Gdańsk, 26 kwietnia 2019 r.

Biuletyn

Gdańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

ORGANIZACJA SEMESTRU LETNIEGO 2018/2019

1 - 5 maja – weekend majowy, dni wolne od zajęć,
29 maja – uroczyste zakończenie roku akademickiego (ostatni
dzień zajęć dodatkowych!).
BIURO GUTW

W dniach od 1 do 5 maja
Biuro GUTW będzie nieczynne.
ODBIÓR INDEKSÓW
PO ODBIÓR INDEKSU
ZAPRASZAMY DO BIURA GUTW
CODZIENNIE MIĘDZY 10 A 14.

UWAGA! ZAJĘCIA DODATKOWE - AKTUALNOŚCI
We wtorek 30 kwietnia, zajęcia z języka angielskiego
z mgr Katarzyną Marcinkiewicz zostają odwołane!
Zajęcia zostaną odpracowane dnia 11 czerwca (godzina i miejsce
zajęć - bez zmian).

We wtorek 30 kwietnia, zajęcia z języka niemieckiego
z mgr Angeliką Leśniak zostają odwołane!

Wtorek 30 kwietnia, zajęcia z języka niemieckiego z mgr Izabelą
Kowalską zostały odwołane!

Zajęcie z języka francuskiego (mgr Ewa Bobrzecka)
w dniach 13 i 20 maja
Zostały odwołane!
Zajęcia zostaną odpracowane w dniu
6 czerwca (godzina i sala – bez zmian).

Od poniedziałku, 15 kwietnia zajęcia z Historii sztuki
z mgr K. Danilewicz odbywać się będą w sali 4021 WPiA.

ZWROTY, REZYGNACJE
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.)

HARMONOGRAM SPACERÓW PO GDAŃSKU
L.P.

Temat Spaceru

Data

1.

Spacer po Trojanie- zwiedzamy
Przeróbkę

30.04.2019

2.

Spacerkiem na Błonia (Pleniewo)

07.05.2019

3.

Zaliczamy Opływ Motławy

14.05.2019

4.

Poznajemy tajemnice poddaszy Św.
Trójcy(spacer specjalny)

21.05.2019

5.

Z Biskupiej Górki na Chełm

28.05.2019

Miejsce spotkania
Przystanek Tramwajowy Wosia
Budzysza (pierwszy za Mostem)
Przystanek tramwajowy
za Targowiskiem na Długich
Ogrodach
Spotkanie przy Bramie Żuławskiej
(Długie Ogrody)
Wejście główne, przy Domu
Franciszkanów
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 Z MUZYKĄ

Serdecznie zapraszamy
na koncert z cyklu
Spotkania z muzyką,
który odbędzie się
w piątek, 26 kwietnia 2019 r.
o godz. 16:00 w Sali Teatralnej
w budynku Neofilologii

Kwietniowe impresje
W ramach cyklu młodzi na scenie
wystąpi kwintet trębaczy
ze Szkoły Muzycznej II stopnia w Gdańsku
oraz
Anna Sawicka – wiolonczela,
Katarzyna Nowosad – mezzosopran,
Michał Krężlewski – fortepian,
w programie:
muzyka klasyczna i rozrywkowa
Koncert poprowadzi:
Stanisława Grażyńska
Serdecznie zapraszamy!

AKADEMIA POLSKIEGO FILMU
Program Akademii Filmu Polskiego
Semestr letni 2018/2019
Poniedziałki, godzina 17:00
Wydział Filologiczny Aula 1.43
06.05.2019
DIAGNOZY TRANSFORMACJI CZ. II
DR MAŁGORZATA KOZUBEK
HISTORIE MIŁOSNE, reż. Jerzy Stuhr, 1997 r., 85 min
DZIEŃ ŚWIRA, reż. Marek Koterski, 2002 r., 93 min
13.05.2019
KRAUZE
PROF. PIOTR ZWIERZCHOWSKI
DŁUG, reż. Krzysztof Krauze, 1999 r., 106 min
MÓJ NIKIFOR, reż. Krzysztof Krauze, 2004 r., 96 min
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

"WSZYSTKIE STRONY TAŃCA – UNIWERSYTECKI DZIEŃ TAŃCA"

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!

