
 
Szanowni Państwo,  Słuchacze Gdańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku! 

  
Zachęcam Państwa do zapoznania się z proponowanymi wydarzeniami. 

 
z poważaniem 

Agnieszka Nikodem 
Kierownik Biura GUTW 

 

W okresie wakacji (czerwiec – sierpień) 
Biuro GUTW 

czynne będzie dla Słuchaczy 
od poniedziałku do piątku 

od 10:00 do 13:00 
tel.: 58 523 23 54, e-mail: trzeciwiek@ug.edu.pl 

Zachęcamy do oglądania  galerii fotografii GUTW UG.  W Galerii znajdują się 

zdjęcia z  poszczególnych Edycji GUTW między innymi zdjęcia z : 

 uroczystości (inauguracja, zakończenie roku) 

 wykładów i prelekcji 

 wydarzeń (np. koncerty, zapisy). 

GALERIA 2016/2017   kliknij tutaj 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gdańsk, 10 lipca 2017 
 

Biuletyn 
Gdańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

 

GODZINY PRACY BIURA GUTW W WAKACJE 

GALERIA  GUTW UG 

POTWIERDZENIE KONTYNUACJI 

mailto:trzeciwiek@ug.edu.pl
http://gutw.ug.edu.pl/z_zycia_gutw/galeria/2016-2017_edycja_xiii


 

 
Zaproszenie do studiowania religioznawstwa dla grupy wiekowej 30+ 

 
Religioznawstwo (religiologia) jest naukową refleksją nad istotą religii i 
konkretnymi religiami. Studia na religioznawstwie nie tylko dostarczają 
wiedzy, rozwijają zainteresowania, poszerzają horyzonty, ale przede 
wszystkim ułatwiają zrozumienie świata i samego siebie. Przez to studiujący 
ma szansę stać się człowiekiem więcej rozumiejącym. Jako taki jest w 
centrum zainteresowania wielu pracodawców. 
            Religioznawstwo na Uniwersytecie Gdańskim istnieje od 2010 r. na 
poziomie studiów licencjackich. Od 2017/2018 startuje w nowej formule – 
ogólnouniwersyteckiej. Wykłady na religioznawstwie poprowadzi kadra 
złożona z najlepszych wykładowców z kilku wydziałów Uniwersytetu.  
            Oprócz palety podstawowych wykładów (etnologia religii, politologia 
religii, psychologia religii, socjologia religii, filozofia religii, fenomenologa 
religii, hermeneutyka religijna, prawo wyznaniowe, język religijny...) 
studiujący ma możliwość zapoznania się z zagadnieniami, które nie są 
wykładane na religioznawstwie w kraju, jak np: wstęp do badań nad 
tekstami religijnymi, archeologia religijna, inicjacja religijna, pedagogika 
religii, geografia religii, media a religia, ekonomia a religia, biofilozofia czy 
filozofia cywilizacji. 
            W ramach studiów licencjackich otwieramy się na grupę wiekową 
oznaczoną jako „30+” Określenie „30+” jest umowne i skierowane zostaje do 
osób, które ze względu na wiek będą czuć się bez skrępowania w grupie 
studentów dwudziestoletnich, i które potrafią pogodzić obowiązki 
zawodowe i rodzinne ze studiami.  
            Kierunek prowadzi Instytut Historii na Wydziale Historycznym. 
Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Sekretariatu Instytutu 
Historii UG tel. 58 523 21 47, e-mail: sekih@ug.edu.pl 

Zapraszamy! 

 

RELIGIOZNAWSTWO 30+ 

mailto:sekih@ug.edu.pl


 

Nigdy nie jest za późno, żeby 
zaczynać studia! 

Chcesz podjąć nowe wyzwanie, ale 
obawiasz się, że wśród nastoletnich 

studentów nie będziesz się czuć 
dobrze? 

