
 

 Szanowni Państwo, Słuchacze Gdańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku! 
 

Już w poniedziałek, 18 lutego rozpoczyna się letni semestr 2018/2019.  
Zachęcam Państwa do zapoznania się z aktualnymi informacjami.  W szczególności 
proszę zwrócić uwagę na informację o salach, w których odbywać się będą zajęcia 
dodatkowe (niektóre zajęcia będą odbywać się w innych salach, niż w semestrze 
zimowym).  

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 

z poważaniem  
Pracownicy Biura GUTW 

Oferta podstawowa (wykłady): kliknij 
Oferta zajęć dodatkowych: kliknij 

 

Organizacja semestru: kliknij 

 

 

18 lutego – rozpoczęcie zajęć dodatkowych w semestrze letnim, 

20 marca – Dzień Rektorski wolny od zajęć (święto UG), 

18 – 23 kwietnia – wakacje wiosenne (przerwa świąteczna), 

od 24 kwietnia – zajęcia zgodnie z planem (po przerwie świątecznej), 

1 - 5 maja – weekend majowy, dni wolne od zajęć, 

29 maja – uroczyste zakończenie roku akademickiego (ostatni dzień zajęć 

dodatkowych!). 

 

 

 

Gdańsk, 15 lutego 2019 r. 
 

Biuletyn 
Gdańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

 

OFERTA EDUKACYJNA, SEMESTR LETNI 2018/2019 

ORGANIZACJA SEMESTRU LETNIEGO 2018/2019 

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/organizacja_roku_akademickiego


 

ŚRODA, 20 lutego (AULA)  

 godz. 15:30 – 17:00  

mgr Jerzy Snakowski 

TOP 2018 czyli najczęściej wystawiane opery. 

 godz. 17:10-18:10 

Katarzyna Kozłowska 

50-tka dookoła świata. 

 

CZWARTEK, 21 lutego (AULA)  

 godz. 15:30 – 17:00  

prof. dr hab. Tadeusz Palmowski 

Park Narodowy Canaima – Wenezuela. 

 godz. 17:10-18:10 

Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji 

Suplementacja witaminą D3, potasem i magnezem. 

RELIGIOZNAWSTWO 
mgr Przemysław Staroń 

Pierwsze zajęcia z religioznawstwa 
odbędą się w środę, 27 lutego. 
Godziny zajęć zgodnie z planem. 

Sala C201 Wydział Nauk Społecznych 

 

W ciągu 14 dni od momentu rozpoczęcia zajęć, słuchacz może zgłosić 

rezygnację z wybranych, i opłaconych zajęć dodatkowych. Zwrot środków 

dokonywany jest na podstawie wniosku (dostępny w Biurze GUTW). Opłata 

rekrutacyjna (semestralna) jest bezzwrotna.  

Podania przyjmowane będą do 2 marca, CZWARTEK (formularz 

dostępny w Biurze GUTW). 

W PRZYSZŁYM TYGODNIU   

ZMIANY  W PLANIE ZAJĘĆ 

REZYGNACJA Z ZAJĘĆ 

ZMIANA!!! 



UWAGA LOSOWANIE NAGRÓD!!!!! 
Z grona osób potwierdzających kontynuację, które dokonały opłaty 

przelewem zostaną rozlosowane atrakcyjne nagrody.  
 
Losowanie nagród odbędzie przed pierwszym wykładem w semestrze 

letnim tj. 20  lutego (środa) o godz. 15:00. 
 
 
Pula nagród: 
- 2 skórzane portfele Wittchen, 
- 2 zestawy: pióro i długopis, 
- 2 kalendarze UG, 
- 2 ręczniki UG. 
 

 

 

SPACERY PO GDAŃSKU – semestr zimowy 2018/2019 
UWAGA: SPACERY  ODBYWAJĄ SIĘ ZAWSZE WE WTORKI!!! 

