Gdańsk, 9 listopada 2018

Biuletyn

Gdańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Szanowni Państwo, Słuchacze Gdańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku!
Zachęcam Państwa do zapoznania się z aktualnymi informacjami. Gdyby mieli
Państwo pytania, wątpliwości, problemy - jesteśmy do Państwa dyspozycji!
Tradycyjnie już zapraszamy na naszą stronę internetową www.gutw.ug.edu.pl
oraz do odwiedzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku >>Facebook UTW<< .
z poważaniem
Pracownicy Biura GUTW

OFERTA EDUKACYJNA, SEMESTR ZIMOWY 2018/2019
Oferta podstawowa (wykłady): kliknij
Oferta zajęć dodatkowych: kliknij
Charakterystyka zajęć: kliknij
Organizacja semestru: kliknij

BIURO GUTW
Numer kontaktowy: 58 523 23 54;
e-mail: trzeciwiek@ug.edu.pl
strona internetowa: www.gutw.ug.edu.pl
adres: ul. Bażyńskiego 1a (pokój 119, Piętro I), 80-309 Gdańsk.
godziny otwarcia Biura: środa, czwartek: 10:00 - 14:00;
pozostałe dni: 10:00 - 15:00.
ODBIÓR INDEKSÓW
PO ODBIÓR INDEKSU
ZAPRASZAMY DO BIURA GUTW.

12 LISTOPADA, PONIEDZIAŁEK.

W związku z ustanowieniem
12 listopada 2018 roku jako dzień wolny od pracy,
zajęcia w tym dniu zostały odwołane.
Biuro GUTW będzie 12 listopada zamknięte.

REZYGNACJE, ZWROTY
OD 9 LISTOPADA br.
zapraszamy po odbiór zwrotów do Kasy UG
osoby, które złożyły wnioski o rezygnację z zajęć z
zaznaczeniem opcji odbioru zwrotu w Kasie.
Prosimy o zabranie dokumentu tożsamości!
KASA:
Rektorat - III piętro, pok. 307, godz. 10:00-14:00 (pon.- pt.)
W PRZYSZŁYM TYGODNIU
Środa, 14 listopada (AULA)
• godz. 15:30 – 17:00
dr hab. Marcin Wiszowaty, prof. UG
Od monarchii do republiki parlamentarnej. Geneza i początki ustroju II RP.
• godz. 17:10 – 18:10
Notariusz Aleksandra Robińska
Jak bezpiecznie przekazać majątek – porozmawiaj z notariuszem.
Czwartek, 15 listopada
• godz. 15:30 – 17:00
dr Wojciech Glac
Stres – z nim źle, bez niego jeszcze gorzej.
• godz. 17:10 – 18:10
mgr Ignacy Hadała
Zdrowy kręgosłup.

AKADEMIA POLSKIEGO FILMU

12 listopada jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych na UG.
Wykład profesora Krzysztofa Kornackiego i projekcja Ziemi obiecanej
zostają przełożone na dzień 28.01.2019.
Poza tym przypadkiem kalendarz wykładów i projekcji pozostaje bez zmian.
Program Akademii Polskiego Filmu, semestr III
Rok akademicki 2018/2019
12.11
Kino dziedzictwa – adaptacje Wajdy, cz. 2
dr hab., Krzysztof Kornacki, prof.UG
Ziemia obiecana

17.12
Kino moralnego niepokoju, cz. 2
dr Jacek Szymala,
Wodzirej, Amator

19.11
Kresowa apokalipsa
dr Paweł Bilinski
Trzecia część nocy,
Jak daleko stąd, jak blisko

7.01.2019
Obrzeża kina moralnego niepokoju
mgr Natalia Chojna
Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz?
lub Miś, Vabank