Rozumiemy Cię 

i dlatego proponujemy wyjątkową 
sposobność do pogłębienia wiedzy 

o świecie i poznania przeszłości 
Trójmiasta i Pomorza 

HISTORIA 50+ 

Studia bezpłatne, profesjonalni 
wykładowcy, elastyczne godziny 

zajęć. 

 Podejmujący obowiązki studenta otrzymują: 

 wszystkie prawa i przywileje studenta* 
 dostęp do baz danych Biblioteki UG 
 możliwość doskonalenia znajomości języka obcego 
 szansę poznania podstaw języka łacińskiego 
 uczestnictwo w zajęciach komputerowych dostosowanych 

do indywidualnych potrzeb 

a tak naprawdę o wiele więcej: 

 solidne wykształcenie 
 możliwość rozwoju zainteresowań. 
 rozwój intelektualny, 
 szansę poznania nowych, interesujących ludzi. 

Informacje i zapisy: 
tel: 58 523 20 23 
e-mail: hislm@ug.edu.pl 
www.historia.ug.edu.pl 

HISTORIA 50+ 

mailto:hislm@ug.edu.pl
http://www.historia.ug.edu.pl/


 
 

Serdecznie zapraszamy na 
piknik 

Seniorada 2017, 
który odbędzie się  
w sobotę, 15 lipca  

w godzinach 10:00-14:00 
na terenie Akademii 

Wychowania Fizycznego 
i Sportu w Gdańsku.  

 
 
 

Celem pikniku jest 
integracja pokolenia 
trójmiejskich seniorów, a także 
integracja międzypokoleniowa 
poprzez rekreację i aktywne 
spędzenie wolnego czasu. 

 
 
Seniorzy w ramach pikniku będą mogli skorzystać z czterech 

stref: rekreacji (Zespół Tańca Ludowego „Neptun”, gyrokinesis, joga, 
bungy pump, karate, gry rekreacyjne i inne); relaksu (m.in. masaż), 
bezpieczeństwa i zdrowia (m.in. pierwsza pomoc przedmedyczna, 
ocena stanu zdrowia) oraz informacji (znaczenie aktywności 
fizycznej dla zdrowia, koncepcja New Walking, porady dietetyczne 
itp.). 

Organizatorem Seniorady jest Europejskie Stowarzyszenie 
Promocji Aktywności Ruchowej 50+ w Warszawie we współpracy z 
Uniwersytetem Trzeciego Wieku Akademii Wychowania Fizycznego 
i Sportu w Gdańsku. 
Projekt jest współfinansowany przez Ministerstwo Sportu i 
Turystyki. 
 

SENIORIADA 2107 



 

Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej 
w ramach cyklu comiesięcznych spotkań miłośników ekologii 

zaprasza na spotkanie terenowe: 
„Łąka kwietna – pro środowiskowa alternatywa dla trawnika” 

którą poprowadzi 
dr Krzysztof Gos 

z Uniwersytetu Gdańskiego 
Spotkanie odbędzie się 20 lipca 2017 roku (czwartek) 

o godz. 16:00  

przy wejściu do budynku wyd. Biologii Uniwersytetu Gdańskiego 
(ul. Wita Stwosza 59, 80-308 Gdańsk). 

Serdecznie zapraszamy! 

Szczegóły: http://www.ciee-gda.pl/aktualnosci/laka-kwietna-pro-
srodowiskowa-alternatywa-dla-trawnika/  

 

Tematyka: 

A. Środowiskowe  i społeczne korzyści  z zakładania łąk kwietnych 

1. ochrona zasobów wody poprzez ograniczone podlewanie i dobre właściwości 
retencyjne 

2. propagowanie pro środowiskowego sposobu zagospodarowani przestrzeni 

3. promocja rodzimych gatunków, dostosowanych do lokalnego klimatu i warunków 
glebowych 

4. zwiększenie lokalnej bioróżnorodności flory i fauny 

B. Praktyczne porady dotyczące zakładania i pielęgnacji łąk kwietnych 

1. dobór stanowiska 

2. dobór mieszanki nasion 

3. przygotowanie podłoża 

4. zabiegi pielęgnacyjne 

 

