Gdańsk, 4 stycznia 2019

Biuletyn

Gdańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Wszystkim Słuchaczom
Gdańskiego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku UG
z okazji Nowego Roku
życzmy dużo radości, miłości, pomyślności,
pogody ducha
i spełnienia wszystkich marzeń.
Pracownicy Biura GUTW
UWAGA! ORGANIZACJA SEMESTRU!

od 3 do 19 stycznia 2019 - zajęcia zgodnie z planem
od 14 do 18 STYCZNIA
POTWIERDZENIE KONTYNUACJI
od 20 stycznia do 17 lutego
PRZERWA MIĘDZYSEMESTRALNA.

W PRZYSZŁYM TYGODNIU
Środa, 9 stycznia 2019 (aula)
 godz. 15:30-17:00
mgr Jerzy Snakowski
Była sobie raz księżniczka, pokochała Piotra Beczałę. „Lohengrin”
Wagnera – cz. 2.
 godz. 17:10-18:10
mgr Rafał Król
Iran – wyżyna rozległych gór. Wspinaczka na najwyższy szczyt Iranu
- Demawend 5671 m n.p.m. oraz różnorodność przyrodnicza wyżyny
irańskiej.
Czwartek, 10 stycznia 2019 (aula)
 godz. 15:30-17:00
dr Margot Stańczyk-Minkiewicz
Militarne i niemilitarne wyzwania dla bezpieczeństwa człowieka w
XXI wieku.
 godz. 17:10-18:10
dr Maciej Rydel
Dwory i pałace w Polsce oraz ich mieszkańcy.
POTWIERDZENIE KONTYNUACJI
na semestr letni 2018/2019

TERMIN: od 14 do 18 STYCZNIA 2019
GODZ.:
poniedziałek – czwartek 9:30-13:30,
piątek 9:30-13:00
MIEJSCE:
sala 45 w budynku przy
ul. Bażyńskiego 1 A
UWAGA!
Osoby, które nie będą mogły w wyznaczonym czasie potwierdzić kontynuacji proszone
są o przekazanie informacji do Biura GUTW o nieterminowym potwierdzeniu,
najpóźniej w ostatnim dniu wyznaczonym na potwierdzenie kontynuacji. Osoby, które
nie zgłoszą nieterminowego potwierdzenia, oraz nie potwierdzą kontynuacji
w wyznaczonym czasie, zostaną skreślone z listy studentów.

AKADEMIA POLSKIEGO FILMU

Serdecznie zapraszamy
na koncert z cyklu
Spotkania z muzyką,
który odbędzie się
w piątek, 18 stycznia 2019 r.
o godz. 16:00 w Sali Teatralnej
w budynku Neofilologii

Koncert Karnawałowy!
Wystąpią:
Kwartet saksofonowy - uczniowie gdyńskiej szkoły
muzycznej
oraz
Julia Iwaszkiewicz – sopran,
Witalij Wydra – tenor,
Emilia Grażyńska – fortepian,
w programie:
muzyka klasyczna i rozrywkowa
Koncert poprowadzi:
Stanisława Grażyńska
Serdecznie zapraszamy!

AKADEMIA POLSKIEGO FILMU
7.01.2019 r., godz. 17:00
Wydział Filologiczny UG, aula 1.43
Wykład:
Obrzeża kina moralnego niepokoju
wygłosi mgr Natalia Chojna
Filmy:
Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz?
lub Miś, Vabank
Program Akademii Polskiego Filmu, semestr III
Rok akademicki 2018/2019
7.01.2019
Obrzeża kina moralnego niepokoju
mgr Natalia Chojna
Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz?
lub Miś, Vabank
14.01.2019
Moralny niepokój w I połowie XX wieku
mgr Grzegorz Fortuna
Gorączka, Szpital Przemienienia
21.01.2019
Rozliczenie ze stalinizmem
dr hab. Marcin Adamczak
Dreszcze, Matka Królów lub Przesłuchanie
28.01.2019
Kino dziedzictwa – adaptacje Wajdy, cz. 2
dr hab., Krzysztof Kornacki, prof.UG
Ziemia obiecana

