
 
Szanowni Państwo,  Słuchacze Gdańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku! 

  

Zachęcam Państwa do zapoznania się z aktualnymi informacjami. 
 W szczególności proszę zwrócić uwagę na informację o salach, w których 
odbywają się zajęcia dodatkowe (niektóre zajęcia odbywają się w innych salach, 
niż w minionym semestrze). 

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 

 W poniedziałek, 6 marca – Język niemiecki 
z mgr Izabelą Kowalską zajęcia odwołane.  
 

Gdańsk, 24 lutego 2017 
 

Biuletyn 
Gdańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

 

SEMESTR LETNI, OFERTA EDUKACYJNA 

INFORMACJE, BIEŻĄCE KOMUNIKATY 

ODWOŁANE ZAJĘCIA 

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


prosimy zwrócić uwagę na zmianę 
godzin wykładów (oferta podstawowa)! 

 

ŚRODA, 1 marca (AULA) 
• godz. 15:30 – 17:00 
mgr Jerzy Snakowski  
Gdyby jutro był koniec świata, to co byś zrobił? 
„Traviata” Verdiego. 
• godz. 17:10 – 18:10  
dr Piotr Szweda 
Właściwości prozdrowotne miodu – mity i fakty. 

 
CZWARTEK, 2 marca  
• godz. 15:30 – 17:00 
dr Maria Giedz 
Kultura i religie mieszkańców Bliskiego Wschodu. 
• godz. 17:10 – 18:10  
dr Maciej Rydel 
Dwory Polskie i ich mieszkańcy. 

 
PROSIMY PAMIĘTAĆ 

O ODBIORZE  INDEKSÓW. 
 W BIURZE GUTW 
 PRZED WYKŁADAMI:  

ŚRODA, CZWARTEK. 

W PRZYSZŁYM TYGODNIU! 

INDEKSY 

 

AUDYTORIUM B 



 

Istnieje jeszcze możliwość dopisania się do niektórych zajęć 

dodatkowych.  Przypominamy, że z oferty edukacyjnej GUTW UG, mogą 

korzystać wyłącznie słuchacze. Informacje o wolnych miejscach znajdują 

się na stronie internetowej w zakładce „oferta dodatkowa”).  

http://gutw.ug.edu.pl/oferta/zajecia_dodatkowe 

Słuchacze, którzy są zainteresowani dopisaniem się do zajęć 

dodatkowych proszeni są o kontakt z Biurem GUTW tel. 58 523 23 54. 

 

Osoby, które nie są słuchaczami, nie mogą zapisać się na zajęcia 
dodatkowe. Nie ma możliwości zapisania się na GUTW w  semestrze 

letnim (brak miejsc!). 
 

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 
 
 

WOLNE MIEJSCA NA ZAJĘCIACH DODATKOWYCH 

REZYGNACJA Z ZAJĘĆ  

BIURO GUTW 

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


• • • 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!). 
 

Atrakcyjna wycieczka: zamki, dworki i pałace północnych Kaszub. 

organizator: Słuchacze GUTW 

 

W programie: 

1. Rekowo Górne, Sławutówka, Rzucewo. 

2. Kłanino, Krokowa 

3. Starbienino, Bychowo 

 

Zwiedzanie pięknych zamków, dworków i pałaców  

pod przewodnictwem dr Macieja Rydla oraz kawa i ciastko w zamku Jana III 

Sobieskiego i obiad w zabytkowym dworku. 

 

Termin – 14 maja, zbiórka godz. 7:30, parking koło hali „Oliwia”. 

Koszt wycieczki: opłata przewodnika, przejazd, kawa + obiad, 

ubezpieczenie. 

 

Informacje – Leon Chwiałkowski tel. 505 826 296 

Zapisy wraz z wpłatą – Longina Herlikiewicz tel. 514 033 916 – 

 15 i 16 lutego i od 1 marca w środy i czwartki po wykładach na holu 

Wydziału Prawa i Administracji na I piętrze (przy Temidzie). 

 
*Organizatorem wycieczki nie jest Gdański Uniwersytet Trzeciego Wieku UG. 

 GUTW UG nie ponosi żadnej odpowiedzialności za przebieg wycieczki. 

PRZYPOMINAMY 

WYCIECZKA ZAMKI, DWORKI I PAŁACE KASZUB 



 

 

  

SAMOOBRONA  DLA SENIORÓW 



Spotkania z Kulturą Japonii 

 Drodzy Słuchacze Uniwersytetu III Wieku, Miłośnicy Kraju Kwitnącej Wiśni, 

Od 2011 r. prowadzę zajęcia z Kultury Japonii. To już 6 lat, a jeszcze tyle 

do odkrycia przed nami! Nasze spotkania od początku były okazją do poznania 

niezwykłych historii i obyczajów mieszkańców archipelagu Wysp Japońskich. 

