
 
Szanowni Państwo, Słuchacze GUTW, 

W środę, 29 maja 2019 r. w sali teatralnej odbyło się uroczyste zakończenie 
Jubileuszowego Piętnastego Roku Akademickiego 2018/2019. Piętnastolecie 
to dobry moment podsumowanie działalności Naszego Uniwersytetu. 

Gdański Uniwersytet Trzeciego Wieku powstał w listopadzie 2004 roku z myślą 
o aktywizacji intelektualnej i społecznej trójmiejskich seniorów.  

Główną inicjatorką przedsięwzięcia była prof. Halina Piekarek-Jankowska 
ówczesna prorektor do spraw kształcenia UG,  od samego początku jest pod opieką 
prorektora do spraw Kształcenia. Obecnie od 7 lat działalność GUTW wspiera 
Prorektor ds. Kształcenia prof. Anna Machnikowska.  

Na co dzień Słuchaczami zajmują się pracownicy biura, przez pierwszych dziesięć 
lat biurem kierowała Pani Ludwika Sikorska. Aktualnie Biurem kieruje Agnieszka 
Nikodem z pomocą Pani Marii Warylewskiej. 

Od samego początku idea  cieszyła się dużym zainteresowaniem. W pierwszym 
roku akademickim Uniwersytet liczył 470 Słuchaczy. W kolejnych latach liczba 
słuchaczy, a tym samym proponowanych zajęć, systematycznie wzrastała.  Aktualnie co 
roku  1400 Słuchaczy może skorzystać z ponad 120 godzin wykładów, a także ponad 
3500 godzin zajęć dodatkowych, które odbywają się w 100 grupach zajęciowych. 
Wysoki poziom merytoryczny zajęć zapewniają pracownicy naukowi Uniwersytetu 
Gdańskiego a także innych trójmiejskich uczelni.   

Oprócz działalności edukacyjnej GUTW angażuje się w dodatkowe 
przedsięwzięcia. Są w śród nich cykliczne spotkania z muzyką, debaty dot. ważnych 
problemów społecznych, wystawy prac plastycznych uczestników. Z inicjatywy 
Słuchaczy GUTW w kwietniu 2018 powstał pomysł zorganizowania wzajemnej pomocy 
na zasadach wolontariatu. Ideą Wolontariatu jest wzajemna pomoc Słuchaczy GUTW.  
Słuchacze biorą również udział w wydarzeniach kulturalnych odbywających się na 
terenie uczelni. Słuchacze GUTW od 15 lat są nieodłączną częścią społeczności 
akademickiej Uczelni. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobą zaangażowanym w organizację tej 
pięknej uroczystości. Dziękujemy Słuchaczom, którzy zaprezentowali na scenie układ 
tai-chi, włoski taniec tarantella i taniec orientalny. Szanowni Państwo jesteście 
niesamowite!  Serdecznie dziękujemy również  wszystkim wykładowcom, którzy 
włożyli ogrom pracy w prowadzone zajęcia. To dzięki Państwa zaangażowaniu 
i wysokiej jakości prowadzonych zajęć nasz Uniwersytet cieszy się tak dużą 
popularnością. 

Szczególne podziękowania kieruję do Pani Marii Warylewskiej, która z końcem 
lipca kończy współpracę z Biurem GUTW. Serdecznie dziękuję za zaangażowanie 
i wsparcie przez wspólne lata naszej pracy. 

Dziękuję również firmie Oceanic S.A. która przekazała upominki dla Słuchaczy. 
 

Gdańsk, 7 czerwca 2019 r. 
 

Biuletyn 
Gdańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

 



Jednocześnie przypominam, że o nowych zasadach rekrutacji, które będą 

obowiązywały od września 2019 r. 

