
 

ŚRODA, 12 kwietnia  (AULA)  
 godz. 15:30 – 17:00  

mgr Jerzy Snakowski 
Nie igra się z miłością. „Eugeniusz Oniegin” Czajkowskiego 
 
CZWARTEK, 13 kwietnia 
BRAK ZAJĘĆ – PRZERWA WIOSENNO – ŚWIĄTECZNA 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Biuro GUTW będzie nieczynne w dniach:  

14 kwietnia (piątek),  18 kwietnia (wtorek) 
 

 

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

Gdańsk, 7 kwietnia 2017 
 

Biuletyn 
Gdańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

 

WYKŁADY W NADCHODZĄCYM TYGODNIU 

SEMESTR LETNI - INFORMACJE 

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


 

Koncert choreografii muzyki 

 w wykonaniu Studentów Akademii Muzycznej  - 
Katedra Rytmiki i Improwizacji Fortepianowej. 

  

 28 kwietnia, piątek 

godz. 16:00 

Sala teatralna, Budynek Neofilologii  

  

w programie: 

kompozycje klasyczne w układach 

taneczno-choreograficznych 

  

przygotowanie: dr hab. Marzena Kamińska 

  

spotkanie poprowadzi: Stanisława Grażyńska 

 
 
 
 
 

 

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 

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 MOŻE LICZYĆ OD 8 DO 15 OSÓB.  DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ!  
Zapisy są możliwe przed zajęciami lub mailowo: jacek@grupa3m.pl 

 
Terminy i propozycje programowe: 

10.04 - makrofotografia i fotografia produktowa; martwa natura; 
fotografia reklamowa; (historia fotografii reklamowej) 
24.04 – warsztaty w ciemni fotograficznej - wykonywanie 
fotogramów; camera obscura; 
8.04 - fotografia mody; sesja fotograficzna (historia fotografii 
modowej) 
15.05 - przygotowanie postprodukcji; obróbka zdjęć w 
Photoshopie; fotomontaż; 
22.05 - fotografia artystyczna lub reportażowa; 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/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiedy? Niedziela, 23 kwietnia 2017 r., godz. 17.00. 

Gdzie? Strefa wystaw czasowych Centrum Nauki EXPERYMENT. 

Czas wykładu: 45 minut. 

Wstęp wolny. Liczba miejsc ograniczona. 

Serdecznie zapraszamy! 
 

Śmiercionośni krwiopijcy czy niewinni tragarze? Finalistka FameLab opowie o 

kleszczach podczas Wykładu z Dowodem.  

Centrum Nauki EXPERYMENT zaprasza na ostatni przed wakacjami wykład z 

dowodem. W kwietniu, na początku „sezonu” wypraw do lasu, EXPERYMENT zaprosił 

naukowca z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu – dr inż. Annę Wierzbicką do 

podjęcia tematu, który wzbudza w nas strach. Czy rzeczywiście uzasadniony? Na to 

pytanie odpowie naukowiec podczas spotkania „Kleszcze - śmiercionośni krwiopijcy 

czy niewinni tragarze?”. 
 

Szczegółowe informacje na stronie: 
 

http://experyment.gdynia.pl/pl/odwiedz-nas/aktualnosci-1/kleszcze-

smiercionosni-krwiopijcy-czy-niewinni-tragarze/artykul 
 

 

WYKŁAD Z DOWODEM w Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni 

http://experyment.gdynia.pl/pl/odwiedz-nas/aktualnosci-1/kleszcze-smiercionosni-krwiopijcy-czy-niewinni-tragarze/artykul
http://experyment.gdynia.pl/pl/odwiedz-nas/aktualnosci-1/kleszcze-smiercionosni-krwiopijcy-czy-niewinni-tragarze/artykul


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

KONKURS LITERACKI 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONKURS PLASTYCZNY 



 

 

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: 

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 



 
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Wejherowie 

realizuje po raz siódmy spotkania studenckie pn. „Wejherowska Wiosna 2017”. 
 

