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SPRAWY ORGANIZACYJNE - BIURO 

 
 

1. W biurze mamy nowy numer telefonu: 725991094 

To numer tel. komórkowego – możecie więc Państwo przysyłać do nas 

również smsy. Poza biurem będzie przez nas używany w wyjątkowych 

sytuacjach! 

 

2. Ankiety 

Do 28 listopada rozdajemy Państwu (przed wykładami), a także 

udostępniliśmy na stronie do pobrania w kilku rodzajach plików 

ankiety dotyczące planów  na kolejny semestr i lata. 

Przedstawiamy Państwu propozycje nowych zajęć, które chcemy 

wprowadzić od przyszłego semestru lub przyszłego roku 

akademickiego. 

Ponadto prosimy też o ocenę dotychczasowych zajęć, 

wykładowców (prosimy o merytoryczne uwagi!).  Ankiety można 

wrzucać po wykładach do specjalnych skrzynek zostawionych na 

aulach.  

↓ 
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SPRAWY ORGANIZACYJNE – ZAJĘCIA I WYKŁADY 

 
 

1. Przeniesione zajęcia 28.11, 29.11 

W związku z prośbą Biura Rektora o odstąpienie sali 411 w dniach 28 i 

29.11.2019 dla potrzeb obrad Komisji ds. rozliczeń projektu – zajęcia 

„Turystyka kulturowa” zostają przeniesione wyjątkowo 28.11.2019 do 

sali 2.7 Wydziału Filologiczno – Historycznego, a „Muzyka bliżej nas” 

29.11.2019 do sali C109 Wydziału Nauk Społecznych.   

 

2. Zwroty za rezygnację z zajęć 

Ponieważ pytają Państwo o zwroty, a my pytamy z kolei w Dziale 

Finansowym – wyjaśniam dlaczego czekają Państwo na zwroty wpłat:  

Państwa rezygnacje musiałyśmy zebrać wszystkie, a ponieważ 

rezygnacje można było składać do 19.10, który był sobotą to zgodnie  

z KPA (Kodeks Postępowania Administracyjnego) dniem zamknięcia 

rezygnacji był kolejny dzień roboczy – tj. 21.10.  

Rezygnacje zostały przygotowane na jednej liście, przekazane najpierw 

Prorektorowi do podpisu, a następnie do księgowości, która sprawdza 

każdy z niemal 80 zapisanych przelewów. Ponieważ Państwa 

rozliczenia nie są w Uniwersytecie Gdańskim jedynymi, które 

sprawdzają pracownicy księgowości (pensje, stypendia, ↓  
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opłaty za studia, rozliczenia pracowników i wiele, wiele innych na 

uczelni zatrudniającej niemal 3 tys. pracowników oraz mającej 33 tys. 

studentów) – należy więc poczekać aż otrzymamy zwrotną informację, 

że Państwa pieniądze zostały przelane. 

 

3. Wykłady w tym tygodniu:  

 WTOREK 19.11.2019, godz. 17:00-18:30, Aula Prawa i 

Administracji:  

 ŚRODA 20.11.2019, Aula Prawa i Administracji: godz. 15:30-

17:00 dr Maria Giedz:  Meksyk – Chalma – drugie po 

Guadalupe najważniejsze miejsce pielgrzymkowe w Meksyku i 

Ameryce Łacińskiej;  

 godz.17:10-18:10 Andrzej Pasławski –  Albania - piękna 

nieznajoma. 

 CZWARTEK, 21.11.2019, Aula Biblioteki Głównej UG: godz. 

15:30-16:30 dr Jan Daniluk: Do trzech razy sztuka. Jak 

powstawał uniwersytet. 

 

4. UWAGA – wykłady zdublowane mgr Jerzego Snakowskiego! 

Pan Jerzy Snakowski zgodził się powtórzyć wykłady 11 grudnia 

2019 „Moniuszko w kilku odsłonach” i 22 stycznia 2020 „"Flis” –

↓  
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reaktywacja” o godz. 12.00 w auli (dla 170 osób) w budynku 

Instytutu Biotechnologii na ul. Kładki 24 w Gdańsku. 

