
 

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  

Agnieszka Nikodem 

Kierownik Biura GUTW 

 

Oferta podstawowa (wykłady): kliknij 

Oferta zajęć dodatkowych: kliknij 

Charakterystyka zajęć: kliknij 

Organizacja semestru: kliknij 

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

dr hab. Krzysztof Kornacki, prof. UG 
Obraz relacji polsko – ukraińskich w kinie polskim.  

• godz. 17:10 – 18:10 
mgr Rafał Król 
Armenia na nartach czyli najstarsze chrześcijańskie państwo świata.  
Góry, historia i teraźniejszość. 
 
CZWARTEK, 16 listopada (AULA) 

• godz. 15:30 – 17:00  
dr hab. Irena Fijałkowska-Janiak, prof. UG 
Powieść XXI wieku.  

• godz. 17:10 – 18:10  
mgr Monika Lipińska 
Niezwykli mieszkańcy Bałtyku. 

 

Gdańsk, 10 listopada 2017 
 

Biuletyn 
Gdańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

 

SEMESTR ZIMOWY 2017/2018 

W PRZYSZŁYM TYGODNIU 

http://www.gutw.ug.edu.pl/
https://www.facebook.com/Gda%C5%84ski-Uniwersytet-Trzeciego-Wieku-Uniwersytetu-Gda%C5%84skiego-1851297585096286/
https://gutw.ug.edu.pl/oferta_gutw/oferta_podstawowa
https://gutw.ug.edu.pl/oferta/zajecia_dodatkowe
https://gutw.ug.edu.pl/charakterystyka_zajec_z_oferty_dodatkowej
https://gutw.ug.edu.pl/organizacja_roku_akademickiego


 

W sobotę, 11 listopada NIE ODBĘDĄ SIĘ 

zajęcia z Gimnastyki dla Pań  

prowadzone przez mgr Janinę Górtowską. 

 
W poniedziałek, 13 listopada 

zajęcia Marsz po zdrowie  

prowadzone przez mgr Joannę Rogowską  

zostają ODWOŁANE. 

Zajęcia będą odrobione w sobotę, 18 listopada o godz. 9:30. 

(miejsce zbiórki bez zmian) 

Osoby z grupy poniedziałkowej mogą również dołączyć do zajęć 

w czwartek o godz. 9:30 lub 11:30. 

 

REZYGNACJE, ZWROTY DO ODBIORU W KASIE  

OD 13 LISTOPADA 

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. 9:00-14:00 (pon. - pt.) 

 

11 listopada:  brak zajęć 

21 grudnia - 2 stycznia 2018:  PRZERWA ŚWIĄTECZNA 

3, 4 , 5 stycznia – zajęcia zgodnie z planem! 

6 stycznia 2018 : brak zajęć 

15 – 19 STYCZNIA: POTWIERDZENIE KONTYNUACJI 

22 stycznia – 18 lutego (WŁĄCZNIE!) : przerwa międzysemestralna 

19 lutego: rozpoczęcie zajęć  (II semestr) 

ODWOŁANE ZAJĘCIA 

ZWROT OPŁAT ZA ZAJĘCIA DODATKOWE 

• • • ORGANIZACJA SEMESTRU ZIMOWEGO 2017/2018• • • 



ZNALEZIONO OKULARY 

W piątek, 27 października po koncercie z cyklu Spotkania z muzyką, 

znaleziono okulary. 

Informacja w Biurze GUTW tel. 58 523 23 54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOLEJNE SPOTKANIE 

13.11.2017 r., godz. 17:00 

 

Wydział Filologiczny UG,  aula 1.43 

Wykład: „KINO GATUNKÓW” 

wygłosi dr hab. Paweł Sitkiewicz, prof. UG 

Pokaz filmów: 

CZY LUCYNA TO DZIEWCZYNA?, 1934 r. 

ZNACHOR, 1937 r. 

 
Szczegółowy program zajęć >>kliknij tutaj<< 

Migawki z pierwszego spotkania Akademii Polskiego Filmu! >>kliknij tutaj<< 

ZNALEZIONO OKULARY 

 AKADEMIA POLSKIEGO FILMU 

https://gutw.ug.edu.pl/oferta_gutw/akademia_polskiego_filmu
https://www.facebook.com/pg/APFGdansk/photos/?tab=album&album_id=122730515068116


 
 
 
 

Serdecznie zapraszamy na koncert z cyklu 
Spotkania z muzyką, 
który odbędzie się  

w piątek, 24 listopada 2017, 
o godz. 16:00 w Sali Teatralnej w budynku 

Neofilologii 
 

Tematem koncertu będzie: 
„Wirtuozeria, improwizacja, piosenka” 

 
Wystąpią: 

Katarzyna Roglaska 
oraz Artur Sychowski 

 
Koncert poprowadzi: 
Stanisława Grażyńska 

Wstęp wolny! 

