
 

 

Środa, 22 maja (AULA) 
 godz. 15:30 – 17:00  

mgr Jerzy Snakowski 
Głosy Stanisława Moniuszki – finał X Konkursu 
Moniuszkowskiego. 
 godz. 17:10 – 18:10  

mgr Rafał Król 
Prezentacja filmu z ekspedycji w Andy na najwyższy wulkan 
świata - Nevado Ojos del Salado 6893 m n.p.m. 
 
CZWARTEK, 23 maja (AULA) 
 godz. 15:30 – 17:00  

dr hab. Marcin Wiszowaty, prof. UG 
Gawędy o władzy, sztuce i ceremoniale. 
 godz. 17:10 – 18:10  

r.pr Tomasz Jeżewski, członek Okręgowej Izby Radców 
Prawnych: Senior w stosunkach rodzinnych. 

W poniedziałek, 20 maja zajęcie z języka francuskiego (mgr 
Ewa Bobrzecka) zostały  odwołane!  

Zajęcia zostaną odpracowane w dniu        
3 czerwca (godzina i sala – bez zmian). 

 

 
 

Gdańsk, 17 maja 2019 r. 
 

Biuletyn 
Gdańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

 

W PRZYSZŁYM TYGODNIU 

UWAGA!  ZAJĘCIA DODATKOWE - AKTUALNOŚCI 

ZMIANA TEMATU! 



ZAJĘCIA Z JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO  

PROWADZONE PRZEZ MGR JOANNĘ CONEJO  

ZOSTAJĄ ODWOŁANE DO KOŃCA SEMESTRU. 

 

 
W środę, 22 maja zostają  

odwołane zajęcia z panem Przemkiem Staroniem. 
 

 

 PO ODBIÓR INDEKSU  

ZAPRASZAMY DO BIURA GUTW 

CODZIENNIE MIĘDZY 10:00 a 14:00 
 
 

OD 27 MARCA 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.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODBIÓR INDEKSÓW 

ZWROTY, REZYGNACJE 



 

 
 
 
 

Serdecznie zapraszamy na 
UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE  

ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019, 
które odbędzie się w środę, 29 maja, godz. 15:30 

w sali teatralnej w budynku Neofilologii. 
 

PROGRAM: 
 Część oficjalna (wystąpienia Prorektor ds. Kształcenia, Kierownik Biura GUTW). 
 Występy taneczne grup zajęciowych GUTW UG. 
 Program artystyczny. 

 
Ważne informacje: 

 Do sali teatralnej zapraszamy Państwa nie wcześniej niż o 15:10 (wcześniej w sali 
będą trwały próby), 

 Przed uroczystością będzie można odebrać dyplom. 
 W środę, 29 maja zajęcia dodatkowe odbywają się zgodnie z planem. 

 
Serdecznie zapraszamy! 

 

 

Osoby, które chciałyby otrzymać dyplom potwierdzający 
uczestnictwo w zajęciach, w roku akademickim 2018/2019, 
proszone są o zgłoszenie się do Biura GUTW do 23 maja.  
Zgłoszenia przyjmujemy:  
 telefonicznie: 58 523 23 54  
 mailowo: trzeciwiek@ug.edu.pl  
 w Biurze: ul. Bażyńskiego 1A (pok. 119)  

 
 
 

ZAKOŃCZENIE ROKU AKADEMICKIEGO 

DYPLOMY 



 
 

 
 
 
 

Koncert z cyklu 
Spotkania z muzyką 

Ostatni w tym roku akademickim! 
 

Piątek, 24 maja 2019, 
godz. 16:00, Sala Teatralna 

budynek neofilologii 
 

„Koniec sezonu koncertowego” 
 

Koncert poprowadzi: 
Stanisława Grażyńska 

 
Zapraszamy! 

 
 
 
 
 

DYPLOMY 



 

ZAPRASZAMY WOLONTARIUSZY GUTW  
na ostatnie  w tym roku akademickim zebranie, które odbędzie się 

dnia 23 maja (czwartek), o godzinie 13.30,  
w Oliwskim Ratuszu Kultury, ul. Opata Jacka Rybińskiego 25.  
W programie spotkanie z Jolantą Leśniewską- Dyrektorką Fundacji 

Wspólnota Gdańska i działającym w Ratuszu wolontariatem.  
Do zobaczenia! 

 
 
 
 
 

 
Uwaga uczestnicy wycieczki w Bieszczady! 

W środę, 22 maja o godz.18.15  
po wykładzie w Auli Wydziału Prawa  

odbędzie się  spotkanie organizacyjne z mgr Rafałem Królem  
dot. wycieczki w Bieszczady.    

Zapraszamy wszystkie zapisane osoby . 
 

