
 

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, 13 grudnia (AULA) 

• godz. 15:30 – 17:00  

mgr Jerzy Snakowski 

Jak Święta to musi być „Dziadek do orzechów” 

• godz. 17:10 – 18:10 

mgr Przemysław Staroń 

Wielkie wyzwania współczesnej religii. 

CZWARTEK, 14 grudnia (AULA) 

• godz. 15:30 – 17:00  

mgr Aleksander Masłowski  

Wędrówki po gdańskiej historii (wykład 3). 

• godz. 17:10 – 18:10  

mgr Monika Lipińska 

Focze opowieści. 

 

Gdańsk, 8 grudnia 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


Język niemiecki 

mgr Izabela Kowalska 

w piątek, 8 grudnia zajęcia z języka niemieckiego  

zostają odwołane. 

Zajęcia zostaną odrobione w późniejszym terminie. 

 

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• • • 



 

 

W poniedziałek, 11 grudnia w studiu koncertowym Radia Gdańsk 

odbędzie się spotkanie słuchaczy z diabetologami. 

Będą to dr Bogumił Wolnik i dr Elżbieta Orłowska-Kunikowska 

z Katedry i Kliniki Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii GUMed. 

Spotkanie rozpocznie się o godz. 16:00 i potrwa godzinę. 

Wstęp wolny! 
 

 

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.  Gdańskie Bramy Wodne 12.12.2017 szczegóły u P. Mazurka 

2.  
Podziwiamy „Sąd ostateczny” 

MEMLINGA 
19.12.2017 

Wejście przy Muzeum 
Narodowym 

3.  Na gdańskiej Politechnice 09.01.2018 Wejście główne PG 

4.  
Poznajemy tajemnice Bazyliki 

Mariackiej I(wnętrza) 
16.01.2018 

Wejście główne, 
ul. Piwna 

5.  
Poznajemy tajemnice Bazyliki 

Mariackiej II(obrazy) 
23.01.2018 

Wejście główne, 
ul. Piwna 

6.  
Poznajemy tajemnice Bazyliki 
Mariackiej III (wyposażenie) 

30.01.2018 
Wejście główne, 

ul. Piwna 

 

SPOTKANIE Z LEKARZAMI W RADIU GDAŃSK 

PLAN SPACERÓW 



KOLEJNE SPOTKANIE 

11.12.2017 r., godz. 17:00 
Wydział Filologiczny UG,  aula 1.43 

 
KINO PO WOJNIE CZ. I 

Wykład poprowadzi dr hab. Marcin Adamczak 

 

 
 

Pokaz filmów: 

Zakazane piosenki, 

reż. Leonard Buczkowski, 1946r. 

 
 

Skarb,  

reż. Leonard Buczkowski, 1948 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 środę, 20 grudnia 2017, 
o godz. 15:30 w Sali Teatralnej w budynku 

Neofilologii 
 

Tematem koncertu będą: 
„Kolędy i muzyka świąteczna” 

 
Koncert poprowadzi: 
Stanisława Grażyńska 

Wstęp wolny! 

 
 
 

 

 

 

SPOTKANIA Z MUZYKĄ 



Zespół Pieśni i Tańca UG Jantar  

serdecznie zaprasza na Koncert Świąteczny 

w niedzielę 10 grudnia o godz. 15:00  

w sali teatralnej Neofilologii UG. 

 

W programie: 

Tańce i piosenki z różnych regionów Polski w wykonaniu grup 

studenckich, dziecięcych i debiutującej grupy młodzieżowej, a 

wszystko to w bardzo świątecznej odsłonie. 

Zapraszamy :) 

 

wstęp wolny! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONCERT ŚWIĄTECZNY 



 

REPERTUAR BLONDYNKI GRUDZIEŃ 2017 
Horyzonty kina: BEKSIŃSCY. Album wideofoniczny  
14 grudnia 2017 (czwartek) godz. 18.30 
BEKSIŃSCY. Album wideofoniczny (2017) 
reż. Marcin Borchardt, Polska, 80 min. 
 