Najważniejsze zmiany dotyczą rekrutacji na GUTW. Nowe zasady rekrutacji będą 

stosowane po raz pierwszy w trakcie najbliższej rekrutacji, na rok akademicki 

2019/2020 (wrzesień 2019). Nowe zasady będą odnosić się zarówno do obecnych, 

jak i przyszłych Słuchaczy GUTW. 

W myśl nowych zasad Słuchaczem GUTW będzie można zostać od 60 roku życia. 

Każdy Słuchacz będzie przyjmowany na GUTW na okres trzech lat. Warunkiem 

uczestnictwa w zajęciach kolejnych semestrów w trzyletnim cyklu kształcenia będzie 

potwierdzenie kontynuacji przed rozpoczęciem każdego semestru. Następnie Słuchacz 

będzie mógł być przyjęty ponownie jeden raz, na okres kolejnych trzech lat (łącznie 

6 lat).  Po upływie tego okresu kolejne przyjęcie na GUTW będzie możliwe po rocznej 

przerwie. 

Co to oznacza w praktyce? 

We wrześniu zostaną zorganizowane zapisy, podczas których zapiszecie się 

Państwo na nowo na GUTW. Zapisy będą trwały tydzień (tak jak potwierdzenie 

kontynuacji), a liczba wolny miejsc nie zmniejszy się i będzie wynosić 1400, tak więc 

każdy w Państwa będzie miał możliwość zapisania się na GUTW. Szczegóły dotyczące 

wrześniowych zapisów zostaną ogłoszone po 15 sierpnia br. 

Zmiany Regulaminu wynikają z uchwały nr 58/19 Senatu Uniwersytetu 

Gdańskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r., która jest dostępna na stronie: 

https://bip.ug.edu.pl/akty_normatywne/87940/uchwala_nr_5819_senatu_uniwersytet

u_gdanskiego_z_dnia_25_kwietnia_2019_roku_w_sprawie_zatwierdzenia_regulaminu_g

danskiego_uniwersytetu_trzeciego_wieku?fbclid=IwAR1Um1frTvk4JDlAoD0Y9pXRq4y

cy8J52LfKeQmyTo5Cp7oLqlmVlNf9Zvk  

Zmieniony Regulamin stanowi załącznik do ww. uchwały. 

 

Z poważaniem, 

Agnieszka Nikodem 

Kierownik Biura GUTW 

 
 

 

Galeria zdjęć z zakończenia roku: 
https://gutw.ug.edu.pl/strona/88904/zakonczenie_roku_akademickiego_20182019 
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W czerwcu Biuro GUTW 
czynne będzie dla Słuchaczy 
od poniedziałku do piątku 

od 10:00 do 14:00 
 

W dniach od 1 lipca do 11 sierpnia 
biuro będzie nieczynne 
(urlop pracowników). 

 
Biuro GUTW 

ul. Bażyńskiego 1a 
I piętro, pokój 119 

tel.: 58 523 23 54, e-mail: trzeciwiek@ug.edu.pl 

MIŁYCH WAKACJI!!! 

GODZINY PRACY BIURA GUTW W WAKACJE 

Wszystkim 

Słuchaczom GUTW 

życzmy wakacji 

pełnych słońca  

i przygód! 

mailto:trzeciwiek@ug.edu.pl


 

Wszelkie szczegóły dot. zapisów 
na nowy rok akademicki 

zostaną ogłoszone po 15 sierpnia 2019 r. 
na stronie internetowej GUTW. 

 

https://gutw.ug.edu.pl/o_nas/rekrutacja 
 

Informacje będą również rozesłane 
w biuletynie informacyjnym GUTW,  

oraz w Biurze GUTW. 

 

Data Spacer Miejsce spotkania 

11.06.2019 
 Szaniec Jezuicki - ukryty i 

tajemniczy 
Przystanek autobusowy na ul. 

