
 
ŚRODA, 5 kwietnia  (AULA)  

 godz. 15:30 – 17:00  
dr hab. Krzysztof Kornacki, prof. nadz.   
Film jaki jest, każdy widzi. Ale czy na pewno? 

• godz. 17:10 – 18:10  
dr Magdalena Nowakowska 
Starożytna Grecja od kuchni – Winomania. 
 
CZWARTEK, 6 kwietnia (AUDYTORIUM B) 

 godz. 15:30 – 17:00  
dr Maria Giedz: 
Ciekawostki kultury Ameryki Środkowej.  
• godz. 17:10 – 18:10  

dr Maciej Rydel 
Dwory Polskie i ich mieszkańcy. 

 

 

 Oferta podstawowa, semestr letni 2016/2017: kliknij 
 Oferta zajęć dodatkowych, semestr letni: kliknij 
 Organizacja semestru letniego , informacje: kliknij 

Poniedziałek, 3 kwietnia 
 JĘZYK NIEMIECKI – IZABELA KOWALSKA 

Zajęcia ODWOŁANE (wszystkie grupy w poniedziałek) z powodów zdrowotnych! 
 

Wtorek, 4 kwietnia 
 QI GONG, ARTUR STASIAK  

zajęcia odwołane w dniach 28 marca i 4 kwietnia z powodu wyjazdu osoby prowadzącej 

 
*Zajęcia prowadzone przez mgr Artura Stasiaka (28 marca - 6 kwietnia). 
Z powodu wyjazdu, zajęcia: Joga relaksacyjna, Hatajoga, Automasaż będą prowadzone w zastępstwie 
przez Emilię Pliś. Zajęcia Qi gong nie odbędą się w dniach: 28 marca i 4 kwietnia (zajęcia zostaną 
odpracowane).  

Gdańsk, 31 marca 2017 
 

Biuletyn 
Gdańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

 

WYKŁADY W NADCHODZĄCYM TYGODNIU 

SEMESTR LETNI - INFORMACJE 

KOMUNIKATY BIEŻĄCE 

http://gutw.ug.edu.pl/oferta_gutw/oferta_podstawowa
http://gutw.ug.edu.pl/oferta/zajecia_dodatkowe
http://gutw.ug.edu.pl/organizacja_roku_akademickiego


 
PO ODBIÓR INDEKSU  

ZAPRASZAMY  
DO BIURA GUTW 

 
 

 
 

ul. Bażyńskiego 1a 

I piętro, pokój 119 
 
tel. 58 523 23 54 
trzeciwiek@ug.edu.pl 

 

 

 

Zapraszamy osoby, które złożyły podanie o zwrot pieniędzy za 
zajęcia dodatkowe, z zaznaczeniem opcji „gotówką w Kasie UG”, 
zapraszamy po odbiór należnych środków.   

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 już otrzymać zwrot. W przypadku 

nieodnotowania wpłynięcia zwrotu prosimy o kontakt z 

Biurem GUTW. 
 

INDEKSY 

BIURO GUTW 

ZWROTY – rezygnacja z zajęć 

mailto:trzeciwiek@ug.edu.pl


 
Najbliz sze spotkanie odbędzie się 

 

w piątek, 31 marca 

o godz. 16:00 
 

w sali teatralnej, Wydział Neofilologii 
 

 

Wystąpią: 
 

Dariusz Stanisław Wo jcik – bas 
Artur Sychowski – pianino 

 
Spotkanie poprowadzi: 
 Stanisława Graz yn ska 

 
 

W programie: 
 

Muzyka Z ydowska 
Muzyka dwudziestolecia międzywojennego 

 
 

 
 

 
 
 

SPOTKANIA Z MUZYKĄ 



 
 

PLAN SPACERÓW  
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 

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 

16.05.2017 Narodowe Muzeum Morskie II  
spotkanie po drugiej stronie – przy 
spichlerzach 

23.05.2017 
Westerplatte broni się nadal… – spacer 
historyczny  

TRAMWAJ WODNY 

30.05.2017 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 

 
 

Strona TPG: http://www.tpg.info.pl/ 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

SPACERY Z TOWARZYSTWEM PRZYJACIÓŁ GDAŃSKA 

http://www.tpg.info.pl/spacery-po-gdansku/


 

 
 

 

AKADEMICKIE CENTRUM KULTURY UG ALTERNATOR ZAPRASZA! 
KIEDY? PONIEDZIAŁKI W GODZINACH 17:00-20:00 

 GDZIE? W AULI 1.43 , Wydział Filologiczny  

KOSZT?  POJEDYNCZE SPOTKANIE TO 20 ZŁ.       