 
 

Po filmie zapraszamy na spotkanie z reżyserem Marcinem Borchardtem. 
 
 

Pełnometrażowy film dokumentalny. Opowieść o losach Zdzisława, Zofii i Tomka, 
zrekonstruowana z prywatnych, nigdy wcześniej w takiej formie niepublikowanych, 
materiałów z archiwum rodziny Beksińskich. 
Historia przedstawiona w filmie rozpoczyna się w Sanoku, miejscu urodzenia 
wybitnego polskiego malarza - Zdzisława Beksińskiego i opowiada o jego 
skomplikowanej relacji z cierpiącym na depresję i podejmującym wielokrotnie próby 
samobójcze synem, Tomkiem. Dokumentalny dramat rodzinny precyzyjnie 
zrekonstruowano z prywatnych, nigdy wcześniej w takiej formie niepublikowanych, 
dźwiękowych, filmowych i fotograficznych materiałów archiwalnych, pochodzących w 
większości ze zbiorów samych Beksińskich. Przez niemal pół wieku Zdzisław Beksiński 
dokumentował całkowicie prozaiczne, codzienne życie swojej najbliższej rodziny. Robił 
to w rozmaitej formie - pisał listy, fotografował, prowadził dziennik foniczny, kręcił 
amatorskie filmy. Ten szalenie osobisty, pozbawiony jakichkolwiek znamion 
autokreacji, rodzinny pamiętnik robi szokujące wrażenie, szczególnie gdy codzienną 
egzystencją Beksińskich wstrząsają problemy Tomka. 
 

Miejsce: Aula 1.43, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego,Ul. Wita Stwosza 55 
Gdańsk Oliwa 
 
Karnety:  
1 film - 10 ulgowy * / 15 normalny zł / 
2 filmy 15 ulgowy * / 25 normalny zł /  
4 filmy 25 ulgowy * / 40 normalny zł/ 
* karnety ulgowe dla słuchaczy Gdańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz 
posiadaczy Metropolitalnej Karty dla Kultury (sprzedaż karnetów pół godziny przed 
seansem) (sprzedaż karnetów pół godziny przed seansem).  

REPERTUAR DKF 



 

 

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/


 

 

 

Piękno Gdańska w obiektywie seniorów 

Zapraszamy na wernisaż wystawy fotograficznej "Piękno Gdańska w 

obiektywie seniorów". Zdjęcia zgromadzone na wystawie zostały wykonane 

podczas dziewięciu spacerów przeprowadzonych w ramach warsztatów 

fotograficznych dla seniorów zorganizowanych przez Stowarzyszenie 

Dobrych Wiadomości. 

Wernisaż wystawy:  11.12.2017 (poniedziałek) 

Godzina rozpoczęcia: 17.00 

Miejsce: ul. Obrońców Wybrzeża 2 , 

Filia Naukowa Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku 

  

Wystawę można oglądać do 12 stycznia 2018. 

źródło: https://kultura.trojmiasto.pl/Piekno-Gdanska-w-obiektywie-
seniorow-imp450074.html 

 

 

WERNISAŻ WYSTAWY 

https://kultura.trojmiasto.pl/Piekno-Gdanska-w-obiektywie-seniorow-imp450074.html
https://kultura.trojmiasto.pl/Piekno-Gdanska-w-obiektywie-seniorow-imp450074.html


Serdecznie zapraszamy na międzysemestralne, 

dodatkowe zajęcia ze szkoły pleców i z tai chi. 

 

W zajęciach mogą wziąć udział zarówno Słuchacze Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku Uniwersytetu Gdańskiego jak i osoby nie będące 

słuchaczami naszego UTW. 

 

Terminy zajęć: 

Styczeń i Luty (poniedziałki): 

22, 29 stycznia oraz 5, 12 luty 

Szkoła pleców godz. 9:00, 11:00 i 12:00 

Tai Chi godz. 10:00 

 

Zajęcia odbywać się będą w sali nr 41, 

w budynku przy ul. Wita Stwosza 58. 

