
 

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, 29 listopada (AULA) 

• godz. 15:30 – 17:00  

mgr Jerzy Snakowski 

Salzburg. Nietrebko. „Aida” – wykład 2. 

• godz. 17:10 – 18:10 

mgr Ignacy Hadała 

Różne formy aktywności fizycznej jako sposób na poprawę jakości życia 

człowieka.  
CZWARTEK, 30 listopada (AULA) 

• godz. 15:30 – 17:00  

dr Beata Williamson 

Czarnoskóre pisarki – od niewolnicy do noblistki.   

• godz. 17:10 – 18:10  

mgr Bartłomiej Rawski 

Borelioza i choroby odkleszczowe. 

Gdańsk, 24 listopada 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.  

Spacer po starych Siedlcach 
28.11.2017 Pętla tramwajowa przy 

św. FRANCISZKU 
2.  Urokliwe zakątki Starego 

Przedmieścia 
05.12.2017 Plac przy Baszcie Białej 

3.  
Gdańskie Bramy Wodne 

12.12.2017 Ul. Ogarna, od strony 
wody 

4.  Podziwiamy „Sąd ostateczny” 
MEMLINGA 

19.12.2017 Wejście przy Muzeum 
Narodowym 

5.  Na gdańskiej Politechnice 09.01.2018 Wejście główne PG 
6.  Poznajemy tajemnice Bazyliki 

Mariackiej I(wnętrza) 
16.01.2018 Wejście główne, 

ul. Piwna 
7.  Poznajemy tajemnice Bazyliki 

Mariackiej II(obrazy) 
23.01.2018 Wejście główne, 

ul. Piwna 
8.  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 

 
KINO JIDYSZ 

Wykładowca: mgr Natalia Chojna 

 
 

Pokaz filmów: 

„Judeł gra na skrzypcach” 
reż. Jan Nowina-Przybylski, Józef Green 1936 r. 

 
 

„Dybuk” reż. Michał Waszyński 1937 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


 
 
 
 

Serdecznie zapraszamy na koncert z cyklu 
Spotkania z muzyką, 
który odbędzie się  

w piątek, 24 listopada 2017, 
o godz. 16:00 w Sali Teatralnej w budynku 

Neofilologii 
 

Tematem koncertu będzie: 
„Wirtuozeria, improwizacja, piosenka” 

 
Wystąpią: 

Kamil Pękala - baryton, 
 Artur Sychowski - fortepian, 
Emilia Grażyńska - fortepian. 

 
 

Koncert poprowadzi: 
Stanisława Grażyńska 

Wstęp wolny! 

 
 

SPOTKANIA Z MUZYKĄ 



 

 

KONFERENCJA DLA SENIORÓW 



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/


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Miejsce: Wydział Filologiczny UG,  aula 1.43 

 

Cena biletu dla Słuchaczy GUTW 10 zł. 

 

 

 
 

  

REPERTUAR DKF 



 

W ostatnią sobotę miesiąca, 25 listopada, odbędzie się 

ósma edycja Dnia Otwartego Notariatu, w ramach której 

od godziny 10.00 do 16.00 w budynku Urzędu Miejskiego 

w Gdańsku notariusze Izby Notarialnej w Gdańsku będą 

udzielali wszystkim zainteresowanym nieodpłatnych 

porad prawnych.  

VIII edycja akcji Dzień Otwarty Notariatu odbywa się pod 

hasłem: „Porozmawiaj z notariuszem, jak bezpiecznie 

przekazać majątek”.  

Dzień Otwarty Notariatu jest cyklicznym wydarzeniem 

organizowanym przez samorząd notarialny od 2010 roku, 

z roku na rok cieszącym się coraz większym prestiżem – 

tegoroczna edycja została objęta honorowym Patronatem 

Prezydenta Miasta Gdańska. 

 Ideą Dnia Otwartego Notariatu jest możliwość 

porozmawiania z notariuszami oraz skonsultowanie z nimi 

swoich problemów i wątpliwości natury prawnej. Notariusze będą nieodpłatnie udzielać wszystkim 

zainteresowanym informacji dotyczących sporządzenia testamentów, darowizn, umów dożywocia i 

renty oraz innych form przekazywania majątku. Nie ogranicza to jednak listy tematów udzielanych 

porad. Notariusze będą odpowiadać na pytania dotyczące wszystkich spraw, które można załatwić w 

kancelarii notarialnej. Dzięki współpracy z Polskim Związkiem Głuchych z pomocy rejentów będą 

mogły skorzystać także osoby głuchonieme.  

 Kluczowym słowem w temacie tegorocznego DON-u jest BEZPIECZEŃSTWO. To właśnie osoba 

notariusza stoi na straży bezpieczeństwa podejmowanych przez interesantów decyzji, wymagających 

nadania formy aktu notarialnego – informuje strony czynności notarialnej o dostępnych 

rozwiązaniach prawnych, należycie zabezpiecza prawa i słuszne interesy stron oraz poucza 

o skutkach dokonywanych czynności.  

