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Rok Akademicki 2019/2020
semestr letni
BIULETYN nr 7


SPRAWY ORGANIZACYJNE - BIURO
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	SEMESTR LETNI – opłaty

Przypominamy, że Słuchacze GUTW UG są zobowiązani do zapłaty 45 zł za semestr NIEZALEŻNIE czy uczęszczają na wykłady czy nie. 
Składki te nie są opłatą za wykłady, ale stanowią zasadniczą część budżetu GUTW, który nie jest dotowany przez żaden z urzędów miejskich, a jedynie przez JM Rektora (bezpłatna obsługa, wynajem sal, wycieczki itp.)

SPRAWY ORGANIZACYJNE 
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	Uruchomiliśmy wykłady w budynku dawnego Instytutu Biotechnologii na ul. Kładki – osoby mieszkające w pobliżu centrum Gdańska oraz te, które mogą dojechać SKM lub tramwajem w środy przed południem – serdecznie zapraszamy.


	Wykłady na Kampusie w Oliwie – wyłącznie środy i czwartki. Mogą się zdarzyć w planie drobne zmiany ze względu na prośby wykładowców. Będziemy informować o zmianach na bieżąco.



WOLNE MIEJSCA NA ZAJĘCIACH 
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Gimnastyka z elementami samoobrony, mgr Czesław Kuba Jakubczyk, wtorki godz. 9.00 – 9.45 WS 41, środy godz. 8.30 – 9.15 – sala gimnast. w budynku n aul. Kładki. Opłata 50 zł. 




Pałace, dwory i ich mieszkańcy, Maciej Rydel, środa godz. 11.00 – 12.30. Opłata 80 zł
Warsztaty kreatywne (florystyka i decoupage), mgr Maria Warylewska, co 2 czwartek miesiąca godz. 9.00 – 11.00. Opłata 100 zł. 
Warsztaty operowe, mgr Jerzy Snakowski, raz w miesiącu – czwartek godz. 11.45 – 13.00. Opłata 80 zł. 
J. hiszpański, Nancy Villegas, poziom średniozaaw. (poniedziałek, godz. 10:30-12:00)  i poziom od postaw od „0” (środa, godz. 11:00-12:30)
J. francuski - zaawansowany, mgr Ewa Bobrzecka, poniedziałek godz. 10:00-11:30. Opłata: 150 zł
J. francuski - średniozaawansowany, mgr Ewa Bobrzecka, poniedziałek, godz. 11:45-12:45. Opłata: 100 zł.
J. angielski, poziom podstawowy (od „0”), mgr Anna Legan, czwartek, godz. 09:45-10:45. Opłata: 100 zł.
J. niemiecki - kontynuacja podstawowy + (wtorek w godz. 14:05-15:05) oraz średniozaawansowany (wtorek w godz. 15:10-16:40) , mgr Angelika Leśniak. Opłata 100 zł kontynuacja podst. i 150 zł średniozaawansowany.
 J. niemiecki - średniozaawansowany++, mgr Izabela Kowalska, wtorek godz. 16:30-17:30. Cena 100 zł.
	 Marsz po zdrowie (nordic walking), mgr Joanna Rogowska, czwartek, godz. 11:30 - 13:00. Opłata 100 zł.
 Komunikacja bez przemocy, mgr Katarzyna Krystek, wtorek godz. 09:00-10:30. Opłata 80 zł.





	  J. rosyjski – średniozaaw./zaawansowany, mgr Wanda Klipo, wtorek, godz. 16:00-16:45. Opłata 80 zł.
	 J. włoski - grupa początkująca, mgr Alina Żołnierkiewicz, wtorek, godz. 14:00-15:00 (w pozostałych grupach – zaawansowanych również są miejsca)
	 Komputer, Smartfony - kontynuacja/nowi, Daniel Darul, piątek, godz. 12:00-13:30


ZAPROSZENIA GUTW
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Zwiedzanie meczetu w Gdańsku – Oliwie
Zapraszamy na bezpłatne zwiedzanie meczetu w Gdańsku Oliwie 
(ul. Abrahama 17A) z przewodnikiem Przewodniczącym Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej w Gdańsku panem Olgierdem Chazbijewiczem.
W poniedziałek 24.02.2020 o godz. 10.00 (zbiórka przy meczecie o godz. 9.50). Zapisy - do piątku 21.02.2020 na email: trzeciwiek@ug.edu.pl.

