
 

Szanowni Państwo,  Słuchacze Gdańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku! 

 
Pierwsze zajęcia dodatkowe i wykłady już za Nami! Państwa frekwencja na 

zajęciach jest godna podziwu!  

 Osoby, które są zapisane na zajęcia dodatkowe, a jeszcze na nich nie były, 

uprzejmie proszę o sprawdzenie sal, w których odbywają się zajęcia. Przypominam, że 

sale zajęciowe zmieniają się co semestr, a nawet  mogą ulec zmianie w trakcie 

semestru. Proszę o uważne, systematyczne sprawdzanie komunikatów dotyczących 

zajęć. Wszelkie informacje o zmianach w planie,  umieszczane są na naszej stronie 

internetowej jak również w gablocie znajdującej na Wydziale Prawa i Administracji. 

Są jeszcze wolne miejsca na niektórych grupach zajęć dodatkowych, informacje 

o liczbie wolnych miejsc znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej w zakładce 

oferta dodatkowa. Osoby zainteresowane dopisaniem się do zajęć proszone są 

o kontakt telefoniczny z Biurem GUTW tel. 58 523 23 54.   

Przypominam również, że zgodnie z regulaminem macie Państwo dwa tygodnie 

na rezygnację z zajęć. Wszelkie rezygnacje przyjmowane będą w Biurze GUTW 

do czwartku, 20 października.  

Bardzo serdecznie zachęcam Państwa do pozytywnej odpowiedzi na apel 

Pomorskiego Hospicjum dla Dzieci, które prosi o pomoc w zbiórce pieluch i mokrych 

chusteczek dla swoich podopiecznych. Pieluszki we wszystkich rozmiarach i mokre 

chusteczki można przynosić do Biura GUTW ul. Bażyńskiego 1 A, pokój 119, a także 

można przekazać je pracownikom Biura GUTW przed wykładami (środa, czwartek). 

Osobom, które już przyłączyły się do akcji bardzo pięknie dziękuję. Zbiórka 

potrwa do piątku, 21 października. Po zakończeniu akcji, wszystkie zebrane rzeczy 

zostaną przekazane do Pomorskiego Hospicjum dla Dzieci.  

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 nasz profil na portalu społecznościowym  >>Facebook UTW<< .  

 

z poważaniem 

Agnieszka Nikodem 

Kierownik Biura GUTW  

Gdańsk, 14 października 2016 
 

Biuletyn 
Gdańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

 

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


 

Oferta podstawowa (wykłady): kliknij 

Oferta zajęć dodatkowych: kliknij 
(Informacje o  salach i wolnych miejscach na poszczególnych grupach zajęć dodatkowych) 

 

Charakterystyka zajęć: kliknij 

Organizacja semestru: kliknij 

 

Biuro Gdańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

ul. Bażyńskiego 1 A 

I piętro, pokój 119 

tel. 58 523 23 54 

e-mail: trzeciwiek@ug.edu.pl 

www.gutw.ug.edu.pl 

Środa, 19 października (AULA WPiA) 
• godz. 15:30 – 17:00 

lek. med. Agata Leśnicka 
Wszystko co chcielibyśmy wiedzieć o depresji ale boimy się zapytać. 

•     godz. 17:15 – 18:45 
mgr Jerzy Snakowski 
Koncert gwiazd 
 
Czwartek, 20 października (AULA WPiA) 

• godz. 16:00 – 17:00 
doc. dr Henryk Lewandowski 
Turystyka w prawie i obyczajach – Brazylia. 

•     godz. 17:10 – 18:10 
dr Maciej Rydel 
Dwory polskie i ich mieszkańcy (wykład I).  

OFERTA EDUKACYJNA, SEMESTR ZIMOWY 2016/2017 

BIURO GUTW 

W PRZYSZŁYM TYGODNIU 

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


WSZYSTKIE ZAJĘCIA DODATKOWE ROZPOCZĘŁY SIĘ 

W CZWARTEK,  6 PAŹDZIERNIKA. 

