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Rok Akademicki 2019/2010 

BIULETYN nr 1 

Szanowni Państwo, 

Nowy Rok Akademicki rozpoczął się od istotnych zmian. Z pracy w Uniwersytecie 

Gdańskim odeszła dotychczasowa Kierownik biura mgr Agnieszka Nikodem, dnia 

01.10.2019 funkcję Prorektora ds. Kształcenia przestała pełnić prof. Anna Machnikowska, 

dotychczasowy  opiekun GUTW. Opiekę nad GUTW przejął Prorektor ds. Studenckich  

i Kształcenia prof. Arnold Kłonczyński. 

Z dniem 16.09.2019 na stanowisku Kierownik biura GUTW została zatrudniona  

mgr Magdalena Nieczuja – Goniszewska, a 3 tygodnie wcześniej pracę w biurze  

rozpoczęła mgr Joanna Szemraj.  

 

Zmiana godzin pracy biura: 

Biuro GUTW będzie Państwa przyjmować codziennie  

w godzinach 8.00 – 15.00.   

W następnym biuletynie przekażemy Państwu dodatkowy 

numer telefonu, który również będzie w biurze. 

Przy okazji – prosimy o cierpliwość – często kiedy Państwo dzwonicie, 

równocześnie w biurze obsługujemy osoby, które do nas przyszły. Staramy się 

odbierać w miarę możliwości! 
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W związku z tym, że rozpoczęłam pracę w biurze niedawno i muszę opanować 

sprawy administracyjno – finansowe na spotkanie ogólne, podczas którego 

porozmawiamy m.in. o planach -  zaproszę Państwa na początku listopada. 

Magdalena Nieczuja - Goniszewska 

 

Na Państwa prośbę została utworzona dodatkowa grupa j. niemieckiego dla 

początkujących, dodatkowa grupa zajęć pt. „Religie świata”, dodatkowa grupa  

brydża, dodatkowa grupa komputery oraz dodatkowa grupa j. angielskiego dla 

średniozaawansowanych. Zapisywać się można jeszcze na j. niemiecki od 

podstaw (czwartek 13.10 – 14.40) 

 

Ponadto dzięki większym salom – można jeszcze zapisywać się na zajęcia z 

Historii sztuki, Turystyki Kulturowej, zajęcia Muzyka bliżej nas oraz na Spotkania 

filmowe (JEDNAK WYŁĄCZNIE na wtorek godz. 14.00 – 17.00). 

 

Jeśli chcecie Państwo przenosić się na zajęcia u tego samego nauczyciela to 

przede wszystkim proszę ustalić z nim czy możecie Państwo przenieść się. My nie 

możemy narzucać prowadzącym osób ponad limit! 

 

Pan Daniel Darul (komputery) skrócił przerwy pomiędzy zajęciami o czym  

z Państwem rozmawiał. Zdecydowana większość słuchaczy zgodziła się  

na przesunięcie. Pan Daniel jest studentem i jego czas uzależniony jest od wielu 

innych czynników – proszę więc o wyrozumiałość dla tych zmian.  

 

W Biurze GUTW mamy dostępne książki o różnej tematyce, którymi chętnie 

podzielimy się z Państwem. Również, jeśli ktoś będzie chciał zostawić książki  

dla innych – przyjmiemy je   
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ZAPROSZENIE 

WOLONTARIAT OPIEKUŃCZY, 

który powstał dla SŁUCHACZY GDAŃSKIEGO 
UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU UG 

rozpoczyna nowy rok akademicki 2019/2020 

Dzięki uprzejmości  Dyrekcji Fundacji Wspólnota Gdańska, 
zapraszamy  wolontariuszy GUTW , na nasze pierwsze w 
tym semestrze  spotkanie , do Oliwskiego Ratusza Kultury, 
dnia 31.10.2019, o godz. 13.30 

 Dziękujemy  Magdalena Abraham- Dębska za zaproszenie i za 

chęć współpracy na rzecz wolontariatu lokalnego ❤ 

Chcemy pomagać sobie nawzajem, wspierać się i okazywać życzliwość w 

trudnych chwilach życia. 

Siła dobroci jest wielka ! Wolontariat pomaga zmieniać ludzi i nasze otoczenie 

na lepsze. My lubimy pomagać, jesteśmy chętni i gotowi. 

Wkrótce zaczniemy zapisy dla nowych członków wolontariatu 

GUTW. 

Jednocześnie zapraszamy do integracji wszystkich słuchaczy GUTW, 

którzy chcą mile spędzać czas z życzliwymi ludźmi lub potrzebują 

jakiejkolwiek pomocy  

na nasze 

 'piątki integracyjne' :) 

Od 8 listopada br. czekamy w każdy piątek, od godz.14.00, w 

sali 2.51, (I piętro), na Wydziale Filologicznym UG (ul. Wita Stwosza 55). 

