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SPRAWY ORGANIZACYJNE - BIURO 

 
 

1. W poniedziałek 28.10.2019 Biuro GUTW będzie NIECZYNNE. 

Będziemy na szkoleniu. 

 

2. Można odbierać identyfikatory do wjazdu na Kampus UG. 

Identyfikatory wydane w latach poprzednich Słuchaczom  

są automatycznie przedłużone. 

 

3. WJAZD NA KONCERT – kto nie ma identyfikatora – wjeżdża bramą 2 

(przy nowym Rektoracie) podając hasło „koncert GUTW.  

Lub bramą nr 10 (ul. Wita Stwosza) – będą tam podniesione 

szlabany. 

 

4. Przypominamy: Biuro GUTW pracuje codziennie w godzinach 8.00 – 

15.00. Wszystkie wyjątki podawać będziemy Państwu wcześniej. 

 

5. NIE PRZYJMUJEMY JUŻ REZYGNACJI Z ZAJĘĆ oraz ZAPISÓW  

na zajęcia!!! 
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SPRAWY ORGANIZACYJNE – ZAJĘCIA I WYKŁADY 

 

1. NOWE ZAJĘCIA – HISTORIA GDAŃSKA – prowadzenie prof. 

Marek Andrzejewski. Cena za semestr 20 zł (promocyjna ze 

względu na późne uruchomienie). Datę i godzinę oraz sale 

podamy w czwartek przed wykładem i na stronie GUTW oraz 

FB. Można już wstępnie emailem deklarować chęć 

uczestnictwa. 

 

2. „Spotkania filmowe” od czwartku – zmiana sali na większą – 

zajęcia odbywać się będą w Sali 022 na Wydziale Filologiczno 

– Historycznym. Już od tego czwartku 24.10.2019!!! 

 

3. ZMIANA WYKŁADU 30.10.2019 

Prezes Zarządu Fundacji Hospicyjnej dr Anna Janowicz i 

opowie o „Lokalnym wolontariacie opiekuńczym” (zamiast 

wykładu prof. Bernarda Lammka) 

 

4. Tytuł wykładu 30.10.2019 prof. Tadeusza Palmowskiego: 

„Mali i Burkina Faso” 
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5. LICZBA SŁUCHACZY NA ZAJĘCIACH! W związku z tym,  

że na niektórych zajęciach mimo ustalonej liczby słuchaczy 

sale są przepełnione - będziemy wyrywkowo sprawdzać listy 

przed niektórymi zajęciami! Prosimy o uczęszczanie zgodnie  

z zapisami!!! 

 

 

ZAPROSZENIA – GUTW  

 

1. ZAPRASZAMY NA KONCERT Z CYKLU SPOTKANIA Z MUZYKĄ  

Prowadząca: Stanisława Grażyńska. 

W programie:  

*Młode talenty muzyczne 

Wystąpią uczniowie OSM I i II stopnia im. F. Nowowiejskiego w 

Gdańsku z klasy prof. Małgorzaty Skorupy (klasa skrzypiec). 

Akompaniament: prof. Andrzej Siarkiewicz (fortepian) 

 

*Przeboje operetkowe, musicalowe, pieśni popularne 

wykonają: Joanna Nawrot (sopran), Przemysław Radziszewski 

(tenor). Akompaniament: Aleksandra Mozgiel (fortepian) 

 

Koncert odbędzie się w Sali Teatralnej budynku Neofilologii  

(ul. Wita Stwosza 51, Kampus Oliwa UG). WSTĘP WOLNY 

Koncert rozpoczyna się o godz. 15.00. 

UWAGA: Publiczność zapraszamy od 14.45! 

 



 

4 
 

Gdański Uniwersytet Trzeciego Wieku 

 

 

 

 

 

2. ZAPRASZAMY NA WYCIECZKĘ DO STACJI MORSKIEJ W HELU 

połączoną z wykładem, warsztatami i zwiedzaniem stacji 

(fokarium). BEZPŁATNA! 