 CYKL 8 SPOTKAŃ TO 120 ZŁ.  
 

GRUPA MOZ E LICZYC  OD 8 DO 15 OSO B.  DECYDUJE KOLEJNOS C  ZGŁOSZEN !  
Zapisy są moz liwe przed zajęciami lub mailowo: jacek@grupa3m.pl 

 
Terminy i propozycje programowe: 

27.03 - fotografia w ekstremalnych warunkach os wietleniowych; 
wielokrotna ekspozycja; fotografia w ruchu; (historia fotografii 
artystycznej)  
3.04 - portret w fotografii; historia fotografii portretowej; makijaz , podstawy 
wizaz u, kosmetyki; portret psychologiczny; fotografia natury i pejzaz u; 
(historia fotografii portretowej) 
10.04 - makrofotografia i fotografia produktowa; martwa natura; fotografia 
reklamowa; (historia fotografii reklamowej) 
24.04 – warsztaty w ciemni fotograficznej - wykonywanie fotogramo w; 
camera obscura; 
8.04 - fotografia mody; sesja fotograficzna (historia fotografii modowej) 
15.05 - przygotowanie postprodukcji; obro bka zdjęc  w Photoshopie; 
fotomontaz ; 
22.05 - fotografia artystyczna lub reportaz owa; utrwalenie wiedzy 
teoretycznej i praktycznej. 
 
 

  

 

 

 

 

FOTOwarsztaty z Jackiem Michałowskim 

http://www.ack.ug.edu.pl/inter/
warsztaty/fotowarsztaty-z-
jackiem-michalowskim/ 
 

https://poczta.ug.edu.pl/src/compose.php?send_to=jacek@grupa3m.pl
http://www.ack.ug.edu.pl/inter/warsztaty/fotowarsztaty-z-jackiem-michalowskim/
http://www.ack.ug.edu.pl/inter/warsztaty/fotowarsztaty-z-jackiem-michalowskim/
http://www.ack.ug.edu.pl/inter/warsztaty/fotowarsztaty-z-jackiem-michalowskim/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje: 
http://www.7szmw.pl/index.php/25-wydarzenia/303-pola-nadziei-2017 

http://www.polanadzieinapomorzu.pl/index.php?p=1 
 

POLA NADZIEI 

http://www.7szmw.pl/index.php/25-wydarzenia/303-pola-nadziei-2017
http://www.polanadzieinapomorzu.pl/index.php?p=1


 

 

AKTYWNY GDAŃSZCZANIN 60+ 



 

 

WARSZTATY DLA SENIORÓW! 

Warsztaty łączyć będą elementy twórczej pracy artystycznej oraz multimedialnego 

wykładu z dziedziny szeroko pojętej humanistyki.  

Celem zajęć będzie pobudzenie kreatywności wynikającej z inspiracji dziełami 

literatury i filozofii. 

Prowadzenie: 

Prof. ASP Wojciech Zamiara  

przy współpracy z dr R. Dolewskim oraz mgr A.  Włodarską. 

 
Tematyką pierwszego spotkania będzie filozofia greckiego myśliciela, Heraklita 
oraz historia europejskich manifestów.  Najbliższe warsztaty odbędą się już 
w najbliższą środę 05.04 od godziny 11.00 w Bibliotece Sopockiej - Sopoteka 
w budynku  Sopot Centrum, poziom +2, Tadeusza Kościuszki 14, 81-704 Sopot. 
 
Terminy  i tematyka spotkań: 
5 kwietnia, godz. 11:00 "Wspólny płomień zmian. Heraklit i manifesty cz. I" 
10 kwietnia, godz. 15:00 "Wspólny płomień zmian. Heraklit i manifesty cz. II" 
10 maja, godz. 11:00 "Bunt mas i ciastko francuskie. Jose Ortega y Gasset i Marcel Proust 
cz.I" 
15 maja, godz. 15:00 "Bunt mas i ciastko francuskie. Jose Ortega y Gasset i Marcel Proust 
cz.II" 
  

WARSZTATY DLA SENIORÓW 



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

ramach Politechniki Otwartej zapraszają na koncert z cyklu Akademia Muzyczna w Politechnice. 