 

L.P. Temat Spaceru Data Miejsce spotkania 

1.  
Poznajemy tajemnice poddaszy Św. 

Trójcy(spacer specjalny) 
21.05.2019 

Wejście główne, przy Domu 

Franciszkanów 

2.  Z Biskupiej Górki na Chełm 28.05.2019 
Parking przy ul. Rogaczewskego/ 

przy Kościele Chrystusa Króla 

 

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!!! 

 

SPOTKANIE WOLONTARIUSZY 

WYCIECZKA W BIESZCZADY - SPOTKANIE ORGANIZACYJNE 

HARMONOGRAM SPACERÓW PO GDAŃSKU 



 

Program Akademii Filmu Polskiego 
Semestr letni 2018/2019 
Poniedziałki, godzina 17:00 

Wydział Filologiczny Aula 1.43 
 

 
20.05.2019 
POETYCKO 

MGR MARTA MACIEJEWSKA 
JAŃCIO WODNIK, reż. Jan J. Kolski, 1993 r., 100 min 

WOJACZEK, reż. Lech Majewski, 1999 r., 89 min 
 
 

27.05.2019 
KINO GENERACJI NIC 
DR PAWEŁ BILIŃSKI 

33 SCENY Z ŻYCIA, reż. Małgorzata Szumowska, 2008 r., 95 min 
WOJNA POLSKO-RUSKA, reż. Xawery Żuławski, 2009 r., 107 min 

 
3.06.2019 

OPOWIEŚCI O HISTORII NAJNOWSZEJ 
PROF. MARCIN ADAMCZAK 

REWERS, reż. Borys Lankosz, 2009 r., 99 min 
DOM ZŁY, reż. Wojciech Smarzowski, 2009 r., 106 min 

 

 

 

 

 

 

 

AKADEMIA POLSKIEGO FILMU 



 

SENIORADA 
Aktywni razem na lata 2019 

  

Uniwersytet Trzeciego Wieku 

Akademii Wychowania Fizycznego i 

Sportu serdecznie zaprasza na III 

edycję pikniku "Seniorada - 

Aktywni razem na lata", który 

odbędzie się 18.05.2019r. w 

godzinach 10:00-14:00 na terenie 

AWFiS w Gdańsku. 

 

Celem pikniku jest integracja 

pokolenia seniorów nie tylko z 

Trójmiasta, ale również innych gmin 

Województwa Pomorskiego. Liczmy, 

że będzie to świetna okazja do 

integracji międzypokoleniowej 

poprzez rekreację i aktywne spędzenie wolnego czasu. 

Seniorzy w ramach pikniku będą mogli skorzystać z czterech stref: rekreacji, 

relaksu, zdrowia, informacji.  

Organizatorem Seniorady jest Europejskie Stowarzyszenie Promocji 

Aktywności Ruchowej 50+ w Warszawie we współpracy z Uniwersytetem 

Trzeciego Wieku Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 

oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego. Projekt jest 

współfinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. 

  

Serdecznie zapraszamy do wspólnej zabawy! 

Krótka relacja z poprzednich edycji wydarzenia:  

 

https://www.youtube.com/watch?v=4uzdU51v2uk&t=3s 

https://www.youtube.com/watch?v=Ek7-7ZvaBxk  

 
 

SENIORADA 

https://www.youtube.com/watch?v=4uzdU51v2uk&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=4uzdU51v2uk&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=Ek7-7ZvaBxk


 

Dyskusyjny Klub Filmowy Miłos c  Blondynki UG, 
Akademickie Centrum Kultury ALTERNATOR UG 

zapraszają 
 

REPERTUAR FILMOWY 
 

MAJ 2019 
 

 

23 maja  2019 (czwartek) godz. 17:30 
Kino na Fali: ŚWIATŁA WIELKIEGO MIASTA 

reż. Charles Chaplin, USA, 1931,  77 min.  napisy: polskie 
Wstęp wolny! 

 
 

S wiatła wielkiego miasta to sprzeciw Chaplina wobec kina 
dz więkowego. Naczelny komik epoki kina niemego naiwnie 
wierzył, z e słowo w filmie to tylko chwilowa moda. Włas nie 
dlatego zamiast podąz ac  za s wiatowymi trendami, 
zdecydował się pozostac  wiernym klasycznej burlesce, 

tworząc jedno z jej największych osiągnięc , a zarazem oddając jej hołd. S wiatła 
wielkiego miasta to dowo d nie tylko na ponadczasowe poczucie humoru Chaplina, ale 
tez  na jego inteligencję – tak przemys lanego scenariusza wielu wspo łczesnych two rco w 
moz e mu jedynie zazdros cic . Ale w tym filmie zawiera się takz e swoista gorycz. Choc  
S wiatła wielkiego miasta stanowią przykład tego, jak doskonale o wczes ni two rcy kina 
opanowali filmową gramatykę obchodzącą się bez dz więku, to jednak ich wysiłki przez 
długi czas wzbudzały zachwyt juz  jedynie wąskiej grupy kinofili. Nie zmienia to faktu, 
z e co jakis  czas wydobywany z lamusa film kaz dorazowo zachwyca widzo w geniuszem 
zapomnianego nieco autora. W blasku S wiateł wielkiego miasta nadal moz emy się 
ogrzac . 
 