Dojazd kolejką na przystanek: SKM Śródmieście, tramwajami nr 8 

i 9 oraz wszystkimi, które dojeżdżają pod Forum Gdansk. W 

pobliżu jest problem z parkowaniem aut!  

Wykład ten ma służyć „rozładowaniu” tłoku podczas wykładu 

wieczornego w Wydziale Prawa i Administracji i ułatwić odbiór  

Słuchaczom z Gdańska Oruni, Stogów, Przeróbki, Chełmu, 

Starego i Głównego Miasta itp. Wykłady Pana J.Snakowskiego w 

te dni wieczorem na Wydziale Prawa i Administracji też się 

odbędą! Zachęcamy jednak – w miarę możliwości, do korzystania 

z wykładu o godz. 12.00! ↓ 
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ZAPROSZENIA – GUTW  

 

1. ZAPRASZAMY NA KONCERT Z CYKLU „SPOTKANIA Z MUZYKĄ” 

pt. „Mistrzynie i uczniowie” 

Prowadząca: Stanisława Grażyńska.  
Wystąpią: Aleksandra Mozgiel (fortepian) z uczennicą 
Małgorzatą Uziałko, licealistką - z Ogólnokształcącej Szkoły 
Muzycznej I i II Stopnia im. Feliksa Nowowiejskiego w Gdańsku 
Anna Fabrello (sopran) z Angeliką Podwojską – studentką 
Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku. 
W programie utwory: Franciszka Liszta, Fryderyka Chopina, 
Stanisława Moniuszki, Johanna Straussa.  
Koncert odbędzie się w Sali Teatralnej budynku Neofilologii  
(ul. Wita Stwosza 51, Kampus Oliwa UG). WSTĘP WOLNY 
Koncert rozpoczyna się 29.11.2019 o godz. 16.00. 
UWAGA: Publiczność zapraszamy od 15.45! Szlabany przy 
bramach wjazdowych na Kampusie UG będą podniesione! 
 

ZAPROSZENIA  

 

1. Otwarcie nowego budynku Instytutu Informatyki Wydziału 

Matematyki, Fizyki i Informatyki UG 

Zapraszamy na uroczyste otwarcie nowego budynku Instytutu 
Informatyki Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UG, które 
odbędzie się 25 listopada 2019 o godz. 11.00. Nowy Instytut 
Informatyki UG to jeden z najnowocześniejszych budynków w 
Polsce z aulami, pracowniami, laboratoriami odpowiadającym 
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prowadzeniu badań naukowych i dydaktyce na miarę XXI 
wieku. ↓ 

 

 

 

Miejsce – nowy budynek Instytutu Informatyki, Kampus UG w 
Gdańsku Oliwie, ul. Wita Stwosza 57 (za budynkiem Wydziału 
Matematyki, Fizyki i Informatyki). W czasie uroczystego 
otwarcia odbędzie się część oficjalna z udziałem władz 
Uniwersytetu Gdańskiego, władz Wydziału Matematyki, Fizyki i 
Informatyki, firmy Doraco, a także zaproszonych gości i 
społeczności UG.  
Po części oficjalnej będzie możliwość zwiedzania budynku z 
przewodnikiem. 

2. "Za chińskim murem" - warsztaty dla dzieci 

Chiny to dla wielu kraj egzotyczny i odległy. Instytut Konfucjusza 
chce to zmienić. Tym razem przybliżona zostanie tradycja 
Święta Środka Jesieni najmłodszym. Z tej okazji w Instytucie 
zorganizowane zostaną 23 listopada 2019 w godz. 10:00-11:30 
warsztaty dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat. Uczestnicy 
dowiedzą się z nich: jak wyglądają obchody jednego z 
najważniejszych świąt w Chinach? Czy ciasteczka księżycowe są 
smaczne? Co symbolizują lampiony podczas obchodów?…  w 
programie także warsztaty plastyczne oraz wiele chińskich gier i 
zabaw.  Miejsce: sala 45, Instytut Konfucjusza przy UG, ul. 
Bażyńskiego 1a, Gdańsk 
Wstęp: wolny. Wiek uczestników: 6-12 lat. Obecność rodziców 
podczas warsztatów obowiązkowa. Zapisy nie są wymagane. 
 

