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BIULETYN nr 3 
 

 

 

SPRAWY ORGANIZACYJNE - BIURO 

 
 

1. W związku z tym, że szkolenie planowane na ubiegły poniedziałek 

28.11.2018 zostało przełożone na wtorek 5.11.2019 Biuro GUTW w 

ten wtorek (5.11) będzie NIECZYNNE. Będziemy na szkoleniu. 

 

2. Od tego numeru nie wysyłamy  już biuletynów emailem!!  

Możecie je Państwo pobrać na stronie GUTW. Zamieszczać je 

będziemy też na naszym fanpagu na FB. Ponadto biuletyny 

drukujemy Państwu i wydajemy przed wykładami, wywieszamy na 

bieżąco w gablotach i zawsze możecie je dostać u nas w biurze. 

Osoby, które obsługują adresy email mogą też pobierać biuletyny 

bezpośrednio ze strony GUTW. Jeśli ktoś ma z tym problem – 

zapraszamy do biura – pomożemy. Biuletyny zamieszczamy od dziś 

na górze strony w aktualnościach, w dwóch formatach – doc i pdf, 

żeby ułatwić Państwu ich pobieranie.  

 

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

15.00. Wszystkie wyjątki podawać będziemy Państwu wcześniej. 
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4. W tym tygodniu zostanie zakupiony z budżetu GUTW nowy 

rzutnik na zajęcia plastyczne – za ok. 2 tys. zł. Czekamy na 

wskazanie od wykładowcy jaki rzutnik mamy kupić.  

Rzutnik, z którego korzystacie Państwo na zajęciach jest 

wypożyczony dzięki uprzejmości Wydziału Prawa i Administracji.  

 

 

 

SPRAWY ORGANIZACYJNE – ZAJĘCIA I WYKŁADY 

 

1. Wszystkich, którzy zapisali się na zajęcia z Historii Gdańska zapraszamy 

już w najbliższy czwartek 7.11.2019 w godz. 14.00 – 15.30 do sali 2.6  

na Wydziale Filologiczno – Historycznym. Zajęcia prowadzi  

mgr Waldemar Borzestowski -  doktorant na Wydziale Historycznym, 

autor publikacji w dwumiesięczniku o Gdańsku pt. "30 dni", autor 

audycji w Radio Mors o historii naszego miasta. Osoby, które się zapisały 

na zajęcia i chcą w nich uczestniczyć – proszone są o uiszczenie opłaty 

za semestr 20 zł. 

 

2. Wykłady w tym tygodniu:  

 WTOREK 5.11.2019, godz. 17:00-18:30, Aula Prawa i 

Administracji: mgr Olga Dębicka – Stary Dubaj ↓ 
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 ŚRODA 6.11.2019, Aula Prawa i Administracji: godz. 15:30-17:00 

mgr Jerzy Snakowski – „Giselle” - obłęd, duchy i puenty;  

 godz.17:10-18:10 mgr Waldemar Borzestowski – Ignacy 

Paderewski w Gdańsku 

 CZWARTEK, 7.11.2019, Aula Biblioteki Głównej UG: godz. 15:30-

16:30 mgr Piotr Mazurek – Gdański system fortyfikacji 

obronnych (fortyfikacje ziemne) 

 

3. W związku z tym, że nie otrzymaliśmy żadnych informacji na temat 

ewentualnych zapisów na zajęcia w Akademii Polskiego Filmu 

słuchacze, którzy są zainteresowani zajęciami proszeni są  

o kontakt z koordynator projektu: Anną Balkiewicz: 

apf.gdansk@gmail.com 

 

ZAPROSZENIA – GUTW  

 

1. 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 ↓ 
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i Administracji. Białą legitymację + wpłatę za bilety kolejowe 37% 

231 zł, sypialny 236 zł. 

 

2. Wolontariusze GUTW UG zapraszają do integracji wszystkich 

Słuchaczy, którzy chcą mile spędzać czas z życzliwymi ludźmi lub 

potrzebują jakiejkolwiek pomocy na „piątki integracyjne”. 

Pierwsze spotkanie – już 8 listopada br. 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 

ciasteczkach lub na grę w szachy, brydża, chińczyka itp., to 

zapraszamy do nas. Jesteście mile widziani! 

 

3. Zamknęliśmy listy na wyjazd do Stacji Morskiej UG w Helu. 

Możliwy jest jeszcze jeden wyjazd 22.11.2019.  

Wyjazd jest dla Państwa bezpłatny. Chętnych prosimy o 

zgłaszanie się do biura GUTW.  