L. P. Temat Spaceru Data Miejsce spotkania 

1.  
Spacerkiem po Nowym 

Porcie 
19.02.2019 

Spotkanie na przystanku tramwajowym 
ul. Marynarki Polskiej (przy dawnym 

Domu KULTURY) 

2.  
Z Portu do Brzeźna -
szlakiem starej linii 

tramwajowej 
26.02.2019 Spotkanie : j/w 

3.  
Zdobywamy Cygańską 

Górę-spacer I 
05.03.2019 

Przystanek tramwajowy ul. Paska (obok 
dawnego Gimnazjum nr 2, 

wcześniej SP 68) 

4.  
Cygańska Góra i 

przyległości –spacer II 
(Cmentarz Francuski) 

12.03.2019 
Przed wejściem cmentarz 

(ul. Powstańców Warszawy) 

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 

 
  

LOSOWANIE NAGRÓD 

HARMONOGRAM SPACERÓW Z TPG 



 
 
 

 
 
 

 

Serdecznie zapraszamy 
na koncert z cyklu 

Spotkania z muzyką, 
który odbędzie się 

w piątek, 22 lutego 2019 r. 
o godz. 16:00 w Sali Teatralnej 

w budynku Neofilologii 
 

Spóźnione walentynki! 
Wystąpią: 

Julia Iwaszkiewicz – sopran, 
Witalij Wydra – tenor, 

Emilia Grażyńska – fortepian, 
 

w programie: 
muzyka klasyczna i rozrywkowa 

 
Koncert poprowadzi: 
Stanisława Grażyńska 

Serdecznie zapraszamy!  

 

SPOTKANIA Z MUZYKĄ  



 
Zapraszamy WOLONTARIUSZY GUTW 

na drugi wykład szkoleniowy, który poprowadzi 
 Pani Dorota Grabowska - psycholog i psychoonkolog. 

 
Wykład odbędzie się w czwartek, 28 lutego, o godz.14.00,  

w sali 2.51 (I piętro),  na Wydziale Filologicznym UG  
(ul. Wita Stwosza 55). 

 
Jednocześnie zapraszamy do integracji wszystkich słuchaczy 

GUTW, którzy potrzebują jakiejkolwiek pomocy lub wsparcia, 
na nasze  'piątki integracyjne' :) 

 
Spotykamy się w każdy piątek od godz. 14.00, w sali 2.51. 

Jeśli masz ochotę na pogawędkę przy kawie/ herbacie 
i ciasteczkach lub na grę w szachy, brydża, chińczyka itp., 

to zapraszamy do nas. 
Jesteście mile widziani ! 

 
Przypominamy, że słuchacze GUTW, którzy potrzebują 

jakiejkolwiek pomocy, proszeni są o kontakt z  Beatą Ślusarek - 
koordynatorką Wolontariatu GUTW, w dni powszednie w godzinach 

10.00-12.00,  pod numerem telefonu: 
+48 515 804 455  lub drogą mailową: 

wolontariatbeata@gmail.com  
 

Wszelkie informacje są dostępne na stronie internetowej  
GUTW:  https://gutw.ug.edu.pl/ w zakładce WOLONTARIAT. 

 

 

 

ZAPROSZENIE DO WOLONTARIATU 

mailto:wolontariatbeata@gmail.com
https://gutw.ug.edu.pl/


W Dzień Kobiet, 8 marca 

Gdański Uniwersytet Trzeciego Wieku  

i Oddział ZUS w Gdańsku 

zapraszają serdecznie wszystkie Panie na warsztaty. 

 

W programie: 

10.00 - 10.30 – „Mama 4+ uhonorowaniem i docenieniem osób, które 

wychowały co najmniej czworo dzieci.” 

prowadzenie: Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 

10.35 – 11.05 – „Co każda dojrzała kobieta powinna mieć w swojej 

szafie.” prowadzenie: Zespół Szkół Kreowania Wizerunku. 

11.10 – 11.25 – przerwa kawowa 

11.30 – 12.00 – „Porozmawiajmy o dojrzałej kobiecości.” 

prowadzenie: seksuolog-terapeutka, pedagog. 