ZAPROSZENIE NA WYSTAWĘ
Na Srebrnym Globie. Kostiumy odnalezione.
Wystawa kostiumow filmowych ze zbiorow
Centrum Technologii Audiowizualnych we
Wrocławiu.
Termin: 25 kwietnia – 23 maja 2019
Miejsce: Biblioteka Głowna Uniwersytetu
Gdanskiego, Sala wystawowa, I piętro
ul. Wita Stwosza 53, 80-308 Gdansk
Wstęp wolny
KONGRES OBYWATELSKI
Drodzy Kongresowicze, Szanowni Państwo,
jestesmy wspołzalezni i będziemy wspołzalezni. Nikt z nas w
pojedynkę nie uchyli się od skutkow zmian klimatycznych, nie
zbuduje swojego osobnego swiata cyfrowego, swojego rynku pracy,
swojej marki regionu. Nikt samemu nie stworzy swojego
proinnowacyjnego systemu rozwoju, ani nie zaradzi skutkom
katastrof naturalnych.
Wolnosc, ktorą mądrze wypracowalismy sobie 30 lat temu
wyzwoliła w nas pokłady indywidualizmu, chęci „urządzenia się” w
pojedynkę, przezwycięzenia szarosci PRL u i zapewnienia sobie
bezpieczenstwa ekonomicznego. Nasz dynamiczny indywidualizm
przyniosł wspaniałe owoce, ale teraz czas na korektę, na więcej
myslenia i działania zbiorowego, na więcej RAZEM. Od nas zalezy,
czy będzie to RAZEM dyktowane z gory, czy RAZEM PARTNERSKIE,
wynikające z naszej dojrzałosci, zrozumienia wspolnoty interesow i
poszerzenia naszej tozsamosci. W oparciu o PARTNERSKIE RAZEM –
zbudowane na zaufaniu, lojalnosci i obnizeniu lęku przed
otwartoscią – jestesmy w stanie lepiej wykorzystywac nasze zroznicowane kompetencje i
doswiadczenia, lepiej koordynowac rozwoj.
Dlatego tematem XI Pomorskiego Kongresu Obywatelskiego jest PARTNERSKIE POMORZE DLA
DEMOKRACJI I ROZWOJU. Wierzymy, ze więcej partnerstwa we wszystkich dziedzinach naszego zycia
będzie korzystne dla dobrobytu, dla regionalnej i lokalnej demokracji oraz dla wyjscia z naszych
silosow, by sprostac wyzwaniom horyzontalnym (ponadsektorowym), ktore się przed nami piętrzą.
Wierzymy, ze PARTNERSKIE POMORZE wskaze rowniez drogę dla innych regionow i dla Polski, jak
miało to juz miejsce w historii.
Nasze obywatelskie spotkanie wszystkich srodowisk Pomorzan odbędzie się 11 maja na
Uniwersytecie Gdanskim w gmachu Wydziału Nauk Społecznych (Gdansk, ul. J. Bazynskiego 4) w godz.
10.00 17.30. Będziemy rozmawiali m. in. o partnerstwie w edukacji i edukacji do partnerstwa, o

partnerskiej gospodarce oraz o partnerskich relacjach pomiędzy władzą samorządową a
organizacjami pozarządowymi i mieszkancami. W ramach sesji plenarnej otwierającej wydarzenie
będzie mozna usłyszec wypowiedzi m. in. prof. Jerzego Bralczyka, prof. Adama D. Rotfelda, Marszałka
Wojewodztwa Pomorskiego Mieczysława Struka, Prezydent Gdanska Aleksandry Dulkiewicz oraz prof.
Cezarego Obrachta¬ Prondzynskiego. Bardzo interesująco zapowiada się rowniez dyskusja plenarna
zamykająca obrady pt. Czy demokracja potrzebuje ładu moralnego? Głos w tej dyskusji zabiorą prof.
Marcin Krol, prof. Zbigniew Szawarski oraz tegoroczna maturzystka Julia Borzeszkowska,
organizatorka „Marszu ponad podziałami”, inicjatywy, ktora odbiła się szerokim echem w całej Polsce.
Zadbajmy, aby spotkanie, na ktore serdecznie wszystkich Panstwa zapraszam odbyło się w
atmosferze wzajemnego szacunku i prawdziwego partnerstwa. Na naszej stronie internetowej
dostępny jest program oraz formularz rejestracyjny (wstęp bezpłatny, liczba miejsc ograniczona).
Zachęcam do dzielenia się informacją o Kongresie z rodziną, przyjaciołmi i znajomymi oraz do
sledzenia aktualnosci w naszych mediach społecznosciowych. W szczegolnosci zachęcam matki i
ojcow, by wybrali się na Kongres wraz ze swoimi dziecmi, by zachęcili je do zabierania głosu (będzie
do tego duzo okazji) oraz sami dali przykład swoim udziałem w debacie.
Z najlepszymi pozdrowieniami,
dr Jan Szomburg
Prezes Zarządu Instytutu Badan nad Gospodarką Rynkową
Inicjator Kongresu Obywatelskiego
INFORMACJE: www.kongresobywatelski.pl

