
 

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 

 
AKTUALNOŚCI, BIEŻĄCE KOMUNIKATY: kliknij 

 

Oferta podstawowa (wykłady: środa, czwartek): kliknij 

Oferta zajęć dodatkowych: kliknij 

 

Charakterystyka zajęć dodatkowych: kliknij 

Organizacja semestru, informacje: kliknij 

 

 

W sobotę, 26 listopada zajęcia z Gimnastyki dla 

pań prowadzone przez mgr Janiną Górtowską 

zostały  odwołane!  

 

Gdańsk, 25 listopada 2016 
 

Biuletyn 
Gdańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

 

OFERTA EDUKACYJNA, INFORMACJE 

GIMNASTYKA DLA PAŃ – zajęcia odwołane 

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/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


Środa, 30 listopada (AULA) 
 godz. 15:30 – 17:00  

dr Maria Giedz 
Problem kurdyjski na tle sytuacji na Bliskim Wschodzie. 
 godz. 17:15 – 18:45  

mgr Jerzy Snakowski  
Złoty wiek opery czyli mężczyźni śpiewający wysoko przy pomocy 
nożyka. 
 
Czwartek, 1 grudnia (AULA) 

• godz. 16:00 – 17:00 
mgr Bartłomiej Rawski 
Diagnostyka medyczna jako istotny element współczesnej medycyny. 

• godz. 17:10 – 18:10 
mgr  Milena Rudzińska 
Madryt i Barcelona w XIX i XX wieku, czyli miasta, w których tworzyli 
Dali i Picasso. 

Od poniedziałku 7 listopada, osoby, które złożyły podanie 

o zwrot pieniędzy za zajęcia dodatkowe, mogą zgłaszać się do kasy 

w celu odebrania zwrotów.  

 

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! 
Osoby, które wnioskowały o zwrot pieniędzy na konto bankowe 

powinny otrzymać przelew do 10 listopada. 

Osoby, które zmieniły grupy zajęć dodatkowych proszone są 

o poinformowanie Biura GUTW o dokonanych zmianach, w przypadku kiedy 

zmiany zostały dokonane np. bezpośrednio u osoby prowadzącej zajęcia, bez 

pośrednictwa Biura GUTW. 

W PRZYSZŁYM TYGODNIU 

ZWROTY – rezygnacja z zajęć 
KASA/KONTO BANKOWE 



Serdecznie zapraszamy na kolejny koncert z cyklu 

"SPOTKANIA Z MUZYKĄ",  

który odbędzie się 

w piątek, 25 listopada, godz. 16:00 
w  SALI TEATRALNEJ, WYDZIAŁU NEOFILOLOGII UG, 

---> Gdzie to jest? 
 

Tematem spotkania będzie: 

"Muzykująca rodzina" 
 

wystąpią: 

Karolina Nowicka - skrzypce 

Paweł Nowicki - perkusja 

Piotr Nowicki - fortepian 

Zofia Nowicka - fortepian 
 

Wstęp wolny! 

Zapraszamy z osobami towarzyszącymi! 

Spotkanie poprowadzi: Stanisława Grażyńska  

SPOTKANIA Z MUZYKĄ 

http://fil.ug.edu.pl/wydzial/kontakt_3
http://fil.ug.edu.pl/wydzial/kontakt_3


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 doktoranckiej 

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


FESTIWAL KULTURY NORDYCKIEJ NORDIC FOCUS FESTIVAL 
Akademickie Centrum Kultury Uniwersytetu 
Gdańskiego Alternator, Dyskusyjny Klub Filmowy UG 
Miłość Blondynki i Instytut Skandynawistyki UG 
zapraszają na pierwszą edycję festiwalu kultury 
nordyckiej Nordic Focus Festival.  
Cztery festiwalowe dni przeniosą uczestników imprezy 
do świata krajów północy. Interdyscyplinarny 
charakter imprezy i różnorodny wybór tematów 
współgra z egalitarnym modelem kultury nordyckiej. 