Informacje o SALACH SĄ DOSTĘPNE: w gablocie na WPiA, Internecie, 

Biurze GUTW! Prosimy o sprawdzenie, w których salach, w tym semestrze 

odbywają się zajęcia! SALE ULEGAJĄ ZMIANIE Z SEMESTRU NA SEMESTR! 

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 (dostępny w Biurze GUTW). Opłata 

rekrutacyjna (semestralna) jest bezzwrotna. Podania przyjmowane będą 

do 20 października, CZWARTEK (formularz dostępny w Biurze GUTW). 

 W semestrze zimowym 2016/2017 zajęcia 

filmowe prowadzone przez panią Elwirę Rewińską 

odbywać się będą w czwartki w godz. 15:00- 19:00 

(tylko jedna grupa), w sali 2026 WPiA.   

Osoby, które uczęszczały w poprzednim 

semestrze na te zajęcia mogą zgłaszać chęć ich 

kontynuowania w sekretariacie GUTW (telefonicznie pod nr tel. 58 523 23 54 lub 

mailowe trzeciwiek@ug.gda.pl ). Opłata za zajęcia wynosi 90 zł i przyjmowana będzie 

w kasie uniwersytetu lub przelewem na konto. Szczegóły w sekretariacie GUTW.  

 Gimnastyka na powietrzu, J. Rogowska, piątek 9:30-10:30 

 Kreatywne pisanie – warsztaty, M. Dziedzic, środa 12:00-13:30 

 Angielski na wesoło  – mgr Ryszard Wojtaszewski, środa godz. 12:30-14:00 

W związku z brakiem zajęć i poniesionymi opłatami prosimy o kontakt z Biurem GUTW 

w celu informacji dot. dalszego postępowania ze środkami (zwrot/nadpłata/wybór 

innych zajęć). 

1. FILOZOFII PODSTAWY, mgr Krystyna Bembennek 
Od dnia 13.10, zajęcia rozpoczynać się będą się o godz. 11:45!  
2. JĘZYK HISZPAŃSKI, Byron Riviera 
Od dnia 14.10, zajęcia rozpoczynać się będą o godz. 15:30!  

POCZĄTEK ZAJĘĆ DODATKOWYCH 

REZYGNACJA Z ZAJĘĆ 

ZAJĘCIA FILMOWE 

GRUPY KTÓRE NIE UTWORZYŁY SIĘ W SEMESTRZE ZIMOWYM 

ZMIANY W PLANIE ZAJĘĆ 

mailto:trzeciwiek@ug.gda.pl


 

 
 
 
 

W odpowiedzi na apel Pomorskiego Hospicjum dla Dzieci 
zachęcam Państwa do przyłączenia się 

do zbiórki pieluszek i mokrych chusteczek  
na rzecz podopiecznych Hospicjum. 

Pieluszki we wszystkich rozmiarach i mokre chusteczki można 
przynosić do Biura GUTW 

ul. Bażyńskiego 1 A, pokój 119. 
Zbiórka potrwa od 10 do 20 października. 

Po tym czasie zebrane pieluszki zostaną przekazane do hospicjum. 
*Pomorskie Hospicjum dla Dzieci „Apel Mobilizacyjny” 

 

Podobnie jak w ubiegłych latach organizujemy* dla słuchaczy 

GUTW atrakcyjny pobyt zimowy w górach Białce Tatrzańskiej. W 

programie - wycieczki turystyczne, baseny termalne, jazda 

na nartach biegowych, zjazdowych, wieczory muzycznie i tanecznie 

z udziałem kapeli góralskiej. 

Termin od 18 do 25 lutego 2017r. 

Koszt pobytu-noclegi, wyżywienie. Ubezpieczanie pokrywają 

uczestnicy. Dojazd - przejazd grupowy organizowany przez 

internet. 

Zapisy wraz z wpłatą zaliczki w terminie do 27 października 

przyjmuje Leon Chwiałkowski tel. 505 82 62 96 w środy i czwartki 

po wykładach na holu Wydz. Prawa na I piętrze."  