Jeśli masz ochotę na pogawędkę przy kawie/ herbacie i 
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ciasteczkach lub na grę w szachy, brydża, chińczyka itp., to 

zapraszamy do nas. 

Jesteście mile widziani ! 
Uwaga, 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: 

+48 515 804 455  lub drogą mailową: wolontariatbeata@gmail.com 

 
Wszelkie informacje są dostępne na stronie internetowej  

GUTW:  https://gutw.ug.edu.pl/  w zakładce WOLONTARIAT 
oraz na Facebooku: Wolontariat Beata 

 

KONCERT 25.10.2019 

Ten koncert wyjątkowo odbędzie się o godz. 14.00 (pozostałe bez zmian o godz. 

16.00). Program podamy na stronach, fb i w gablotach zaraz po otrzymaniu od 

Pani Stanisławy Grażyńskiej. 

 

ODWOŁANE ZAJĘCIA, BRAK ZAJĘĆ 

1. Najbliższe zajęcia filmowe z Panią mgr Elwirą Rewińską odbędą się 22 

(wtorek) i 24 (czwartek) października - sale i godziny zgodnie z planem. 

2. 17 października i 31 października wykłady w Auli Biblioteki Głównej UG NIE 

ODBĘDĄ SIĘ 

3. 1 do 3 listopada – dni wolne od zajęć. Biuro GUTW również nie pracuje 

01.11.2019 
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ZAPROSZENIA (BEZPŁATNE) 

1. Jako słuchacze GUTW macie Państwo prawo uczestniczyć we wszystkich 

wydarzeniach (wykładach, koncertach, spotkaniach) otwartych 

organizowanych na terenie Uniwersytetu Gdańskiego.  

 

2. Bezpłatne warsztaty dla przyszłych pszczelarzy (i nie tylko) 

Zapraszamy na bezpłatne warsztaty „Ochrona zapylania, gwarancją miodu 

zbierania – czyli o roślinach miodo- i pyłkodajnych i ich zapylaczach”.         

Warsztaty odbędą się na terenie Stacji Biologicznej UG ul. Ornitologów 26, 

Górki Wschodnie (Wyspa Sobieszewska) w terminie 17.10.2019 r. Dojazd 

autobusem 186 z dworca PKP w Gdańsku. 

Zajęcia teoretyczne będą trwały około 1,5 godziny, na praktykę zostaną 

poświęcone 3 godziny. Warsztaty realizowane są w ramach projektu 

dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Gospodarki Wodnej. Więcej informacji na stronie GUTW i fb. 

Początek ok 10.00 do 14.00 O uczestnictwie w warsztatach decyduje 

kolejność zgłoszeń na adres mailowy: stacja.pszczolki@onet.pl 

 

3. BEZPŁATNE WARSZTATY DLA SENIORÓW, SENIOREK I OSÓB Z 

PARKINSONEM - ZAPRASZAMY !!! 

Start: 16 października 2019 z Amareya Theatre & Guests i Parkinson w 

Oliwie- Strona Stowarzyszenia Park On ruszamy z BEZPŁATNYMI 

warsztatami dla seniorów, osób z Parkinsonem, ich opiekunów i osób z 

dystonią oraz stwardnieniem rozsianym. W ofercie taniec i ruch z 

stacja.pszczolki@onet.pl
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Katarzyna Pastuszak i Natalia Chylińska, tango z Oliwia Otto oraz warsztaty 

dietetyczne z Aleksandra Śliwińska. ZAPRASZAMY! 

WIĘCEJ INFORMACJI: 

💃TANIEC/RUCH: 

https://www.facebook.com/events/2449648008433636/?event_time_id

=2449648015100302 

🕺TANGO: https://www.facebook.com/events/1294837080640077/ 

MIEJSCE ZAJĘĆ: SP 35, ul. St. Wąsowicza 30, GDAŃSK-OLIWA. 

KONTAKT:  Teatr Amareya mail: amareya.theatre@gmail.com 

Stowarzyszenie PARK ON: tel. 799062636 

 

4. KONKURS FOTOGRAFICZNO -PLASTYCZNY „Obrazy Natury”.   

Celem konkursu jest podniesienie świadomości ekologicznej seniorów, 

dzieci i młodzieży w zakresie różnorodności biologicznej i ochrony przyrody 

na obszarach chronionych.  

Forma prac: zdjęcia, plakat, obraz, grafika wykonane w dowolnej technice 

wraz z opisem, jak praca wiąże się z tematyką ochrony przyrody w Polsce. 

Uczestnicy w 3 kategoriach wiekowych: dzieci do 10 roku życia, młodzież 

od 11 do 19 roku życia oraz Seniorzy 55+ . 

Nagrody: multimedialne nagrody dla zwycięzców w każdej kategorii. 

