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J ak dobrze więc, że na jednym z zebrań Senackiej
Komisji Socjalno-Bytowej Uniwersytetu Gdań-
skiego ktoś rzucił myśl, by zintegrować i zakty-

wizować środowisko emerytów i rencistów, tworząc
Klub Seniora wzorowany na istniejących już klubach
z Politechniki Gdańskiej i Akademii Medycznej. Dzięki
temu dnia 16 lutego 2004 roku utworzyła się grupa
inicjatywna ds. powołania klubu, wyłoniona spośród
członków Senackiej Komisji Socjalno-Bytowej UG, 
a już tydzień później, 23 lutego, grupa ta spotkała się,
by opracować projekt Regulaminu Klubu Seniora UG.
Następnie do JM Rektora prof. UG, dr. hab. Andrzeja
Ceynowy skierowane zostało podanie o wyrażenie
zgody na powołanie uczelnianego Klubu Seniora,
motywowane potrzebą integracji, aktywizacji oraz

wzajemnego wspierania się byłych pracowników
uczelni. Niezwłocznie też do emerytów i rencis-
tów związanych z UG rozesłana została informacja 
o podjętych staraniach o utworzenie Klubu Seniora,
którego celem byłoby integrowanie i aktywizowanie
środowiska emerytów i rencistów, a także objęcie
opieką osób chorych i potrzebujących wsparcia
finansowego, wymagających pomocy socjalnej czy
prawnej.

W tym miejscu wymienić należy osoby, którym
zawdzięczamy nie tylko powstanie Klubu, ale i jego
funkcjonowanie przez całe 10 lat. Oto one: dr Hele-
na Łucejko-Drewniak, dr Krzysztof Wszeborowski, 
dr Elżbieta Szczepkowska, Krystyna Wardzyńska,
Łucja Kłopocka i mgr Irena Chodorowska.

„Uniwersytet Gdański źródłem rzetelnej wiedzy” tak brzmi jedno z haseł reklamujących naszą Alma Mater.
Jedenaście wydziałów UG oferuje studia na wielu różnych kierunkach, dających szeroką i różnorodną
wiedzę. Mimo to odpowiedzi na pytania: Jak żyć, gdy pracownik uczelni przejdzie w tak zwany stan
spoczynku? Co wówczas zrobić ze sobą i swoim czasem? nie pozna tu nikt...

Klub Seniora powołany do istnienia!

Dnia 24 czerwca 2004 roku Senat UG podjął uch-
wałę w sprawie powołania Klubu Seniora Uni-
wersytetu Gdańskiego. I to był formalny początek

naszego Klubu. Uchwała ta potwierdza oficjalnie fakt
„przynależności emerytów i rencistów do grona spo-
łeczności Uniwersytetu Gdańskiego”. Stwierdzenie to
podniosło nas, byłych aktywnych pracowników Uczelni,
na duchu, zachęciło do brania udziału w imprezach, na
które Senat zaprasza społeczność uniwersytecką. 

Grupa inicjatywna postanowiła zwołać Walne
Zgromadzenie Emerytów i Rencistów w dniu 15 kwiet-
nia 2004 w celu utworzenia Klubu, wybrania członków
Zarządu i organizacji jego struktury. Wybranie człon-
ków Zarządu odbyło się w sposób jawny. Prezesem
klubu została dr Helena Łucejko-Drewniak, a wice-
prezesami: dr Jan Gondek i dr Stanisław Rzymowski. 

Postanowiono, że Zarząd zbierać się będzie nie
rzadziej niż raz na kwartał, a jego kadencja trwać
będzie przez statutowy okres kadencji rektorskiej.
Zdecydowano też, że Zarząd tworzyć będą trzy sek-
cje: Sekcja Socjalno-Bytowa, Kulturalno-Turystyczna 
i Ogólnoinformacyjna (później: Ogólnoadministra-
cyjna), których pierwszymi przewodniczącymi byli
odpowiednio: dr Krzysztof Wszeborowski, mgr Cze-
sława Toeplitz i mgr Sylwester Wszelaki.

Dnia 7 października 2004 roku, dzięki decyzji dy-
rektora administracyjnego UG, przydzielono Klubowi
pomieszczenie wyposażone w sprzęt biurowy (łącznie
z komputerem), znajdujące się w budynku Wydziału
Prawa i Administracji UG.