Głównym celem  jest integracja studentów Uniwersytetów Trzeciego 
Wieku  województwa pomorskiego, propagowanie poprzez różne formy aktywnego 

i prozdrowotnego  spędzania wolnego czasu. 
Uczestnicy spotkania otrzymają certyfikat potwierdzający udział, znaczek /przypinkę/ 

oraz posiłek. Spotkanie zostanie zakończone  ogniskiem i wspólną zabawą. 
 

PROGRAM IMPREZ  „WEJHEROWSKA WIOSNA 2017” 

 
VIII Rajd Nordic Walking im. Grzegorza Rożyńskiego   20.05.2017  

 koszt 17zł 

  
Patronat nad VII Rajdem Nordic Walking im. Grzegorza Rożyńskiego objęli: 
Polska Federacja Nordic Walking   -  Prezes PFNW  Olgierd Bojke  
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku -  JM Rektor  prof. nadzw. 
dr hab. Waldemar Moska. 

  
1. 10:00 - 10:45 rejestracja uczestników, baza ZHP Cedron, ul. Kalwaryjska 3 
2. 11:00 otwarcie rajdu 
3. 11: 15 rozgrzewka 
4. 11:30 wymarsz na trasę 
5. 13:00 powrót 
6. 13:15 posiłek, wręczanie certyfikatów i znaczków ,ognisko, quizy 
7. 16:00 zakończenie rajdu 

Zapisy wraz z  opłatą w Biurze GUTW do 26 kwietnia 

dystans: 5km 

 
VI Spływu kajakowego rzeką Piaśnicą - 03.06.2017 

koszt 25zł 

Spływ kajakowy - zbiórka w Wejherowie /baza harcerska Cedron/ zakończenie 
w Wierzchucinie. 
Dojazd i powrót uczestnicy realizują własnymi samochodami. 
  

1. do godz.09:00 - rejestracja uczestników, baza ZHP Cedron, ul. Kalwaryjska 3, 
2. 10:00 wyjazd do punktu rozpoczęcia spływu 
3. 10: 15 rozpoczęcie spływu 
4. 13:30 wyjazd do Wierzchucina 
5. 14:00 posiłek, wręczanie certyfikatów i znaczków ,ognisko, quizy  
6. 17:00 zakończenie  
7.  

Zapisy wraz z  opłatą w Biurze GUTW do 26 kwietnia 

UWAGA! Uczestnicy spływu w zgłoszeniach proszeni są o podanie 
numeru telefonu oraz czy do Wejherowa przyjadą samochodem.  
 

WEJHEROWSKA WIOSNA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapraszamy na DNI TISCHNEROWSKIE W GDAŃSKU, poświęcone współczesnej 

recepcji myśli Józefa Tischnera. Spotkania mają stać się okazją, by twórczo odnieść się 

do tematów tischnerowskiej filozofii, rozwijać ją, odsłaniać jej nieoczekiwane 

znaczenia, a także przekraczać wszędzie tam, gdzie wymaga tego współczesność. 

Punktem odniesienia uczynić chcemy tischnerowską wyobraźnię i wrażliwość, tak 

potrzebne dzisiejszej Polsce i Europie. To z nich bowiem wynikają najważniejsze 

motywy tej myśli, a jednocześnie wyzwania, przed którymi stajemy – otwarcie na 

drugiego człowieka, szacunek wobec jego inności, a także humor pozwalający na 

dystans wobec siebie i zakwestionowanie pewników, które nazbyt często przysłaniają 

nam prawdę o świecie, w którym żyjemy. 

 Tegorocznym tematem będzie spotkanie z Innym – zarówno w kontekście naszych 

codziennych relacji z drugim człowiekiem, jak też w kontekście społecznym – trudnej 

inności, która pojawia się pod postacią wykluczeń, biedy i niesprawiedliwości. 

Organizatorami przedsięwzięcia są Europejskie Centrum Solidarności oraz Instytut 

Kaszubski, przy współpracy ze Stacją Polskiej Akademii Umiejętności w Gdańsku i 

Duszpasterstwem Środowisk Twórczych. 