3. Aktywna niedziela. Aktywny Senior 

W niedzielę 24.11.2019 w godzi. 10.00 – 16.00 na terenie Ergo 
Areny odbędą się pokazy, warsztaty, badania, konsultacje 
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i wykłady dla Seniorów. Wstęp wolny. Program na końcu 
biuletynu.   

4. CXVIII Kawiarnia Naukowa w Sopocie  

Serdecznie zapraszamy na 118. wykład popularnonaukowy w 
ramach Kawiarni Naukowej w Sopocie organizowanej wspólnie  
przez Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk (IO PAN) w 
Sopocie, Sopockie Towarzystwo Naukowe oraz sopocki Hotel 
Rezydent (Sopot, plac Konstytucji 3 Maja 3). 28 listopada 2019 
roku (czwartek), godz. 18:00 dr Tomasz Kijewski (Instytutu 
Oceanologii PAN w Sopocie) wygłosi wykład pt. „GMO – fakty i 
świadomość”.  

Inżynieria genetyczna to świadome modyfikacje materiału genetycznego 
organizmów w celu zmiany ich właściwości. Jak niemal każda nowa 
technologia, wzbudza wiele obaw i kontrowersji. Jakie są podstawy 
nieufności wobec tej technologii? Czy modyfikacje genetyczne 
rzeczywiście stanowią taką nowość w działalności człowieka? Czy 
rzeczywiście powinniśmy obawiać się organizmów zmodyfikowanych 
przez biotechnologów, czy może inżynieria genetyczna stanowi szansę na 
zrównoważony rozwój cywilizacji? Jakie są osiągnięcia i perspektywy 
inżynierii genetycznej w dziedzinie medycyny? Czy istnieje szansa na 
stworzenie tą drogą nowej rasy ludzkiej? WSTĘP WOLNY! 

5. Oliwski Ratusz Kultury zaprasza na spotkania z cyklu „Mniej 
więcej o sąsiadach”.  

W ramach Dni Kultury Kaszubskiej odbędą się:  21.11  o godz. 
18:00  wieczór z filmem, 28.11  o godz. 18:00  wieczór z 
literaturą. Udział w spotkaniach TYLKO z bezpłatną wejściówką, 
którą można odebrać w restauracji Tu Można Marzyć, ul. Opata 
J. Rybińskiego 25. Miejsce spotkań: Oliwski Ratusz Kultury w 
Gdańsku Oliwie przy ul. Opata J. Rybińskiego 25.↓ 
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WARTO WIEDZIEĆ!!! 

 

1. Seniorko, seniorze - masz obniżoną odporność? Zaszczep się 
przeciwko grypie, bezpłatnie do grudnia 

Trwają zapisy w ramach gdańskiego programu profilaktyki grypy, 
obejmującego szczepienia przeciwko tej chorobie pod hasłem 
„Zaszczep się przeciwko grypie, a będziesz cieszył się jesienią 
życia!”. Program skierowany jest do mieszkanek i mieszkańców 
Gdańska w wieku 65 lat i więcej, w szczególności o obniżonej 
odporności lub chorujących przewlekle.  

Lista przychodni pod tym linkiem na stronie  

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 w poszukiwaniach pracy (aktywizujemy zawodowo i 
pomagamy w podjęciu zatrudnienia); wesprzemy materialnie 
(finansujemy bony żywnościowe, odzież, środki higieniczne); 
opłacimy kursy zawodowe.”  ↓ 

https://www.gdansk.pl/wiadomosci/grypa-szczepionka-seniorko-seniorze-masz-obnizona-odpornosc-zaszczep-sie-przeciwko-grypie,a,156085
https://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/potrzebujesz-pomocy/
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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 

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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BIULETYN PRZYGOTOWAŁA: mgr Magdalena Nieczuja – Goniszewska, 

Kierownik Biura GUTW.  