Wyjedziemy autokarem o godz. 8.00. W stacji Morskiej im. 

prof. Krzysztofa Skóry pracownicy Stacji przeprowadzą dla 

Słuchaczy wykład , potem obejrzycie Państwo karmienie fok, 

następnie odbędą się praktyczne zajęcia/warsztaty a na 

koniec zwiedzanie stacji.  Zajrzycie Państwo tam gdzie 

odwiedzający fokarium wstępu zwykle nie mają   
  
Wizyta na miejscu potrwa ok. 3 godzin. Wracamy również autokarem 

na Kampus.  Nie zapewniamy wyżywienia – jedynie ciastka i wodę 

oraz soki do picia na miejscu.  

 
Prowadzimy zapisy (emailem i w biurze w godzinach pracy) na razie 

na dwa terminy: 13 i 14 listopada. W tytule emaila proszę wpisywać: 

HEL – fokarium. Proszę podawać tez nr PESEL do ubezpieczenia! 

 
 

ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ – GUTW  

 

1. Na początku grudnia (pierwszy tydzień) zaprosimy Państwa na 

spotkanie z pisarką  Magdaleną Grzebałkowską (autorka m.in. 

„Ksiądz Paradoks. Biografia Jana Twardowskiego”, „Beksińscy. 

Portret podwójny” , „1945. Wojna i pokój”, „Komeda. 

Osobiste życie jazzu”. Laureatka Nagrody NIKE 2016. Datę, 

godzinę i sale podamy wkrótce. 

2.  W styczniu będziemy dystrybuować bilety dla Słuchaczy za 

10 zł na „Księżniczkę Czardasza” na 17.01.2019. Sposób 

zapisów, godzina przedstawienia itp. podamy w listopadzie.  
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SPACERY PO GDAŃSKU – semestr zimowy 

 

Harmonogram 

 

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. 

LP Temat spaceru 
Data 

 
Miejsce spotkania 

1 Targ Węglowy i okolice   (Z Bankiem Narodowym) 22.10.2019 
Spotkanie pod Bramą 
Wyżynną 

2 Spacerkiem po  Długiej i Długim Targu-spacer I 29.10.2019 Spotkanie pod Bramą Złotą 

3 Spacerkiem po  Długiej i Długim Targu-spacer II 5.11.2019 
Spotkanie przed Bramą 
Złotą 

4. Zwiedzamy Park Oruński 12 .11.2019 
Spotkanie przy Starej Kuźni 
na Oruni 

5. Plac Poległych stoczniowców (Plac Hanzy) i okolice 19.11.2019 
Przed wejściem 
do Kościoła, Stare 
Przedmieście 

6. Spacerkiem wzdłuż murów miejskich 26.11.2019 
Spotkanie  na Targu 
Rybnym 

7. Ogary na Ogarnej- spacer po Ogarnej 3.12.2019 
Spotkanie przy Domu 
Harcerza 

8. Zwiedzamy Wyspę Spichrzów 10.12.2019 
Spotkanie na Moście 
Zielonym 

9. Ulicą Chmielną na Stare Przedmieście 17.12.2019 
Przystanek tramwajowy  
na Chmielnej(HOTEL 
QUBUS) 
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ZAPROSZENIA (bezpłatne) 

 

1. Zapraszamy na 117. wykład popularnonaukowy w ramach Kawiarni 
Naukowej w Sopocie organizowanej wspólnie przez Instytut Oceanologii 
Polskiej Akademii Nauk (IO PAN) w Sopocie 
(http://www.iopan.gda.pl/index-pl.html), Sopockie Towarzystwo 
Naukowe (http://stn.edu.pl/) oraz sopocki Hotel Rezydent 
(http://www.hotelrezydent.pl/).  

24 października 2019 roku (czwartek), godz. 18:00, dr Natalia Treder-
Rochna (Uniwersytet Gdański): „Jak starzeje się umysł? Perspektywa 
neuropsychologiczna”.  
Hotel Rezydent (Sopot, Plac Konstytucji 3 Maja 3) 