 
 

 

 

 

SPOTKANIA Z MUZYKĄ 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

Miejsce: Wydział Filologiczny UG,  aula 1.43 
 

  

REPERTUAR DKF 



 

W ostatnią sobotę miesiąca, 25 listopada, odbędzie się 

ósma edycja Dnia Otwartego Notariatu, w ramach której 

od godziny 10.00 do 16.00 w budynku Urzędu Miejskiego 

w Gdańsku notariusze Izby Notarialnej w Gdańsku będą 

udzielali wszystkim zainteresowanym nieodpłatnych 

porad prawnych.  

VIII edycja akcji Dzień Otwarty Notariatu odbywa się pod 

hasłem: „Porozmawiaj z notariuszem, jak bezpiecznie 

przekazać majątek”.  

Dzień Otwarty Notariatu jest cyklicznym wydarzeniem 

organizowanym przez samorząd notarialny od 2010 roku, z 

roku na rok cieszącym się coraz większym prestiżem – 

tegoroczna edycja została objęta honorowym Patronatem 

Prezydenta Miasta Gdańska. 

 Ideą Dnia Otwartego Notariatu jest możliwość 

porozmawiania z notariuszami oraz skonsultowanie z nimi 

swoich problemów i wątpliwości natury prawnej. Notariusze będą nieodpłatnie udzielać wszystkim 

zainteresowanym informacji dotyczących sporządzenia testamentów, darowizn, umów dożywocia i 

renty oraz innych form przekazywania majątku. Nie ogranicza to jednak listy tematów udzielanych 

porad. Notariusze będą odpowiadać na pytania dotyczące wszystkich spraw, które można załatwić w 

kancelarii notarialnej. Dzięki współpracy z Polskim Związkiem Głuchych z pomocy rejentów będą 

mogły skorzystać także osoby głuchonieme.  

 Kluczowym słowem w temacie tegorocznego DON-u jest BEZPIECZEŃSTWO. To właśnie osoba 

notariusza stoi na straży bezpieczeństwa podejmowanych przez interesantów decyzji, wymagających 

nadania formy aktu notarialnego – informuje strony czynności notarialnej o dostępnych 

rozwiązaniach prawnych, należycie zabezpiecza prawa i słuszne interesy stron oraz poucza o 

skutkach dokonywanych czynności.  

 Akcja ta ma us wiadomic , z e takz e na co dzien  przed podjęciem decyzji dotyczącej 

np. rozporządzenia własnym majątkiem, zamiast szukac  rozwiązan  na własną rękę warto umo wic  się 

z notariuszem na rozmowę wstępną – jest ona bezpłatna i pozwala zorientowac  się, jakie 

są moz liwos ci osiągnięcia zamierzonego skutku.  

 

Serdecznie zachęcamy do skorzystania! 

 

 
DZIEŃ OTWARTY NOTARIATU 
25 listopada 2017 r., godz. 10.00-16.00 
Urząd Miejski w Gdańsku,  
ul. Nowe Ogrody 8/12 
 

Przydatne linki: 

 www.gdin.pl 

 www.gdansk.pl  

 www.pzggdansk.pl  

DZIEŃ OTWARTY NOTARIATU 

http://www.gdin.pl/
http://www.gdansk.pl/
http://www.pzggdansk.pl/


 

 

Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej 
w ramach cyklu comiesięcznych spotkań miłośników 

ekologii 
zaprasza na prelekcję: 

„Ptaki naturalnych siedlisk Dolnej Wisły” 
którą zaprezentuje Prezes Grupy Badawczej Ptaków 

Wodnych KULING Szymon Bzoma 
 

Spotkanie odbędzie się 16 listopada 2017 roku (czwartek) 
o godz. 16:00 w Sali Herbowej Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Pomorskiego (ul. Okopowa 21/27). 

