
 

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, 20 grudnia (SALA TEATRALNA, w budynku 

Neofilologii) 

• godz. 16:00 

KONCERT KOLĘD I MUZYKI ŚWIĄTECZNEJ 

 

21 grudnia - 2 stycznia 2018 (włącznie) 

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) 

Gdańsk, 15 grudnia 2017 
 

Biuletyn 
Gdańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

 

SEMESTR ZIMOWY 2017/2018 

W PRZYSZŁYM TYGODNIU 

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

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


 
 
 
 
 
 

Serdecznie zapraszamy  
na koncert z cyklu 

Spotkania z muzyką, 
który odbędzie się  

w środę, 20 grudnia 2017, 
o godz. 16:00 w Sali Teatralnej w budynku 

Neofilologii 
(do sali teatralnej zapraszamy od 15:40, wcześniej będzie trwać próba) 

 
Tematem koncertu będą: 

„Kolędy i muzyka świąteczna” 
 

Koncert poprowadzi: 
Stanisława Grażyńska 

Wstęp wolny! 

 

 

 
 

SPOTKANIA Z MUZYKĄ 

ZMIANA 

GODZINY!!! 



 

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.) 

 
 

 

PLAN SPACERÓW – semestr zimowy 2017 
 

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 Muzeum Strefa 
Historyczna Wolne Miasto Gdańsk. 

Organizator spacerów: Towarzystwo Przyjaciół Gdańska  
Piotr Mazurek  nr tel. 602 278 051 

 
L.P. Temat Spaceru Data Miejsce spotkania 

1.  
Podziwiamy „Sąd ostateczny” 

MEMLINGA 
19.12.2017 

Wejście przy Muzeum 
Narodowym 

2.  Na gdańskiej Politechnice 09.01.2018 Wejście główne PG 

3.  
Poznajemy tajemnice Bazyliki 

Mariackiej I(wnętrza) 
16.01.2018 

Wejście główne, 
ul. Piwna 

4.  
Poznajemy tajemnice Bazyliki 

Mariackiej II(obrazy) 
23.01.2018 

Wejście główne, 
ul. Piwna 

5.  
Poznajemy tajemnice Bazyliki 
Mariackiej III (wyposażenie) 

30.01.2018 
Wejście główne, 

ul. Piwna 

 

 

 

 

ZWROT OPŁAT ZA ZAJĘCIA DODATKOWE 

PLAN SPACERÓW 



 

KOLEJNE SPOTKANIE 

18.12.2017 r., godz. 17:00 
Wydział Filologiczny UG,  aula 1.43 

 
KINO PO WOJNIE CZ. II 

Wykład poprowadzi 
dr hab., prof. nadzw. Monika Talarczyk-Gubała 

 
 

Pokaz filmów: 

„Ostatni etap” reż. Wanda Jakubowska 1947 r. 

 
 

„Ulica graniczna” reż. Aleksander Ford 1948 r. 
 

 
 

Szczegółowy program zajęć >>kliknij tutaj<< 

Migawki z spotkań Akademii Polskiego Filmu! >>kliknij tutaj<< 

 

AKADEMIA POLSKIEGO FILMU 

https://gutw.ug.edu.pl/oferta_gutw/akademia_polskiego_filmu
https://www.facebook.com/pg/APFGdansk/photos/?ref=page_internal


 

 

 

 

 

 

Politechnika Otwarta zaprasza na kolejny koncert 

z cyklu Akademia Muzyczna w Politechnice. 

 

Tym razem przed publicznością  

wystąpi trio smyczkowe: 

Gabriela Żmigrodzka - skrzypce, 

Anna Paluch - altówka, 

Katarzyna Gaszczyk - wiolonczela. 

 

Koncert odbędzie się  

19 grudnia 2017 r. o godz. 18.00, 

w Auli Gmachu Głównego Politechniki Gdańskiej, 

ul. Narutowicza 11/12, Gdańsk. 

W programie muzyka klasyczna, rozrywkowa filmowa 
i kolędy. 

Wstęp wolny! 

POLITECHNIKA OTWARTA ZAPRASZA 



 

 

 

 

 

 

 

W związku z propozycją podróżnika Rafała Króla zorganizowana zostanie 

wycieczka do Torunia . 

 

W programie : 

1. Muzeum Tony Halika-,,Ekspedycja Rafała Króla kajakami dookoła 

północnego Spitsbergenu"- wystawa czasowa ,oraz eksponaty z 

różnych rejonów świata ,wystawa dot. wyspy Bali. 

2. Geodium - planetarium oraz wystawa o ziemi, wulkanach. 

3. czas na kawę i ciastko . 