Szczegółowe informacje - Leon Chwiałkowski tel. 505 82 62 96 

 
*Organizatorem pobytu są słuchacze GUTW. Gdański Uniwersytet Trzeciego Wieku nie 

ponosi odpowiedzialności za organizację wyjazdu i ew. nieprawidłowości. 

ZBIÓRKA NA RZECZ POMORSKIEGO HOSPICJUM DLA DZIECI 

ZIMA W BIAŁCE TATRZAŃSKIEJ 

http://pomorskiehd.pl/w-poniedzialek-nastal-trudny-moment/


 

SPOTKANIA Z MUZYKĄ 
28 października, piątek, godz. 16:00 

 

Wielcy romantycy 
Fryderyk Chopin, Robert Schumann 

 

Wystąpią: 

Beata Koska - śpiew 

Aleksandra Mozgiel – fortepian 

Spotkanie poprowadzi: Stanisława Grażyńska 

 

WYDZIAŁ NEOFILOLOGII, SALA TEATRALNA 

WSTĘP WOLNY, NIE OBOWIĄZUJĄ ZAPISY, BILETY 

 

Zapraszamy z osobami towarzyszącymi! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPONOWANE WYDARZENIA 



 
 
 
 
 
 

Dyskusyjny Klub Filmowy Miłość Blondynki UG, 
Akademickie Centrum Kultury ALTERNATOR UG 

zapraszają 
 
REPERTUAR FILMOWY  PAŹDZIERNIK 2016 
 
----------------------------------------------------------------------- 
20 października 2016 (czwartek) godz. 18.30 
 
DOBRE, BO POLSKIE : ZJEDNOCZONE STANY MIŁOŚCI  
reż. Tomasz Wasilewski, (2016), Polska, Szwecja, 107 min. 
----------------------------------------------------------------------- 
27 października 2016 (czwartek) godz. 18.30 
 
KONFRONTACJE: LO I STAŁO SIĘ. ZADUMA NAD ŚWIATEM W SIECI 
reż. Werner Herzog, (2016), USA, 97 min. 
 
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). 
 

 

  

DYSKUSYJNY KLUB FILMOWY MIŁOŚĆ BLONDYNKI UG 
ZAPRASZA 



 
 

Rektor i Senat Politechniki Gdańskiej 
w ramach Politechniki Otwartej 
zapraszają na wystawę pt.: 
WANDA SZCZEPUŁA 
PIERWSZA KOBIETA PROFESOR 
POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ 
  
Otwarcie wystawy 
20 października 2016 (czwartek), godz. 12.00 
Hol przed Biblioteką Gmach Główny Politechniki Gdańskiej, parter 
ul. G. Narutowicza 11/12, Gdańsk 
Otwarciu wystawy towarzyszyć będzie spotkanie wspomnieniowe 
Gośćmi spotkania będą córki Pani Profesor - Barbara i Anna 
 
Fragmenty książek Barbary Szczepuły  
przeczyta aktorka Teatru Wybrzeże - Krystyna Łubieńska 
Wystawa dostępna jest do 18 listopada br. 
 
Wstęp wolny 

 



W ramach Gdańskich Dni Seniora w Gdańsku można skorzystać 
z oferty zajęć sportowo-rekreacyjnych: 

1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza do udziału w zajęciach będących 
w stałej ofercie:  

3,10,17,24.10.2016 r. w poniedziałki „Zumba Gold”, godzina 20.30 - Miejska Hala 
Sportowa, ul. Kołobrzeska 61 

4,11,18,25.10.2016 r. we wtorki „Nordic walking”, godzina 18.00 - Park Nadmorski 
im. R. Reagana, wejście D 

4,11,18,25.10.2016 r. we wtorki „Joga na zdrowie”, godzina 20.00 - Miejska Hala 
Sportowa, ul. Kołobrzeska 61 

3,10,17,24.10. 2016 r. w poniedziałki, godzina 10.30  

oraz we wtorki 4,11,18,25.10.2016 r. o godzina 9.00 "Gimnastyka dla seniora" - Sala 
do Aerobiku przy Pływalni Krytej MOSiR - Gdańsk Chełm, ul. Chałubińskiego 13 

2. Zachęcamy również do zgłaszania się na profesjonalne, bezpłatne zajęcia 
ruchowe pn. "Trening zdrowotny", które odbędą się na terenie dzielnic 
Przymorze, Orunia i Śródmieście. Zajęcia są bezpłatne ale obowiązują zapisy.  