PROGRAM  http://www.ecs.gda.pl/dni-tischnerowskie 

termin | 9–10 kwietnia 2017 

miejsce | ECS, pl. Solidarności 1 

wstęp | wolny 

 

 

DNI TISCHNEROWSKIE W GDAŃSKU 

http://www.ecs.gda.pl/dni-tischnerowskie


 
PROGRAM: 
15:15-17:30 
Warsztaty z animacji 
poklatkowej z Olą Kotarską 

🎥 ILOŚĆ MIEJSC 
OGRANICZONA (15 osób). 
(zapisy: 
http://www.uczestnicy.pl/e
vent/ii-wieczor-z-kinem---
warsztaty-animacji-
poklatkowej) 
 
16:30-17:20 
Quiz z (niekoniecznie 
profesjonalnej) wiedzy o kinie 
Miejsce: Aula 1.45, Wydział filologiczny 

🎬 Quiz filmoznawczy – zachęcamy do formowania czteroosobowych drużyn. Zgłaszajcie się w 
komentarzach – gwarantujemy moc emocji, rywalizację i w finale świetne (w naszym mniemaniu) 
nagrody! 
 
17:30 – 18:20 
Wykład dr Piotra Kurpiewskiego. Jak świadomie oglądać filmy?  
Miejsce : Aula 1.43, Wydział filologiczny 
Blok Filmowy: Jednominutówki I FFN cineRAMAfest oraz prace semestralne studentów WOFiKA 
Miejsce : Aula 1.45 
 
18:30 – 19:20 
Spotkanie z Mikołajem Trzaską. Muzyka filmowa, czyli gwizdanie przy goleniu. 
Miejsce : Aula 1.43 

👨 Główne wydarzeniem Wieczoru -  spotkanie z Mikołajem Trzaską – saksofonistą, klarnecistą 
basowym, autorem muzyki do spektakli teatralnych, filmów dokumentalnych i fabularnych (m.in. Pod 
Mocnym Aniołem, Róża, Wołyń). Temat spotkania: Muzyka Filmowa, czyli gwizdanie przy goleniu. 
 
19:30 – 21:30 
Pokaz filmu: Zwariować ze szczęścia* 
Reż. Paolo Virzi, (2016), Włochy, 118 min.(* bilety: 8 zł ulgowy,10 zł normalny /studenci 
Uniwersytetu Gdańskiego BEZPŁATNIE) 
Miejsce : Aula 1.43 
 
Krótko o filmie:  Beatrice (Valeria Bruni Tedeschi) jest gadatliwą manipulantką, która stylizuje się na 
milionerkę obracającą się w środowisku wyższych sfer. Donatella (Micaela Ramazzotti, prywatnie 
żona Virziego) to wrażliwa introwertyczka o wytatuowanym i kruchym ciele, która skrywa mroczną 
tajemnicę swojej przeszłości.  W komedii Paola Virziego te dwie pacjentki ośrodka terapeutycznego 
dla kobiet z problemami psychicznymi połączy przyjaźń. Pewnego popołudnia postanawiają uciec i 
szukać szczęścia i miłości w wolnym świecie "zdrowych" ludzi. 
To skrzyżowanie "Thelmy i Louise" oraz "Lotu nad kukułczym gniazdem" zrobiło furorę na 
tegorocznym festiwalu w Cannes, gdzie film został pokazany w ramach sekcji Quinzaine des 
Réalisateurs.  
 
II Wieczór z Kinem to kontynuacja projektu studentów z kierunku Wiedza o Filmie i Kulturze Audiowizualnej UG. 
Impreza ma na celu upowszechnianie świadomego i aktywnego uczestniczenia w kulturze filmowej. 

II WIECZÓR Z KINEM NA UG – 20 kwietnia 2017 (czwartek) 

http://www.uczestnicy.pl/event/ii-wieczor-z-kinem---warsztaty-animacji-poklatkowej
http://www.uczestnicy.pl/event/ii-wieczor-z-kinem---warsztaty-animacji-poklatkowej
http://www.uczestnicy.pl/event/ii-wieczor-z-kinem---warsztaty-animacji-poklatkowej
http://www.uczestnicy.pl/event/ii-wieczor-z-kinem---warsztaty-animacji-poklatkowej


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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


 
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  