 

23-24 maja  2019 (czwartek- piątek ) 
Festiwal Filmowy: KINO NA FALI 

WSTĘP WOLNY! 
 

link do wydarzenia:  
https://www.facebook.com/events/1118964388295415/ 
link do info na stronie ACK:  
https://ack.ug.edu.pl/events/kino-na-fali-swiatla-wielkiego-miasta/ 
 
 
 

REPERTUAR DKF 

https://www.facebook.com/events/1118964388295415/
https://ack.ug.edu.pl/events/kino-na-fali-swiatla-wielkiego-miasta/


 

 

Po raz piąty Zespół Tańca Celtyckiego Animus Saltandi i Akademickie Centrum Kultury 
Alternator w imieniu grup tanecznych związanych z Uniwersytetem Gdańskim zaprasza na pokazy 
taneczne z okazji Międzynarodowego Dnia Tańca! 

Wszystkie Strony Tańca to niezapomniane widowisko, które przeniesie nas myślami do odległych 
krain, pozwalając nam zanurzyć się w ich kulturze przez tą wspaniałą formę jaką jest taniec. 

W tym roku wystąpią: 
– Zespół Tańca Celtyckiego Animus Saltandi 
– ZPiT UG JANTAR / The Song and Dance Ensemble JANTAR 

– Los Mariscos – Zespół Tańca Flamenco UG 

– Zespół Tańca Irlandzkiego i Szkockiego Trebraruna 

– Grupa Tańca Orientalnego – Farasha 

– Kiosk Ruchu 

Widzimy się na Sali widowiskowej wydziału Neofilologi Uniwersytetu Gdańskiego! 

WSTĘP WOLNY! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"WSZYSTKIE STRONY TAŃCA – UNIWERSYTECKI DZIEŃ TAŃCA" 



 

21 maja 2019 (wtorek), godz. 

18.00 i 20:00 

Miejsce: Sala 22, Akademickie 

Centrum Kultury UG Alternator,  

ul. Wita Stwosza 58, Gdańsk 

 

 

Wstęp wolny - Ilość miejsc ograniczona. Obowiązują wcześniejsze 

zapisy na https://ack.ug.edu.pl/events/rozterki-wewnetrzne-kobiety-

monodram-malwiny-tkaczyk/ 

 „Rozterki wewnętrzne kobiety” 
Cztery różne typy kobiet: kokietka, matka Polka, singielka i wyemancypowana bizneswoman 

(zagrane przez jedną aktorkę) opowiadają w sposób prosty acz barwny o swoich życiowych 
rozterkach, dobrze nam znanych z codziennego życia. Jesteśmy świadkami problematycznych historii 
tych kobiet, które wzruszają, czasem śmieszą, wprawiają w zadumę, ale na pewno nie pozostawiają 
nas obojętnymi. 

Co łączy wszystkie cztery kobiety? Każda kobieta z natury jest jaka jest i w każdej kobiecie na 
jawie i we śnie czasami jednocześnie do głosu dochodzi kobieta wyzwolona, matka Polka, singielka 
czy wyrachowana bizneswoman. Właśnie w tym kryje się tajemnica kobiety, która nierzadko pożąda, 
płacze, ucieka czy manipuluje.  

Która z kobiet wzbudzi najwięcej emocji? Wszystkie cztery typy kobiet budzą bardzo dużo 
emocji – są barwne, niejednoznaczne, tajemnicze. A przede wszystkim są do bólu prawdziwe. Dlatego 
nie sposób przejść obok nich obojętnie.  

Całość spektaklu jest złożona z poezji z okresu międzywojennego oraz współczesnej, co 
podwyższa jakość treści oraz przekazu.  
 
Scenariusz i reżyseria: Monika Łącz, Czas trwania: 1h 
 
Malwina Tkaczyk - absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, dyplomowana animatorka kultury, 
aktorka scen niezależnych. Warsztat aktorski zdobywała m.in. na Akademii Sztuk Scenicznych w 
Poznaniu, w Teatrze Nowym w Krakowie, w Studium Jaracza w Olsztynie. Prowadzi warsztaty 
teatralne, reżyseruje sztuki z udziałem młodzieży. Współpracowała m.in. z Teatrem muzycznym w 
Gdyni, Teatrem w Oknie, Bałtycką Agencją Artystyczną itd.  
 