 

Miejsce: 

sala (w tkackie ustaleń) Wydział Prawa i Administracji UG 

Zaproś siostrę, córkę, przyjaciółkę! Przyjdźcie koniecznie! 

 

Panie, które chciałby uczestniczyć w warsztatach  prosimy o zgłoszenie się 

do sekretariatu GUTW:  tel. 58 523 23 54 lub trzeciwiek@ug.edu.pl  

 

 

 
 

DZIEŃ KOBIET! 

mailto:trzeciwiek@ug.edu.pl


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AKADEMIA POLSKIEGO FILMU 



 

Dyskusyjny Klub Filmowy Miłość Blondynki UG, 
Akademickie Centrum Kultury ALTERNATOR UG 

zapraszają 
 

REPERTUAR FILMOWY 
 

LUTY 2019 
 

21 lutego  2019 (czwartek) godz. 18.30 
 
Kontrowersje: ZUPEŁNIE NOWY TESTAMENT + dyskusja  
Rez . Jaco Van Dormael, Belgia, Francja, Luksemburg, 2015, 113 min. 
Gdzie mieszka Pan Bóg?...W Brukseli. Z rodziną, którą tyranizuje. Największą przyjemność sprawia mu 
bezmyślne oglądanie telewizji, dokuczanie żonie i wymyślanie praw, które coraz bardziej komplikują 
ludziom życie. Do czasu. Jego córka Ea nie może go już znieść i postanawia się zbuntować. Wykrada 
ojcu z komputera hasła i wszystkie tajemnice, dzięki którym będzie mogła urządzić świat zupełnie od 
nowa. 
„Zupełnie Nowy Testament” to pełna gagów i absurdalnego humoru komedia utrzymana w stylu 
„Amelii”, w reżyserii Jaco Van Dormaela („Mr. Nobody”, „Ósmy dzień”) z Benoît Poelvoorde („Nic do 
oclenia”), Yolande Moreau („Serafina”) i Catherine Deneuve w rolach głównych. 
https://gutekfilm.pl/film/zupelnie-nowy-testament/  

---------------------------------------------------------------------------- 
28 lutego  2019 (czwartek) godz. 18.30 
 
Kinoterpia: GRANICA 
reż. Ali Abbasi, Szwecja, Dania, 2018, 101 min. 
„Granica” to jeden z najbardziej niezwykłych thrillerów ostatnich lat, 
oparty na opowiadaniu Johna Ajvide Lindqvista, mistrza powieści 
grozy, autora bestsellerowej książki „Wpuść mnie”, na podstawie 
której powstał słynny horror „Pozwól mi wejść”. 
Film został mi.in. wyróżniony główną nagrodą sekcji Un Certain Regard podczas 71. MFF w Cannes, i 
jest szwedzkim kandydatem do Oscara 2019 w kategorii Najlepszy Film Nieanglojęzyczny. 
Wymykająca się wszelkim klasyfikacjom gatunkowym historia koncentruje się na losach szwedzkiej 
celniczki Tiny z niesamowitym zmysłem powonienia, która wikła się w skomplikowaną moralnie 
relację z podejrzanym włóczęgą. Czy jej niepokój jest słuszny? Dokąd zaprowadzi śledztwo? Pewne 
szczególne cechy obojga bohaterów od razu rzucają się w oczy. To nie będzie zwyczajna love story… 
Na pewno nie. 
W postać Tiny wcieliła się znakomita szwedzka aktorka Eva Melander, gwiazda serialu kryminalnego 
„Rebecka Martinsson”, znana polskim widzom z kinowych thrillerów „Stado” i „Hipnotyzer”. 

 http://www.aurorafilms.pl/zapowiedzi/granica/ 

Miejsce: Aula 1.43, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego, Ul. Wita Stwosza 55 
Gdańsk Oliwa 

