
 

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, 6 grudnia (AULA) 

• godz. 15:30 – 17:00  

dr hab. Wojciech Gajewski, prof. UG 

Reformacja w Gdańsku – 500 –lecie wystąpienia Marcina Lutra. 

• godz. 17:10 – 18:10 

mgr Michał Miegoń 

Gdyńskie tajemnice Świętego Mikołaja. 

 

CZWARTEK, 7 grudnia (AULA) 

• godz. 15:30 – 17:00  

lek. med. Dagmara Wiewiórkowska-Garczewska 

Choroby jelita grubego. 

• godz. 17:10 – 18:10  

Spotkanie z podróżnikiem: 

Michał Kochańczyk – Koloryt czarnej Afryki. 

Gdańsk, 1 grudnia 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


GIMNASTYKA  USPRAWNIAJĄCA 

MGR ANDRZEJ CIEPLIK 

Zajęcia przeniesione  

z poniedziałku 4 grudnia(2 grupy)  

na piątek 8 grudnia. 

Godzina i miejsce zajęć - bez zmian. 

Zajęcia dnia 4 grudnia nie odbędą się. 

 

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.) 

 

 

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) 

 

 

ZMIANY  

ZWROT OPŁAT ZA ZAJĘCIA DODATKOWE 

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



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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  
Urokliwe zakątki Starego 

Przedmieścia 
05.12.2017 Plac przy Baszcie Białej 

2.  Gdańskie Bramy Wodne 12.12.2017 
Ul. Ogarna, od strony 

wody 

3.  
Podziwiamy „Sąd ostateczny” 

MEMLINGA 
19.12.2017 

Wejście przy Muzeum 
Narodowym 

4.  Na gdańskiej Politechnice 09.01.2018 Wejście główne PG 

5.  
Poznajemy tajemnice Bazyliki 

Mariackiej I(wnętrza) 
16.01.2018 

Wejście główne, 
ul. Piwna 

6.  
Poznajemy tajemnice Bazyliki 

Mariackiej II(obrazy) 
23.01.2018 

Wejście główne, 
ul. Piwna 

7.  
Poznajemy tajemnice Bazyliki 
Mariackiej III (wyposażenie) 

30.01.2018 
Wejście główne, 

ul. Piwna 

 

ZNALEZIONO OKULARY 

PLAN SPACERÓW 



KOLEJNE SPOTKANIE 

27.11.2017 r., godz. 17:00 
Wydział Filologiczny UG,  aula 1.43 

 
Inter Arma Silent Musae? 

Wykład poprowadzi dr Bartosz Filip 

 

 

 

 

Pokaz filmów: 

„Powstanie Warszawskie” 
reż. Jan Komasa 

 
 
 
 

 

 

„Wzywamy Pana Smitha” 

reż. Stefan Temerson, Franciszka Temerson 

 
 

„Wielka droga” 
reż. Michał Waszyński 

 
 

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


 
 
 
 
 
 

Serdecznie zapraszamy  
na koncert z cyklu 

Spotkania z muzyką, 
który odbędzie się  

w środę, 20 grudnia 2017, 
o godz. 15:30 w Sali Teatralnej w budynku 

Neofilologii 
 

Tematem koncertu będą: 
„Kolędy i muzyka świąteczna” 

 
Koncert poprowadzi: 
Stanisława Grażyńska 

Wstęp wolny! 

 
 
 

 

 

SPOTKANIA Z MUZYKĄ 



TEATR – TANIEC – KINO – 

MUZYKA – KUCHNIA  

od 30 listopada  

do 7 grudnia 2017  

Przegląd kultury węgierskiej to kolejne spotkanie w ramach cyklu Teatry Europy. Tym razem 

w programie nie tylko spektakle dramatyczne, są też dwie prezentacje teatru tańca, a także 

oryginalna opera semiseria. 