Czas trwania zajęć: 55 minut. 

 

Opłata za miesiąc zajęć (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. 

 

 

 

 

 

ZIMOWE ZAJĘCIA Z PANEM HADAŁĄ 



Pan Andrzej Wójcicki, słuchacz Gdańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
a także organizator licznych wycieczek bierze udział w Plebiscycie 

Dziennika Bałtyckiego - Gdańsk Miasto Przedsiębiorczych,  w kategorii 
Przedsiębiorczość seniorów. Wesprzeć Pana Andrzeja można głosując 

na jego kandydaturę. 

Głosować można na trzy sposoby: 

1. Wysyłając SMS - GPS.2 na numer 72355 (koszt 2,46 zł z VAT) 
2. Przez Facebook 
3. Logując się w serwisie Dziennik  Bałtyckiego 
GŁOSOWAĆ MOŻNA DO 19 GRUDNIA!!! 

Szczegóły i regulamin:  http://www.dziennikbaltycki.pl/plebiscyt/karta/andrzej-
wojcicki-aktywny-senior,41044,1715330,t,id,kid.html 

 
Andrzej Wójcicki, Aktywny Senior 
Właściciel firmy Aktywny Senior, która zajmuje się 

organizacją wyjazdów turystycznych. Przez wiele lat pracował 
w KGHM Polska Miedź w Lubinie, był górnikiem. 15 lat temu, 
zaraz po przejściu na emeryturę postawił wszystko na jedną 
kartę – sprzedał mieszkanie i przeprowadził się do Gdańska. 
Mówi, że chciał żyć w miejscu, gdzie jest świeże powietrze. – 
To był dla mnie nowy start. Chciałem zacząć życie od nowa. 
Nikogo tu nie znałem. Nie miałem rodziny ani przyjaciół. 
Andrzej Wójcicki szybko zaangażował się w działania 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku, gdzie społecznie prowadził 
m.in. sekcję fotograficzną, rowerową czy turystyczną. – Wśród 
seniorów pojawiła się potrzeba wyjazdów, ale mieliśmy problem jak to formalnie 
zorganizować, dlatego postanowiłem założyć firmę. Organizuje wycieczki dla seniorów 
od 5 lat. – Zaczynaliśmy od Słowacji. Są tam wody termalne, które pozytywnie 
wpływają na zdrowie. Ceny też są przystępne. Jednak po kilkunastu wizytach w tym 
samym kraju, chce się zobaczyć coś innego. Zwiedziliśmy oczywiście Polskę, byliśmy, 
między innymi w Lublinie, na Podlasiu, w Szczecinie. Zaliczyliśmy też Londyn, Wilno i 
ostatnio Gruzję. Jeżdżą ze mną seniorzy z Uniwersytetów Trzeciego Wieku z całego 
pomorza. Klientów powinienem już liczyć w tysiącach – mówi Andrzej Wójcicki. 

Dzięki pracy cały czas jest w podróży. – Uwielbiam ruch i nie wyobrażam sobie życia 
w miejscu. Właściwie całe swoje życie uprawiałem sport, w młodości lekkoatletykę. 
Myślę, że dzięki temu udaje mi się zachować formę i zdrowie. 

Jego największym marzeniem jest 35. dniowa wycieczka dookoła świata  
- Ten plan już dawno jest opracowany i czeka na realizację. Znam wielu sprawdzonych 

przewodników z różnych krajów, którzy pomogliby mi w organizacji. Chętni też by się 
znaleźli. 
Jutro wraca ze Słowacji i czeka go zasłużony urlop. – Zima to czas na regenerację i 
odpoczynek. Pełną parą ruszam od lutego. 