4. Kamienica pod Gwiazdą -sztuka dalekiego wschodu/rzeźby ,militaria, 

sztuka japońska/ 

5. Zwiedzanie zabytków Starówki . 

6. Obiad w Browarze Staromiejskim . 

Wycieczka pod przewodnictwem znanego podróżnika i wykładowcy Rafała 

Króla. 

Termin - 21 kwietnia 2018 r. 

Organizacja i informacje -Leon Chwiałkowski tel. 505 82 62 96. 

 

Zapisy wraz z wpłatą od 3 stycznia 2018 r. w środy i czwartki przyjmuje 

Krystyna Kessler tel.782 164 141. 

 

Zbiórka- godz. 7.00. 21 kwietnia 2018 r. na parkingu koło hali ,,Olivia ". 

 
 

 

 

 

 

WYCIECZKA DO TORUNIA 



 

 

 

Piękno Gdańska w obiektywie seniorów 

Zapraszamy na wernisaż wystawy fotograficznej "Piękno Gdańska w 

obiektywie seniorów". Zdjęcia zgromadzone na wystawie zostały wykonane 

podczas dziewięciu spacerów przeprowadzonych w ramach warsztatów 

fotograficznych dla seniorów zorganizowanych przez Stowarzyszenie 

Dobrych Wiadomości. 

Miejsce: ul. Obrońców Wybrzeża 2 , 

Filia Naukowa Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku 

  

Wystawę można oglądać do 12 stycznia 2018. 

źródło: https://kultura.trojmiasto.pl/Piekno-Gdanska-w-obiektywie-
seniorow-imp450074.html 

 

 

 

 

WYSTAWA 

https://kultura.trojmiasto.pl/Piekno-Gdanska-w-obiektywie-seniorow-imp450074.html
https://kultura.trojmiasto.pl/Piekno-Gdanska-w-obiektywie-seniorow-imp450074.html


Serdecznie zapraszamy na międzysemestralne, 

dodatkowe zajęcia ze szkoły pleców i z tai chi. 

 

W zajęciach mogą wziąć udział zarówno Słuchacze Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku Uniwersytetu Gdańskiego jak i osoby nie będące 

słuchaczami naszego UTW. 

 

Terminy zajęć: 

Styczeń i Luty (poniedziałki): 

22, 29 stycznia oraz 5, 12 luty 

Szkoła pleców godz. 9:00, 11:00 i 12:00 

Tai Chi godz. 10:00 

 

Zajęcia odbywać się będą w sali nr 41, 

w budynku przy ul. Wita Stwosza 58. 

Czas trwania zajęć: 55 minut. 

 

Opłata za miesiąc zajęć (4 spotkania) wynosi 50 złotych (należy 

wpłacać u prowadzącego na zajęciach). 

 

Przed skorzystaniem z zajęć należy skontaktować się telefonicznie z 

prowadzącym zajęcia mgr Ignacym Hadałą w celu zapisania się 

i  ustalenia czy w grupie jest wolne miejsce. Numer telefonu do 

kontaktu 504-071-122. 

 

 

 

 

 

 

ZIMOWE ZAJĘCIA Z PANEM HADAŁĄ 



Pan Andrzej Wójcicki, słuchacz Gdańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
a także organizator licznych wycieczek bierze udział w Plebiscycie 

Dziennika Bałtyckiego - Gdańsk Miasto Przedsiębiorczych,  w kategorii 
Przedsiębiorczość seniorów. Wesprzeć Pana Andrzeja można głosując 

na jego kandydaturę. 

Głosować można na trzy sposoby: 

1. Wysyłając SMS - GPS.2 na numer 72355 (koszt 2,46 zł z VAT) 
2. Przez Facebook 
3. Logując się w serwisie Dziennik  Bałtyckiego 
GŁOSOWAĆ MOŻNA DO 19 GRUDNIA!!! 

Szczegóły i regulamin:  http://www.dziennikbaltycki.pl/plebiscyt/karta/andrzej-
wojcicki-aktywny-senior,41044,1715330,t,id,kid.html 

 
Andrzej Wójcicki, Aktywny Senior 
Właściciel firmy Aktywny Senior, która zajmuje się 