Zapraszamy szachistów!
Osoby chcące pograć towarzysko w szachy zapraszamy (z własnymi szachami) w  czwartki: 20 lutego, 5 i 19 marca, 2 i 16 kwietnia, 7 i 21 maja, 4 i 18 czerwca - w godz. 13.15 – 14.15. Sala 2.51 Wydziału Historycznego.






Tworzymy zespół redakcyjny gazety GUTW, która będziemy wydawać dla naszych Słuchaczy i we współpracy z nimi. Zapraszamy na pierwsze spotkanie organizacyjne 20 lutego w godz. 14.30 - 16.00 w sali 2.51 na Wydziale Historycznym. Opiekunem gazety będzie red. Alina Kietrys.

Koncert 28.02.2020
W piątek 28.02.2020 o godz. 16.00 zapraszamy do Sali Teatralnej w budynku Neofilologii na koncert z cyklu Spotkania z muzyką pt. "Zimny drań".
W programie utwory XX- lecia międzywojennego. Wystąpią: Agnieszka Skawińska, Dariusz Stanisław Wójcik, Michał Kaleta (fortepian), Katarzyna Pogorzelska (skrzypce), Andrzej Wojciechowski (klarnet). 

Wolontariusze GUTW zapraszają na spotkania w każdy piątek 
od godz. 14 do sali 2.51 na Wydziale Filologiczno - Historycznym UG!

Zapraszamy na Dzień Kobiet organizowany wspólnie z ZUSem – 6 marca 2020 w audytorium C na WPiA. Program podamy w następnym biuletynie.

Zapraszamy na Dzień Japoński w sobotę 28 marca 2020. Program podamy wkrótce. 







ZAPROSZENIA – INNE, PŁATNE
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	Zapraszamy na ostatnie trzy przedstawienia operetki „Księżniczka Czardasza”: 20.02.2020. – Tłusty Czwartek (przewidywany również słodki poczęstunek); 21.02.2020 – piątek, 25.02.2020 – wtorek - Ostatki - zapraszamy na lampkę szampana.  Bilety: 110 zł, 90 zł, 70 zł. Informacje o biletach: tel. 502 289 956 Anna Korcz, www.kultura-teraz.pl" www.kultura-teraz.pl


	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 wydają 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 udzielają porad telefonicznie) Strona WWW: http://www.supp.ug.edu.pl" http://www.supp.ug.edu.pl 



	Zapraszamy do korzystania z oferty filmowej DKF-u „Miłość blondynki” w UG. Bilety na projekcje dla słuchaczy GUTW w cenie 10 zł! 
Repertuar na stronie: https://ack.ug.edu.pl/dkf/repertuar-dkf-ug-milosc-blondynki/" https://ack.ug.edu.pl/dkf/repertuar-dkf-ug-milosc-blondynki/


Gdańskie warsztaty kulinarne-historyczne, tradycje kulinarne w Muzeum Strefa Historyczna Wolne Miasto Gdańsk. Organizowane przez p. Piotra Mazurka maja na celu przybliżenie i przypomnienie gdańszczanom lokalnych tradycji kulinarnych w trakcie trzech spotkań prelekcyjnych oraz trzech warsztatów kulinarnych, w trakcie  których ugotowane i upieczone zostaną w oparciu o stare przepisy z gdańskich książek kucharskich i z przepisów rodzinnych gdańszczan. Informacje i zapisy: meilowo (biuro@gedanica.pl ) lub sms na nr 602 278-051.
SPACERY PO GDAŃSKU – semestr zimowy
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18.02.2020 - Spacerkiem po grobli (oglądamy pozostałości gdańskiej rzeźni i kanału dylowego). Miejsce spotkania: most przy ul. Stągiewnej. Program na naszej stronie.  Odpłatność 5 zł. Kontakt: Piotr Mazurek 602 278 051


WYCIECZKI 
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Zapraszamy do zapoznania się z ofertą wycieczek przygotowanych dla naszych Słuchaczy we współpracy z Biurem Aktywny Senior p. Andrzeja Wójcickiego. 

BIULETYN PRZYGOTOWAŁA: mgr Magdalena Nieczuja – Goniszewska, Kierownik Biura GUTW. 