Osoby, które są zapisane na wyjazd 13, 14, 15, 19 listopada – 

proszone są o przyjście na godz. 7.50. Autobus będzie stał wzdłuż 

ogrodzenia Kampusu UG na ul. Wita Stwosza (poza Kampusem, 

blisko skrzyżowania z ul. Bażyńskiego). Uwaga – 13.11. pojedzie 

↓ 
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z nami ekipa telewizji UG, która przygotuje z udziałem Państwa 

materiał o wyjeździe 😊 

4. Zapraszam na spotkanie ze mną – kierownikiem Biura GUTW 

Magdaleną Nieczuja – Goniszewską, w sprawie GUTW w 

czwartek 14.11.2019 o godz. 14.00 przed wykładem w auli 

Biblioteki Głównej UG.  

 

ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ – GUTW  

 

1. We wtorek 03.12.2019 o godz. 15.00 przed wykładem w Auli 

Wydziału Prawa i Administracji zapraszamy  Państwa na 

spotkanie z pisarką  Magdaleną Grzebałkowską.  

Absolwentką UG, dziennikarką, autorką książek pt.  „Ksiądz 

Paradoks. Biografia Jana Twardowskiego”, „Beksińscy. Portret 

podwójny”, „1945. Wojna i pokój”, „Komeda. Osobiste życie 

jazzu”. Laureatką Nagrody NIKE 2016. Podczas spotkania 

będziecie Państwo mogli zadawać pytania o warsztat, zbieranie 

materiałów, ciekawostki z pracy reporterki. Po spotkaniu (ok. 

godziny) autorka będzie podpisywać książki. 
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2. Od 12 do 28 listopada będziemy rozdawać Państwu (przed 

wykładami oraz niektórymi zajęciami), a także udostępnimy  

na stronie do pobrania ankiety (anonimowe) dotyczące planów  na 

kolejny semestr i lata. Przedstawimy Państwu propozycje nowych 

zajęć, które chcemy wprowadzić od przyszłego semestru lub 

przyszłego roku akademickiego. 

Ponadto poprosimy też o ocenę dotychczasowych zajęć, 

wykładowców (prosimy o merytoryczne uwagi!).  Ankiety będzie 

można wrzucać po wykładach do specjalnych skrzynek 

zostawionych na aulach.  

 

ZAPROSZENIA  

 

1. W dniach 7- 29 listopada 2019  zapraszamy na wystawę pt. "Chleb 
i kanelbulle" – 100 lat dyplomacji polsko-szwedzkiej. Hol Wydziału 
Filologicznego UG (Ul. Wita Stwosza 55, Gdańsk).  

Jak upiec polsko-szwedzki sernik, dlaczego Warszawa jest pięknie 
niedokończona, kim była Bibbi, kim jest Billy Bloom (samotny jak Bóg), jak 
zmierzyć się z zimą w Sztokholmie, dlaczego filiżanka jest piękna, a krzywy domek 
w Sopocie - krzywy? Czy Lotta naprawdę mieszka przy ulicy Awanturników? Jak 
nazywa się jezioro na końcu drogi? Czy dla Sofii park to za mało? Jak mieć dwa 
domy: jeden szwedzki, drugi - polski? Jak śnić po szwedzku, a czytać po polsku? 
Tego wszystkiego dowiecie się z wystawy „Chleb i kanelbulle”, poświęconej 
Szwedom mieszkającym w Polsce i Polakom mieszkającym w Szwecji. Autorką 
tekstów do wystawy jest dziennikarka Krystyna Romanowska, a zdjęcia wykonał 

Adam Tuchlinski. ↓ 
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Wystawa powstała z okazji 100-lecia odnowienia stosunków dyplomatycznych 
między Szwecją a Polską z inicjatywy Ambasady Szwecji.  

2. Dyskusyjny Klub Filmowy DKF UG Miłość Blondynki, Akademickie 
Centrum Kultury ACK Alternator UG zapraszają 7 listopada 2019 
(czwartek) godz. 18.30 na Dobre, bo polskie:  film pt. „Mowa 
ptaków” w reż. Xawerego Żuławskiego, Polska , 2019, 138 min. 
Scenariusz: Andrzej Żuławski. Występują: Sebastian Fabijański, 
Andrzej Chyra, Marta Żmuda Trzebiatowska, Borys Szyc, Daniel 
Olbrychski, Jaśmina Polak, Eryk Kulm Jr.  