Wody Wisły, będące domem dla wielu gatunków roślin i zwierząt, 
są  źródłem pożywienia dla szeregu gatunków ptaków wodnych. Piaszczyste 
łachy odizolowane nurtem od lądowych drapieżników, urwiste skarpy, 
zalewane okresowo łąki – dają możliwość bezpiecznego schronienia, 
zakładania gniazd i wychowywania piskląt. Wyjątkowość Wisły sprawia, że 
dla wielu rzadkich gatunków, jest najważniejszą ostoją w Polsce. Tysiące 
kaczek i ptaków siewkowych zimą i na przelotach, skupiają na sobie uwagę 
bielików, licznie tu żerujących. Ujście Wisły do morza to z kolei wyjątkowy 
ekoton, gdzie styka się ląd z morzem i ujściem największej naszej rzeki. 
Miejsce to jest wyjątkowe bogactwem gatunków ptaków i jedynym na 
naszym Wybrzeżu miejscem stałego przebywania fok. 

Spotkanie wpisuje się w obchody ogłoszonego przez Sejm Rzeczypospolitej 
Polskiej Roku Wisły. 

 

Odbędzie się dzięki dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. 

Serdecznie zapraszamy! 

 

 

 

 

PRELEKCJA CIEE 



 
Pragniemy zaprosić Państwa do 

uczestnictwa w pierwszych w Polsce 
rozgrywkach piłki nożnej chodzonej. 
Jest to wersja piłki nożnej dostosowana 
do potrzeb osób mających problemy z 
poruszaniem się. Stanowi wspaniałą 
formę aktywności dla osób w każdym 

wieku. 
 

Proponujemy 8 treningów pod okiem 
trenerów specjalistów, w tym p. 

Wojciecha Łazarka i Józefa Gładysza. 
 

Udział w projekcie jest bezpłatny. 
 

Zapraszamy drużynę 8 osobową (5 grających + 3 rezerwowych). Każda opcja jest 
dozwolona – męska, damsko-męska czy damska. 

 
Zasady gry są proste i pozwalają na wyrównywanie szans. Dzięki temu mogą grać ze 

sobą dzieci, rodzice, dziadkowie, kobiety, mężczyźni czy osoby z problemami w 
poruszaniu się. 

 
Czym różni się od tradycyjnej piłki nożnej? To proste, nie można: 

 
- biegać – przynajmniej jedna noga zawsze na murawie 

- kopać piłki powyżej pasa 
- skakać – nie ma zresztą takiej potrzeby 

- używać rąk. 
 

Treningi piłki chodzonej będą prowadzone przez gwiazdy trenerskie -  Wojciecha 
Łazarka oraz Józefa Gładysza. Trener Łazarek prowadził z sukcesami drużyny 

reprezentacji narodowych oraz drużyny klubowe w pięciu krajach. Trener Gładysz po 
długiej karierze piłkarskiej prowadził drużyny Lechii Gdańsk w każdej kategorii 
wiekowej. Zajęcia prowadzone będą także przez lokalnych animatorów sportu 

gdańskich boisk. 
 

Zapraszamy do kontaktu na adres e-mail: retrotempo@arenagdansk.com 
 

Więcej szczegółów na stronie www.RetroTempo.pl 
Wojciech Dąbrowski 

+48 58 76 88 465 
+48 690 300 531 

 
 
 

ZAPROSZENIE 



 
 

 
 
 
 
 
 

POLSKA AKADEMIA NAUK ZAPRASZA NA WYKŁADY 



 

Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdańska zaprasza na ekspozycję poświęconą 

Franciszkowi Sędzickiemu oraz wystawę fotografii Edmunda Kamińskiego 

„Kaszuby bliskie sercu”.  

 

 

Franciszek Sędzicki (1882-1957) - 

piewca ziemi kaszubskiej 

Biblioteka Gdańska wystawą o 

Franciszku Sędzickim, w 60. 

rocznicę jego śmierci, pragnie 

przypomnieć sylwetkę zasłużonego 

poety, działacza regionalnego i 

bibliotekarza, przywołać  jego 

działalność literacką, społeczną i 

zawodową, a tym samym 

upamiętnić zasługi dla polskiej 

kultury. Materiał zgromadzony na 

wystawie pochodzi ze zbiorów PAN 

Biblioteki Gdańskiej. Pokażemy 

autografy wierszy, rękopisy, 

maszynopisy i drukowane wiersze, 

opowiadania oraz artykuły 

zamieszczane w prasie pomorskiej.  

