez kobiet, Muza, 2015 
 Słuchaj pieśni wiatru. Flipper roku 1973, Muza,2014  

3. Richard Lloyd Parry - Ludzie, którzy jedzą ciemność, Znak, 2014 
 
 

BIBLIOTECZKA JAPOŃSKA 

http://gutw.ug.edu.pl/z_zycia_gutw/biblioteczka_japonska
http://gutw.ug.edu.pl/z_zycia_gutw/biblioteczka_japonska


 

Kampania Społeczna "Zdrowe 
Kości" jest organizowana przez 
Gabinety Lekarskie Osteoporosis w 
okresie 16 stycznia do 31 sierpnia 
2017 roku, która obejmuję bezpłatne 
badania densytometryczne (gęstości 
mineralnej kości) dla wszystkich, 
niezależnie od płci i wieku, którzy nie 
byli badani w Naszej Przychodni, 
mieszczącej się na ul. Marii 
Skłodowskiej-Curie 5 w Gdańsku 
(obok Uniwersytetu Medycznego).  
Ponadto w ramach Kampanii 
oferujemy oprócz badań, również 
bezpłatne konsultację profilaktyczne 
z zakresu profilaktyki chorób 
cywilizacyjnych, w tym osteoporozy 
oraz wzmacniania zdrowia. 
Konsultację dedykowane są dla tych, 
którzy mają wynik prawidłowy lub 
osteopenię w badaniu 
densytometrycznym oraz dla tych, 
którzy nigdy nie wykonywali badania 
densytometrycznego. W ramach Kampanii można jednocześnie (podczas ten 
samej wizyty) skorzystać z bezpłatnych badań densytometrycznych oraz 
bezpłatnej konsultacji profilaktycznej. 
Badania oraz konsultację będą wykonywane przez Bartłomieja Rawskiego - 
informację o mnie: 
http://osteoporoza.med.pl/nasi-specjalisci/ 
 
Konsultację oraz badania odbywają się w każdy piątek w godzinach 08.00-
13.00 w okresie 16 styczeń - 31 sierpień 2017. Dlatego wszyscy, którzy chcą 
skorzystać z Kampanii są proszeni aby rejestrowali się na 
badania/konsultację na piątki. 
Rejestracja odbywa się telefonicznie pod numerem: (58) 770 28 80 w 
godzinach: poniedziałek-piątek 08.00-20.00 i sobotę 08.00-15.00 lub online 
pod adresem: https://osteoporoza.i-rezerwacja.net/ lub poprzez Naszą 
stronę internetową: www.osteoporoza.med.pl , klikając w zakładkę: 
rejestracja lub kontakt.  

BEZPŁATNE BADANIA 

http://osteoporoza.med.pl/nasi-specjalisci/
https://osteoporoza.i-rezerwacja.net/
http://www.osteoporoza.med.pl/


 

KAMPUS OLIWA – BUDYNKI  