 

 

 

SPOTKANIE TERENOWE Z CIEE 

http://www.ciee-gda.pl/aktualnosci/laka-kwietna-pro-srodowiskowa-alternatywa-dla-trawnika/
http://www.ciee-gda.pl/aktualnosci/laka-kwietna-pro-srodowiskowa-alternatywa-dla-trawnika/


 

KONKURS „MALUJEMY WIERSZE” 



 

PAN Biblioteka Gdańska 
zaprasza na nową wystawę 

„Pozdrowienia z wakacji” 

 „Droga Ciociu, droga Mamo 
Przyjeżdżam w środę po południu. 
Odbierzecie mnie z dworca, a może 
przyjedziecie po mnie do Wrzeszcza? 
Dzisiaj była wysoka fala. Jutro 
jeszcze raz jedziemy się wykąpać. 
Potem wracamy do domu. Przyjadę 
do Tczewa o godzinie 4:20. 
Pozdrawiam serdecznie.” Tak w 
1897 r. pisała z Sopotu do krewnych 
pewna Margarethe. 

Mimo że dzisiaj większym 
powodzeniem cieszą się sms-y i 
zdjęcia, radość  z otrzymywania 
pamiątkowych, krótkich 
wiadomości jest taka sama. 

Zwyczaj wysyłania wakacyjnych pozdrowień trwa nieprzerwanie od 
końca XIX wieku. Rozwinął się dzięki widokówkom, których popularność na 
początku XX wieku była tak duża, że poczta dostarczała je do odbiorcy 
nawet trzy razy dziennie. 

O czym pisali letnicy wypoczywający nad Bałtykiem, jak spędzali czas, 
jaka była pogoda i jakie atrakcje na nich czekały? O tym wszystkim 
opowiadać będzie wystawa „Pozdrowienia z wakacji”,  na której znajdą się 
pocztówki z lat 1897-1982, przedwojenne plakaty, foldery i przewodniki 
turystyczne. 

Ekspozycja będzie czynna do 30 lipca 2017 r. (pn., wt., czw. 9.00-19.00 
oraz śr., pt. 9.00-15.00) w budynku Biblioteki przy ul. Wałowej 24. 

Serdecznie zapraszamy! 

 

 

WYSTAWA W BIBLIOTECE PAN 



 
Klimat na zmiany: Więcej niż miód i pszczelarze 

 
Laboratorium Innowacji Społecznych 
kontynuuje cykl filmowy zatytułowany „Klimat 
na zmiany”. 13 lipca, po projekcji filmu „Więcej 
niż miód” w reżyserii Markusu Imhoofa, swoją 
wiedzą na temat miodu, jego właściwości oraz 
kondycji pszczół w naszym regionie,  podzieli się 
pszczelarz Mieczysław Białobrzeski. 
Przygotowaliśmy też dla Państwa słodką 
niespodziankę. 

 
data: 13 lipca 2017 (czwartek) 
godzina: 18:00 
miejsce: Laboratorium Innowacji Społecznych, budynek IVA, wejście od ul. 
Stryjskiej, Pomorski Park Naukowo Technologiczny, Gdynia 
wstęp: wolny 
Pszczoły to nie tylko istotne ogniwo ziemskiego ekosystemu, lecz również ważny czynnik 
plonotwórczy. Zamieszkują Ziemię równie długo jak człowiek, ale gdy one wyginą – jak twierdził 
Einstein – ludziom pozostaną nie więcej niż cztery lata życia. Nominowany do Oscara reżyser Markus 
Imhoof, który w życiu prywatnym jest wnukiem szwajcarskiego pszczelarza, opowiada o poważnym 
kryzysie, jaki dotyka obecnie populację pszczół. W ciągu ostatniej dekady wyginęły ich miliony. Czy to 
oznacza, że czeka nas totalny kryzys? 
 
