
 

Szanowni Państwo,  Słuchacze Gdańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku! 

 
Nowy rok akademicki został oficjalnie rozpoczęty! W minioną środę w auli 

Wydziału Prawa i Administracji odbyła się Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 

2017/2018 na Gdańskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku. W uroczystości wzięli udział 

przedstawiciele Władz Uczelni, wykładowcy oraz Słuchacze GUTW. Prorektor 

ds. Kształcenia prof. Anna Machnikowska przyjęła ślubowanie od nowoprzyjętych 

Słuchaczy. Wygład inauguracyjny pt. „Gdańsk w kinie, kino w Gdańsku” wygłosił dr hab. 

Krzysztof Kornacki, prof. UG  

W rozpoczynającej się XIV już Edycji GUTW udział weźmie ponad 1400 

słuchaczy. Tradycyjnie już przygotowaliśmy dla Państwa bogatą ofertę edukacyjną 

składającą się ze środowych wykładów i czwartkowych prelekcji oraz zajęć 

dodatkowych z 40 różnych dyscyplin realizowanych w ponad 100 grupach zajęciowych. 

Oprócz organizacji zajęć dydaktycznych staramy się podejmować też inne 

inicjatywy. I tak w tym roku akademickim kontynuowane będą comiesięczne 

„Spotkania z muzyką”, czyli koncerty realizowane przy współpracy z Akademią 

Muzyczną. Już teraz chciałabym zaprosić Państwa na pierwszy koncert, który 

zaplanowany jest na 27 października (szczegóły dot. koncertu znajdują przekażemy 

w następnym tygodniu). 

Wyjątkową propozycją dla wszystkich Słuchaczy może okazać się Akademia 

Filmu Polskiego czyli kurs historii polskiego filmu fabularnego. Dzięki  przychylności 

organizatorów Słuchacze GUTW mogą uczestniczyć w zajęciach bezpłatnie. 

Na stronie internetowej uaktualniona została oferta zajęć dodatkowych. Istnieje 

jeszcze możliwość dopisania się do niektórych grup zajęciowych. 

Aby usprawnić nasze działanie i przepływ informacji wszystkich Państwa, 

a w szczególności słuchaczy, uczęszczających na zajęcia dodatkowe bardzo proszę 

o uważne i systematyczne sprawdzanie komunikatów dotyczących zajęć. Wszelkie 

informacje o zmianach w planie,  umieszczane są na naszej stronie internetowej jak 

również w gablocie znajdującej na Wydziale Prawa i Administracji. 

Znane są już wszystkie sale, w których odbywać się będą zajęcia. Jednocześnie 

przypominamy, że sale w których odbywają się zajęcia dodatkowe mogą ulec zmianie 

nawet w czasie trwania semestru. 

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 

Gdańsk, 6 października 2017 
 

Biuletyn 
Gdańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

 

http://www.gutw.ug.edu.pl/
https://www.facebook.com/Gda%C5%84ski-Uniwersytet-Trzeciego-Wieku-Uniwersytetu-Gda%C5%84skiego-1851297585096286/


Oferta podstawowa (wykłady): kliknij 

Oferta zajęć dodatkowych: kliknij 
 

Charakterystyka zajęć: kliknij 

Organizacja semestru: kliknij 
 

 

 

 

W środę 4 października w Auli Wydziału Prawa i Administracji  
odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2017/2018  

na Gdańskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku. 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

OFERTA EDUKACYJNA, SEMESTR ZIMOWY 2017/2018 

INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 

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


WSZYSTKIE ZAJĘCIA DODATKOWE 

ROZPOCZĘŁY SIĘ PO INAUGURACJI ROKU, 

TJ. W CZWARTEK,  5 PAŹDZIERNIKA. 

Przed rozpoczęciem zajęć prosimy o sprawdzenia informacji 

o miejscu odbywania się zajęć.  Informacje o SALACH będą 

dostępne przed pierwszymi zajęciami. 

ŚRODA, 11 października  (AULA)  
 godz. 15:30 – 17:00 

mgr Jerzy Snakowski 

Powtórka z opery czyli podstawowe pojęcia nie tylko dla początkujących 

 .godz. 17:10 – 18:10 
mgr Rafał Król 
Tajemnice Beskidu Niskiego czyli bardziej dziko niż w Bieszczadach. Nafta, 
cerkwie i niezwykła przyroda Magurskiego Parku Narodowego. 
 

CZWARTEK, 12 października  (AULA) 
 godz. 15:30 – 17:00  

dr Beata Williamson 

Sentymentalistki – „przeklęty tłum bazgrzących kobiet”  

 godz. 17:10 – 18:10 

dr Anna Staniszewska 

Przewietrz apteczkę. 