26.11
Wyrafinowane adaptacje
prof. dr hab. Piotr Zwierzchowski,
Zaklęte rewiry, Dzieje grzechu

14.01.2019
Moralny niepokój w I połowie XX wieku
mgr Grzegorz Fortuna
Gorączka, Szpital Przemienienia

3.12
Obrazy końca dawnej kultury
mgr Marta Maciejewska
Sanatorium pod Klepsydrą, Aria dla atlety

21.01.2019
Rozliczenie ze stalinizmem
dr hab. Marcin Adamczak
Dreszcze, Matka Królów lub Przesłuchanie

10.12
Kino moralnego niepokoju, cz. 1
prof. dr hab. Mirosław Przylipiak
Barwy ochronne, Człowiek z marmuru

28.01.2019
Kino dziedzictwa – adaptacje Wajdy, cz. 2
dr hab., Krzysztof Kornacki, prof.UG
Ziemia obiecana

WYKŁADY OTWARTE W PAN
POLSKA AKADEMIA NAUK serdecznie zaprasza na wykłady otwarte dla społeczeństwa
(wstęp wolny), w ramach corocznego cyklu WSZECHNICY PAN, które odbywają się w Ratuszu
Staromiejskim w Gdańsku. W tym roku wykłady poświęcone będą zagadnieniom zdrowia
psychosomatycznego w świetle współczesnych badań naukowych. Do wygłoszenia wykładów zostali
zaproszeni utytułowani specjaliści z kilku ośrodków naukowych w Polsce: instytutu PAN i uczelni
wyższych. Odbędzie się pięć wykładów, w terminie 9 października – 27 listopada br.

SPACER PO GDAŃSKU Z TPG
HARMONOGRAM
Organizatorem Spacerów jest Towarzystwo Przyjaciół Gdańska
L.P.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Temat Spaceru
Skarby architektury
gdańskiej DROGI
KRÓLEWSKIEJ I
Skarby architektury
gdańskiej DROGI
KRÓLEWSKIEJ II
Gdzie te ogary na Ogarnej
- spacer ul. Ogarną
Poznajemy tajemnice
Bazyliki Mariackiej I
(wnętrza i zewnętrza)
Poznajemy tajemnice
Bazyliki Mariackiej II
(obrazy)
Poznajemy tajemnice
Bazyliki Mariackiej III
(wyposażenie)

Data

Miejsce spotkania

13.11.2018

FORUM GDAŃSK - skwer przed
przejściem podziemnym

20.11.2018

Spotkanie przy Bramie Zielonej

27.11.2018

Spotkanie przy Banku
Narodowym ul. Bogusławskiego

04.12.2018

Spotkanie przy Fontannie
4 Kwartałów

11.12.2018

Wejście główne,
ul. Chlebnicka/Piwna

18.12.2018

Wejście główne,
ul. Chlebnicka/ Piwna

Każdy spacer rozpoczyna się o godz. 11.00, grupa minimum 15 osób, odpłatność 5 zł na
rzecz „Muzeum Strefa Historyczna Wolne Miasto Gdańsk”
Tel. Kontaktowy: Piotr Mazurek 602 278 051
UWAGA: SPACERY ODBYWAJĄ SIĘ ZAWSZE WE WTORKI!!!
Piotr Mazurek

ZAPROSZENIE WOLONTARIAT
ZAPROSZENIE
na zebranie Wolontariatu Opiekuńczego GUTW
W dniu 30.10.2018 r., zakończyliśmy rekrutację kandydatów do WOLONTARIATU
OPIEKUŃCZEGO GUTW.
Mamy 36 osób chętnych i gotowych pomagać innym.
Serdecznie witamy wszystkich w naszym gronie i zapraszamy
na spotkanie organizacyjne
dnia 22 listopada (czwartek), o godz.14.00,
w sali 2.51 (I piętro) na Wydziale Filologicznym UG
(ul. Wita Stwosza 55).
Chcemy pomagać sobie nawzajem. Siła dobroci jest wielka ! Wolontariat pomaga
zmieniać ludzi i nasze otoczenie na lepsze.
Osoby potrzebujące pomocy prosimy o zgłaszanie się do Pani Beaty Ślusarek koordynatorki Wolontariatu GUTW, w dni powszednie w godzinach 10.00-12.00, pod
numerem 515 804 455 lub drogą mailową.
Wszelkie informacje są dostępne na stronie internetowej
GUTW: https://gutw.ug.edu.pl/ w zakładce WOLONTARIAT.

