
 

Szanowni Państwo,  Słuchacze Gdańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku! 
  

Już w poniedziałek, 19 lutego rozpoczyna się letni semestr 2017/2018.  
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 minionym). 

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 

 

 

19 lutego – rozpoczęcie zajęć dodatkowych w semestrze letnim, 

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

29 marca – 3 kwietnia – wakacje wiosenne (przerwa świąteczna), 

4 kwietnia – zajęcia zgodnie z planem,  

30 kwietnia - 6 maja – weekend majowy, dni wolne od zajęć, 

30 maja – uroczyste zakończenie roku akademickiego (ostatni dzień zajęć 

dodatkowych!). 

 

Gdańsk, 16 lutego 2018 
 

Biuletyn 
Gdańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

 

OFERTA EDUKACYJNA, SEMESTR LETNI 2017/2018 

ORGANIZACJA SEMESTRU LETNIEGO 

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


 

ŚRODA, 21 lutego (AULA) 

• godz. 15:30 – 17:00  

mgr Jerzy Snakowski 

Dmitrij Chworostowski – wspomnienie artysty. 

• godz. 17:10 – 18:10 

mgr Michał Miegoń 

Na styku Wolnego Miasta Gdańsk i Gdyni. Historia osady Bernadowo. 

 

CZWARTEK, 22 lutego (AULA) 

• godz. 15:30 – 17:00  

mgr Aleksander Masłowski 

Wędrówki po gdańskiej historii. 
(wykład lek. med. Dagmary Wiewiórkowskiej odbędzie się w czwartek, 1 marca)  

• godz. 17:10 – 18:10  

dr Maciej Rydel 
Ziemianie dla kultury polskiej cz. II. Dalszy ciąg wykładu z 11 stycznia 2018 r. 

We wtorek, 20 lutego  
zajęcia z tańca orientalnego i latino dla kobiet 

prowadzone przez mgr M. Krzaczyńską 
zostają odwołane! 

Zajęcia zostaną odrobione w późniejszym terminie. 

 
W semestrze letnim 2017/2018 zajęcia filmowe prowadzone 
przez panią Elwirę Rewińską odbywać się będą w czwartki 
w godz. 15:00 - 19:00 (tylko jedna grupa), w sali 2026 WPiA.   
 

„Z przykrością informuję, że względów organizacyjnych nie ma możliwości zrealizowania 

spotkań grupy filmowej w godz. od 12:00 - 15:00. Nie chcemy rozwiązywać tej grupy 

dlatego też zachęcamy Państwa do uczestnictwa w zajęć razem z drugą grupą, która ma 

zajęcia w tym samym dniu, w godz. od 15:00 do 19:00.  

Pierwsze wspólne zajęcia odbędą się w czwartek, 22 lutego o godz. 15:00 w sali 

2026 na Wydziale Prawa. Zdaję sobie sprawę, że zajęcia filmowe nachodzą na 

czwartkowe wykłady, nie mniej jednak nie ma innej możliwości organizacji zajęć w tym 

semestrze. Przepraszamy za tę zmianę i jak tylko pojawi się możliwość  powrócimy do 

dwóch grup. – Agnieszka Nikodem” 

WYKŁADY W SEMESTRZE LETNIM 

ODWOŁANE ZAJĘCIA 



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). 

AKADEMIA POLSKIEGO FILMU 
SEMESTR II 

 
Słuchacze, którzy są zainteresowani zajęciami w ramach Akademii Polskiego 

Filmu w nowym letnim semestrze proszeni są o zapisanie się na zajęcia w 
Biurze GUTW tel. 58 523 23 54 lub e-mail: trzeciwiek@ug.edu.pl  

 
Osoby, które uczęszczały a zajęcia w poprzednim semestrze będą przepisane 

na nowy semestr. W przypadku rezygnacji z zajęć prosimy o kontakt z 
Biurem. 

Pierwsze zajęcia w nowym semestrze odbędą się  
w poniedziałek, 26 lutego 

o godzinie 17:00 w auli 1.43 Wydziału Filologicznego UG. 
 

Opis projektu i tematów na II semestr: 
AKADEMIA POLSKIEGO FILMU 

APF Fabuła to dwuletni kurs historii polskiego filmu fabularnego. Zajęcia 
odbywają się raz w tygodniu, składają się z godzinnych wykładów, projekcji dwóch 
filmów i, jeśli to możliwe, spotkań z twórcami. Pierwsze zajęcia odbyły się w 2009 roku 
w Warszawie, później ruszyły kursy w innych miastach, m.in. Krakowie, Łodzi 
i Wrocławiu. 