Podobnie jak w latach ubiegłych organizujemy dla słuchaczy GUTW atrakcyjny pobyt 

zimowy w górach w Białce Tatrzańskiej. 

W programie -wycieczki turystyczne , baseny termalne, jazda na nartach biegowych , 

zjazdowych ,wieczory muzyczne i taneczne przy muzyce kapeli  góralskiej. 

Termin- 3 do 10 lutego 2018 r. Koszt pobytu - nocleg , wyżywienie , ubezpieczenie 

pokrywają uczestnicy. Dojazd - przejazd grupowy organizowany przez Internet. 

Zapisy wraz z wpłatą zaliczki w terminie do 26 października  przyjmuje Leon 

Chwiałkowski w środy i czwartki po wykładach na holu Wydz. Prawa na I piętrze. 

Szczegółowe informacje - Leon Chwiałkowski tel. 505 826 296. 

POCZĄTEK ZAJĘĆ DODATKOWYCH 

WYKŁADY W NADCHODZĄCYM TYGODNIU 

ZIMĄ W BIAŁCE TATRZAŃSKIEJ! 



Uwaga Słuchacze którzy zapisali się na zajęcia  

z Akademii Polskiego Filmu! 
Zajęcia rozpoczną się 16 października o godzinie 17:00 w auli 1.43 

Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Spotkania Akademii 

Polskiego Filmu będą rozpoczynały się wykładem specjalnie zaproszonego 

filmoznawcy. Więcej szczegółów dot. pierwszego spotkania będzie znanych ok. 13 

października. 

I semestr zajęć Akademii Polskiego Filmu to kurs historii kina polskiego obejmujący 

czas od 1896 roku  do połowy lat 50-tych XX wieku, jest to półwiecze ogromnych 

przemian: technicznych, produkcyjnych i artystycznych, które ukształtowały dzisiejszy 

poziom sztuki filmowej.  

Podczas pierwszych spotkań dowiemy się jak wyglądały początki kina na ziemiach 

polskich, a także poznany dzieła epoki kina niemego. Zobaczymy m.in. jeden 

z pierwszych filmów, w którym grała późniejsza gwiazda Hollywood Pola Nagri 

(Apolonia Chałupiec) pt. „Bestia” z 1917 roku, czy odnaleziony w 1997 roku w Belgii 

przedwojenny film Henryka Szaro z roku 1929 „Mocny Człowiek”. Zrekonstruowany 

cyfrowo przez Filmotekę Narodową wzbudził zachwyt publiczności i krytyków, i został 

uznany za jedno ze szczytowych osiągnięć polskiego kina sprzed 1939 roku. W dalszej 

części semestru omówimy światowy fenomen kina jidysz. To jedyny przykład kiedy 

mniejszość narodowa wytworzyła swoją własną kinematografię. Zobaczymy film 

„Dybuk” Michała Waszyńskiego, a także „Judeł gra na skrzypcach” w reżyserii Jana 

Nowina-Przybylskiego. Podczas I semestru obejrzymy filmy powojenne, a ich seanse 

rozpoczniemy pierwszym pełnometrażowym filmem fabularnym, który powstał 

w Polsce po II wojnie światowej „Zakazane piosenki”, w których zadebiutowała Danuta 

Szaflarska. Ostatnie spotkania poświęcimy filmom wyprodukowanym zgodnie 

z ideologią socrealizmu, jak i tym  zrealizowanym po odwilży politycznej,  które 

odrzucały dotychczasowe ograniczenia i poruszały ówcześnie aktualne tematy, takie 

jak np. „Człowiek na torze” Andrzeja Munka. 

Szczegółowy program zajęć >>kliknij tutaj<< 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPOTKANIE AKADEMII POLSKIEGO FILMU 

https://gutw.ug.edu.pl/oferta_gutw/akademia_polskiego_filmu


 

Serdecznie zapraszamy na koncert z cyklu 
Spotkania z muzyką 

Pierwszy w  nowym roku akademickim! 
 

Piątek, 27 października 2017, 
godz. 16:00, Sala Teatralna 

Wydział Neofilologii 
 

„Nieprzemijająca zmysłowość tanga” 
 

Wypiąpi: 
 Trio Sopot  
w składzie: 

Małgorzata Skorupa – skrzypce 
Anna Sawicka – wiolonczela 
Elżbieta Rosińska – akordeon 

 
oraz Dariusz Wójcik 

 
Koncert poprowadzi: 
Stanisława Grażyńska 

 

 

Wstęp wolny! 