Ekspozycji towarzyszy wystawa 

fotografii Kaszuby bliskie sercu 

autorstwa Edmunda Kamińskiego, znanego i cenionego fotografika, działacza 

kaszubskiego, emerytowanego pracownika Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki 

Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. Na jego zdjęciach ukazane są  krajobrazy, 

zabytki, uroczystości publiczne i życie powszednie na Pomorzu.  

Wystawa będzie czynna od 24 października do 30 listopada 2017 r. 

(nowy budynek PAN BG, ul. Wałowa 24). Na otwarcie zapraszamy 

we wtorek 24 października o godz. 13:00. 

 

WYSTAWA W BIBLIOTECE PAN 



 

Akademickie Centrum Kultury Alternator 
UG, Instytut Skandynawistyki UG, 

Dyskusyjny Klub Filmowy UG Miłość 
Blondynki zapraszają na drugą 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. 
 

Głównymi gośćmi festiwalu będą: duński pisarz i reżyser Daniel Dencik (Moon Rider, 
Wyprawa na koniec świata), duńska pisarka Lisabeth Nebelong (Færø Blues), polska 
publicystka i pisarka mieszkająca w Szwecji Katarzyna Tubylewicz (Moraliści. Jak 
Szwedzi uczą się na błędach i inne historie). W specjalnym bloku blogerów-
podróżników udział wezmą:  autorka Szwecjobloga Natalia Kołaczek (I cóż, że o 
Szwecji), Piotr Mikołajczak współautor bloga IceStory (Szepty kamieni. Historie z 
opuszczonej Islandii), a także Globfoterka Emilia Długa (Laponia – tam, gdzie zorza 
polarna tańczy na dobranoc). 
 
W programie m.in. pokazy filmowe, wykłady i dyskusje, wystawy, warsztaty dla dzieci, 
zajęcia językowe, spotkania z twórcami. Szczegóły: http://www.nff.ug.edu.pl  
 
DZIEŃ 1 - 23  listopada (czwartek)  
13:15-13:30 - Oficjalnie otwarcie Festiwalu –  Prorektor ds. Studenckich prof. UG, dr. 
hab. Arnold Kłonczyński / Sala teatralna, Budynek Neofilologii UG 
13:30-15:00 - Pokaz filmu Wyprawa na koniec świata, reż. Daniel Dencik, Dania, 
Szwecja, 2013, 83 min / Sala teatralna, Budynek Neofilologii UG 
15:15-16:30 - Panel dyskusyjny Ultima Thule. Kultura na krańcach Północy / Sala 
teatralna, Budynek Neofilologii UG 
16:30 – 17:30 - Otwarcie wystawy Itsenäisyyspäivä – stulecie niepodległości Finlandii 
/ Hol, Budynek Neofilologii UG 
18:00-20:30 - Pokaz filmu Po tamtej stronie, reż. Aki Kaurismaki,  Finlandia, 2017, 98 
min. / Aula 1.43,  Wydział Filologiczny UG 
 
DZIEŃ 2 - 24 listopada (piątek) 
9:45-11:15 - Spotkanie autorskie z duńską pisarką Lisabeth Nebelong  (w języku 
angielskim) /  Sala 023, Wydział Neofilologiczny UG  
11:30-12:00 -  The Many Faces of Denmark –  prezentacja Amanda Laasholdt i Adnan 
Tajić (w języku angielskim) - Duński Instytut Kultury w Warszawie / Sala 023, Wydział 
Neofilologiczny UG 
12:00-13:30  - Spotkanie autorskie z duńskim pisarzem i reżyserem Danielem 
Dencikiem  (w języku angielskim) / Sala 023, Wydział Neofilologiczny UG 

2. NORDIC FOCUS FESTIVAL 2017 

http://www.nff.ug.edu.pl/


13:45-15:00  - Mapowanie Północy – spotkanie promocyjne czasopisma Panoptikum  / 
Sala 023, Wydział Neofilologiczny UG 
17:00-18:30 - Pokaz filmu Moon Rider, reż. Daniel Dencik, 2012, 83 min. / Aula 1.43,  
Wydział Filologiczny UG 
18:30- 20:00 - Spotkanie autorskie z Katarzyną Tubylewicz – Moraliści. Jak Szwedzi 
uczą się na błędach i inne historie / Aula 1.43,  Wydział Filologiczny UG 
20:00 - 22:00 - Pokaz filmu Gra reż. Ruben Ostlun, Dania, Francja, Szwecja, 2011, 118 
min. / Aula 1.43,  Wydział Filologiczny UG 
 