Program, składający się z ponad 100 tytułów i rozłożony na cztery semestry, 
obrazuje dorobek polskiego kina fabularnego w szerokim spektrum nazwisk, gatunków 
i tematów. Podstawą ich wyboru były dopełniające się kryteria: rangi osiągnięć 
i poszukiwań artystycznych oraz szczególnie życzliwego przyjęcia przez widownię. 
Chronologiczna konstrukcja programu ułatwia poznanie tendencji dominujących 
w danym okresie i kierunków rozwojowych. 

Akademia Polskiego Filmu uzupełnia humanistyczne programy wyższych uczelni, 
jednocześnie pełniąc funkcje wolnej wszechnicy. Otwiera się przed tymi wszystkimi, 
którzy chcieliby scalić i pogłębić historyczną wiedzę o rodzimym filmie. 
II SEMESTR AKADEMII POLSKIEGO FILMU 
NAJWAŻNIEJSZE POLSKIE FILMY 
KANON POLSKIEGO KINA 
POZYCJE OBOWIĄZKOWE 
PERŁY POLSKIEJ KINEMATOGRAFII 

REZYGNACJA Z ZAJĘĆ 

AKADEMIA POLSKIEGO FILMU 

mailto:trzeciwiek@ug.edu.pl


 
Akademia Polskiego Filmu - cykl 2: Lata 50-te i 60-te 
w tym m.in. Andrzej Wajda, Andrzej Munk, Jerzy Kawalerowicz, Wojciech Has, Jerzy 
Skolimowski 
 
Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu, w sali kinowej (aula 1.43) Wydziału 
Filologicznego (ul. Wita Stwosza 55) w poniedziałki o godzinie 17:00 i będą 
składać się z wykładu wprowadzającego prowadzonego przez najlepszych 
filmoznawców i projekcji dwóch filmów. II semestr Akademii Polskiego Filmu w 
Gdańsku rusza 26 lutego 2018 roku. Bezpłatne na zajęcia może zapisać się każdy 
student Uniwersytetu Gdańskiego i Uniwersytetu Trzeciego Wieku, nie jest istotna 
ciągłość semestrów. 
Szczegóły na stronie www.akademiapolskiegofilmu.pl/…/akademia-polskie…/apf-
gdansk lub FB www.facebook.com/APFGdansk/ 

 
SEMESTR II 

 
26 lutego WAJDA 
KANAŁ, 1956 r. 
POPIÓŁ I DIAMENT, 1958 r. 
 
5 marca MUNK  
EROICA, 1957 r. 
ZEZOWATE SZCZĘŚCIE, 1960 r. 
 
12 marca KAWALEROWICZ 
POCIĄG, 1959 r. 
MATKA JOANNA OD ANIOŁÓW, 1960 r. 
 
19 marca HAS 
JAK BYĆ KOCHANĄ, 1962 r. 
SZYFRY, 1966 r. 
 
26 marca NURT PLEBEJSKI 
ŚWIADECTWO URODZENIA, 1961 r. 
NIKT NIE WOŁA, 1960 r. 
 
9 kwietnia KONWICKI 
OSTATNI DZIEŃ LATA, 1958 r. 
SALTO, 1965 r. 
 
16 kwietnia ŚWIADECTWA NOWEGO 
OBYCZAJU 
DO WIDZENIA, DO JUTRA, 1960 r.  
DWAJ LUDZIE Z SZAFĄ, 1958 r. 
NÓŻ W WODZIE, 1961 r. 

 
 
23 kwietnia W KRĘGU SHOAH 
PRZY TORZE KOLEJOWYM, 1963 r. 
PASAŻERKA, 1961/1963 r. 
NAGANIACZ, 1963 r. 
 
7 maja FILOZOFUJĄCE WIDOWISKO 
RĘKOPIS ZNALEZIONY W SARAGOSSIE, 
1964 r. 
 
14 maja KINO POPULARNE 
PRAWO I PIĘŚĆ, 1964 r. 
MAŁŻEŃSTWO Z ROZSĄDKU, 1967 r. 