Wykorzystując najnowszą technologię, umożliwiającą obserwację niewidocznych gołym okiem 
zjawisk, Imhoof z własnej perspektywy pokazuje rolę i piękno pszczół, a także fatalizm ich losu. 
Podróżując z kamerą po całym świecie: od Europy po USA, Australię i Chiny, filmuje tereny, na których 
zamieszkują pszczoły, a za pomocą mikroskopowych zdjęć pokazuje jak żyją i zachowują się w 
gniazdach i ulach. W filmie poznajemy pszczelarzy, naukowców i rolników, owładniętych pasją do 
pszczół i pragnących poznać tajemnicę ich masowej śmierci. Pomimo wieloletnich badań, dokładny 
powód tego zjawiska nie jest znany i stanowi przedmiot spekulacji. Być może jest to skutek 
zanieczyszczenia środowiska, stosowania pestycydów, antybiotyków, niedożywienia, chorób 
bakteryjnych i pasożytniczych, przepracowania pszczół lub wszystkiego naraz. W Chinach doszło już 
nawet do tego, że rolnicy zatrudniają ludzi, którzy zamiast pszczół zapylają rośliny. 
 
Na program zatytułowany "Klimat na zmiany” składać się będą projekcje istotnych społecznie, 
uznanych filmów dokumentalnych oraz spotkania z ekspertami, którzy dzięki specjalistycznej wiedzy 
i zdobytemu doświadczeniu, wzbogacą zaprezentowany film dodatkowym komentarzem i 
przeprowadzą dyskusję z widzami. Cykl odpowiada i uzupełnia realizowane w ciągu roku przez 
Laboratorium Innowacji Społecznych zadania, tj. rozwijanie i wspieranie innowacyjnych rozwiązań 
społecznych skierowanych do mieszkańców. LIS to idea, która wyrosła z myślenia, że miasto, aby 
rozwijać się w sposób zrównoważony i uzyskiwać trwałe rezultaty, potrzebuje nowych pomysłów nie 
tylko w sferze technologii czy gospodarki, ale również w działalności społecznej. 
 
Cykl jest współfinansowany ze środków Miasta Gdyni, realizowany przy współpracy z fundacją 
Okonakino i Against Gravity, organizatorem jednego z największych festiwali filmów dokumentalnych 
na świecie Millennium Docs Against Gravity FF, którego kolejna edycja odbędzie m.in. w Gdyńskim 
Centrum Filmowym w dniach 17-26 maja 2017. 
Wydarzenie na Facebooku: 
https://web.facebook.com/events/821161271375664 

LETNI POKAZ FILMU „WIĘCEJ NIŻ MIÓD" 

https://web.facebook.com/events/821161271375664


 
 

Serdecznie zapraszamy na letnie zajęcia ze szkoły pleców. 
W zajęciach mogą wziąć udział zarówno Słuchacze Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku Uniwersytetu Gdańskiego jak i osoby nie będące 

słuchaczami naszego UTW. 
 

Terminy zajęć: 
 

Lipiec i Sierpień: 
17, 24, 31 lipca oraz 7 sierpnia (poniedziałki), o godzinie 10:00  

oraz 11:00 w przypadku utworzenia jeszcze jednej grupy. 
 

Wrzesień: 
4, 11, 18 i 25 (poniedziałki), w godzinach 9:00 i 10:00  

oraz  11:00 w przypadku utworzenia jeszcze jednej grupy. 
 

Zajęcia odbywać się będą w sali nr 41,  
w budynku przy ul. Wita Stwosza  58. 

 
 
Czas trwania zajęć – 55 minut.  
 
Opłata za każdy miesiąc zajęć wynosi 50 złotych (należy wpłacać 
u prowadzącego na zajęciach).  
 
Przed skorzystaniem z zajęć należy skontaktować się telefonicznie z 
prowadzącym zajęcia mgr Ignacym Hadałą w celu zapisania się i ustalenia czy 
w grupie jest wolne miejsce.  Numer telefonu do kontaktu 504-071-122.  
 
 
 

LETNIE ZAJĘCIA Z PANEM HADAŁĄ 