Spektakl otwierający Tydzień Węgierski to propozycja Teatru Narodowego w Budapeszcie - 

"Ryszard III" (30.11, 19:00) - interpretacja szekspirowskiego dramatu szczególnie bliska pokoleniu 

dwudziestolatków , próbujących odnaleźć się w realiach współczesnych Węgier. Pokażemy także 

spektakl Teatru Nowego w Poznaniu - "Porno" (1.12, 19:00) wg. tekstu Andrása Visky'ego, w 

reżyserii Ceziego Studniaka; akcja sztuki dzieje się w czasach komunistycznych, pokazuje 

mechanizmy zderzania się jednostki z systemem i narzucanymi przez niego wartościami. Węgierskie 

propozycje taneczne to multimedialny spektakl "Cuda nocy" (3.12, 18:30) zespołu The Symptoms 

oraz pełna pasji i namiętności słynna produkcja Pála Frenáka "InTimE" (6.12, 19:00) - tylko dla 

widzów powyżej 18 lat.  Festiwal kończy spektakl, który jego twórcy określają jako opera semiseria - 

czyli półpoważna - "Great Sound in the Rush" (7.12, 20:00) Teatru Maladype.  

W sali wystawienniczej Teatru Szekspirowskiego można będzie zobaczyć zdjęcia zrobione 

przez osóby prywatne, kolekcjonowane Sandora Kardosa, z których pierwsze powstały w chwili 

narodzin fotografii. Wystawa czynna będzie podczas całego Tygodnia Węgierskiego w godz. 14:00 - 

19:00. 

W programie pokazów filmowych są m.in. nagrodzony Oskarem oraz Grand Prix w 

Cannes film László Nemesa "Syn Szawła" (4.12, 19:00) - prezentowany w GTS; a także filmy 

prezentowane w Instytucie Kultury Miejskiej, w tym "Moja matka i inni wariaci z rodziny" (5.12, 

17:30) - ostatni film z udziałem Danuty Szaflarskiej oraz przedpremierowy pokaz filmu "Dusza i ciało" 

(6.12, 17:30) nagrodzonego Złotym Niedźwiedziem na tegorocznym MFF w Berlinie.  

Podczas Tygodnia będzie można także poczuć smaki Węgier - regionalne potrawy i wino 

serwowane będą podczas festynu Magyar Piknik (2.12, 14:00-18:00), przed jednym z tanecznych 

spektakli oraz podczas spotkania literackiego. Festyn będzie także okazją do posłuchania 

węgierskiej muzyki ludowej i rozmowy z węgierską przewodniczką na temat najpiękniejszych 

miejsc, które warto odwiedzić. Ponadto, mamy specjalną propozycję dla dzieci - warsztaty 

kulinarne, na których każde dziecko zrobi własną pastę paprykową. Na miejscu można będzie 

zakupić regionalne przysmaki oraz wina.  

Dzieci zapraszamy również do wzięcia udziału w warsztatach muzycznych, prowadzonych 

powszechną na Węgrzech metodą kształcenia muzycznego Zoltána Kodály'a (3-4.12, 12:00), dzięki 

której dziecko uczy się czytać nuty bez znajomości podstaw teoretycznych.  

Na tym wydarzenia muzyczne się nie kończą, w programie jest także koncert - polscy wirtuozi 

instrumentów smyczkowych zespół Vołosi zagrają wraz z węgierskim mistrzem skrzypiec i 

cytry Félixem Lajkó (5.12, 19:00). 

Podczas Tygodnia Węgierskiego porozmawiamy także o literaturze (4.12, 17:30) - spotkanie 

poprowadzą wybitni tłumacze i znawcy literatury węgierskiej Anna Butrym i Gáspár Keresztes, 