Zgłębialiśmy tajemnice ogrodów japońskich, poznawaliśmy sztukę kaligrafii, 

malarstwa, architektury. Wkroczyliśmy na chwilę na drogę herbaty i drogę kwiatów, by 

na koniec semestru zawsze sycić oczy i apetyt urokliwą kuchnią azjatycką 

w restauracjach sushi. Na naszych spotkaniach gościli znawcy obyczajów, wybitni 

kulturoznawcy, pisarze, teatrolodzy. 

W nadchodzącym semestrze zapraszam do zapisów Wszystkich Słuchaczy.  

Grupa będzie spotykać się w poniedziałki (co dwa tygodnie) w godz. 16:45-18:15. 

Zapraszam gorąco! 

TO-EN (Anna Brałkowska), autorka spotkań z Kulturą Japonii.  

 Wybrane tematy: 

 Przyroda w kulturze Japonii 

 Sztuka ogrodów 

 Kaligrafia – magia pędzla - warsztaty 

 Sztuka parzenia herbaty 

 Płynące obrazy - drzeworyty japońskie 

 Niezwykłe tradycje kulinarne Japonii 

 Ceramika japońska - warsztaty w plenerze i… wiele innych niespodzianek! 

 *** 

O prowadzącej: 

TO-EN jest tancerką butoh. Butoh to nazwa współczesnej formy tańca, który narodził 

się w Japonii pod koniec lat 50-tych XX w. TO-EN oznacza po japońsku „Ogród – 

Ziemski” i jest imieniem artystycznym Anny Brałkowskiej.  Tancerka swą drogę 

artystyczną rozpoczęła w Szwecji w zespole tańca butoh SU-EN Butoh Company. 

Od momentu powrotu do Polski w 2009 r., TO-EN prowadzi aktywną działalność 

sceniczną, promując zarówno butoh, jak i kulturę Japonii. 

Więcej informacji: www.toenbutoh.com 

 

Słuchacze, którzy są zainteresowani dopisaniem się do zajęć z Kultury Japonii proszeni są 

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

KULTURA JAPONII 

http://www.toenbutoh.com/


 

 

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 

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 



 

 

WYKŁAD W BIBLIOTECE PAN 



 

"EMIGRA - Symfonia bez 

końca" z udziałem Chóru 

Akademickiego UG 
 

Światowa prapremiera 

widowiska muzycznego “EMIGRA - Symfonia bez końca” do muzyki 

skomponowanej przez laureata Oscara Jana A.P. Kaczmarka dla Muzeum 

Emigracji w Gdyni. 

 
Ponad 100 artystów, chór, 10 dynamicznych perkusji, multimedia z historycznymi fotografiami 

i muzyka warta Oscara - “Emigra - Symfonia bez końca” wybrzmi 25 lutego 2017 roku w hali 

widowiskowej Gdynia Arena. Widowisko opowiada o doświadczeniach emigracji, ważnych osobiście 

również dla samego kompozytora Jana A.P. Kaczmarka. Producentem wydarzenia jest Muzeum 

Emigracji w Gdyni. Bilety do nabycia na eBilet.pl oraz w kasach Muzeum. 

Każde miasto portowe pełne jest opowieści. Gdynia pod tym względem jest szczególna – 

prawie 100 lat temu została wzniesiona przez ludzi z całej Polski. Tu trafiali ci, którzy szukali 

szczęścia za oceanem, marzyli o wielkiej karierze w Ameryce, stąd również do Argentyny wypłynął 

Witold Gombrowicz, a do Kanady wyruszył z rodziną Zbigniew Brzeziński. Nic więc dziwnego, 

że właśnie w tym mieście powstało Muzeum Emigracji, które już od trzech lat promuje ważną 

i pasjonującą historię polskiej emigracji, pełniąc rolę kreatora kultury. 

Do współpracy artystycznej przy widowisku Jana A.P. Kaczmarka zaproszeni zostali: 

dyrygent Wojciech Rajski, Polska Filharmonia Kameralna Sopot oraz Chór Akademicki 

Uniwersytetu Gdańskiego. Na scenie wystąpi łącznie ponad 100 artystów! Utwór orkiestrowy 

zostanie wykonany w nowoczesnej formie, z wykorzystaniem multimediów: projekcji światła 

i wizualizacji, w które zostaną wkomponowane zbiory Muzeum, m.in. listy, dokumenty, pamiętniki, 

a także fotografie czy rzeczy osobiste podróżujących emigrantów. Połączone z obrazową kompozycją 

wybitnego twórcy muzyki filmowej Jana A.P. Kaczmarka, widowisko stanie się muzyczną opowieścią 

o polskiej emigracji. 