NORDIC FOCUS FESTIVAL

Akademickie Centrum Kultury Alternator UG, Instytut Skandynawistyki UG,
Dyskusyjny Klub Filmowy UG Miłość Blondynki zapraszają na trzecią edycję
festiwalu kultury nordyckiej Nordic Focus Festival.
Przez trzy dni nie wyjeżdżając z kraju, będziemy mogli poczuć orzeźwiający powiew
skandynawskiej kultury i zagłębić się w filozofię życia osób zamieszkujących kraje
nordyckie.
Miejsce:
22-24 listopada
Kampus UG
Budynek Neofilologii UG, ul. Wita Stwosza 51
Wydział Filologiczny UG, ul. Wita Stwosza 58
80-308 Gdańsk
23-24 listopada
Oddział Etnografii Muzeum Narodowego w Gdańsku,
ul. Cystersów 19, 80- 001 Gdańsk
24 listopada
Sopoteka (Sopot Centrum)
ul. Tadeusza Kościuszki 14, 81-704 Sopot
NA WSZYSTKIE WYDARZENIA WSTĘP WOLNY!
Szczegółowy program na Faceebooku:
https://www.facebook.com/events/254573431912430/

WYKŁAD OTWARTY
Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Gdańskiego wraz
ze współorganizatorami zaprasza na wykład otwarty, który wygłosi Dick Helm.
Miejsce: Wydział Nauk Społecznych UG, Gdańsk, ul Bażyńskiego 4, sala S204
Czas: 16 listopada 2018 r. (piątek), godz. 17:30
Wydarzenie na FB.
Sylwetka Dicka Helma
ick elm est a solwentem prestiżowe uczelni Wheaton ollege w stanie llinois, którą
ukończył w 1
roku. odczas studiów aktywnie uprawiał trzy dyscypliny- oot all
amerykański, koszykówk oraz lekkoatletyk . o ukończeniu studiów trener elm sp dził
dwa lata służąc ako żołnierz w armii Stanów ednoczonych. o od yte służ ie rozpoczął
prac
ako trener, nauczyciel i wykładowca. W latach 1972-1 83 pełnił unkc e
szkoleniowca oraz dyrektora sportowego w szkołach Judson ollege oraz w Wheaton
College.
o zakończeniu pracy na szcze lu uniwersyteckim ick elm otrzymał propozyc pracy
ako trener skautingu w drużynie NB Seattle Supersonics. rzez kole nych 1 lat trener
elm pełnił unkc pierwszego asystenta u oku ennego Wilkensa w drużynach Seattle
Supersonics, Cle eland a aliers, tlanta awks, oronto aptors oraz New ork nicks.
W tym czasie trener Wilkens ako pierwszy trener w historii NB przekroczył granic 1000
zwyci stw. Jako szkoleniowiec w drużynach le eland oraz tlanty,
elm dostąpił
zaszczytu prowadzenia drużyn wschodu podczas weekendu ll-Star Game, gdzie miał
możliwo trenowa takich zawodników ak icheal Jordan, Scottie ippen czy Sha uill
O’Neal. ilka lat temu został uhonorowany mie scem w trenerskim „ olu Sław” w stanie
Illinois.
Przez wiele lat trener elm aktywnie służył w radzie dyrektorów wiązku renerów NB ,
prowadząc negoc ac e iznesowe oraz zarządza ąc kadrą kierowniczą. o 2007 roku pełnił
w związku unkc zarządcy inansowego.
Jego kariera w NB
umożliwiła mu prowadzenie wielu warsztatów trenerskich
i wygłaszanie wykładów w takich kra ach ak iszpania, Belgia, ustralia, rgentyna,
hiny oraz olska. ematyka ego wykładów, poza aspektem trenerskim, o e mu e również
dziedziny przywództwa, rozwo u oso istego, zarządzania oraz motywacji.
Ostatnio pełnił rol głównego konsultanta i współtwórcy programu „Better
na nowe płycie „Better Basket all” icka or etta.

e ense”

ick elm wraz z żoną ndreą są małżeństwem od prawie 8 lat. Są szcz liwymi
rodzicami siedmiorga dzieci, dziadkami siedemnastu wnucząt i czworga prawnucząt.
ieszka ą o ecnie w mie scowo ci lpharetta w stanie Georgia.