Wszystkich miłośników muzyki chóralnej zapraszamy na koncert „Muzyka chóralna z 4(41) stron 

świata” w wykonaniu Chóru Kameralnego 441 Hz pod dyrekcją Anny Wilczewskiej, która  w 2015 

roku została nominowana do nagrody dla Młodych Twórców Kultury Miasta Gdańska w Dziedzinie 

Kultury. Chór Kameralny 441 Hz jest laureatem nagród na krajowych i międzynarodowych 

konkursach chóralnych.  

 

Koncert odbędzie się 4 kwietnia (wtorek) o godz. 18:00, 

 w Auli Gmachu Głównego Politechniki Gdańskiej ul. Narutowicza 11/12. 

 

W programie m.in.:  

Stephen Hatfield, Jaakko Mäntyjärvi, Bengt Ollén, Henrik Ødegaard, Tarik O’Regan, Sven-David 

Sandström, R. Murray Schafer. 

Koncert poprowadzi Sylwia Holeksa-Wilkowska.  

Wstęp wolny.  

POLITECHNIKA ZAPRASZA 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KS. PROF. DR HAB. DR H.C. MULT. MICHAŁ HELLER – to uczony, kosmolog, 
filozof i teolog, który w matematycznych równaniach teorii naukowych 
potrafi dostrzec dzieła sztuki, a wielkich fizyków uważa za genialnych 
artystów. Sam w swoich licznych książkach i artykułach naukowych z 
powodzeniem odnajduje się w obu rolach: naukowca-artysty i pisarza-
uczonego. Laureat (2008) prestiżowej Nagrody Templetona, wykładowca 
wielu prestiżowych uniwersytetów amerykańskich i angielskich, jeden z 
największych Autorytetów moralnych, fundator i dyrektor Centrum 
Kopernika Badań Interdyscyplinarnych, powszechnie szanowany i uznany w 
całym świecie nauki. 

 

czytaj więcej…. TUTAJ  

 
 
 
 

Spotkanie z ks. prof. Michałem Hellerem 

http://www.literackisopot.pl/news/Ks_Michal_Heller_gosciem_pierwszego_przedfestiwalowego_spotkania_edycji_2017


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

WOLONTARIAT 



 

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


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Zajęcia komputerowe – bezpłatne szkolenie 

ANKIETA 

ZGŁOSZENIOWA 

TUTAJ KLIKNIJ 

http://gutw.ug.edu.pl/media/aktualnosci/64268/dziadkowie_i_wnuki_-_miedzypokoleniowe_warsztaty_komputerowe_dla_seniorow_-_bezplatne_warsztaty_dla
http://gutw.ug.edu.pl/media/aktualnosci/64268/dziadkowie_i_wnuki_-_miedzypokoleniowe_warsztaty_komputerowe_dla_seniorow_-_bezplatne_warsztaty_dla
http://gutw.ug.edu.pl/media/aktualnosci/64268/dziadkowie_i_wnuki_-_miedzypokoleniowe_warsztaty_komputerowe_dla_seniorow_-_bezplatne_warsztaty_dla


 
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 



 

Szanowni Państwo,  

Jestem studentką studiów magisterskich na Gdańskim Uniwersytecie 

Medycznym. 

Zwracam się z uprzejmą prośbą o wypełnienie niniejszej ankiety.  

Jest ona adresowana do osób pełnoletnich i ma charakter całkowicie 

anonimowy.  

Uzyskane w badaniu dane będą przetworzone w postaci zbiorowych 

zestawień statystycznych. 

 

Badanie dotyczy analizy postaw społecznych wobec „testamentu 

życia”- świadomego oświadczenia woli wobec procedur medycznych 

stosowanych przez lekarza w sytuacji, gdy pacjent jest w stanie 

krytycznym, bez szans na wyleczenie oraz „uporczywej terapii”, 

definiowanej jako procedury medyczne sztucznie podtrzymujące 

nieuleczalnie chorego pacjenta. 

 

Uzyskane wyniki pomogą mi w napisaniu pracy magisterskiej. 

 

Dziękuję za poświęcony czas, 

Daria Zinkiewicz 

 
http://www.ebadania.pl/bf9d1a2ca76257b3 

 

 
 
 
 
 
 

POTRZEBNA POMOC W PRZEPROWADZENIU BADAŃ 
NAUKOWYCH  - ANKIETA!  

ANKIETA 
elektroniczna w linku powyżej (kliknij!) 

http://www.ebadania.pl/bf9d1a2ca76257b3


 

KAMPUS OLIWA – BUDYNKI  