Każdy, bez względu na wiek, płeć czy stopień sprawności będzie mógł wziąć udział w 
festiwalowych wydarzeniach i skorzystać z okazji, by dowiedzieć się więcej o kulturze i 
społeczeństwie Szwecji, Norwegii, Islandii, Finlandii i Danii.  
W programie m.in. pokazy filmowe, wykłady i dyskusje, wystawy, warsztaty, spotkania 
oraz spektakl teatralny. Szczegóły: 
 

DZIEŃ 2 - 25 LISTOPADA, PIĄTEK 

9:30 - 10:30 - Warsztaty językowe / Aula 1.43, Wydział Filologiczny UG 

10:30-11:30 - Wykład: Współczesne kino i literatura Grenlandii - dr Agata Lubowicka / Aula 
1.43, Wydział Filologiczny UG 

11:30-13:00 - #MojaSkandynawai - prezentacje multimedialne studentów Skandynawistyki 
UG / Aula 1.43, Wydział Filologiczny UG 

13:00 - 14:00 - Wykład: Te cholerne trolle. Nowy powiew skandynawskiego kina grozy - Piotr 
Wajda / Aula 1.43, Wydział Filologiczny UG 

14:00 - 15:00 - Wykład: Nordic noir – fascynacja kryminałem w kinie skandynawskim XXI 
wieku – Ewa Turel / Aula 1.43, Wydział Filologiczny UG 

15:00 - 16:00 - Wykład: Równouprawnienie po skandynawsku – kobiety jako użytkowniczki, 
twórczynie i źródła mediów -  dr Maja Chacińska / Aula 1.43, Wydział Filologiczny UG 

16:00 - 16:45 - Pokaz filmu: Pani Soeborg w labiryntach życia reż. Anna E. Jessen, Dania 
,2014, 38 min. / Aula 1.43, Wydział Filologiczny UG 

17:00 - 18:30 - Panel dyskusyjny Ultima thule – islandzki fenomen - dr Sebastian Jakub 
Konefał / Aula 1.43, Wydział Filologiczny UG 

18:30 - 19:30 - Pokaz filmu Björk. The Creative Universe of a Music reż. Hannes Rossacher, 
Tita Von Hardenberg, Niemcy, 2015, 52 min. /  Aula 1.43, Wydział Filologiczny UG 

 

DZIEŃ 3 - 26 LISTOPADA, SOBOTA 

11:30-13:00 - Warsztaty Nordic Walking - Joanna Rogowska / Aula 1.43, Wydział 
Filologiczny UG 

13:00 - 14:00 - Wykład: Kultura rowerowa w Danii / Promoting cycling through non physical 
means – learnings and examples from Denmark – Stefan M. Rasmussen / Sala teatralna, 
Budynek Neofilologii UG 

14:00 - 15:30 - Panel dyskusyjny: Komunikacja rowerowa jako ważne narzędzie 
kształtowania mobilności / Sala teatralna, Budynek Neofilologii UG 

 



16:00 - 17:30 - Pokaz filmu: Optymistki, reż. Gunhild Magnor, Norwegia, 2013, 80 min. / Aula 
1.43, Wydział Filologiczny UG 

18:00 - 19:30 - Spotkanie autorskie z Iloną Wiśniewską, autorką reportaży “Białe” i “Hen” / 
Aula 1.43, Wydział Filologiczny UG 

19:30 - 20:30 - Pokaz filmu: Duch Piramidy, reż. Andreas Koefoed, Dania, 2012, 65 min 2012 / 
Aula 1.43, Wydział Filologiczny UG 

DZIEŃ 4 - 27 LISTOPADA, NIEDZIELA 

11:30 - 13:00 - Warsztaty czytelnicze dla dzieci – Tajemnica diamentów wydawnictwo 
Zakamarki / Sala 41, Budynek ACK UG Alternator 