Monika Łącz - założycielka Salonu Kultury Teatrinium Vera. Absolwentka Wydziału Pedagogiki 
opiekuńczo wychowawczej z promocją zdrowia w Wyższej Szkole Informatyki i Umiejętności w Łodzi, 
uczęszczała również do Studium Aktorskiego im. Aleksandra Seweruka w Olsztynie oraz do Szkoły 
Projektowania i Reklamy w Łodzi. Pracuje jako animator kultury, prowadzi warsztaty teatralne dla 
dzieci i młodzieży. 
Pisze scenariusze, realizuje spektakle sceniczne. Hobbystycznie tworzy biżuterię i dekoruje wnętrza. 
Żona Adama, mama trzech córek Weroniki, Marysi i Marty, które są jej muzami i błogosławieństwem. 
 
link do wydarzenia: https://www.facebook.com/events/1005101826547008/ 

ZAPROSZENIE NA SPEKTAKL 

https://ack.ug.edu.pl/events/rozterki-wewnetrzne-kobiety-monodram-malwiny-tkaczyk/
https://ack.ug.edu.pl/events/rozterki-wewnetrzne-kobiety-monodram-malwiny-tkaczyk/
https://www.facebook.com/events/1005101826547008/


 

Cykl wykładów i pokazów filmowych  
Integralną częścią pokazów ekranizacji sztuk Williama Szekspira są wykłady O Szekspirze z 
uczuciem. Rodzinne konstelacje na ekranie, skupione wokół, sportretowanych w sztukach, 
zawiłości rodzinnych relacji. 
 
Wykłady o godz. 18:00 prowadzi Anna Ratkiewicz, Kierownik Działu Edukacji GTS, 
doktorantka UG. Projekcje rozpoczynają się o godz. 19:00.  

 

O-Otello (2001) 

reż. Tim Blake Nelson  
 

3 czerwca, 18:00  

  

Szekspirowska tragedia wydarzy się tym razem w amerykańskim liceum. Zobaczymy tu 
historię wielkiej miłości, pełnej namiętności, zazdrości i pasji.  Finał rodzinnych potyczek 
będzie, jak to zazwyczaj u Szekspira bywa, tragiczny.  
  

 
NIE MA DYMU | Tydzień Białoruski 

w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim 

24 maja - 1 czerwca 2019 

Zapraszamy na kolejną odsłonę cyklu Teatry 
Europy, organizowanego od 2014 roku przez 
Gdan ski Teatr Szekspirowski i Fundację 
Theatrum Gedanense, w kto rej spotkamy się z 

kulturą Białorusi. Start 24 maja! 
 
W programie białoruskiego festiwalu zobaczymy ro z norodnos c  form scenicznych, 
klasyczną komedią jak "Rewizor" Mikołaja Gogola, kto ra otwiera Tydzien , spektakle 
dokumentalne, taneczne i lalkowe. Białoruskie spotkania to nie tylko teatr, w programie 
takz e przegląd filmo w, warsztaty, instalacja performatywna a takz e wystawa two rcy 
filmo w animowanych. 
 
Pełen program jest TUTAJ. Polecamy między innymi: 
 

KINO SZEKSPIR 

TYDZIEŃ BIAŁORUSKI 

https://teatrszekspirowski.us9.list-manage.com/track/click?u=149cbd1da9cddab29dd60dc50&id=73bcd493c3&e=4a0e606525
https://teatrszekspirowski.us9.list-manage.com/track/click?u=149cbd1da9cddab29dd60dc50&id=4a8ad91f43&e=4a0e606525


 
 

Szanowni Państwo,  
Nazywam się Barbara Gradzik i jestem doktorantką Uniwersytetu Ekonomicznego we 
Wrocławiu. Przygotowuję pracę doktorską dotyczącą mieszkalnictwa senioralnego w 
Polsce, czyli nowych rozwiązań mieszkaniowych dedykowanych osobom starszym. 
Grupą badawczą są słuchacze Uniwersytetów Trzeciego Wieku.  
 
Zwracam się więc do Państwa z uprzejmą prośbą o możliwość przeprowadzenia wśród 
Państwa słuchaczy badania ankietowego, którego głównym celem jest zebranie 
informacji dotyczących warunków i potrzeb mieszkaniowych seniorów w różnych 
miastach Polski, a także wiedzy na temat dedykowanych im możliwości zamieszkania.  
 
Ankieta ma charakter anonimowy, odpowiedzi zostaną wykorzystane jako materiał 
badawczy w przygotowywanej przeze mnie pracy doktorskiej. Ankieta jest 
przygotowana w wersji elektronicznej.  
W załączeniu przesyłam link do ankiety 
https://forms.gle/YPuXhwuM1A6kniKC7 

 
Z wyrazami szacunku 
Barbara Gradzik 

ANKIETA – pomoc w badaniach naukowych 

https://forms.gle/YPuXhwuM1A6kniKC7

