
 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gdańsk, 16 grudnia 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/


Przerwa świąteczna: 
19 grudnia – 2 stycznia 2017 

 
Zajęcia dodatkowe po przerwie: 

od wtorku, 3 stycznia 
Wykłady po przerwie: 

od środy, 4 stycznia 
 

Piątek, 6 stycznia 2017 
– dzień wolny od zajęć 

  
W dniach 22.12.2016 – 2.01.2017  

Biuro GUTW będzie nieczynne! 

Środa, 4 stycznia  2017 (AULA) 
• godz. 15:30 – 17:00 

mgr Krystyna Ziembińska – Danilewicz 
Stolice świata – Londyn. 
• godz. 17:15 – 18:45  

dr hab. Jolanta Neubauer – Geryk 
Miażdżyca i jej konsekwencje. 

 
Czwartek, 5 stycznia 2017 (AULA) 
• godz. 16:00 – 17:00 

dr Krzysztof Sawicki 
Stosunki polsko-tureckie na współczesnej arenie politycznej. 
• godz. 17:10 – 18:10 

dr Maciej Rydel 
Dwory polskie i ich mieszkańcy (wykład III). 

PRZERWA ŚWIĄTECZNA  
ORGANIZACJA 

W PRZYSZŁYM ROKU! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Należy zabrać indeks, nawet jeśli 

nie ma już wolnych rubryk na nowe pieczątki! 
 

Zajęcia dodatkowe, na które są Państwo zapisani w tym semestrze 

zostaną automatycznie przedłużone na nowy letni semestr. Warunkiem 

ich kontynuacji jest jedynie stawienie się w dowolnym dniu wyznaczonym 

na potwierdzenia kontynuacji i uiszczenie niezbędnych opłat. 

 

Osoby, które nie będą mogły w tym czasie potwierdzić kontynuacji 

proszone są o przekazanie informacji do Biura GUTW o nieterminowym 

potwierdzeniu  najpóźniej do 20 stycznia 2017 r. W czasie potwierdzenia 

kontynuacji kontakt z Biurem GUTW będzie utrudniony (pracownicy Biura 

będą przebywać na potwierdzeniu kontynuacji!). 

 Osoby, które nie zgłoszą nieterminowego potwierdzenia, oraz nie 
potwierdzą się w wyznaczonym czasie, zostaną skreślone z listy słuchaczy 
GUTW. Wolne miejsca są przeznaczane dla osób zapisujących się na Gdański 
Uniwersytet Trzeciego Wieku (niekontynuujących) .    

POTWIERDZENIE KONTYNUACJI 



AKTUALNOŚCI, BIEŻĄCE KOMUNIKATY: kliknij 

 

Oferta podstawowa (wykłady: środa, czwartek): kliknij 

Oferta zajęć dodatkowych: kliknij 

 

Charakterystyka zajęć dodatkowych: kliknij 

Organizacja semestru, informacje: kliknij 
 

 

 

Osoby, które złożyły podanie o zwrot pieniędzy za zajęcia 

dodatkowe, proszone są o odebranie pieniędzy w kasie 

Uniwersytetu do końca grudnia br.  

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! 
 

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 
 

W dniach 22.12.2016 – 2.01.2017  
Biuro GUTW będzie nieczynne! 

 

OFERTA EDUKACYJNA, INFORMACJE 

ZWROTY – rezygnacja z zajęć 
KASA UG, KONTO BANKOWE 

BIURO GUTW 

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


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 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


Zaproszenie do udziału w badaniach neuropsychologicznych 

Instytut Psychologii UG, poszukuje osób, które chciałyby wziąć udział w badaniu 
obejmującym diagnostykę pracy nerek oraz badanie EEG. 
Poszukujemy osób spełniających następujące kryteria: 
• wiek 70-90 lat, 
• praworęczność, 
• nie przyjmowanie leków o działaniu psychoaktywnym, 
• brak urazów głowy / utraty przytomności w przeszłości, 
• brak chorób neurologicznych  
• wykonanie zaleconych badań krwi obejmujących diagnostykę ogólną oraz pracy 
nerek (zwracamy koszt badań) 

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o kontakt z p. Aleksandrą Mańkowską: 
tel. 725 797 941  
email: aleksandra.wojtowicz@phdstud.ug.edu.pl 

Badanie, po uprzednim ustaleniu terminu, odbędzie się na Wydziale Nauk Społecznych 
Uniwersytetu Gdańskiego. Za udział przewidziane jest wynagrodzenie w wysokości 
100 zł.

 

Prośba o pomoc w badaniach do pracy doktorskiej 

Nazywam się Hanna Szpilczyńska, od 1989 roku pracuję na UG  w charakterze 
lektora języka angielskiego, głównie na kierunku Psychologia, gdzie prowadzę zajęcia 
z języka specjalistycznego. W maju tego roku ukończyłam studia doktoranckie na tymże 
kierunku i pisze doktorat o tym jak wykształcenie filologiczne plus praca na co dzień 
z językiem obcym usprawnia proces starzenia się poznawczego, szczególnie w zakresie 
pamięci, uwagi i funkcji wykonawczych.  

Bardzo bym chciała zaprosić do moich badań osoby, które takie wykształcenie 
posiadają i pracowały w zawodzie nauczyciela oraz tłumacza dowolnego języka obcego. 
Interesują mnie osoby urodzone w latach 1946-1956. 

Do grupy kontrolnej potrzebuję osób w podobnym wieku, z wykształceniem wyższym 
magisterskim, ale nie filologicznym. Badanie jest indywidualne, anonimowe, z każdą 
z osób muszę spędzić dwa razy po 40 minut. Będę wdzięczna za wszelką pomoc. 