 Akcja ta ma us wiadomic , z e takz e na co dzien  przed podjęciem decyzji dotyczącej 

np. rozporządzenia własnym majątkiem, zamiast szukac  rozwiązan  na własną rękę warto umo wic  się 

z notariuszem na rozmowę wstępną – jest ona bezpłatna i pozwala zorientowac  się, jakie 

są moz liwos ci osiągnięcia zamierzonego skutku.  

 

Serdecznie zachęcamy do skorzystania! 

 

 
DZIEŃ OTWARTY NOTARIATU 
25 listopada 2017 r., godz. 10.00-16.00 
Urząd Miejski w Gdańsku,  
ul. Nowe Ogrody 8/12 
 

Przydatne linki: 

 www.gdin.pl 

 www.gdansk.pl  

 www.pzggdansk.pl  

DZIEŃ OTWARTY NOTARIATU 

http://www.gdin.pl/
http://www.gdansk.pl/
http://www.pzggdansk.pl/


 

Akademickie Centrum Kultury Alternator 
UG, Instytut Skandynawistyki UG, 

Dyskusyjny Klub Filmowy UG Miłość 
Blondynki zapraszają na drugą edycję 
festiwalu kultury nordyckiej Nordic 

Focus Festival. 
Przez trzy dni nie wyjeżdżając z kraju, 
będziemy mogli poczuć orzeźwiający 

powiew skandynawskiej kultury i zagłębić 
się w filozofię życia osób zamieszkujących 

kraje nordyckie. 
 

Głównymi gośćmi festiwalu będą: duński pisarz i reżyser Daniel Dencik (Moon Rider, 
Wyprawa na koniec świata), duńska pisarka Lisabeth Nebelong (Færø Blues), polska 
publicystka i pisarka mieszkająca w Szwecji Katarzyna Tubylewicz (Moraliści. Jak 
Szwedzi uczą się na błędach i inne historie). W specjalnym bloku blogerów-
podróżników udział wezmą:  autorka Szwecjobloga Natalia Kołaczek (I cóż, że o 
Szwecji), Piotr Mikołajczak współautor bloga IceStory (Szepty kamieni. Historie z 
opuszczonej Islandii), a także Globfoterka Emilia Długa (Laponia – tam, gdzie zorza 
polarna tańczy na dobranoc). 
 
W programie m.in. pokazy filmowe, wykłady i dyskusje, wystawy, warsztaty dla dzieci, 
zajęcia językowe, spotkania z twórcami. Szczegóły: http://www.nff.ug.edu.pl  
 
DZIEŃ 2 - 24 listopada (piątek) 
9:45-11:15 - Spotkanie autorskie z duńską pisarką Lisabeth Nebelong  (w języku 
angielskim) /  Sala 023, Wydział Neofilologiczny UG  
11:30-12:00 -  The Many Faces of Denmark –  prezentacja Amanda Laasholdt i Adnan 
Tajić (w języku angielskim) - Duński Instytut Kultury w Warszawie / Sala 023, Wydział 
Neofilologiczny UG 
12:00-13:30  - Spotkanie autorskie z duńskim pisarzem i reżyserem Danielem 
Dencikiem  (w języku angielskim) / Sala 023, Wydział Neofilologiczny UG 
13:45-15:00  - Mapowanie Północy – spotkanie promocyjne czasopisma Panoptikum  / 
Sala 023, Wydział Neofilologiczny UG 
17:00-18:30 - Pokaz filmu Moon Rider, reż. Daniel Dencik, 2012, 83 min. / Aula 1.43,  
Wydział Filologiczny UG 
18:30- 20:00 - Spotkanie autorskie z Katarzyną Tubylewicz – Moraliści. Jak Szwedzi 
uczą się na błędach i inne historie / Aula 1.43,  Wydział Filologiczny UG 
20:00 - 22:00 - Pokaz filmu Gra reż. Ruben Ostlun, Dania, Francja, Szwecja, 2011, 118 
min. / Aula 1.43,  Wydział Filologiczny UG 
 
DZIEŃ 3 - 25  listopada (sobota) 
10:00-11:00 - Nieźle to sobie wymyśliłeś, Albercie - warsztaty literackie dla dzieci – 
Wydawnictwo Zakamarki / Oddział Etnografii Muzeum Narodowego w Gdańsku 