TYDZIEŃ WĘGIERSKI 

https://teatrszekspirowski.us9.list-manage.com/track/click?u=149cbd1da9cddab29dd60dc50&id=0f2a66878c&e=4a0e606525
https://teatrszekspirowski.us9.list-manage.com/track/click?u=149cbd1da9cddab29dd60dc50&id=807ab6d063&e=4a0e606525
https://teatrszekspirowski.us9.list-manage.com/track/click?u=149cbd1da9cddab29dd60dc50&id=04ae9fd347&e=4a0e606525
https://teatrszekspirowski.us9.list-manage.com/track/click?u=149cbd1da9cddab29dd60dc50&id=4423e99794&e=4a0e606525
https://teatrszekspirowski.us9.list-manage.com/track/click?u=149cbd1da9cddab29dd60dc50&id=0205d4819d&e=4a0e606525
https://teatrszekspirowski.us9.list-manage.com/track/click?u=149cbd1da9cddab29dd60dc50&id=77a5581b47&e=4a0e606525
https://teatrszekspirowski.us9.list-manage.com/track/click?u=149cbd1da9cddab29dd60dc50&id=967f6cc245&e=4a0e606525
https://teatrszekspirowski.us9.list-manage.com/track/click?u=149cbd1da9cddab29dd60dc50&id=1adb8e0374&e=4a0e606525
https://teatrszekspirowski.us9.list-manage.com/track/click?u=149cbd1da9cddab29dd60dc50&id=f4c5290186&e=4a0e606525
https://teatrszekspirowski.us9.list-manage.com/track/click?u=149cbd1da9cddab29dd60dc50&id=f491c17db9&e=4a0e606525
https://teatrszekspirowski.us9.list-manage.com/track/click?u=149cbd1da9cddab29dd60dc50&id=338e94167a&e=4a0e606525
https://teatrszekspirowski.us9.list-manage.com/track/click?u=149cbd1da9cddab29dd60dc50&id=b6ce30b0bf&e=4a0e606525
https://teatrszekspirowski.us9.list-manage.com/track/click?u=149cbd1da9cddab29dd60dc50&id=f44576121d&e=4a0e606525


którzy wprowadzą obecnych w tajniki współczesnej węgierskiej prozy i poezji. Spotkaniu towarzyszyć 

będzie poczęstunek i degustacja wina.  

 

Bilety do nabycia online lub w kasie teatru. Na część wydarzeń (spotkanie literackie, wystawa 

fotograficzna, filmy prezentowane w IKM) wstęp jest wolny.  

Słuchaczy zainteresowanych zakupem biletów prosimy o kontakt z p. Natalią Wiercińską  tel. 58 351 

01 23 lub 603 800 092. 

Bezpłatne warsztaty dla 30 osób w dniu 30 listopada o 17:30 – do spektaklu „Ryszard III” w 

wykonaniu Teatru Narodowego z Budapesztu: http://teatrszekspirowski.pl/wydarzenia/warsztaty-

dla-seniorow-ryszard-iii-tydzien-wegierski/

 

https://teatrszekspirowski.us9.list-manage.com/track/click?u=149cbd1da9cddab29dd60dc50&id=ea7698d770&e=4a0e606525
http://teatrszekspirowski.pl/wydarzenia/warsztaty-dla-seniorow-ryszard-iii-tydzien-wegierski/
http://teatrszekspirowski.pl/wydarzenia/warsztaty-dla-seniorow-ryszard-iii-tydzien-wegierski/


 

REPERTUAR BLONDYNKI GRUDZIEŃ 2017 
 
15. Urodziny Gdańsk Doc Film Festival 
7 grudnia 2017 (czwartek) godz. 18.30 
WSTĘP WOLNY 
 
Pokaz filmów: 
52 procent (2006) 
reż. Rafał Skalski, Polska, 20 min. 
Ałła bardzo chce zostać baletnicą. Po raz kolejny próbuje dostać się 
do słynnej Rosyjskiej Akademii Baletu im. Waganowej w Sankt 
Petersburgu. Egzaminy wstępne są dla niej wyjątkowo ciężkie. Ałła 
musi dodatkowo ćwiczyć, by wydłużyć sobie nogi, gdyż jej proporcje 
nie są właściwe. 52 % to idealny stosunek długości nóg do wzrostu 

 
Wirtualna wojna (2012) 
Reż. Jacek Bławut, Polska, 70 min. 
 

