
 
Szanowni Państwo, Słuchacze GUTW, 

Uprzejmie informujemy o zmianach Regulaminu Gdańskiego Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku UG.  

Najważniejsze zmiany dotyczą rekrutacji na GUTW. Nowe zasady rekrutacji będą 

stosowane po raz pierwszy w trakcie najbliższej rekrutacji, na rok akademicki 

2019/2020 (wrzesień 2019). Nowe zasady będą odnosić się zarówno do obecnych, 

jak i przyszłych Słuchaczy GUTW. 

W myśl nowych zasad Słuchaczem GUTW będzie można zostać od 60 roku życia. 

Każdy Słuchacz będzie przyjmowany na GUTW na okres trzech lat. Warunkiem 

uczestnictwa w zajęciach kolejnych semestrów w trzyletnim cyklu kształcenia będzie 

potwierdzenie kontynuacji przed rozpoczęciem każdego semestru. Następnie Słuchacz 

będzie mógł być przyjęty ponownie jeden raz, na okres kolejnych trzech lat (łącznie 

6 lat).  Po upływie tego okresu kolejne przyjęcie na GUTW będzie możliwe po rocznej 

przerwie. 

Co to oznacza w praktyce? 

We wrześniu zostaną zorganizowane zapisy, podczas których zapiszecie się 

Państwo na nowo na GUTW. Zapisy będą trwały tydzień (tak jak potwierdzenie 

kontynuacji), a liczba wolny miejsc nie zmniejszy się i będzie wynosić 1400, tak więc 

każdy w Państwa będzie miał możliwość zapisania się na GUTW. Szczegóły dotyczące 

wrześniowych zapisów zostaną ogłoszone po 15 sierpnia br. 

Zmiany Regulaminu wynikają z uchwały nr 58/19 Senatu Uniwersytetu 

Gdańskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r., która jest dostępna na stronie: 

https://bip.ug.edu.pl/akty_normatywne/87940/uchwala_nr_5819_senatu_uniwersytet

u_gdanskiego_z_dnia_25_kwietnia_2019_roku_w_sprawie_zatwierdzenia_regulaminu_g

danskiego_uniwersytetu_trzeciego_wieku?fbclid=IwAR1Um1frTvk4JDlAoD0Y9pXRq4y

cy8J52LfKeQmyTo5Cp7oLqlmVlNf9Zvk  

Zmieniony Regulamin stanowi załącznik do ww. uchwały. 

 

Z poważaniem, 

Agnieszka Nikodem 

Kierownik Biura GUTW 

 
 
 
 
 

Gdańsk, 24 maja 2019 r. 
 

Biuletyn 
Gdańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

 

https://bip.ug.edu.pl/akty_normatywne/87940/uchwala_nr_5819_senatu_uniwersytetu_gdanskiego_z_dnia_25_kwietnia_2019_roku_w_sprawie_zatwierdzenia_regulaminu_gdanskiego_uniwersytetu_trzeciego_wieku?fbclid=IwAR1Um1frTvk4JDlAoD0Y9pXRq4ycy8J52LfKeQmyTo5Cp7oLqlmVlNf9Zvk
https://bip.ug.edu.pl/akty_normatywne/87940/uchwala_nr_5819_senatu_uniwersytetu_gdanskiego_z_dnia_25_kwietnia_2019_roku_w_sprawie_zatwierdzenia_regulaminu_gdanskiego_uniwersytetu_trzeciego_wieku?fbclid=IwAR1Um1frTvk4JDlAoD0Y9pXRq4ycy8J52LfKeQmyTo5Cp7oLqlmVlNf9Zvk
https://bip.ug.edu.pl/akty_normatywne/87940/uchwala_nr_5819_senatu_uniwersytetu_gdanskiego_z_dnia_25_kwietnia_2019_roku_w_sprawie_zatwierdzenia_regulaminu_gdanskiego_uniwersytetu_trzeciego_wieku?fbclid=IwAR1Um1frTvk4JDlAoD0Y9pXRq4ycy8J52LfKeQmyTo5Cp7oLqlmVlNf9Zvk
https://bip.ug.edu.pl/akty_normatywne/87940/uchwala_nr_5819_senatu_uniwersytetu_gdanskiego_z_dnia_25_kwietnia_2019_roku_w_sprawie_zatwierdzenia_regulaminu_gdanskiego_uniwersytetu_trzeciego_wieku?fbclid=IwAR1Um1frTvk4JDlAoD0Y9pXRq4ycy8J52LfKeQmyTo5Cp7oLqlmVlNf9Zvk


 
 
 
 

 
 
 

Serdecznie zapraszamy na 
UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE  

ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019, 
które odbędzie się w środę, 29 maja, o 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! 