SZKOŁA PLECÓW – zajęcia międzysemestralne.
W zajęciach mogą wziąć udział zarówno Słuchacze Uniwersytetu
Trzeciego Wieku Uniwersytetu Gdańskiego jak i osoby nie będące
słuchaczami naszego UTW.
Szkoła pleców
godz. 9:00, 10:00, 11:00 i 12:00
Terminy:
28 styczeń (poniedziałek),
1 luty (piątek),
4 luty (poniedziałek),
11 luty (poniedziałek)
Zajęcia odbywać się będą w sali nr 41,
w budynku przy ul. Wita Stwosza 58.
Czas trwania zajęć: 55 minut.
Opłata za 4 spotkania 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.

WOLONTARIAT GUTW
Drodzy WOLONTARIUSZE GUTW,
Niech ten NOWY ROK będzie dla WAS radosny
i niech Wam przyniesie same szczęśliwe chwile !
Oby Wam nigdy nie zabrakło siły dobroci
i serca dla ludzi i dla zmiany otoczenia na lepsze !
Wszystkiego dobrego !!

Od stycznia 2019r, rozpoczynamy cykl planowanych (obowiązkowych)
szkoleń, dla zapisanych Wolontariuszy GUTW.
Pierwszy wykład szkoleniowy
poprowadzi Pani Prof. dr hab. n. med. Krystyna de Walden-Gałuszko,
na który Was zapraszamy dnia 17 stycznia (czwartek),
o godz.14.00, w sali 2.51 (I piętro),
na Wydziale Filologicznym UG (ul. Wita Stwosza 55).
Jednocześnie zachęcamy WOLONTARIUSZY do aktywnego udziału w
naszych 'piątkach integracyjnych' :)
Zajęcia odbywają się, w każdy piątek od godz.14.00, w naszej sali.
Przypominamy, że słuchacze GUTW, którzy potrzebują jakiejkolwiek
pomocy, proszeni są o kontakt z Beatą Ślusarek - koordynatorką
Wolontariatu GUTW, w dni powszednie w godzinach 10.00-12.00, pod
numerem telefonu: 515 804 455 lub drogą mailową:
wolontariatbeata@gmail.com
Wszelkie informacje są dostępne na stronie internetowej
GUTW: https://gutw.ug.edu.pl/ w zakładce WOLONTARIAT.

HARMONOGRAM SPACERÓW Z TPG
SPACERY PO GDAŃSKU – semestr zimowy 2018/2019
L. P.
1.
2.
3.

Temat Spaceru
Zwiedzamy Ratusz
Staromiejski
Spacerkiem po wale –od
Zaroślaka do Oruni- spacer I
Spacerkiem po wale- od
Oruni do…Oruni-spacer II

Data

Miejsce spotkania
Wejście do Ratusza Staromiejskiego,
ul. Korzenna
Przystanek autobusowy na Zaroślaku
(ul. Stoczniowców)

8.01.2019
15.01.2019
22.01.2019

Przy dzwonnicy Kościoła p.w. Św. Ignacego
Przystanek autobusowy na ul. Sobieskiego
UWAGA !!!
Należy wykupić indywidualnie bilet
elektroniczny(nie ma biletów zbiorowych) na
godz. 11.30. aby wykupić bilet należy wejść na
stronę GIWK.pl i zakupić go przez aplikację. Jeśli
jest z tym kłopot- proszę zadzwonić do mnie
Przed wejściem do Kościoła,
Stare Przedmieście

4.

Zbiornik wody Stary Sobieski

29.01.2019

5.

Kościół p.w. Piotra i Pawła

05.02.2019

6.

Zwiedzamy kościół polskokatolicki

12.02.2019

Spotkanie przy Dworcu PKS(ul. 3 Maja)

7.

Spacerkiem po Nowym
Porcie

19.02.2019

Spotkanie na przystanku tramwajowym ul.
Marynarki Polskiej(przy dawnym Domu
KULTURY)

26.02.2019

Spotkanie : j/w

05.03.2019

Przystanek tramwajowy ul. Paska(obok
dawnego Gimnazjum nr 2,wcześniej SP 68)

12.03.2019

Przed wejściem cmentarz
(ul. Powstańców Warszawy)

8.
9.
10.