12:00 - 13:00 - Suomika – warsztaty języka fińskiego / Aula 1.43, Wydział Filologiczny UG 

13:00 - 14:00 - Wioska wikingów – inscenizacja drużyny Słowian i Wikingów Nordelag / Hol, 
Wydział Filologiczny UG 

14:00 - 15:00 - Pokaz filmu o wikingach – Ślad, reż. Markus Dahlslett, Norwegia, 2016, 33 min. 
/ Aula 1.43, Wydział Filologiczny UG 

15:00 - 16:00 - Wioska wikingów – inscenizacja drużyny Słowian i Wikingów Nordelag / Hol, 
Wydział Filologiczny UG 

16:00 - 17:00 - Sceniczne czytanie dramaty “Znikam” Arne Lygre - Teatr Rondo / Sala 
teatralna, Budynek Neofilologii UG 

17:30 - 19:30 - Pokaz filmu: Para do życia, reż. Joonas Berghäll, Mika Hotakainen, Finlandia, 
Szwecja 2010, 81 min. / Aula 1.43, Wydział Filologiczny UG 

19:30 - 21:00 - Blok filmowy: Sweden Short Films, 90 min./Aula 1.43, Wydział Filologiczny 
UG 

 
WYSTAWY / 18 - 30 listopada 

Hol Wydziału Neofilologicznego: 
- Astrid Lindgren  
- Dziecko w centrum. Szwedzka literatura dziecięca 
- Nie tylko Bergman. Studencka sesja posterowa na temat kina skandynawskiego 
Hol Wydziału Filologicznego: 
- Szwecja - pejzaże powieści kryminalnej 
- Innowacje - I cóż, że ze Szwecji 
 

Wstęp wolny na wszystkie wydarzenia! 
 

Więcej informacji i szczegółowy program: 
www. nff.ug.edu.pl 

www.facebook.com/nordicfocusfestival 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.facebook.com/nordicfocusfestival


 
 
  

REPERTUAR DKF NA GRUDZIEŃ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Strona internetowa: 

http://www.bgpan.gda.pl/wystawy.php?wyst

awa=72 

http://www.bgpan.gda.pl/wystawy.php?wystawa=72
http://www.bgpan.gda.pl/wystawy.php?wystawa=72


 

"Prawo w życiu codziennym”. 
Wykłady prawne z dyskusją w Dworku Sierakowskich  

 
 
 

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 !  
 

Ostatni wykład odbędzie się 
7 grudnia, o godz. 14:00 

 
 

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

 

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 

 BIURO GUTW 

http://tps-dworek.pl/index.php/pl/
mailto:trzeciwiek@ug.edu.pl
http://www.gutw.ug.edu.pl/


 
 
 
 

 

Infolinia Onkologiczna Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego, 
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 

oraz Wojewódzkie Centrum Onkologii w Gdańsku zapraszają serdecznie do 
współpracy 

osoby zainteresowane wolontariatem w Infolinii Onkologicznej. 
Szkolenie wstępne dla kandydatów na wolontariuszy odbędzie się 

w dniach 28 – 29 listopada (poniedziałek, wtorek) 
w godzinach od 16:00 do 20:00 

w Wojewódzkim Centrum Onkologii w Gdańsku 
Budynek B, Al. Zwycięstwa 32, IV piętro, sala konferencyjna 