W ostatnich latach, za sprawą systematycznego przybywania ludzi 
dożywających zawansowanego wieku, nastąpił wyraźny wzrost 
zainteresowania neuropsychologią osób w wieku podeszłym  
– tzw. neuropsychologią geriatryczną. Niniejszy aspekt rozwojowy 
wydaje się niezwykle istotny, gdyż tempo starzenia się społeczeństwa 
polskiego jest coraz szybsze. Literatura neuropsychologiczna wskazuje na 
silny związek między zmianami zachodzącymi w mózgu na skutek 
starzenia się a przebiegiem procesów poznawczych. Skojarzona  
z wiekiem zmienność funkcjonowania poznawczego nie zachodzi jednak 
według jednolitego wzorca. Podczas wykładu omówione zostaną procesy 
zachodzące z wiekiem w mózgowiu oraz ich związek ze sprawnością 
mentalną w jesieni życia. Przedstawione będą także różnice  
w psychologicznych wykładnikach fizjologicznie prawidłowego procesu 
starzenia się i tzw. starzenia patologicznego. Przedyskutowane będą 
korzyści wynikające ze starzenia się. 

Szczegóły na bfn.gda.pl (http://bfn.gda.pl/index.php/pl/kawiarnia-
naukowa/103-zaproszenie-do-cxvii-kawiarni-naukowej-w-sopocie). 

Wstęp do Kawiarni Naukowej jest wolny. 

http://www.iopan.gda.pl/index-pl.html
http://stn.edu.pl/
http://www.hotelrezydent.pl/
http://bfn.gda.pl/index.php/pl/kawiarnia-naukowa/103-zaproszenie-do-cxvii-kawiarni-naukowej-w-sopocie
http://bfn.gda.pl/index.php/pl/kawiarnia-naukowa/103-zaproszenie-do-cxvii-kawiarni-naukowej-w-sopocie
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2. Muzeum Miasta Gdańska zaprasza na promocję książki „Miasta 
skoszarowane” dr Jana Daniluka, Dyrektora Muzeum 
Uniwersytetu Gdańskiego.  

24 października 2019 (czwartek)  o godz. 17.00 w Wielkiej Sali 
Wety Ratusza Głównego Miasta. 

Książka omawia historię powstania, rozwoju i funkcjonowania 
Gdańska wraz z sąsiednim Sopotem, jako garnizonu 
niemieckiego w latach II wojny światowej. Ukazano działalność 
kulturalnooświatową administracji garnizonu, skierowaną do 
żołnierzy oraz udział w niej struktur partii hitlerowskiej NSDAP. 
W mieście publikowano oraz kolportowano określoną i 
ocenzurowaną prasę, wydawano książki, nadawano audycje 
radiowe, organizowano pokazy filmowe, wykłady, odczyty, 
spektakle teatralne, dbano o uprawianie sportu przez 
organizowanie meczów w ramach lig wojskowych. Z aktywności 
kulturalno oświatowo sportowej Wehrmachtu korzystali także 
cywilni mieszkańcy Gdańska. Według zamysłu władz 
hitlerowskich miała ona budować pozytywny obraz sił zbrojnych 
wśród niemieckiej społeczności Gdańska.  

Monografia to rozszerzona wersja rozprawy doktorskiej, którą 
autor obronił na Wydziale Historycznym Uniwersytetu 
Gdańskiego w grudniu 2017 r. (promotor: prof. dr hab. Marek 
Andrzejewski). 

Wstęp wolny! 
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3. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza na 
wykład pt. "(NIE) dobry opiekun”.  W sobotę 26 października o 
godzinie 11.00 zapraszamy, szczególnie seniorki i seniorów, na 
spotkanie z przedstawicielami Gdańskiego Zespołu 
Interdyscyplinarnego (GZI) do „Sztuki Wyboru”, przy ul. 
Słowackiego 19 we Wrzeszczu. Uczestnicy dowiedzą się m.in. 
czym jest przemoc opiekuńcza i jak jej skutecznie 
przeciwdziałać. 

Coraz częściej mówi się o zachowaniach agresywnych wobec osób 
starszych, zależnych, niepełnosprawnych. Zdarza się, że sprawcami 
przemocy fizycznej lub psychicznej są bliscy, znajomi, opiekunowie 
seniorek i seniorów. To poważny problem, do którego ofierze trudno się 
przyznać. Jakie są źródła tego rodzaju agresji? Jak przeciwdziałać takim 
zachowaniom? Wreszcie, gdzie szukać wsparcia i co grozi opiekunom 
stosującym przemoc wobec sędziwych podopiecznych?  