DZIEŃ 3 - 25  listopada (sobota) 
10:00-11:00 - Nieźle to sobie wymyśliłeś, Albercie - warsztaty literackie dla dzieci – 
Wydawnictwo Zakamarki / Oddział Etnografii Muzeum Narodowego w Gdańsku 
11:00-16:00 - Wioska wikingów - inscenizacje dla dzieci i dorosłych  - Drużyna 
Nordelag / Oddział Etnografii Muzeum Narodowego w Gdańsku 
12:00-13:30 - Pokaz filmu dla dzieci  Jill i Joy  reż. Saara Cantell, Finlandia, (2014), 80 
min. / Oddział Etnografii Muzeum Narodowego w Gdańsku 
12:00-13:00 - Trolltunga - warsztaty językowa norweskiego – prowadzenie Magda 
Szczepańska / Aula 1.43,  Wydział Filologiczny UG 
12:00-13:00 - Suomika - warsztaty języka fińskiego – Monika Kobiuba / Aula 1.47,  
Wydział Filologiczny UG 
13:00-14:15 - O SKAMie bez wstydu - dyskusja na temat fenomenu serialu 
norweskiego - wstęp i prowadzenie –  dr Maja Chacińska i dr Karolina Drozdowska / 
Aula 1.43,  Wydział Filologiczny UG 
14:30-15:00 - Ostatni dziki zakątek Europy? Park Narodowy Sarek w szwedzkiej 
Laponii - prezentacja Mateusz Ciechanowski i Zuzanna Wikar / Aula 1.43,  Wydział 
Filologiczny UG 
15:00-15:30 - Zimowe wyprawy do Laponii– prezentacja Michał Makowski Wioska 
Lapońska Kalevala  / Aula 1.43,  Wydział Filologiczny UG 
16:00-17:00  - Laponia – tam, gdzie zorza polarna tańczy na dobranoc – prezentacja 
Emilia Długa / Aula 1.43,  Wydział Filologiczny UG 
17:00-18:00 - Spotkanie autorskie z Natalią Kołaczek – I cóż, że o Szwecji / Aula 1.43,  
Wydział Filologiczny UG 
18:30-20:00 -  Spotkanie autorskie z Piotrem Mikołajczakiem – Szepty kamieni. 
Historie z opuszczonej Islandii / Aula 1.43,  Wydział Filologiczny UG 
20:00-22:00  -  Pokaz filmu Serce z kamienia, reż. Guðmundur Arnar Guðmundsson, 
Islandia, Dania, 2016, 129 min. / Aula 1.43,  Wydział Filologiczny UG 
 
Wydarzenia towarzyszące : 
24 listopada 2017 - Konferencja naukowa Skandynawia – Polska. Ludzie, polityka, 
gospodarka i kultura / Wydział Historyczny UG 
18-30 listopada 2017 - Wystawy : Itsenäisyyspäivä – stulecie niepodległości Finlandii 
/ / Finlandia w obiektywie //  Grenlandia – wystawa fotografii Carstena Egevanga //  
Dziewięć światów – wystawa fotografii Patrycji Makowskiej // Architecture with 
People. Wystawa o duńskiej architekturze 
Miejsce: Budynek Neofilologii UG  / Wydział Filologiczny UG 

 



Istnieje możliwość dopisania się do warsztatów brydżowych w następujących 

grupach: 

Wtorek godz. 15:00 – 16:30 – grupa średniozaawansowana  

Wtorek  godz. 16:45 – 18:15 – grupa zaawansowana  

Środa godz. 10:30 – 12:00 – grupa początkująca 

Środa godz. 12:15 – 13:45 – nauka od podstaw 

Opłata za zajęcia wynosi 90 zł. 

Zapisy w Biurze GUTW tel. 58 523 23 54. 

Przypominamy, że z warsztatów brydżowych, mogą korzystać wyłącznie słuchacze 

GUTW. 

 

ul. Bażyńskiego 1a 
I piętro, pokój 119 

tel. 58 523 23 54 
trzeciwiek@ug.edu.pl 

 
PO ODBIÓR INDEKSU  

ZAPRASZAMY  
DO BIURA GUTW  

 

 

WARSZTATY BRYDŻOWE 

BIURO GUTW 

INDEKSY 

mailto:trzeciwiek@ug.edu.pl