 
Pełnometrażowy dokument Jacka Bławuta, opowiadający o mężczyznach zafascynowanych drugą wojną 
światową i realizujących swoją historyczną pasję za pomocą najnowszych zdobyczy techniki. Ił-2 
Sturmovik to jeden z najbardziej znanych komputerowych symulatorów lotu. Gracze wcielają się w 
pilotów maszyn bojowych z czasów drugiej wojny światowej i rozgrywają powietrzne bitwy. Niektórzy 
traktują swoją pasję jako hobby, dla wielu z nich gra stała się jednak treścią życia - poświęcają jej coraz 
więcej czasu, rezygnując ze związków czy spotkań z przyjaciółmi. Koledzy z wirtualnej eskadry zastępują 
im prawdziwych znajomych. Razem odbywają szkolenia, spotykają się na organizowanych regularnie 
zlotach. Ważną rolę w ich życiu odkrywają też wirtualni wrogowie - piloci samolotów innych krajów. 
Pełnometrażowy dokument poświęcony pasjonatom wirtualnego lotnictwa. Reżyser Jacek Bławut 
zaprezentował graczy pochodzących z kilku krajów - Stanów Zjednoczonych, Polski, Niemiec i Rosji. 
Opowiedział o tym, kim są, próbował dociec, dlaczego zainteresowali się czasami drugiej wojny 
światowej. Filmując symultanicznie wszystkich uczestników wirtualnej bitwy, oddał emocje, jakie budzi 
w nich gra. 
 
 
 

 

REPERTUAR DKF 



Horyzonty kina: BEKSIŃSCY. Album wideofoniczny  
14 grudnia 2017 (czwartek) godz. 18.30 
BEKSIŃSCY. Album wideofoniczny (2017) 
reż. Marcin Borchardt, Polska, 80 min. 
 

 
 

Po filmie zapraszamy na spotkanie z reżyserem Marcinem Borchardtem. 
 
 

Pełnometrażowy film dokumentalny. Opowieść o losach Zdzisława, Zofii i Tomka, 
zrekonstruowana z prywatnych, nigdy wcześniej w takiej formie niepublikowanych, 
materiałów z archiwum rodziny Beksińskich. 
Historia przedstawiona w filmie rozpoczyna się w Sanoku, miejscu urodzenia 
wybitnego polskiego malarza - Zdzisława Beksińskiego i opowiada o jego 
skomplikowanej relacji z cierpiącym na depresję i podejmującym wielokrotnie próby 
samobójcze synem, Tomkiem. Dokumentalny dramat rodzinny precyzyjnie 
zrekonstruowano z prywatnych, nigdy wcześniej w takiej formie niepublikowanych, 
dźwiękowych, filmowych i fotograficznych materiałów archiwalnych, pochodzących w 
większości ze zbiorów samych Beksińskich. Przez niemal pół wieku Zdzisław Beksiński 
dokumentował całkowicie prozaiczne, codzienne życie swojej najbliższej rodziny. Robił 
to w rozmaitej formie - pisał listy, fotografował, prowadził dziennik foniczny, kręcił 
amatorskie filmy. Ten szalenie osobisty, pozbawiony jakichkolwiek znamion 
autokreacji, rodzinny pamiętnik robi szokujące wrażenie, szczególnie gdy codzienną 
egzystencją Beksińskich wstrząsają problemy Tomka. 
 

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 
 
* karnety ulgowe dla słuchaczy Gdańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz 
posiadaczy Metropolitalnej Karty dla Kultury (sprzedaż karnetów pół godziny przed 
seansem) (sprzedaż karnetów pół godziny przed seansem).  



 

 

 

Serdecznie zapraszamy do 

udziału w tegorocznej edycji 

wydarzenia 

pn. "Tydzień Zdrowia 

Psychicznego. Rozumiem i 

akceptuję", 

które odbędzie się w dniach 

4-8 grudnia na Uniwersytecie 

SWPS w Sopocie. 

 

 

 

 

Szczególnie zachęcamy do udziału w wykładzie dotyczącym zaburzeń 

psychicznych u seniorów, który poprowadzi lek. med. Paweł Jastrzębowski, 

psychiatra. 

Podczas wykładu zostaną przedstawione najczęstsze zaburzenia psychiczne 

wieku podeszłego. Dowiemy się jakie objawy powinny sugerować zwrócenie się 

po pomoc do lekarza, pochylimy się nad tematem profilaktyki, diagnozy oraz 

leczenia. Zostaną także omówione problemy, z którymi mierzą się osoby 

dotknięte chorobą i ich bliscy. 

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Obowiązują zapisy poprzez formularz dostępny na 

stronie  https://tzp2017.evenea.pl/ 

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie  

https://www.swps.pl/sopot/aktualnosci/16675-tydzien-zdrowia-psychicznego 

oraz https://www.facebook.com/TydzienZdrowiaPsychicznego . 