 
PROGRAM SZKOLENIA: 
28. XI 2016r. (poniedziałek) 
• 16:00 – 20:00 
"Psychologiczne aspekty choroby nowotworowej." 
mgr Izabela Malicki (psycholog, psychoonkolog), 
mgr Dorota Grabowska (psycholog, psychoonkolog) 
29. XI 2016r. (wtorek) 
• 16:00 – 17:30 
"Organizacja Infolinii Onkologicznej, założenia i możliwości pomocy." 
prof. Krystyna de Walden – Gałuszko (psychiatra, psychoonkolog) 
• 17:30 – 19:00 
"Podstawy onkologii" 
lek. med. Magdalena Wojtkiewicz (onkolog) 
• 19:00 – 20:00 
"Obsługa techniczna, zapoznanie się z bazami danych oraz sposobem rejestrowania 
rozmów" 
mgr Izabela Malicki (psycholog, psychoonkolog), 
mgr Dorota Grabowska (psycholog, psychoonkolog) 
 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu są proszone o 
kontakt mailowy z koordynatorką Infolinii Onkologicznej mgr Dorotą 
Grabowską dgrabowska.psycholog@gmail.com 
Szkolenie zostało sfinansowane z dotacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Pomorskiego w ramach realizacji zadania publicznego p.n. „Rozwój i dofinansowanie  
Infolinii Onkologicznej”   

WOLONTARIUSZE POSZUKIWANI 



 

W dniu 26 listopada 2016 roku odbędzie się VII edycja akcji Dzień 
Otwarty Notariatu. Tegoroczne hasło Dnia Otwartego Notariatu brzmi: 
„Porozmawiaj z notariuszem o… testamencie notarialnym”. 

Ta coroczna akcja edukacyjno-społeczna organizowana przez 
samorząd notarialny pozwala na uzyskanie praktycznych informacji z 
różnych dziedzin prawa. W tym roku notariusze udzielać będą informacji 
zarówno na temat testamentów, jak i innych zagadnień właściwych dla ich 
kompetencji. 

Notariusze Izby Notarialnej w Gdańsku dyżurować będą w 
godzinach od 10:00 do 16:00 w sali nr 107 w budynku Urzędu 
Miejskiego w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 8/12. 

Odpowiadać będą na pytania dotyczące testamentu - dokumentu, przez 
który osoba fizyczna określa losy swojego majątku na wypadek śmierci: 

 w jaki sposób i w jakiej formie najlepiej sporządzić testament, aby 
był ważny i bezpieczny; 

 w jaki sposób wyrazić rzeczywistą wolę spadkodawcy (testatora) 
dotyczącą losów jego majątku po śmierci, aby nie budził 
wątpliwości; 

 kogo można powołać do dziedziczenia, a kogo wydziedziczyć i z 
jakich powodów; 

 jak odwołać sporządzony już testament? 
 
Patronat honorowy nad tegoroczną edycją Dnia Otwartego Notariatu w 

Izbie Notarialnej w Gdańsku objął Prezydent Miasta Gdańska Paweł 
Adamowicz. 

  

POLECAMY 



Serdecznie zapraszamy do zapoznania się 

z grudniową ofertą kulturalną Biblioteki 

Oliwskiej. 
 
1.12. godz.18.00 
Spotkanie autorskie z Mariolą Pryzwan.  
Promocja książki „Wymyśliłam Cię. Irena Jarocka we 
wspomnieniach”.  Spotkanie poprowadzi Dorota Karaś. 
Mariola Pryzwan utkała swoją kolejną biografię ze wspomnień, listów, 
prywatnych fotografii i dokumentów. Przeczytamy w niej o biednym 
i trudnym dzieciństwie Ireny Jarockiej, o jej pobycie we Francji, o karierze w 
Polsce i uwielbieniu publiczności. O latach spędzonych w Stanach 
Zjednoczonych i działalności charytatywnej. Dowiemy się, czym była dla niej 
piosenka i jaka była dla swoich fanów. Przeczytamy o tym, co lubiła, co 
mówiła o rodzinie, miłości i szczęściu. Poznamy Irenę Jarocką piosenkarkę 
i skromnego, dobrego, wrażliwego człowieka. 
 
7.12 - 7.01 
Wszystkich wielbicieli kotów i świetnego malarstwa zapraszamy na 
wystawę Jana Miśka  „Felinologia stosowana. Rozdział ostatni”. 
 