 

“EMIGRA - Symfonia bez końca” 

Kompozycja: Jan A.P. Kaczmarek 

Produkcja: Muzeum Emigracji w Gdyni 

Wykonanie: dyrygent Wojciech Rajski, Orkiestra Polskiej Filharmonii Kameralnej 

Sopot oraz Chór Akademicki Uniwersytetu Gdańskiego 

Prapremiera: 25.02.2017, godz.19.00, hala widowiskowa Gdynia Arena 

 

Bilety w cenie 25 zł do nabycia na eBilet.pl oraz w kasach Muzeum Emigracji w Gdyni. 

Kontakt z kasą muzeum: tel. +48 58 670 41 61, kasa@muzeumemigracji.pl 

Szczegółowy opis widowiska znajduje się na stronie WWW Muzeum Emigracji 

w Gdyni.  
   

EMIGRA – SYMFONIA BEZ KOŃCA 

mailto:kasa@muzeumemigracji.pl
http://www.polska1.pl/pl/dzialania/aktualnosci/emigra_-_symfonia_bez_konca
http://www.polska1.pl/pl/dzialania/aktualnosci/emigra_-_symfonia_bez_konca


Wracasz na uczelnię po przerwie?  
Zamieniasz zawód lub stanowisko?  

Uczysz się, by się doskonalić?  
Nie jesteś typowym studentem?  

Jesteś Studentem Uniwersytetu Trzeciego Wieku? 
Podziel się swoim doświadczeniem? 

 
Kto: Starsi studenci (23+), osoby powracające na uczelnię, by zdobyć kolejny dyplom, 
osoby uczęszczające na zajęcia w ramach kształcenia ustawicznego i emeryci. 
 
Co: Projekt badawczy mający służyć zrozumieniu sytuacji osób doświadczających 
awansu poziomego, kontynuujących zdobywanie wykształcenia zawodowego 
(zwłaszcza po przerwie, niezależnie od jej przyczyn) lub uczęszczających na zajęcia 
w celu samodoskonalenia, a nie zdobycia dyplomu. 
 
Po co: Celem Badania jest zyskanie wglądu w doświadczenie niestandardowych 
studentów w Polsce. Wasze doświadczenia mogą byś źródłem wartościowych 
informacji dla przyszłych studentów przewartościowujących swoje cele edukacyjne. 
Wyniki badania mogą posłużyć uczelniom do zapewniania skuteczniejszego wsparcia 
studentom niestandardowym. 
 
Jak: Osoby zainteresowane proszę o kontakt mailowy z Sarah Flamminio 
c.e.research.gdansk@gmail.com w celu ustalenia terminu wywiadu. 

 
 

Katedra Żywienia Klinicznego i Klinika Geriatrii zapraszają na badania 
przeznaczone dla mężczyzn w wieku 65 r.ż. i powyżej. 

 
U uczestników ocenimy stan odżywienia, zbadamy skład ciała i 

oznaczymy m.in. stężenie witaminy D.  
 

 Badania trwają od 8.30 do ok. 10.30. - w międzyczasie nastąpi dwukrotne 
pobranie krwi.  

 Należy zgłosić się na czczo, z listą przyjmowanych leków. 
 Miejsce badań: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku, ul. Dębinki 7, 

Budynek nr 15 (Katedra Żywienia Klinicznego mieści się na prawo od windy na 
półpiętrze).  

 Zapisy przyjmuje Dr Anna Dardzińska mail: annadar@gumed.edu.pl  
tel.: 660 08 22 99 (zgłoszenia tylko SMSem) lub Edyta Wernio 
tel.: 509 672 414.  

Wolne są następujące terminy:  
wtorek 28 luty -8.30 

wtorek 7 marzec-8.30 
czwartek 16 marzec- 8.30   

POSZUKIWANI UCZESTNICY BADAŃ 

mailto:c.e.research.gdansk@gmail.com
mailto:annadar@gumed.edu.pl


 

WOLONTARIAT 



  

DKF REPERTUAR NA MARZEC 



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


Zbliża się czas, kiedy musimy złożyć roczne deklaracje podatkowe 
do urzędu skarbowego i oddać podatek na nasze Państwo. Ale to jest też 
czas i okazja, kiedy możemy zrobić coś dobrego i pożytecznego. Dlatego też 
zwracamy się z prośbą do Wszystkich  Słuchaczy GUTW o przekazanie 
1% swojego podatku na rehabilitację małego Stasia – Wnuczka Słuchaczki 
Gdańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.  

 
  

1% PODATKU – pomoc dla Stasia 



 

KAMPUS OLIWA – BUDYNKI  