2. NORDIC FOCUS FESTIVAL 2017 

http://www.nff.ug.edu.pl/


11:00-16:00 - Wioska wikingów - inscenizacje dla dzieci i dorosłych  - Drużyna 
Nordelag / Oddział Etnografii Muzeum Narodowego w Gdańsku 
12:00-13:30 - Pokaz filmu dla dzieci  Jill i Joy  reż. Saara Cantell, Finlandia, (2014), 80 
min. / Oddział Etnografii Muzeum Narodowego w Gdańsku 
12:00-13:00 - Trolltunga - warsztaty językowa norweskiego – prowadzenie Magda 
Szczepańska / Aula 1.43,  Wydział Filologiczny UG 
12:00-13:00 - Suomika - warsztaty języka fińskiego – Monika Kobiuba / Aula 1.47,  
Wydział Filologiczny UG 
13:00-14:15 - O SKAMie bez wstydu - dyskusja na temat fenomenu serialu 
norweskiego - wstęp i prowadzenie –  dr Maja Chacińska i dr Karolina Drozdowska / 
Aula 1.43,  Wydział Filologiczny UG 
14:30-15:00 - Ostatni dziki zakątek Europy? Park Narodowy Sarek w szwedzkiej 
Laponii - prezentacja Mateusz Ciechanowski i Zuzanna Wikar / Aula 1.43,  Wydział 
Filologiczny UG 
15:00-15:30 - Zimowe wyprawy do Laponii– prezentacja Michał Makowski Wioska 
Lapońska Kalevala  / Aula 1.43,  Wydział Filologiczny UG 
16:00-17:00  - Laponia – tam, gdzie zorza polarna tańczy na dobranoc – prezentacja 
Emilia Długa / Aula 1.43,  Wydział Filologiczny UG 
17:00-18:00 - Spotkanie autorskie z Natalią Kołaczek – I cóż, że o Szwecji / Aula 1.43,  
Wydział Filologiczny UG 
18:30-20:00 -  Spotkanie autorskie z Piotrem Mikołajczakiem – Szepty kamieni. 
Historie z opuszczonej Islandii / Aula 1.43,  Wydział Filologiczny UG 
20:00-22:00  -  Pokaz filmu Serce z kamienia, reż. Guðmundur Arnar Guðmundsson, 
Islandia, Dania, 2016, 129 min. / Aula 1.43,  Wydział Filologiczny UG 
 
Wydarzenia towarzyszące : 
24 listopada 2017 - Konferencja naukowa Skandynawia – Polska. Ludzie, polityka, 
gospodarka i kultura / Wydział Historyczny UG 
18-30 listopada 2017 - Wystawy : Itsenäisyyspäivä – stulecie niepodległości Finlandii 
/ / Finlandia w obiektywie //  Grenlandia – wystawa fotografii Carstena Egevanga //  
Dziewięć światów – wystawa fotografii Patrycji Makowskiej // Architecture with 
People. Wystawa o duńskiej architekturze 
Miejsce: Budynek Neofilologii UG  / Wydział Filologiczny UG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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/


 
Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej  

oraz  

Hotel Rezydent***** 

mają zaszczyt zaprosić Państwa do Kawiarni Naukowej  

w Hotelu Rezydent***** w Sopocie (Plac Konstytucji 3 Maja 3)  

na cykl popularnonaukowych spotkań z wybitnymi postaciami polskiej nauki 

30 listopada 2017 roku (czwartek), godz. 18:00  
prof. dr hab. Józef Adam Liwo (Uniwersytet Gdański)  

Małe jest piękne czyli fascynujący świat biopolimerów 

W roku 1670 znany kupiec tekstylny z holenderskich Delft a optyk i naukowiec z 
zamiłowania, Antoni van Leeuwenhoek, kierując się ciekawością a zapewne również 
protestanckim perfekcjonizmem umieścił na szkiełku skonstruowanego przez siebie 
nowego przyrządu optycznego nazwanego później mikroskopem kroplę wody. "W wodzie 
nie może być niczego poza wodą" - pomyślał - i przyłożył oko do soczewki przyrządu. 
Przed jego oczami otworzył się fascynujący a nieznany wcześniej świat miniaturowych 
żywych istot. Umieszczając pod mikroskopem krew, cieniutkie skrawki liści, skrzydło 
muchy stwierdził, że wszystkie są zbudowane z mniejszych powtarzających się części, 
które nazwał komórkami.  

Po około 347 latach od odkrycia mikroorganizmów przez van Leeuwenhoeka, Joachim 
Frank, Richard Henderson oraz Jacques Dubochet dokonali kolejnego przełomu: udało im 
się "zobaczyć" białka w niemalże "naturalnym" środowisku komórki. Aby to osiągnąć, 
mikroskop optyczny trzeba było zastąpić mikroskopem elektronowym, badany obiekt 
zamrozić a obraz złożyć z użyciem skomplikowanych programów komputerowych.  

W czasie wykładu zostaną pokazane w skrócie metody badania struktur biocząsteczek, 
łącznie ze wspomnianą mikroskopią krioelektronową, teoretyczne metody modelowania 

ich struktur oraz podstawy fascynującej architektury białek, kwasów nukleinowych i 
wielocukrów, które przekładają się na strukturę takich materiałów jak jedwab, włókna 

roślinne i zwierzęce i drewno a także są podstawą funkcjonowania organizmów żywych. 
Zostanie również poruszone fascynujące zagadnienie samoorganizacji cząsteczek 

biopolimerów, która umożliwia tworzenie zorganizowanych struktur zarówno w obrębie 
pojedynczych cząsteczek jak i ich konglomeratów. 

Wstęp do Kawiarni Naukowej jest wolny. 

Zapraszamy! 

 
 
 

ZAPROSZENIE DO CVI KAWIARNI NAUKOWEJ 



 

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


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