 
 
 

 
 

W PRZYSZŁYM TYGODNIU 



 
 

 
 
 
 

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! 

 
 
 
 
 
 

SPOTKANIA Z MUZYKĄ 



 

L.P. Temat Spaceru Data Miejsce spotkania 

1.  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!!! 

 

 

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

Wydział Filologiczny Aula 1.43 
 

 
 

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 

 

 

 

 

 

 

HARMONOGRAM SPACERÓW PO GDAŃSKU 

AKADEMIA POLSKIEGO FILMU 



 

 
Dnia 23 maja 2019 roku Wolontariusze GUTW 

uroczys cie zakon czyli rok akademicki 2018/2019. 
 
 

Serdecznie dziękujemy Dyrekcji Oliwskiego Ratusza Kultury za 
zaproszenie nas w swoje progi i tak ciepłe przyjęcie. Szczego lne 
podziękowania składamy dla Pani Jolanty Les niewskiej i Pani 

Magdaleny Abraham - Dębskiej za ciekawe prezentacje i zachęcenie 
nas do wspo łpracy. 

 
 

Wakacje zaczynamy od wycieczki integracyjnej  
na Kaszuby dnia 10 czerwca. 

 
Wszystkim Słuchaczom GUTW z yczymy udanych wakacji!!! 

  

 Wolontariusze  

 
 
 
 
 

WOLONTARIAT GUTW 



 

Kolekcja afiszy oraz 

czasopisma, pocztówki i księga 

rachunkowa teatru gdańskiego 

z połowy XIX wieku to cenne 

obiekty, które można podziwiać na 

nowej wystawie ze zbiorów PAN 

Biblioteki Gdańskiej zatytułowanej 

„Dawne afisze teatralne w 

Gdańsku”. Najstarsze prezentowane 

afisze pochodzą z końca XVIII wieku 

i stanowią zaledwie ułamek bogatej 

kolekcji tych druków ulotnych. 

Pieczołowicie konserwowane 

i przechowywane stanowią materiał 

źródłowy do badań nad teatrem 

gdańskim od jego początków.  

 

 

 

Na otwarcie wystawy zapraszamy  

w poniedziałek 27 maja o godz. 13  

do nowego budynku PAN BG przy ul. Wałowej 24.  

Ekspozycję można oglądać do 31 lipca 2019 roku  

(pn.-pt. 9.00-19.00, sb. 9.00-15.00). 

 

 

 
 
 

WYSTAWA W PAN 



 
Serdecznie zapraszamy na letnie zajęcia 

 ze szkoły pleców. 
W zajęciach mogą wziąć udział zarówno Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego 

Wieku Uniwersytetu Gdańskiego jak i osoby nie będące słuchaczami naszego 
UTW. 

 
Terminy zajęć: 

 

CZERWIEC: 

3 czerwiec (poniedziałek), 7 czerwiec (piątek),  

10 czerwiec (poniedziałek), 17 czerwiec (poniedziałek) 

Godziny zajęć 9:00, 10:00, 11:00, 12:00 

 

WRZESIEŃ: 

9 wrzesień (poniedziałek), 16 wrzesień (poniedziałek),  

23 wrzesień (poniedziałek), 30 wrzesień (poniedziałek) 

Godziny zajęć 9:00, 10:00, 11:00, 12:00 

 

 
Zajęcia odbywać się będą w sali nr 41,  
w budynku przy ul. Wita Stwosza  58. 

 
 
Czas trwania zajęć – 55 minut.  
 
Opłata za każdy miesiąc zajęć wynosi 50 złotych (należy wpłacać 
u prowadzącego na zajęciach).  
 
Przed skorzystaniem z zajęć należy skontaktować się telefonicznie z 
prowadzącym zajęcia mgr Ignacym Hadałą w celu zapisania się i ustalenia czy 
w grupie jest wolne miejsce.  Numer telefonu do kontaktu 504-071-122.  
 

 

 

 

 
 

LETNIE ZAJĘCIA Z PANEM HADAŁĄ 



 

 

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" 



 

Cykl wykładów i pokazów filmowych  
Integralną częs cią pokazo w ekranizacji sztuk Williama Szekspira są wykłady O Szekspirze z 
uczuciem. Rodzinne konstelacje na ekranie, skupione woko ł, sportretowanych w sztukach, 
zawiłos ci 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 amerykan skim liceum. Zobaczymy tu 
historię wielkiej miłos ci, pełnej namiętnos ci, zazdros ci 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


 
 


