
 

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 

 

Biblioteka oraz Rada Dzielnicy Przymorze Wielkie  

zapraszają na spotkanie 

z cyklu "Podstawy prawa dla seniorów", 

które poprowadzi adwokat Tomasz Snarski. 

Spotkanie odbędzie się 

w piątek, 2 grudnia br., o godz. 17:00, 

w Bibliotece przy ul. Opolskiej 3 

Serdecznie zapraszamy! 

 

Gdańsk, 2 grudnia 2016 
 

Biuletyn 
Gdańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

 

OFERTA EDUKACYJNA, INFORMACJE 

JESZCZE DZIŚ! SPOTKANIE Z ADWOKATEM 

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, 7 grudnia (AULA) 
 godz. 15:30 – 17:00  

prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn 
Bakterofagi – wirusy atakujące bakterie. 
 godz. 17:15 – 18:45  

mgr Aleksander Masłowski 
Wędrówki po gdańskiej historii (wykład III). 
 
Czwartek, 8 grudnia (AULA) 

• godz. 16:00 – 17:00 
mgr Rafał Król 
Wyprawa do krainy Świętego Mikołaja - czyli zimowa wyprawa 
do Laponii (prelekcja i film). 

• godz. 17:10 – 18:10 
mgr Joanna Rogowska  
Kuchnia roślinna na zdrowie 

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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Należy zabrać indeks, nawet jeśli 

nie ma już wolnych rubryk na nowe pieczątki! 

 

Zajęcia dodatkowe, na które są Państwo zapisani w tym semestrze 

zostaną Warunkiem  automatycznie przedłużone na nowy letni semestr. 

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 



 

Serdecznie zapraszamy na kolejny koncert 

z cyklu "SPOTKANIA Z MUZYKĄ",  

który odbędzie się 

w czwartek, 15 grudnia br. o godz. 16:00  
w Auli Wydziału Prawa i Administracji UG 

 

Tematem koncertu będą: 

„Świąteczne melodie, kolędy 

i nie tylko….” 
 

Wystąpią: 

Małgorzata Skorupa – skrzypce, 

Anna Sawicka – wiolonczela, 

Elżbieta Rosińska – akordeon. 
 

Spotkanie poprowadzi:  

  Stanisława Grażyńska

SPOTKANIA Z MUZYKĄ 



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


  

MUZYCZNE WTORKI NA UG 



 

 
 
  

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/


Serdecznie zapraszamy do zapoznania się 

z grudniową ofertą kulturalną Biblioteki 

Oliwskiej. 

 
 
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 



 

Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego zaprasza  

na wernisaż pt. „…dziwne jest materii pomieszanie.”  

Wystawa przygotowana z okazji  

Roku Henryka Sienkiewicza.  

Wydarzenie odbędzie się 6 grudnia 2016 r. o godz. 13.00 
w gmachu głównym BUG. 

Trzonem ekspozycji jest instalacja przedstawiająca cytaty 
z twórczości pisarza i fotosy z ekranizacji jego dzieł.  

Na wystawie zaprezentowane zostaną także powieści 
Sienkiewicza w różnych językach oraz wybrane opracowania 

krytyczne ze Zbiorów Specjalnych Biblioteki.  

Wystawa została objęta Honorowym Patronatem Rektora 
Uniwersytetu Gdańskiego.  

Ekspozycja potrwa do 28 lutego 2017 r.  

Wstęp wolny. 

 



WYSTAWA FOTOGRAFII - TEATR SZEKSPIROWSKI - GDAŃSKA 
PREMIERA! 
 
Taniec butoh - fotografie 
Tancerka butoh TO-EN w obiektywach Pawła Maciaka, Małgorzaty Taraszkiewicz, 
Martina Gustavssona, Macieja Grochali, Dawida Linkowskiego, Natalii Osuch i 
Andrzeja Grzelaka. 

 
Wystawa prezentuje zdjęcia fotografów, którzy pojawili 
się na drodze twórczej TO-EN. Autorzy utrwalili w kadrach 
spektakle TO-EN i TO-EN Butoh Company, a także wpisali 
się trwale swą wizualną wrażliwością w artystyczną wizję 
TO-EN, gdzie taniec butoh i jego filozofia wykracza poza 
ściany teatru.  
 
Wernisaż: 4 grudnia, godz. 18:00 

Daty trwania wystawy: 4-14 grudnia 2016 (w godzinach otwarcia Teatru) 
Miejsce: Gdański Teatr Szekspirowski, ul. W. Bogusławskiego 1 
wstęp wolny 
 
Fot. Martin Gustavsson, © TO-EN Butoh Company, Martin Gustavsson, 2013. 

 

CZERŃ - KOLEJNA ODSŁONA KAMERALNYCH SPEKTAKLI - TEATR W 

OKNIE! 

Data: 9 grudnia 2016, godz. 19:00 

Miejsce: Teatr w Oknie, ul. ul. Długa 50/51 

Bilety: 15 zł (20 min. przed wydarzeniem; płatność gotówką) 

Ze względu na niewielką przestrzeń, prosimy o wcześniejszą 

rezerwację: 

teatrwoknie@ftg.pl 

tel. 58 322 04 14 

 

Czerń - najciemniejsza z barw 

Przeciwbarwa  

Miejsce tak ciemne, że niwelujące każdy 

odcień. 

Pochłaniające światło. 

Ta czerń, to czarny wiatr i czarne włosy. 

Ta czerń, to czarne mapy z plamami 

czarnego złota. 

To czarny las Aokigahara porastający 

zastygłą lawę. 

-- 

Czerń jak czarna dziura zasysa. 

Anihiluje, ale rozszerza i rozprzestrzenia. 

Pociąga, wciąga, pcha. 

 

Koncept, wykonanie: TO-EN 

scenografia i projekt świateł: TO-EN 

Kostium: oluhi 

Realizacja światła: Wojciech Szkodziński 

   

Projekt CZERŃ realizowany jest w cyklu 

odsłon, stąd podtytuł. Każda odsłona to układ 

krajobrazów, tworzących poetycką strukturę w 

ramach prostych, sugestywnych obrazów 

scenicznych. Poszczególne odsłony, pozornie 

odrębne, zbudują ostatecznie odsłonę finalną - 

spektakl.  

Zrealizowano przy pomocy finansowej 

Województwa Pomorskiego. 

POLECAMY 

mailto:teatrwoknie@ftg.pl


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KAMPUS UNIWERSYTECKI – Gdańsk Oliwa 