Wyjaśnieniu tych zagadnień poświęcony będzie sobotni, 
otwarty wykład, który poprowadzą specjaliści: Wojciech Heyke z 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz Mariusz Chrzanowski 
z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku, przedstawiciele GZI.  

 

4. Spotkanie wyjeżdżających do Białki Tatrzańskiej 

Pan Leon Chwiałkowski zaprasza na zebranie organizacyjne 
osób zapisanych do Białki Tatrzańskiej odbędzie się we wtorek 5 
listopada o godz. 18.45. Po wykładzie w Auli Wydziału Prawa i 
Administracji. Białą legitymację + wpłatę za bilety kolejowe 

37% 231 zł, Sypialny 236 zł 
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5. Zapraszamy do korzystania ze Studenckiej Uniwersyteckiej 
Poradni Prawnej działającej jako koło naukowe na Wydziale 
Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego  

Poradnia zajmuje się głównie udzielaniem bezpłatnej pomocy 
prawnej w postaci sporządzania opinii prawnych dla wszystkich 
zainteresowanych po spełnieniu określonych warunków. Swój 
problem zainteresowani mogą wysłać mailem, pocztą tradycyjną lub 
przyjść do siedziby Poradni i przedstawić go członkom Poradni. 
Opinie wydajemy osobom, które ze względu na swoją sytuację 
finansową nie mogą pokryć kosztów profesjonalnej obsługi prawnej. 
Poradnia ma swoją siedzibę w budynku  Wydziału Prawa i 
Administracji UG (ul. Bażyńskiego 6, 80-952, Gdańsk) w sali 4043 na 
trzecim piętrze. Dyżury odbywają się od poniedziałku do czwartku w 
godzinach 16-18. Nie ma potrzeby wcześniejszego ustalania terminu 
spotkania. 

E-mail: suppgdansk@gmail.com Telefon: (58) 523 29 75 (Nie 
udzielamy porad telefonicznie) Strona WWW: 
http://www.supp.ug.edu.pl  
Najważniejsze zasady wydawania opinii w SUPP: 
1. Nie udziela się porad ustnie, telefonicznie czy mailowo 
2. Nie wydaje się opinii w sprawie, w której klient korzystał już z 
profesjonalnej pomocy prawnej 
3. Nie wydaje się opinii w sprawie, w której biegnie termin (np. do 
wniesienia apelacji, zarzutów, zażalenia, sprzeciwu itp.) 
4. Opinie sporządza się na piśmie 
5. Przyjmujemy również sprawy drogą mailową. Niezbędne jest 
wówczas przesłanie skanów formularzy 
6. Opinie przygotowywane są przez studentów pod nadzorem 
merytorycznym pracowników naukowych WPiA UG 
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6. Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego oraz Rejonowe Koło 

Pszczelarzy w Gdańsku serdecznie zapraszają na seminarium, w ramach 

którego wygłoszony zostanie wykład dr. hab. Krzysztofa Olszewskiego  

z Zakładu Pszczelarstwa Instytutu Biologicznych Podstaw Produkcji 

Zwierzęcej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie pt: „Jak dalece 

ingerencja ludzka zmieniła superorganizm rodziny pszczoły miodnej”  

oraz wykład dr inż. Katarzyny Żółkoś ze Stacji Biologicznej Wydziału 

Biologii UG pt: „Kwiat i zapylacz - biznesowi partnerzy”. Po prelekcjach 

zachęcamy do udziału w dyskusji na temat obecnej sytuacji owadów 

zapylających i działań, jakie można podjąć w celu jej poprawy. 

Wstęp wolny. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy! 

26 października 2019 r. godz. 11:00 Wydział Biologii UG,  

ul. Wita Stwosza 59, Gdańsk  Auditorium Biologicum 

 

50 lat Uniwersytetu Gdańskiego 

 

Zapraszamy na stronę https://50.ug.edu.pl/ 

Zapraszamy do lektury rozmów z naszymi Absolwentami (m.in. z Jolantą 

Kwaśniewską, Magdaleną Grzebałkowską, Romuadem Kindą, 

Krzysztofem Babickim): https://50.ug.edu.pl/wspomnienia-

absolwentow.php 

https://50.ug.edu.pl/
https://50.ug.edu.pl/wspomnienia-absolwentow.php
https://50.ug.edu.pl/wspomnienia-absolwentow.php