Zaroślak (droga na Stary Chełm) 

18.06 2019  Święty Wojciech-dla wytrwałych 
Przystanek autobusowy w Świętym 

Wojciechu 

25.06.2019 
Oruński spacer za 

torami(Żuławska i okolice) 
Przystanek kolejowy Gdańsk - 

Orunia 

02.07.2019 
Na lody do Misia-wakacyjny 

spacer do Starym Przedmieściu 
Parking na Targu Rybnym w 

Gdańsku 

KONIEC  SEZONU 2019 

 

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!!! 

 

 

 

UWAGA! 

ZAPISY WRZESIEŃ 2019 

HARMONOGRAM SPACERÓW PO GDAŃSKU 

https://gutw.ug.edu.pl/o_nas/rekrutacja


 
Fotografia cyfrowa 

 
 

słów kilka od Grupy 
Zajęcia w czwartki 9:00 – 9:45 

 

Pani dr Mirosława Łepek 
  

Serdecznie dziękujemy 
za trud włożony w przekazywanie nam wiedzy, 

za ćwiczenie naszych umysłów, 
za możliwość poznawania nowych technologii. 

Zajęcia były dla nas źródłem satysfakcji i przyjemności 
 

Dziękujemy!!! 
 

 

 
 
 
 

PODZIĘKOWANIE 



 

 
 

Harmonogram spotkań dla Seniorów 
 

23 czerwca - niedziela 
g. 15.00 

Amfiteatr "Orana" 
ul. Raduńska w Parku Oruńskim w Gdańsku 

Koncert Młodych dla Seniorów "Powrót do przeszłości" 
 

24 czerwca - poniedziałek 
g. 14.00 

Buddyjski Ośrodek Medytacyjny Diamentowej Drogi 
ul. Pomorska 41 w Gdańsku 

 
26 czerwca - środa 

g. 10:00 
Nowa Synagoga 

ul. Partyzantów 7 w Gdańsku Wrzeszczu 

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z PANEM STARONIEM 



 
Dnia 23 maja 2019 roku Wolontariusze GUTW uroczys cie 

zakon czyli rok akademicki 2018/2019. 
 

Serdecznie dziękujemy Dyrekcji Oliwskiego Ratusza Kultury za 
zaproszenie nas w swoje progi i tak ciepłe przyjęcie. Szczego lne 
podziękowania składamy dla Pani Jolanty Les niewskiej i Pani 

Magdaleny Abraham - Dębskiej za ciekawe prezentacje i zachęcenie 
nas do wspo łpracy. 

 
 

Wakacje zaczynamy od wycieczki integracyjnej  
na Kaszuby dnia 10 czerwca. 

 
Wszystkim Słuchaczom GUTW z yczymy udanych wakacji!!! 

  

 Wolontariusze  

 
 
 
 
 
 
 

WOLONTARIAT GUTW 



 
Serdecznie zapraszamy na letnie zajęcia 

 ze szkoły pleców. 
W zajęciach mogą wziąć udział zarówno Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego 

Wieku Uniwersytetu Gdańskiego jak i osoby nie będące słuchaczami naszego 
UTW. 

 
Terminy zajęć: 

 

CZERWIEC: 

3 czerwiec (poniedziałek), 7 czerwiec (piątek),  

10 czerwiec (poniedziałek), 17 czerwiec (poniedziałek) 

Godziny zajęć 9:00, 10:00, 11:00, 12:00 

 

WRZESIEŃ: 

9 wrzesień (poniedziałek), 16 wrzesień (poniedziałek),  

23 wrzesień (poniedziałek), 30 wrzesień (poniedziałek) 

Godziny zajęć 9:00, 10:00, 11:00, 12:00 

 

 
Zajęcia odbywać się będą w sali nr 41,  
w budynku przy ul. Wita Stwosza  58. 

 
 
Czas trwania zajęć – 55 minut.  
 
Opłata za każdy miesiąc zajęć 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.  
 

 

 

 

 

 

LETNIE ZAJĘCIA Z PANEM HADAŁĄ 