organizacją wyjazdów turystycznych. Przez wiele lat pracował 
w KGHM Polska Miedź w Lubinie, był górnikiem. 15 lat temu, 
zaraz po przejściu na emeryturę postawił wszystko na jedną 
kartę – sprzedał mieszkanie i przeprowadził się do Gdańska. 
Mówi, że chciał żyć w miejscu, gdzie jest świeże powietrze. – 
To był dla mnie nowy start. Chciałem zacząć życie od nowa. 
Nikogo tu nie znałem. Nie miałem rodziny ani przyjaciół. 
Andrzej Wójcicki szybko zaangażował się w działania 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku, gdzie społecznie prowadził 
m.in. sekcję fotograficzną, rowerową czy turystyczną. – Wśród 
seniorów pojawiła się potrzeba wyjazdów, ale mieliśmy problem jak to formalnie 
zorganizować, dlatego postanowiłem założyć firmę. Organizuje wycieczki dla seniorów 
od 5 lat. – Zaczynaliśmy od Słowacji. Są tam wody termalne, które pozytywnie 
wpływają na zdrowie. Ceny też są przystępne. Jednak po kilkunastu wizytach w tym 
samym kraju, chce się zobaczyć coś innego. Zwiedziliśmy oczywiście Polskę, byliśmy, 
między innymi w Lublinie, na Podlasiu, w Szczecinie. Zaliczyliśmy też Londyn, Wilno i 
ostatnio Gruzję. Jeżdżą ze mną seniorzy z Uniwersytetów Trzeciego Wieku z całego 
pomorza. Klientów powinienem już liczyć w tysiącach – mówi Andrzej Wójcicki. 

Dzięki pracy cały czas jest w podróży. – Uwielbiam ruch i nie wyobrażam sobie życia 
w miejscu. Właściwie całe swoje życie uprawiałem sport, w młodości lekkoatletykę. 
Myślę, że dzięki temu udaje mi się zachować formę i zdrowie. 

Jego największym marzeniem jest 35. dniowa wycieczka dookoła świata  
- Ten plan już dawno jest opracowany i czeka na realizację. Znam wielu sprawdzonych 

przewodników z różnych krajów, którzy pomogliby mi w organizacji. Chętni też by się 
znaleźli. 
Jutro wraca ze Słowacji i czeka go zasłużony urlop. – Zima to czas na regenerację i 
odpoczynek. Pełną parą ruszam od lutego. 

 

WSPIERAMY PANA ANDRZEJA 

http://www.dziennikbaltycki.pl/plebiscyt/karta/andrzej-wojcicki-aktywny-senior,41044,1715330,t,id,kid.html
http://www.dziennikbaltycki.pl/plebiscyt/karta/andrzej-wojcicki-aktywny-senior,41044,1715330,t,id,kid.html


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Więcej informacji  udziela: Mariusz Gadomski - Opiekun projektu 
e-mail: projekt.wp@projektgamma.pl;  
www.projektgamma.pl/PROJEKT-ICT-POMORSKI 
kontakt tel. 505-804-485 lub 511-485-506 

ZAPROSZENIE DO PROJEKTU 

mailto:projekt.wp@projektgamma.pl
http://www.projektgamma.pl/PROJEKT-ICT-POMORSKI


 
 

W tym roku przypada 5. 

rocznica śmierci Wiesława 

Nowickiego. PAN Biblioteka Gdańska 

zaprasza na wystawę poświęconą 

temu niezwykłemu człowiekowi 

teatru. 

Aktor, reżyser teatralny, 

działacz kulturalny i propagator 

muzyki klasycznej. Syn Sabiny 

Nowickiej i popularnego łódzkiego 

aktora Zygmunta Nowickiego, wnuk 

Józefa Nowickiego - najsłynniejszego 

łódzkiego tramwajarza, mąż aktorki 

Wandy Neumann. Pisał wiersze, dbał 

o pamięć przodków - swoich i żony. 

Pisał felietony dotyczące teatru 

i prowadził w telewizji autorskie programy. Działał w wielu teatrach 

zarówno jako aktor, reżyser jak i kierownik literacki. W 1977 roku wraz 

z żoną otworzył prywatny Teatr na Przymorzu. 

Na wystawie znajdą się materiały z bogatego archiwum prywatnego 

Wandy Neumann i Wiesława Nowickiego, materiały ze zbiorów PAN 

Biblioteki Gdańskiej oraz materiały udostępnione przez Martę Kaczmarek, 

redaktor naczelną „CGK“. 

Wystawę można oglądać od 11 grudnia 2017 r. 

do 16 lutego 2018 r. w nowym budynku PAN BG, 

przy ul. Wałowej 24.  

 
 
 

WYSTAWA 



ZNALEZIONO OKULARY I ETUI 

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

znaleziono okulary,  po wykładzie 15 listopada znaleziono etui na tablet. 

Informacja w Biurze GUTW tel. 58 523 23 54 

 

 

 

 

 

 

 

ul. Bażyńskiego 1a 
I piętro, pokój 119 

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

 
PO ODBIÓR INDEKSU  

ZAPRASZAMY  
DO BIURA GUTW  

 

ZNALEZIONO OKULARY 

BIURO GUTW 

INDEKSY 

mailto:trzeciwiek@ug.edu.pl