Bohaterami filmu są ludzie funkcjonujący na marginesie społeczeństwa – 
nauczyciel historii, którego poglądy odstają od dominującej narracji, 
bezrobotny polonista, sprzątaczka, kwiaciarka, kompozytor cierpiący na trąd 
i licealistka przygotowująca swój pierwszy film. Ci ze-pchnięci na margines 
bohaterowie muszą poradzić sobie w świecie, w którym bezmyślność i 
podążanie za tłumem stają dominująca postawą. 

3. 12.11.2019 (wtorek) o godz. 16.00 zapraszamy na spotkanie z dr 
hab. Magdaleną Nowak, autorką książki „Dwa światy. 
Zagadnienie identyfikacji narodowej Andrzeja Szeptyckiego w 
latach 1865-1914”, Wydawnictwo UG, 2018 w ramach IV Tygodnia 

Ukraińskiego w Gdańsku. Spotkanie odbędzie się w Bibliotece Uniwersytetu 
Gdańskiego, ul. Wita Stwosza 53. Prowadzenie: prof. dr hab. Marek 
Wilczyński. Wstęp wolny! 

WARTO WIEDZIEĆ!!! 

 

1. Bezpłatne naprawy na telefon dla gdańskich seniorek i 
seniorów. Pomoc w postaci drobnych, bezpłatnych usług 
naprawczych świadczy w domach najstarszych mieszkańców ↓ 
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Gdańska Spółdzielnia Socjalna (GSS) na zlecenie Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Rodzinie w Gdańsku.   

Z usług skorzystać mogą przede wszystkim osoby samotne, 
niesamodzielne lub schorowane. Bezpłatna usługa dotyczy szeroko 
pojętych napraw, takich które z założenia można zrealizować w ciągu 
godziny. Może być to nawet tak prozaiczna sprawa jak zakup i wymiana 
żarówki. By poprosić fachowca o pomoc, wystarczy zadzwonić do GSS 
pod numer tel.: 881 703 096 i zgłosić problem. Zgłoszenia są 
przyjmowane w dni powszednie, w godzinach od 8.30 do 15.30.  

Praca fachowca jest dla seniora bezpłatna, a koszt zakupu materiałów 
potrzebnych do naprawy usterki jest pokrywany z budżetu projektu do 
wysokości 80 zł brutto. Jeśli koszt jest wyższy, różnicę pokrywa senior 
– wcześniej jednak kwestia wysokości koniecznej inwestycji jest 
uzgadniana z GSS - by nie narazić beneficjenta na zbyt duży wydatek. 
Osoby starsze, niesamodzielne z Gdańska, które chcą skorzystać z 
pomocy „złotej rączki” mogą zgłosić taką potrzebę swojej opiekunce 
lub pracownikowi socjalnemu MOPR, którzy w razie potrzeby pomogą 
w uzyskaniu usługi. 

2. Ministerstwo Sprawiedliwości zaprasza osoby potrzebujące pomocy 
do korzystania ze wsparcia, jakie oferowane jest w ramach projektu 
Fundusz Sprawiedliwości. Jeśli jesteś pokrzywdzony / pokrzywdzona: 
przemocą domową, przemocą fizyczną i psychiczną, wypadkiem 
drogowym, przestępstwem seksualnym, kradzieżą lub oszustwem, 
pozbawieniem alimentów, innym przestępstwem lub jesteś świadkiem 
przestępstwa skontaktuj się  z Funduszem przez stronę: 
https://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/potrzebujesz-pomocy/ lub pod telefonem: 
Linia Pomocy Pokrzywdzonym: +48 222 309 900. Ze strony: „W ramach 
Funduszu Sprawiedliwości:  pomożemy w znalezieniu schronienia lub 
opłacimy koszty zakwaterowania; wesprzemy ↓ 

https://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/potrzebujesz-pomocy/
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W poszukiwaniach pracy (aktywizujemy zawodowo i pomagamy w 
podjęciu zatrudnienia); wesprzemy materialnie (finansujemy bony 
żywnościowe, odzież, środki higieniczne); opłacimy kursy zawodowe.” 

3. 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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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 

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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Ciekawostki z UG 

 

Na stronie UG można odbyć wirtualną wycieczkę po Kampusie. 

Zapraszamy do korzystania:  

https://ug.edu.pl/uniwersytet/journey_-

_wirtualny_przewodnik_po_kampusie_ug_w_oliwie 

 

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 

 

BIULETYN PRZYGOTOWAŁA: mgr Magdalena Nieczuja – Goniszewska, 

Kierownik Biura GUTW.  

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