WSPIERAMY PANA ANDRZEJA 

http://www.dziennikbaltycki.pl/plebiscyt/karta/andrzej-wojcicki-aktywny-senior,41044,1715330,t,id,kid.html
http://www.dziennikbaltycki.pl/plebiscyt/karta/andrzej-wojcicki-aktywny-senior,41044,1715330,t,id,kid.html


Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej 
w ramach cyklu comiesięcznych spotkań miłośników ekologii 

zaprasza na prelekcję: 
„Rowerowy Maraton Wisła 1200” 
którą zaprezentuje Leszek Pachulski 

 
Spotkanie odbędzie się 14 grudnia 2017 roku (czwartek) 
o godz. 16:00 w Sali Herbowej Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Pomorskiego (ul. Okopowa 21/27). 

Ludzie podróżowali wzdłuż rzek od wieków. W naturalny sposób wytyczały one szlaki 
komunikacji, a swoją zmiennością uczyły szacunku dla potęgi natury. 

Tak też poprowadziliśmy trasę Rowerowego Maratonu Wisła1200. Po przejechaniu ponad 
2500 kilometrów wzdłuż obu brzegów Wisły, od źródeł tuż pod szczytem Baraniej Góry, aż po 
jej ujście w Gdańsku, wybraliśmy najlepsze odcinki, które pokazują całą jej potęgę i urodę. 

Trasa wytyczona jest po nadwiślańskich drogach, szutrach, ścieżkach, skarpach i wałach. Jazda 
po ruchliwych drogach wojewódzkich i krajowych ograniczona jest do absolutnego minimum, 
tak aby zapewnić bezpieczeństwo i komfort obcowania z przyrodą i historią, których próżno 
szukać gdzie indziej w Europie. 

Po drodze rozległe starorzecza i rozlewiska pełne dzikich ptaków, wydmy i piaskowe łachy i 
klimatyczne miasteczka, w których czas jakby się zatrzymał. RMW1200 to nie tylko Kraków, 
Warszawa, Toruń i Gdańsk. Zachwycimy Was urodą i osobliwością Janowca, Sandomierza, 
Zawichostu, Płocka, Dobrzynia, Chełmna, Świecia, Grudziądza i Gniewu. A pomiędzy nimi 
mozolny, kolarski wysiłek i pokonywanie własnych słabości bez wsparcia z zewnątrz. 

Chcemy przybliżyć taką formę poznawania naszego kraju i wyjątkowość Królowej Polskich 
Rzek i jednocześnie promować korzystanie z Wiślanej Trasy Rowerowej, która w założeniach 
połączy siecią wygodnych dróg rowerowych źródła Wisły z Gdańskiem. Organizatorem 
maratonu jest Stowarzyszenie Afryka Nowaka, organizator legendarnej wyprawy rowerowej 
przez Afrykę śladami wielkiego polskiego podróżnika i reportera Kazimierza Nowaka, który w 
latach 30-tych XX wieku jako pierwszy człowiek w historii przejechał samotnie na rowerze 
Afrykę wzdłuż z północy na południe i z powrotem. Kazimierz Nowak powiedziałby, że jak 
dobrze poznasz swój własny kraj to odnajdziesz właściwą drogę nawet na końcu świata. Takie 
motto przyświeca organizacji naszego maratonu. 

Link do wydarzenia na Facebook'u: 
https://www.facebook.com/events/1487078214661191/ 

Spotkanie, wpisujące się w obchody ogłoszonego przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Roku 
Rzeki Wisły 2017, odbędzie się dzięki dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. 

 

„ROWEROWY MARATON WISŁA 1200” - PRELEKCJA W CIEE 

https://www.facebook.com/events/1487078214661191/


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 

 

 

 

 

 

 

 

ul. Bażyńskiego 1a 
I piętro, pokój 119 

tel. 58 523 23 54 
trzeciwiek@ug.edu.pl 

 
PO ODBIÓR INDEKSU  

ZAPRASZAMY  
DO BIURA GUTW  

 

ZNALEZIONO OKULARY 

BIURO GUTW 

INDEKSY 

mailto:trzeciwiek@ug.edu.pl