 

SPOTKANIA Z MUZYKĄ 



OFERTA SPECJALNA 

NA ROZPOCZĘCIE NOWEGO SEZONU 2017/2018 

 

DLA  SŁUCHACZY  

UNIWERSYTETU  TRZECIEGO WIEKU W GDAŃSKU 
 

Zapraszamy na spektakl  

Radosława Paczochy 

URODZINY 
CZYLI CEREMONIE ŻAŁOBNE W CZAS RADOSNEGO ŚWIĘTA 

 

reżyseria: Adam Orzechowski 

 

Duża Scena przy Targu Węglowym w Gdańsku 

 10 października 2017, godzina 19.00 
 

Każdy słuchacz UTW, po okazaniu indeksu, może kupić  

bilet po 11 zł (maksymalnie 2 bilety dla jednego słuchacza)  

Uwaga! Promocja dotyczy tylko tych terminów spektaklu!  

 

Rezerwacja biletów:  

aleksandra.weber@teatrwybrzeze.pl 

tel. 58 301 70 28  

 

 

Więcej informacji: www.teatrwybrzeze.pl 
  

TEATR WYBRZEŻE ZAPRASZA 

http://www.teatrwybrzeze.pl/


 

Politechnika Otwarta zaprasza 

na koncert duetu fortepianowego: 

Anna Liszewska i Anna Mikolon, 

w ramach cyklu "Akademia Muzyczna w Politechnice", 

który odbędzie się we wtorek, 17 października 2017 r.  

o godzinie 18.00 w Auli PG. 

 

W programie: 

6 Polonezów op. 42 i 6 Mazurów op. 38 Zygmunta Noskowskiego. 

Organizacja: 

Politechnika Otwarta oraz Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki  

w Gdańsku 

 

 

WSTĘP WOLNY 

 

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie Politechniki Otwartej. 

 

 
 
 
 

POLITECHNIKA OTWARTA 

https://pg.edu.pl/pg-otwarta/


 
 

OLIMPIADA WIEDZY OBYWATELSKIEJ 



 

 



 

Oferta specjalna dla 

Słuchaczy Uniwersytetu III Wieku 

Mamy przyjemnos c  zaprosic  Pan stwa na specjalne zajęcia, tylko dla studento w Uniwersytetu III 
wieku. C wiczenia będą się odbywac  w Fitness Klubie AKADEMOS, kto ry mies ci się na terenie Akademii 
Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdan sku, ulica Kazimierza Go rskiego 1. 
 
Klub nasz podzielony jest na następujące strefy: 

 do aerobiku 
 do zajęc  Indoor Cycling 
 do c wiczen  siłowych (maszyny jednostacyjne oraz wolne cięz ary) 
 do c wiczen  typu cardio (m.in.: biez nie, ergometry wios larskie, rowerki) 
 do stretchingu 
 do treningu typu crossfit 
 saun (sauna na podczerwien , dwie sauny suche, łaz nia parowa z pomieszczeniem 

wypoczynkowym) 
jak ro wniez  nowoczes nie wyposaz one gabinety rehabilitacji, w kto rych wykonujemy masaz e, 
fizykoterapię, kinezyterapię i inne (cennik i dodatkowe informacje na www.akademos.net.pl). 
 
Oferujemy ro wniez  moz liwos c  skorzystania z kawiarenki, w kto rej poza najwyz szej klasy odz ywkami 
wspomagającymi regenerację po treningową proponujemy m.in.: kawę, herbatę i napoje. 
 
Zapraszamy na c wiczenie wzmacniające mięs nie grzbietu, brzucha, kon czyn go rnych i kon czyn 
dolnych, streaching, c wiczenia z wykorzystaniem duz ych i małych piłek itd. Sprzęt kto rym 
dysponujemy gwarantuje bezpieczny i efektywny trening, co w połączeniu z opieką dos wiadczonych 
instruktoro w, gwarantuje c wiczącym pełną satysfakcję i bezpieczen stwo. 
 
Cena zajęć: 
- jednorazowe wejs cie na godzinę c wiczen  15 zł 
- jednorazowe wejs cie na godzinę c wiczen  + sauna 20 zł 
- cena za karnet miesięczny 40 zł. ( za 4 wejs cia w miesiącu) 
- cena za karnet miesięczny 68 zł. ( za 8 wejs c  w miesiącu) 
Zajęcia będą odbywac  się w poniedziałek i s roda – o godzinie 11.00. 
 
Dodatkowo dla uczestniko w zajęc  i studento w Uniwersytetu III Wieku mamy specjalną promocję na 
rehabilitację i masaz e – 20% zniz ki, przy przedłuz ającej się rehabilitacji – moz emy ustalic  
indywidualne ceny.  
 
Chcielibys my ro wniez  zaznaczyc , z e dla naszych kliento w jest bezpłatny parking na zamkniętym 
terenie. 