 
21 maja NOWE KINO cz. I 
SKOLIMOWSKI  
RYSOPIS, 1964 r. 
BARIERA, 1966 r. 

 
28 maja NOWE KINO cz. II 
SŁOŃCE WSCHODZI RAZ NA DZIEŃ, 
1967 r. 
ŻYWOT MATEUSZA, 1967 r.     
 
4 czerwca NOWE KINO cz. III 
WSZYSTKO NA SPRZEDAŻ, 1968 r. 
REJS, 1970 r.

 

http://www.akademiapolskiegofilmu.pl/pl/akademia-polskiego-filmu/apf-gdansk
http://www.akademiapolskiegofilmu.pl/pl/akademia-polskiego-filmu/apf-gdansk
https://www.facebook.com/APFGdansk/


 
 

Serdecznie zapraszamy 
na koncert z cyklu 

Spotkania z muzyką, 
który odbędzie się 

w piątek, 23 lutego 2018 r. 
o godz. 16:00 w Sali Teatralnej 

w budynku Neofilologii 
 

„Spóźnione walentynki czyli piosenki 
o miłości i nie tylko...” 

 
wystąpią: 

Michał Mossakowski – fortepian solo, 

Dariusz Stanisław Wójcik – bas, 

Michał Kaleta – fortepian, 

W ramach cyklu ”Młodzi na estradzie” wystąpi trio 

fagotowe. 

 
Koncert poprowadzi: 
Stanisława Grażyńska 

 
Zapraszamy! 

 
 

SPOTKANIA Z MUZYKĄ 



 
Dyrektor Centrum Informatycznego Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej 

prof. Henryk Krawczyk 
oraz dyrekcja Hotelu Rezydent***** 

mają zaszczyt zaprosić Państwa 
do CVIII Kawiarni Naukowej w Hotelu Rezydent***** w Sopocie 

(Plac Konstytucji 3 Maja 3) 
na cykl popularnonaukowych spotkań z wybitnymi postaciami polskiej nauki 

 
22 lutego 2018 roku (czwartek), godz. 18:00 

prof. dr hab. Jacek Tebinka (Uniwersytet Gdański) 
Polska w przełomowym roku wojny 1943. Dyplomacja, wywiad i operacje specjalne 
 
Rok 1943 był przełomowy i decydujący w drugiej wojnie światowej. Pozycja 
międzynarodowa Polski od sprawy katyńskiej stawała się coraz słabsza, pomimo bliskiej 
współpracy - w tym służb specjalnych - z Wielką Brytanią i USA. Na ile na osłabienie 
pozycji rządu polskiego wpłynęła śmierć gen. Sikorskiego, a na ile rozwój wypadków na 
froncie wschodnim? Jaką rolę w brytyjskiej i amerykańskiej strategii wojennej odgrywała 
Polska i Polskie Państwo Podziemne?  
 
Prof. dr hab. Jacek Tebinka (ur. 4 lipca 1964 r. w Poznaniu), historyk i politolog, 
profesor zwyczajny Uniwersytetu Gdańskiego, kierownik Zakładu Historii Najnowszej i 
Myśli Politycznej Instytutu Politologii Wydziału Nauk Społecznych. Profesor 
Uniwersytetu Hebrajskiego w roku akademickim 2006/2007. Przedmiotem jego 
zainteresowań są stosunki brytyjsko-polskie w XX wieku, rola służb specjalnych w 
dyplomacji oraz historia zimnej wojny. Autor m.in. książek: "Wielka Brytania dotrzyma 
lojalnie swojego słowa". Winston S. Churchill a Polska, Warszawa 2013; Uzależnienie czy 
suwerenność? Odwilż październikowa w dyplomacji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 
1956-1961, Warszawa 2010, a także Nadzieje i rozczarowania. Polityka Wielkiej Brytanii 
wobec Polski 1956-1970, Warszawa 2005. Wspólnie z Markiem K. Kamińskim wydał 
zbiór dokumentów Na najwyższym szczeblu. Spotkania premierów Rzeczypospolitej 
Polskiej i Wielkiej Brytanii podczas II wojny światowej, Warszawa 1999, a z Ryszardem 
Techmanem Brytyjczycy o statusie Szczecina. Tajny raport Rohana Butlera (1965 r.), 
Szczecin 2016.  
Żona Iwona jest profesorem na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego. 
Ulubiony sposób spędzania czasu to podróże zagraniczne (Italia), odwiedzanie 
antykwariatów i księgarń w Wielkiej Brytanii i USA, kolekcjonowanie map 
turystycznych oraz oglądanie meczów piłki nożnej.  
 