Szczegółowych informacji udziela i zapisy prowadzi Towarzystwo Edukacyjne 
Wiedza Powszechna od 29 września do 7 października, od 10.00 do 14.00 pod nr 58 
345 11 66, lub na adres e-mail: wiedza.powszechna@gmail.com 

3. Dla wszystkich zainteresowanych aktywnym spędzaniem czasu proponujemy 
naukę chodzenia z kijkami, czyli bezpłatny instruktaż "nordic walking" (10 
lokalizacji w Gdańsku). Udział bez zapisów. 

Dzień Godziny Dzielnica/miejsce spotkania 

14.10. PT 

8:00-9:00 Matarnia ( Parking PKM Matarnia) 

10:00-11:00 Karczemki (ul. Sąsiedzka - Zbiornik) 

12:00-13:00 Oliwa (róg ul. Polanki i Derdowskiego) 

21.10. PT 
10:00-11:00 Stogi (róg ul. Rozłogi i Kruczej) 

12:00-13:00 Sobieszewo (ul. Turystyczna 3, Biblioteka nr 48) 

28.10. PT 
10:00-11:00 Jasień (róg ul. Stolema i Damroki) 

12:00-13:00 Ujeścisko (ul. Kaliska 8) 

4.11. PT 

8:00-9:00 Zaspa  (ul. Czarny Dwór/ Plażowa - parking) 

10:00-11:00 Brzeźno (ul. K. Chodkiewicza 14, parking DS UG nr 11) 

12:00-13:00 Wrzeszcz ( plac zabaw ul. Podleśna) 

Szczegóły: http://www.gdansk.pl/seniorzy/Zajecia-sportowo-rekreacyjne-dla-seniorow,a,62186 

mailto:wiedza.powszechna@gmail.com
http://www.gdansk.pl/seniorzy/Zajecia-sportowo-rekreacyjne-dla-seniorow,a,62186


 

 

 



 

 

 



 

 

ZAPROSZENIE DO XCVII KAWIARNI NAUKOWEJ BFN 

Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej  
oraz  Hotel Rezydent***** 

mają zaszczyt zaprosić Państwa do Kawiarni Naukowej  
w Hotelu Rezydent***** w Sopocie (Plac Konstytucji 3 Maja 3)  

na cykl popularnonaukowych spotkań z wybitnymi postaciami polskiej 
nauki 

27 października 2016 roku (czwartek), godz. 18:00  
dr hab. Marek Grzybowski, prof. AMG (Akademia Morska w Gdyni)  

Czy Polska jest morska - prawdy i mity 

Przemysły morskie i działania w obszarze gospodarki morskiej (edukacyjne, 
organizacyjne, ekologiczne i inne) stanowią liczące się i istotne źródło innowacji, 
transferu wiedzy i wartości dodanej w gospodarce światowej. Tak zwana niebieska 
gospodarka jest w Unii Europejskiej traktowana priorytetowo. Szacuje się, że przemysły 
morskie zatrudniają około 5,4 mln osób, które wytwarzają 500 mld euro wartości 
dodanej. Prognozuje się, że do 2020 r. liczba zatrudnionych może wzrosnąć do 7 mln osób, 
a wartość dodana produktów i usług „niebieskiej gospodarki” do 600 mld euro, stwierdza 
się w inicjatywie zatytułowanej „Niebieski wzrost: perspektywy w zakresie 
zrównoważonego wzrostu w sektorach morskich”. Komisja Europejska stoi n  stanowisku, 
że przemysły morskie będą tratwą ratunkową dla europejskiej gospodarki w dobie 
ciągłych kryzysów targających państwa położone wokół Morza Śródziemnego. Według 
Komisji Europejskiej (KE) turystyka nadmorska i morska zatrudnia najwięcej osób w 
gospodarce morskiej i generuje największą wartość dodaną brutto spośród europejskich 
przemysłów morskich. 