KINO SZEKSPIR

Cykl wykładów i pokazów filmowych w Teatrze Szekspirowskim
Kino Szekspir to nowy projekt Teatru Szekspirowskiego, poświęcony
ekranizacjom sztuk Williama Szekspira. Integralną częścią pokazów filmowych
będą wykłady O Szekspirze z uczuciem. Rodzinne konstelacje na ekranie, skupione
wokół różnorodności i zawiłości relacji rodzinnych, sportretowanych w sztukach
Szekspira.
Wykłady, które rozpoczną się o g. 18:00, poprowadzi Anna Ratkiewicz, Kierownik
Działu Edukacji GTS, doktorantka Uniwersytetu Gdańskiego.
Projekcja zaplanowana jest na g. 19:00
Program cyklu:
16 maja – Hamlet, reż. Michael Almereyda (2000)
3 czerwca – O-Otello, reż. Tim Blake Nelson (2001)
Bilety w cenie 10zł za wykład i film do nabycia w kasie teatru.
Szczegoły: https://teatrszekspirowski.pl/aktualnosci/kino-szekspir-czyli-o-szekspirzez-uczuciem/

ANKIETA – pomoc w badaniach naukowych
„Dzień dobry,
Szanowni Państwo, jestem doktorantką Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
Przygotowuję pracę doktorską dotyczącą mieszkalnictwa senioralnego, czyli nowych
rozwiązań mieszkaniowych dedykowanych osobom starszym. Zwracam się do Państwa
z uprzejmą prośbą o pomoc w przeprowadzeniu badania ankietowego wśród słuchaczy
Państwa Uniwersytetu Trzeciego Wieku poprzez udostępnienie badania na Państwa
profilu oraz zachęcenie słuchaczy do wypełnienia ankiety, której głównym celem
kierowanej do ankiety 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. Z góry serdecznie
dziękuję za pomoc.
Pozdrawiam. Barbara Gradzik.”
Link do ankiety:

https://forms.gle/FSyZZFmb7kh1vceMA
WYSTAWA – DZIEJE ZŁOTEGO

Szanowni Państwo,
W imieniu Pani Marzeny Tymoszuk Dyrektora Narodowego Banku Polskiego O/O w
Gdańsku oraz Pana Waldemara Ossowskiego Dyrektora Muzeum Gdańska serdecznie
zapraszam słuchaczy Gdańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku do udziału w
spotkaniu poświęconym 100.rocznicy uchwalenia przez Sejm RP nazwy ZŁOTY dla
polskiej waluty, które odbędzie się 23 maja br., w Ratuszu Głównego Miasta, Oddział
Muzeum Gdańska, ul. Długa 46/47 WIELKA SALA WETY.
Godzina rozpoczęcia 11:00, zakończenia 13:00.

Program spotkania zakłada:

1.
Prezentację wystawy poświęconej dziejom polskiej waluty pt. „Dzieje złotego”
ukazującą na 12 planszach losy polskiej waluty począwszy od XVI wieku aż do
współczesności. Dowiemy się o narodzinach złotego w XVI wieku, funkcjonowaniu
pieniądza w burzliwych czasach XVII wieku, o złotym w czasie reform z wieku XVIII,
złotym jako jednostce monetarnej w XIX wieku i jego odrodzeniu w XX wieku.
2.
Ekspozycję monet i banknotów funkcjonujących na ziemiach polskich w okresie
1918 – 1939.
3.
Wykład wraz z prezentacją multimedialną eksperta numizmatyki z Muzeum
Gdańska nt. historii polskiego pieniądza.
4.
słodki poczęstunek
Całe spotkanie ma charakter edukacyjny dlatego też zapraszamy serdecznie do
poznania burzliwych losów polskiej złotówki na tle uwarunkowań politycznych i
gospodarczych!
Udział jest bezpłatny!
Potwierdzenie uczestnictwa do 9 maja br.
Osoba do kontaktu:
Joanna Świerczyńska tel. 22 185 85 40 lub kom. 519 069 560
e-mail: joanna.swierczynska@nbp.pl
Z poważaniem
Joanna Świerczyńska