Karnety: 1 film 10 ulgowy * / 15 normalny zł  / 2 filmy 15 ulgowy * / 25 normalny zł / 
4 filmy 25 ulgowy * / 40 normalny zł 
 

DYSKUSYJNY KLUB FILMOWY MIŁOŚĆ BLONDYNKI UG 

https://gutekfilm.pl/film/zupelnie-nowy-testament/
http://www.aurorafilms.pl/zapowiedzi/granica/?fbclid=IwAR2h4UsZM47ZMV_c7O2Aq-on3ocoUIv3PP8Ku-PEBgpVGNmLnH2kMRoto7Y


 

Serdecznie zapraszamy na 112. wykład popularnonaukowy 
w ramach Kawiarni Naukowej organizowanej wspólnie 

przez Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk (IO PAN) w Sopocie, 
Sopockie Towarzystwo Naukowe  

oraz sopocki Hotel Rezydent (Plac Konstytucji 3 Maja 3) 
 

21 lutego 2019 roku (czwartek), godz. 18:00 
dr Magdalena Łącka-Wojciechowska (IO PAN w Sopocie) 

Jak klimat kształtował historię - od początków rolnictwa do wojny 
domowej w Syrii 

 
Klimat kuli ziemskiej zmieniał się właściwie od samego jej powstania. Ostatnie 2,5 miliona 
lat zaznaczyło się w jej historii jako seria następujących po sobie zlodowaceń, aż do 
początku holocenu ok. 11,700 lat BP, który to przyjęło się uznawać za stabilny okres 
pomiędzy kolejnymi glacjałami. Dziś wiemy, że aż taki stabilny to on nie był.  
 
Podczas wykładu dowiedzą się Państwo co wpłynęło na powstanie cywilizacji jaką znamy 
obecnie. Czy na Bałtyku naprawdę kiedyś można było jeździć saniami ze Szwecji do Polski 
i skosztować piwnych trunków w stojących na bałtyckim lodzie karczmach? A czy po 
Tamizie można było jeździć na łyżwach? Mam nadzieję również nieco przybliżyć Państwu 
kulisy współczesnych konfliktów zbrojnych w krajach Bliskiego Wschodu.  
 
Dr Magdalena Łącka-Wojciechowska jest pracownikiem naukowym Instytutu 
Oceanologii PAN w Sopocie. Specjalizuje się w paleoceanografii, czyli odtwarzaniu, na 
podstawie rdzeni osadów morskich, zmian oceanograficznych, które zachodziły w 
przeszłości. Jej obszarem badawczym jest Arktyka Europejska, do której udaje się na 
pokładzie jednostki naukowej R/V Oceania już od 10 lat. Prywatnie wielka miłośniczka 
Skandynawii, która swoją pasją zaraża innych zarówno na portalu Moods of 
Scandinavia, jak również podczas współorganizowanego przez nią trójmiejskiego 
festiwalu Nordic Talking.  
 
Wstęp do Kawiarni Naukowej jest wolny. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZAPROSZENIE DO KAWIARNI NAUKOWEJ 



Dzień dobry, 

Jestem studentką V roku Psychologii na Uniwersytecie Opolskim. Prowadzę badania 

dotyczące jakości życia Seniorów, ich osobowości oraz korzystania z Internetu. 

Uprzejmie proszę o pomoc w wypełnieniu ankiety.  

LINK DO ANKIETY 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejxrcQP02HLknftTQR4rasrUPFezevaRl

7dzgBYVHSutSeIg/viewform 

  

Z wyrazami szacunku 

Dominika Pifczyk 

Zbliża się czas, kiedy musimy złożyć roczne deklaracje podatkowe do urzędu 

skarbowego, ale to również 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.  

 

PROŚBA O WYPEŁNIENIE ANKIETY 

1% - BARDZO WAŻNY PROCENT 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejxrcQP02HLknftTQR4rasrUPFezevaRl7dzgBYVHSutSeIg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejxrcQP02HLknftTQR4rasrUPFezevaRl7dzgBYVHSutSeIg/viewform