W czasie spotkania prof. Marek Grzybowski z Akademii Morskiej w Gdyni, prezes Zarządu 
Polskiego Klastra Morskiego będzie starał się odpowiedzieć na pytania:  

 Czy Polska jest krajem morskim przez cały rok, czy tylko latem?  
 W czym jesteśmy najlepsi?  
 Jakie mamy szanse rozwojowe?  
 Dlaczego polskie statki nie pływają pod polską banderą?  
 Czy polskie stocznie upadły, czy się rozwijają?  
 Kogo kształcą uczelnie morskie?  
 Co to jest klaster morski i dlaczego trzeba działać w klastrach? 

Wstęp do Kawiarni Naukowej jest wolny.  



 
 

"Prawo w życiu codziennym”. 
Wykłady prawne z dyskusją w Dworku Sierakowskich – od 28.09.2016 r. 

 
Od środy, 28 września o godz. 14.00, w ramach projektu Dom Sąsiedzki „Centrum”, 
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 ! 
 

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

 

 

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


 

 
 
 



 

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie 
„Nowocześnie Zrehabilitowani Niewidomi 

2016” 
 

Mamy do zaproponowania zajęcia dla niewidomych i 

słabowidzących, którym możemy pomóc przy poszukiwaniu pracy, 

w aktywnym wypoczynku, czy w codziennym funkcjonowaniu 

zarówno w domu, jak i w przestrzeni publicznej. 

Zajęcia w projekcie są indywidualnie dopasowywane do potrzeb 

uczestników.  

 

Wsparcie jest możliwe w ramach 16 modułów:  

 1. Świat dotyku 

i dźwięku   

2. Dom   

3. Kuchnia  

4. Zdrowie  

5. Tyflosport  

6. Tyfloinformatyka  

7. Tyfloedukacja  

8. Niewidomy 

poliglota   

9. Mobilność  

10. Uprawnienia  

11. Kultura  

12. Hobby  

13. Tyfloturystyka  

14. Autoprezentacja  

15. Nowoczesne 

technologie  

16. Motywacja 

 

W ramach wsparcia przewidziane są zajęcia i konsultacje 

z fundacyjnymi specjalistami oraz dodatkowe konsultacje 

z ekspertami w swoich dziedzinach. 

Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie aktualnego orzeczenia 

o niepełnosprawności oraz bycie pełnoletnim.  

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt pod numerami: 

tel. kom. 881 946 501 lub (58) 345 21 88 

 Fundacja Szansa dla Niewidomych Oddział Gdańsk 
al. Grunwaldzka 46, pok. 3.1, 80-241 Gdańsk 

diana.dubowska@szansadlaniewidomych.org  

mailto:diana.dubowska@szansadlaniewidomych.org


 

CHARYTATYWNE SERCA GWIAZD 

ZATOKA SZTUKI W SOPOCIE 
 

 
 
 

MAŁGORZATA 
ZAJĄCZKOWSKA 

20.10.2016  GODZ. 18:30 
CEGIEŁKA – 15 ZŁ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

URSZULA 
29.10.2016 GODZ. 17:30 

CEGIEŁKA – 25 ZŁ 
 

 
 
 

CEGIEŁKI DOSTĘPNE W RECEPCJI 
ZATOKI SZTUKI, POD NUMEREM 

512-811-973 ORAZ NA 
UNIWERSYTECIE 19.10.2016 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NA KONIEC….  S.O.S. DLA ZAGUBIONYCH  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wszystkim Nauczycielom, 

także emerytowanym, życzymy… 