Wstęp do Kawiarni Naukowej jest wolny. 
 
Szczegóły w załączeniu i na stronach  
http://www.festiwal.gda.pl/kawiarnia/    
https://www.facebook.com/Baltycki.Festiwal.Nauki/events  
Relacje wideo z poprzednich spotkań można znaleźć na stronie Naukowej 
Interaktywnej Telewizji HD Centrum Informatycznego TASK.  

ZAPROSZENIE DO KAWIARNI NAUKOWEJ 

http://www.festiwal.gda.pl/kawiarnia/
https://www.facebook.com/Baltycki.Festiwal.Nauki/events
http://tv.task.gda.pl/kawiarnia
http://tv.task.gda.pl/kawiarnia


Politechnika Otwarta zaprasza na kolejny koncert 

z cyklu Akademia Muzyczna w Politechnice, 

który odbędzie się we wtorek, 20 lutego 2018 r. o godz. 18.00 

w Auli w Gmachu Głównym. 

 

Przed publicznością wystąpi trio młodych wykonawców,  

którzy wykonają utwory na klarnet, wiolonczelę i fortepian. 

 

 
Wykonawcy:  

Klaudia Kulwikowska – klarnet 

Mateusz Posłuszny – wiolonczela 

Adrianna Paliwoda – fortepian 

 

Program: 

Ludwig van Beethoven – Trio B-dur op. 11 

1. Allegro con brio 

2. Adagio 

3. Tema con variazioni 

Johannes Brahms – Trio a-moll op. 114 

1. Allegro 

2. Adagio 

3. Andantino grazioso 

4. Allegro 

Prowadzenie koncertu:  

Sylwia Holeksa-Wilkowska 

Wstęp wolny. 

 

POLITECHNIKA OTWARTA ZAPRASZA 



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

zapraszają 
  

REPERTUAR FILMOWY   
LUTY 2018 

  
 

22 lutego 2018 (czwartek) godz. 18.30 
Mistrzowie kina: Niemiłość 
NIEMIŁOŚĆ 
Loveless 
reż. Andriej Zwiagincew 
Rosja, Francja, Belgia, Niemcy, 2017, 127 min. 

  
Karnety: 1 film 10 ulgowy * / 15 normalny zł  / 2 filmy 15 ulgowy * / 25 
normalny zł / 4 filmy 25 ulgowy * / 40 normalny zł 
  
* karnety ulgowe dla studentów, uczniów i słuchaczy Gdańskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz posiadaczy Metropolitalnej Karty dla 
Kultury (sprzedaż karnetów pół godziny przed seansem)  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DKF ZAPRASZA 

http://www.ack.ug.edu.pl/film/dkf/mistrzowie-kina-niemilosc/
http://www.ack.ug.edu.pl/film/dkf/mistrzowie-kina-niemilosc/


Z okazji święta Babć i Dziadków przychodnia Synexus oferuję 

osobom po 50 r.ż.,  chorującym na cukrzycę i /lub zmagającym się z 

problemami kardiologicznymi bezpłatny pakiet badań, w którego 

skład wchodzi oznaczenie: 

·         Poziomu lipidów 

·         Glukozy 

·         Kreatyniny 

·         Morfologii 

·         Hemoglobiny glikowanej- dla osób chorujących na cukrzyce 

Dodatkowo : 

 Dla Panów PSA- Badanie przydatne w diagnostyce chorób 

prostaty, 

 Dla Pań TSH- Ocena funkcji Tarczycy. 

 

Dodatkowo na Hasło „UTW”: 

 bezpłatne badanie densytometryczne, oceniające gęstość kości 

 

Wszelkie informacje oraz zapisy na hasło „UTW”  

pod nr  tel. 58 882 01 78 

 

 

 

 

 

 

 

BEZPŁATNE BADANIA DLA OSÓB 50+ 



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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIURO GUTW 



ul. Bażyńskiego 1a 
I piętro, pokój 119 

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

 
PO ODBIÓR INDEKSU  

ZAPRASZAMY  
DO BIURA GUTW  

 

 

BIURO GUTW 

INDEKSY 

mailto:trzeciwiek@ug.edu.pl