Termin przysłania prac: 15 listopada 2019r. Więcej informacji wraz z 

Formularzem konkursowym i Regulaminem dostępne jest na stronie 

http://naturanapokolenia.pl/konkurs/ 

Fundacja Ziemia i Ludzie, Tel. +48 502 365 899 

 

5. Twój ogród, schronienie na zimę - różnorodność i rola owadów 

Fundacja Generacja zaprasza na bezpłatne spotkanie w Klubie Młodego 

https://www.facebook.com/events/2449648008433636/?event_time_id=2449648015100302
https://www.facebook.com/events/2449648008433636/?event_time_id=2449648015100302
https://www.facebook.com/events/1294837080640077/
http://naturanapokolenia.pl/konkurs/
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Wrzeszczaka (ul. Wajdeloty 14/2 wejście z prawej strony budynku) o 17:00 

w piątek (18.10).  

„Porozmawiamy o owadach mieszkających w mieście, w tym o tych 

zapylających rośliny. Poznamy świat mrówek, żuków, much i os. Dowiemy 

się jak możemy im pomóc i je chronić. Gosia opowie o życiu owadów, a przy 

odrobinie szczęścia będziecie mogli również poznać jednego z jej pupili :) 

Małgorzata Piotrowicz - entomolog, edukatorka przyrodnicza. Pracuje w 

parkach krajobrazowych, prowadząc m.in. warsztaty. Opiekuje się nie tylko 

owadami (ma w domu m.in. straszyki czy karaczany madagaskarskie), ale 

też takimi bezkręgowcami, jak ślimaki afrykańskie czy dżdżownice 

kalifornijskie. Te ostatnie oczywiście przerabiają dla niej kompost.  

Podczas zajęć będą do zdobycia w konkursie nagrody dla dzieci.  

Zapraszamy osoby dorosłe oraz dzieci pod opieką rodziców. 

Spotykamy się w Klubie Młodego Wrzeszczaka (ul. Wajdeloty 14/2 wejście 

z prawej strony budynku) o 17:00 w piątek (18.10). 

ZAPISY: generacjafundacja@gmail.com 

 

6. 1- 29.10.2019    Miasto Gdańsk zaprasza na Gdańskie Dni Seniora 

W programie m.in. zajęcia, spotkania, warsztaty. Więcej informacji 

na stronie: https://www.gdansk.pl/wydarzenia/gdanskie-dni-seniora-

pazdziernik-2019,w,24624 

 

 

ZAPROSZENIA (PŁATNE) 

1. Koncert Krzysztofa Daukszewicza 

Wśród słuchaczy GUTW, którzy zamówią w bilety na program satyryczny 

Krzysztofa Daukszewicza w Gdańsku zostaną rozlosowane dwa darmowe 

generacjafundacja@gmail.com
https://www.gdansk.pl/wydarzenia/gdanskie-dni-seniora-pazdziernik-2019,w,24624
https://www.gdansk.pl/wydarzenia/gdanskie-dni-seniora-pazdziernik-2019,w,24624
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bilety. Losowanie przeprowadzone będzie na ok. pół godziny przed 

początkiem koncertu w holu NOT-u, na naszym stanowisku do sprzedaży 

biletów. 

Agencja Artystyczna EMB zaprasza na najnowszy program satyryczny 

Krzysztofa Daukszewicza  21 października 2019 r. (poniedziałek), godz. 

19:30, Scena Teatralna NOT, ul. Rajska 6, Gdańsk. Dla słuchaczy oraz osób 

związanych z Gdańskim UTW i ich rodzin, proponujemy specjalną cenę 

biletów: 50 zł/szt (zamiast podstawowej ceny 70 zł). Zamówienia (zarówno 

grupowe jak i indywidualne) realizowane są bezpośrednio w  Agencji, pod 

nr tel. 660 860 777 oraz e-mailem: biuro.agencjaemb@gmail.com. Przy 

zamówieniach proszę posługiwać się informacją, że jesteście Państwo 

słuchaczami Gdańskim UTW.  

Wszystkie zamówione przez Państwa bilety będą do odbioru i opłaty na 

stanowisku agencji przed koncertem. Po dwugodzinnym programie będzie 

można uzyskać autograf, porozmawiać oraz zrobić zdjęcie z artystą. Będzie 

można kupić również książki oraz płyty Krzysztofa Daukszewicza. 

 

2. Zabiegi dla Seniorów 50% taniej 

Akademos Fitness Klub i Rehabilitacja ul. K. Górskiego 1 ( teren AWFiS ) 

Zapraszamy studentów Uniwersytetu III Wieku oraz seniorów (emerytów, 

rencistów i osoby niepełnosprawne) do skorzystania  ze specjalnej 

promocji na rehabilitację – 50% zniżki w godzinach (13-15- godziny mogą 

ulec wydłużeniu), z wyłączeniem masaży.  

Pytania prosimy kierować do Joanny Benedict-Kleszczewska 509-734-711 

Rejestracja 882063734 

 

mailto:biuro.agencjaemb@gmail.com