Osoby zainteresowane udziałem w badaniu proszę o kontakt mailowy lub telefoniczny.  
Mój adres e-mail: haniagajdzinska@hotmail.com i nr tel. 609 391 093.  

 
 
  

POMOC W BADANIACH NAUKOWYCH 

mailto:aleksandra.wojtowicz@phdstud.ug.edu.pl
mailto:haniagajdzinska@hotmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

Zapraszamy serdecznie na Koncert Świąteczny  

Zespołu Pieśni i Tańca UG Jantar. 
 

W programie tańce ludowe z kilku regionów Polski i 
kolędy. 

Na scenie pojawią się wszyscy tancerze, debiutanci 
grupy starszej i nawet ci najmłodsi z grup dziecięcych.  

 

Koncert odbędzie się, 

w niedzielę, 18 grudnia br. o godz. 12:00 

w Sali Teatralnej na Wydziale Neofilologii UG  

Wstęp wolny!  

 

 

 

POLECAMY 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

Rektor i Senat Politechniki Gdańskiej i Akademii Muzycznej 
im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, w ramach Politechniki Otwartej 

z cyklu „Akademia Muzyczna w Politechnice” zapraszają na koncert 

muzyki chóralnej zespołu wokalnego 
Art'n'Voices 

 

Kolędy i nie tylko…  
20 grudnia 2016 r. (wtorek), godz. 18.00 

Aula w Gmachu Głównym 
ul. G. Narutowicza 11/12, Gdańsk 

 

Zespół Wokalny Art’n’Voices  
w składzie: 

Karolina Rocławska, Karolina Klassa, Anna Godlewska, Anna Rocławska-
Musiałczyk, Marta Jundziłł, Mateusz Warkusz, Arkadiusz Piotrowski, Tomasz 

Chyła, Kamil Górzyński 

 
W programie: 

kolędy polskie, kaszubskie i zagraniczne oraz utwory m.in. G.P. Palestriny, 
O. Gjeilo, A. Rocławskiej-Musiałczyk i P. Draytona 

Słowo o muzyce: Sylwia Holeksa-Wilkowska 

Wstęp wolny 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SPOTKANIE WIGILIJNE 
Zapraszamy wszystkich ludzi dobrej woli: wierzących, agnostyków 
i ateistów, chrześcijan, muzułmanów i żydów, biednych i bogatych, 

młodych i starszych. Nasze hasło brzmi OKAŻMY SOBIE LUDZKĄ 
ŻYCZLIWOŚĆ. 

 

Wigilia rozpocznie się błogosławieństwem udzielonym przez ks. 
kanonika Waldemara Waluka, proboszcza parafii Archikatedralnej 
pw. Trójcy Świętej oraz O. Albina Jarosława Chorążego, proboszcza 

parafii Matki Bożej Królowej Korony Polskiej. 
 

KONCERT KOLĘD 

Na zakończenie Wigilii posłuchamy polskich kolęd w wykonaniu 
chóru Empire Music School z Osowej. 

 
PROGRAM SZCZEGÓŁOWY 

 15.00-17.00  składanie życzeń, poczęstunek 
 15.00-15.05  iluminacja gdańskiej Szopki z Piasku 
 15.10-15.30 

błogosławieństwo udzielane przez ks. kanonika Waldemara 
Waluka, proboszcza parafii Archikatedralnej pw. Trójcy Świętej 
oraz O. Albina Jarosława Chorążego, proboszcza parafii Matki 
Bożej Królowej Korony Polskiej 

 16.30-17.00 koncert kolęd w wykonaniu chóru Empire Music 
School 

 



 

Prezydent Miasta Gdańska 

Paweł Adamowicz  

oraz  

Polski Chór Kameralny 

zapraszają mieszkańców 

Gdańska  

na Doroczny Koncert 

Bożonarodzeniowy, który 

odbędzie się już po raz 

siódmy, tradycyjnie, 

w kościele św. Mikołaja 

przy klasztorze Ojców 

Dominikanów. 

 
 
Data: 21 grudnia 2016 r.  
Godzina: 20.30 
Miejsce: Kościół św. Mikołaja w Gdańsku (oo. Dominikanie), 
ul. Świętojańska 72, Gdańsk 
Wstęp: Bilety: 30/40 zł. 
Bilety do nabycia w biurze Polskiego Chóru Kameralnego (ul.  Opata 
Jacka Rybińskiego 24, Gdańsk Oliwa) lub na godzinę przed 
koncertem. Obowiązuje zniżka dla posiadaczy „Karta do kultury”. 

Organizator: Polski Chór Kameralny  
 

Szczegółowy program: 
http://www.gdansk.pl/wydarzenia/Doroczny-Koncert-
Bozonarodzeniowy,w,20868  

 
 

 

http://www.gdansk.pl/wydarzenia/Doroczny-Koncert-Bozonarodzeniowy,w,20868
http://www.gdansk.pl/wydarzenia/Doroczny-Koncert-Bozonarodzeniowy,w,20868


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Szczegółowy program: 

http://www.gdansk.pl/wydarzenia/Koncert-Koled-Ukrainski-Chor-
Meski-Zurawli,w,20874  

http://www.gdansk.pl/wydarzenia/Koncert-Koled-Ukrainski-Chor-Meski-Zurawli,w,20874
http://www.gdansk.pl/wydarzenia/Koncert-Koled-Ukrainski-Chor-Meski-Zurawli,w,20874


 