 
 
 
 

TYDZIEŃ ZDROWIA PSYCHICZNEGO 

https://tzp2017.evenea.pl/
https://www.swps.pl/sopot/aktualnosci/16675-tydzien-zdrowia-psychicznego
https://www.facebook.com/TydzienZdrowiaPsychicznego


 

 

Serdecznie zapraszamy na prelekcję Wojciecha Mościbrodzkiego poświęconą historii 

i współczesności gdańskich lóż masońskich. 

Prelekcja odbędzie się w sobotę, 9 grudnia 2017, o godz. 17:00 

w budynku Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego. 

Słowo wstępne wygłosi prof. Tadeusz Cegielski, historyk, wieloletni dziekan 

Uniwersytetu Warszawskiego, publicysta i... wolnomularz, Wielki Mistrz Wielkiej Loży 

Narodowej Polski. 

 

Wystawie towarzyszy wystawa "Pod Znakiem Cyrkla i Węgielnicy", na której można 

będzie zobaczyć unikalne wolnomularskie przedmioty rytualne - m.in. fartuszki 

mistrzowskie różnych rytów, klejnoty oficerów loży, medale i dokumenty masońskie.  

 

Wystawa będzie czynna w dniach 2-18 grudnia 

 

WSTĘP WOLNY 

 

Więcej informacji o wystawie można znaleźć pod adresem: www.historia-masonerii.pl 

Prelekcja ma swoje własne "wydarzenie FB":  

https://www.facebook.com/events/398216010596937/ 

 
 
 

ZAPROSZENIE NA PRELEKCJĘ 

http://www.historia-masonerii.pl/
https://www.facebook.com/events/398216010596937/


 

STANISŁAWA CELIŃSKA 
Świątecznie 

koncert w Teatrze Szekspirowskim 
10 grudnia 2017 19:00 

Stanisława Celińska – wspaniała aktorka i pieśniarka wraca do Teatru 
Szekspirowskiego! 

Po wspaniale przyjętym koncercie w kwietniu 2016 roku, Stanisława Celińska 
ponownie wystąpi w Teatrze Szekspirowskim, tym razem z repertuarem 
świątecznym. Zauroczy słuchaczy głosem pełnym barw i emocji. 

Po sukcesie albumów Atramentowa (status podwójnej platyny) i Atramentowa, 
Suplement, Stanisława Celińska wraz z Maciejem Muraszko, postanowili nagrać kolejną 
płytę. Tym razem wybrali kolędy, pastorałki i inne piękne piosenki świąteczne, tak 
powstała płyta Stanisława Celińska Świątecznie.  

Ponieważ i ta płyta okazała się dużym sukcesem, a nakład został szybko wyczerpany, 
w 2017 roku powstała jej reedycja poszerzona o świąteczne utwory napisane 
specjalnie na tę okazję przez samą Stanisławę Celińską. 

Czeka Państwa niepowtarzalny, pełen ciepła i dobrej energii świąteczny koncert. 

https://www.youtube.com/watch?v=f3OmK4nXpqs 

Słuchaczy zainteresowanych zakupem biletów prosimy o kontakt z p. Natalią 

Wiercińską  tel. 58 351 01 23 lub 603 800 092. 

TEATR SZEKSPIROWSKI ZAPRASZA 

https://www.youtube.com/watch?v=f3OmK4nXpqs


 

 

 
 

W poniedziałek, 11 grudnia w studiu koncertowym Radia Gdańsk 

odbędzie się spotkanie słuchaczy z diabetologami. 

Będą to dr Bogumił Wolnik i dr Elżbieta Orłowska-Kunikowska 

z Katedry i Kliniki Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii GUMed.  

Spotkanie rozpocznie się o godz. 16:00 i potrwa godzinę. 

Wstęp wolny! 

ul. Bażyńskiego 1a 
I piętro, pokój 119 

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

 
PO ODBIÓR INDEKSU  

ZAPRASZAMY  
DO BIURA GUTW  

 

SPOTKANIE Z LEKARZAMI W RADIU GDAŃSK 

BIURO GUTW 

INDEKSY 

mailto:trzeciwiek@ug.edu.pl