     
Pytania prosimy kierowac  do Joanna Benedict-Kleszczewska 509-734-711 
 
Zapisy na zajęcia: 
- Joanna Benedict – Kleszczewska 509-734-711 
- Fitness Klub Akademos 
- Biuro Uniwersytetu III Wieku 

 

OFERTA DLA SŁUCHACZY GUTW 

http://www.akademos.net.pl/


 
 

POLSKA AKADEMIA NAUK ZAPRASZA NA WYKŁADY 



Mitologia i religia starożytnej Grecji 
prowadząca: dr Magdalena Nowakowska 

Na zajęcia zapraszam każdego, kogo interesują takie zagadnienia jak: 

 Czym jest mit? 

 Jak według Greków został stworzony świat i ludzie?  

 Jak Grecy czcili bogów?  

 Jak wyobrażali sobie „życie po śmierci” i krainę umarłych?  

 Kim byli herosi?  

Na zajęciach spotkamy się też z greckimi kapłanami i kapłankami, wieszczkami i wyroczniami, 

postaciami niektórych bogów, opowiemy o nowych koncepcjach duszy i pobocznych nurtach religii 

greckiej. Sięgniemy po literaturę źródłową i współczesną, a całość wzbogacimy materiałem 

ilustracyjnym.  

Zajęcia odbywać się będą w piątki w godz. 9:30-11:00 

Opłata za zajęcia: 80 zł 

 

Wybrane zagadnienia z teorii literatury pięknej 
prowadzący: mgr Waldemar Pawłowski 

Wstępny zakres tematów z literatury pięknej 

1. Podstawowe wyznaczniki utworu literackiego 

2. Forma i treść dzieła literackiego, klasyfikacja dzieł literackich 

3. Funkcje dzieła literackiego, główne cechy arcydzieł i kiczu 

4. Kategorie estetyczne w literaturze 

5. Literatura popularna i literatura ludowa 

6. Budowa dzieła literackiego i jego struktura 

7. Zagadnienia prawdy i fikcji w utworze literackim 

8. Pojęcie okresu literackiego i prądu literackiego 

9. Rodzaje literackie: epika, liryka, dramat 

10. Motywy i wątki, związki między nimi, narracja 

11. Rodzaje postaci literackich 

12. Literatura a pokrewne dziedziny sztuki 

 

Zajęcia odbywać się będą w poniedziałki w godz. 13:30-15:30 

Opłata za zajęć: 120 zł

 
HISTORIA POWSZECHNA 1815-1914 

prowadzący: mgr Andrzej Błaszczuk 

 

I. Zagadnienia wstępne. 

1. Ramy czasowe omawianej tematyki. 

2. Geneza i treść rozwiązań politycznych o charakterze systemowym na przykładzie ładu 

wiedeńskiego, systemu wersalsko-waszyngtońskiego oraz porządku jałtańsko-poczdamskiego.  

3. Porządek wiedeński i jego cechy charakterystyczne. 

 

PROPOZYCJA NOWYCH ZAJĘĆ 



II.  Europa i świat w pierwszej połowie XIX stulecia. 

1. Znaczenie reform Steina i Hartenberga w kontekście programu zjednoczenia Niemiec. 

2. Postanowienia kongresu wiedeńskiego i ich polityczne reperkusje. 

3. Ziemie polskie w pierwszej połowie XIX stulecia w aspekcie politycznym, gospodarczym 

i społecznym. 

4. Wiosna ludów 1848-1849 i jej historyczne znaczenie. 

 

III. Europa i świat w drugiej połowie XIX stulecia. 

1. Wojna krymska jako zwiastun destrukcji porządku wiedeńskiego. 

2. Sytuacja polityczna, gospodarcza i społeczna w USA w kontekście wojny secesyjnej i jej skutków. 

3. Rewolucja Meiji w Japonii. 

4. Anglia w epoce wiktoriańskiej. 

5. Zjednoczenie Włoch i Niemiec. 

6. Obraz sytuacji politycznej w Europie w latach 70-tych XIX wieku. 

 

IV. Kolonializm drugiej połowy XIX stulecia. 

1. Polityka Anglii, Francji, Niemiec, USA oraz Japonii wobec Chin. 

2. Cechy charakterystyczne polityki kolonialnej Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. 

3. Polityczne, gospodarcze i społeczne konsekwencje polityki kolonialnej. 

4. Eskalacja konfliktów między starymi i nowymi potęgami. 

5. Ukształtowanie się doktryny imperialnej. 

6. Główne kierunki przemian gospodarczo-ekonomicznych w drugiej połowie XIX wieku. 

7. Kultura materialna i duchowa przełomu XIX i XX wieku. 

 

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