Z Portu do Brzeźna-szlakiem
starej linii tramwajowej
Zdobywamy Cygańską Góręspacer I
Cygańska Góra i przyległości
–spacer II (Cmentarz
Francuski)

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!!!
Bardzo proszę o sprawdzanie dzień wcześniej na stronie GUTW, czy spacer nie został
na dany termin odwołany. Jeśli takiej informacji nie ma- zapraszamy.
Piotr Mazurek

TEATR MINIATURA ZAPRASZA
CZWARTKI DLA DOROSŁYCH
to kontynuacja pomysłu wieczornych pokazów spektakli dla
dorosłych.
Spektakle dla dorosłych, ale cena jak dla dzieci ;)
W styczniu i lutym zapraszamy na:
Każdy przyniósł, co miał najlepszego
- 10 stycznia 2019 (czwartek), godz. 19.00
- 17 stycznia 2019 (czwartek), godz. 19.00
- 14 lutego 2019 (czwartek), godz. 19.00
- 21 lutego 2019 (czwartek), godz. 19.00

Prapremiera teatralnej adaptacji znakomitej książki „Każdy przyniósł, co miał
najlepszego” Mieczysława Abramowicza – pisarza, historyka, badacza dziejów teatru
żydowskiego, autora wielu prac naukowych i publicystycznych dotyczących historii
Gdańska. Książka zdobyła wiele entuzjastycznych recenzji, była nominowana do nagród
literackich Nike, Angelus i Gdynia w 2006 roku.
Adaptacja teatralna Marka Branda, reżysera spektaklu, skupia się na 6 opowiadaniach
ze zbioru Abramowicza, zabierając widzów w podróż w czasie przez lata 1924-1945 w
wielokulturowym Gdańsku, mieście, w którym sąsiadowali Niemcy, Polacy, Rosjanie i
Żydzi. Opowieść nie biegnie chronologicznie, a jej kolejne odsłony wywoływane są przez grupę aktorów
gdańskiego teatru żydowskiego, którym przewodzi reżyser i aktor Rudolf Zasławski. Tak jak w życiu, nic tu nie
jest jednoznaczne ani proste. Piękny las w Stutthofie (dzisiejszym Sztutowie) może być miejscem zarówno
miłości dwojga kochanków, jak i zbrodni nie do opisania. Książka Abramowicza i przedstawienie Marka Branda
pokazują, jak pozornie błaha codzienność gdańszczan staje się historią. Jak życie zmienia się w pamięć o życiu,
lub niepamięć.
Książka Mieczysława Abramowicza to ogromnie ważna dla naszego regionu publikacja. Teatralna forma może
stać się zachętą dla młodzieży, pomóc im poznać fragment historii Gdańska nie z podręczników, ale z ludzkich
losów – w bardziej bezpośredni i emocjonalny sposób. Podobnie jak w książce, w spektaklu można zobaczyć
zwyczajnych ludzi, którzy w pewnym momencie historii stają się bohaterami życia codziennego, poświęcając
się dla innych i sprzeciwiając ideologii zła.

Nie wierzę w śmierć
- 24 stycznia 2019 (czwartek), godz. 19.00
- 31 stycznia 2019 (czwartek), godz. 19.00
Czy głęboka i żarliwa wiara może być usprawiedliwieniem zabójstwa? Czy w konsumpcyjnej współczesności
możliwe jest bezwarunkowe przebaczenie i miłość? Gdzie jest granica wolności twórczej artysty?
„Nie wierzę w śmierć” to otwarty i szczery dialog o granicach sztuki i kultu religijnego prowadzony przez
człowieka Kościoła oraz osobę niewierzącą. Jako punkt wyjścia do tej rozmowy autor o. Wacław Oszajca i
reżyser Tomasz Kaczorowski wybrali gdańską legendę o niespotykanej ekspresji konającego Chrystusa z
krucyfiksu, który stanowi jeden z elementów pochodzącej z XV wieku Grupy Ukrzyżowania w bazylice
Mariackiej. To opowieść o rzeźbiarzu, który zabił swojego modela, żeby w wiarygodny sposób oddać wyraz
cierpienia i męki umierającego. Współpraca autora i reżysera jest dowodem na to, że przeciwieństwa mogą
zrodzić wzajemne zaufanie i szacunek. Przedstawienie łączy plan aktorski z nietypowymi formami lalkowymi
wykonanymi z drewna.