8.12. godz. 18.00 
Wspólnie z Gdańskim Klubem Poetów zapraszamy na spotkanie z poetą, 
artystą plastykiem i animatorem kultury Piotrem Szczepańskim. Wieczór 
poprowadzi Gabriela Szubstarska. 
 
10.12 godz.12.30 
Czytanie na dywanie- warsztaty literacko- plastyczne 
 
15.12. godz.19.00 
Serdecznie zapraszamy na spotkanie z grupą "Łowcy Słów"! Temat 
najbliższego spotkania to Śnieg. Spotkania przeznaczone są dla osób 
powyżej 10 roku życia.  
 
Zapraszamy! 
 
Biblioteka Oliwska 
ul. Opata J. Rybińskiego 9 
80-320 Gdańsk 
tel. 58 552-03-83 

GRUDZIEŃ W BIBLIOTECE OLIWSKIEJ 



 

ORIENT EXPRESS – SPOTKANIA PODRÓŻNICZE  w Gdańsku 

Instytut Kultury Miejskiej, Długi Targ 39/40 

25 listopada, godz. 18.00 – Smaki Sycylii, Ewa Cichocka 

  
Na Sycylii można skosztować gotowanej 

śledziony cielęcej, suszonej ikry tuńczyka czy 

czekolady według azteckiej receptury. O tym i 

jesiennych produktach spod Etny opowie Ewa 

Cichocka, autorka książek o Sycylii. 

  

O specyfice i bogactwie kuchni Sycylii, niezwykłej 

mieszance wpływów dawnych kolonizatorów 

opowie dziennikarka i pisarka Ewa Cichocka. Jej 

kulinarna wędrówka po skrawku pomiędzy 

Europą a Afryką będzie pretekstem do pokazania 

historii wyspy i jej związków z Grecją, Hiszpanią, 

Afryką, a nawet Ameryką Południową. – To jedno z niewielu miejsc, którego historię i 

dzieje można odczytywać z menu jak z kroniki historycznej – zapowiada prelegentka. 

Słuchacze dowiedzą się m.in. skąd pochodzą w sycylijskiej kuchni pistacje, kuskus i 

suszony dorsz? Podczas spotkania będzie także mowa o tym, co jadano u księcia Saliny 

ze znanej powieści Lampedusy? Jakie danie sycylijskie  zaadaptował Jerzy Stuhr do 

domowego menu? Poznamy również niezwykły związek, który połączył na Sycylii 

muzykę operową z… makaronem. Słuchacze będą mogli także dowiedzieć się jak 

wygląda proces tłoczenia oliwy czy jak upiec kasztany? Ciekawe przepisy i receptury 

będzie można wykorzystać we własnej kuchni. Atrakcją spotkania będzie relacja z 

wyprawy kulinarnej z października 2016 r. oraz degustacja.                                          

Odmienność i oryginalność wyspiarskiej kuchni warta jest bliższego poznania. Kto nie 

był więc na Sycylii będzie mógł ją posmakować, kto był - ożywić swoje wspomnienia.  

Dodajmy, że spotkania w ramach Otwarty IKM odbywają się pod patronatem 

miesięcznika Poznaj Świat oraz z nagrodami-książkami dla słuchaczy, ufundowanymi 

przez Wydawnictwo BERNARDINUM. 

 

    

 

 

ORIENT EXPRESS – SPOTKANIA PODRÓŻNICZE   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

WYSTAWA 
autorstwa Alicji Węgrzyn 

 

pt. „Polscy kandydaci do 

nagrody Nobla – wspaniały 

rocznik 1884” 
 

Wystawa będzie czynna do 28 lutego 2017 r. 

poniedziałek - piątek, godz. 08.00-20.00 

Wstęp wolny! 

 

BIBLIOTEKA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO, ul. Wita 
Stwosza 53 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KAMPUS UNIWERSYTECKI – Gdańsk Oliwa 