Krzyżacy
- 7 lutego 2019 (czwartek), godz. 10.00
Wydaje Wam się, że dobrze znacie KRZYŻAKÓW? Przyjdźcie do nas i dajcie się zaskoczyć!
Kolejne pokolenia Polaków z wypiekami na twarzach kibicowały młodemu Zbyszkowi, drżały o los pięknej
Danusi, po cichu trzymały kciuki za sprawy sercowe przaśnej Jagienki czy wreszcie ekscytowały się opisami
największego prawdopodobnie triumfu polskiego oręża – bitwy pod Grunwaldem.
Dzieło Sienkiewicza to świetnie opowiedziana historia, która może wciągnąć, rozśmieszyć i wzruszyć zarówno
młodszych, jak i dojrzałych widzów.

Przedstawienie w Miniaturze to pierwsza adaptacja powieści Sienkiewicza w formie teatru lalkowego, który
pozwala na interesujące i pełne jej przedstawienie – z wielością miejsc akcji, osób, z polowaniami na
niedźwiedzia i tura czy wreszcie z wielką, finałową bitwą pod Grunwaldem.
Spektakl wyreżyserował uznany dramaturg i reżyser Jakub Roszkowski, a scenografię i lalki zaprojektował
jeden z najbardziej cenionych współczesnych polskich scenografów Mirek Kaczmarek.

Bunt
- 28 lutego 2019 (czwartek) 19.00
Ukochany wcześniej pies Rex zostaje zraniony i wyrzucony z gospodarstwa. Ukrywa się, poluje, rozmawia z
domowymi i dzikimi zwierzętami o trudach i niesprawiedliwości, o pięknych, dalekich krajach, gdzie na pewno
jest lepiej. Wspomina, marzy, walczy o swoje miejsce… i planuje bunt. Bunt zwierząt przeciwko ludziom.
Bunt to ostatnia – wydana 21 lat przed Folwarkiem zwierzęcym George’a Orwella – powieść polskiego noblisty
Władysława Reymonta. Powieść różniąca się znacznie od jego dotychczasowego dorobku, połączenie baśni i
antyutopii. W PRL-u zakazana, dziś bardzo mało znana. Szkoda. Oddajmy głos zwierzętom. Może powiedzą nam
więcej niż ludzie…
Powieść zaadaptował na scenę Miniatury Jakub Roszkowski, który zrealizował tu nagradzanych KRZYŻAKÓW.
Do współpracy zaprosił zacne grono artystów. Scenografię zaprojektował Maciej Chojnacki, autor ponad 40
scenografii do spektakli m.in. Adama Nalepy, Grzegorza Wiśniewskiego, Krzysztofa Rekowskiego czy Moniki
Strzępki. Bardzo ważnym w spektaklu ruchem scenicznym zajął się znakomity duet z kolektywu tanecznego
DzikiStyl Company - Wioleta Fiuk i Patryk Gacki, których możecie znać z programów You Can Dance (Wioleta
Fiuk wygrała 3. edycję) i Got to Dance. Tylko Taniec (wygrali 3. edycję). Z kolei muzykę stworzył doceniany w
świecie kompozytor, skrzypek i producent muzyczny Stefan Wesołowski, nominowany do Paszportów
"Polityki" za album "Rite of the End".

BIURO GUTW
Numer kontaktowy: 58 523 23 54;
e-mail: trzeciwiek@ug.edu.pl
strona internetowa: www.gutw.ug.edu.pl
adres: ul. Bażyńskiego 1a (pokój 119, Piętro I), 80-309 Gdańsk.
godziny otwarcia Biura: środa, czwartek: 10:00 - 14:00;
pozostałe dni: 10:00 - 15:00.
ODBIÓR INDEKSÓW
PO ODBIÓR INDEKSU
ZAPRASZAMY DO BIURA GUTW.

REZYGNACJE, ZWROTY

OD 9 LISTOPADA 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.)