Ogromną pracę w tym początkowym okresie
istnienia Klubu wykonała Sekcja Ogólnoorganiza-
cyjna. Działające w niej osoby założyły kartotekę
członków klubu, drukowały deklaracje i legitymacje
członkowskie według projektu autora logo klubo-
wego, kolegi Stanisława Rzymowskiego, którego
nazwisko pojawi się w tym tekście jeszcze nie raz.

Równie ważna stała się Sekcja Socjalno-Bytowa.
Dziś z pewnością wielu seniorów UG, szczegól-
nie tych, którzy żyć muszą ze skromnej emerytury 
czy renty, wspomina ją z ogromną wdzięcznoś-
cią. Członkowie tej sekcji zadbali bowiem między
innymi o podwyższenie zapomóg. Ponadto w wyniku
pracy członków Zarządu Klubu Seniora UG działa-
jących w Senackiej Komisji ds. Socjalnych spraw-
dzono księgowanie, a także spowodowano korektę
księgowania zwrotu pożyczek mieszkaniowych dla
seniorów, czego efektem stało się zwiększenie kwoty
funduszu socjalnego, przeznaczonego na pomoc
materialną. 
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Już 1 stycznia 2005 roku dzięki finansowemu
wsparciu Działu Socjalnego UG zorganizowa-
liśmy pierwsze Noworoczne Spotkanie Emery-

tów i Rencistów Uniwersytetu Gdańskiego, które
odtąd stać się miało naszą tradycją. Na spotkanie
zapraszani są wszyscy emeryci i renciści UG, a Za-
rząd KS wysyła swoim członkom zaproszenia, pięknie
graficznie opracowane przez Stanisława Rzymow-
skiego, któremu zawdzięczamy również multime-
dialną oprawę naszych spotkań. W lutym 2006 roku
Noworoczne Spotkanie Emerytów i Rencistów UG
uświetnił występ artystów Akademickiego Centrum
Kultury. Ponadto w jego trakcie Jan Gondek odczytał frag-
menty książki emerytowanego pracownika UG dr. Kazi-
mierza Badziąga, pt. Zanim powstał Uniwersytet Gdański.

O tym, jak potrzebne są wspólne spotkania
ludziom, którzy po wielu latach pracy na Uczelni –
nieważne, w jakim charakterze – nagle przechodzą 
w stan spoczynku, ludziom, którzy z uwagi na stan
zdrowia zadowolić się muszą życiem z renty, niech
powiedzą fragmenty listu jednej z uczestniczek pierw-
szego spotkania noworocznego: 

„Serdecznie dziękuję za zaproszenie mnie na spot-
kanie noworoczne. Uroczystość była dla mnie bardzo
wzruszająca ze względu na jej charakter, o który zad-
bali jej organizatorzy. Byłam wręcz zażenowana już
przy wejściu, kiedy to dwie mile uśmiechnięte panie
serdecznie powitały mnie, wręczając przy tym paczkę
okolicznościową... Było to moje pierwsze spotkanie 
z osobami, których nie widziałam kilka lat. [...] Byłam
bardzo wzruszona, zwłaszcza gdy usłyszałam ciepły
głos pana rektora, który osobiście witał seniorów... Uro-
czystość ta była dla mnie niezapomnianym przeżyciem”.

Dzięki usilnym staraniom Zarządu nowo powsta-
łego Klubu Seniora Dział ds. Socjalnych UG rozszerzył
świadczenia socjalne, organizując po raz pierwszy
WyCIECZKI dla emerytów i rencistów UG! Informo-
wało o tym pismo z dnia 13 maja 2005 roku, w którym
można przeczytać, że „w związku z rozszerzeniem
świadczeń socjalnych przewiduje się: wycieczkę jedno-
dniową do Krokowej i Rzucewa, do Pucka i Helu;
wyjazdy integracyjne do Ośrodka Wypoczynkowego
UG w Łączynie, wyjścia do kina lub teatru, spotkania
z okazji Dnia Seniora, spotkania noworoczne. Jedno-
cześnie podaje się do wiadomości, że uczestnictwo

w którejkolwiek z propozycji będzie częściowo finan-
sowane z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjal-
nych UG, a odpłatność uczestnika uzależniona będzie
od wysokości dochodów na osobę w rodzinie”.

Proste? Jasne? A jednak dopiero dzięki staraniom
KS wprowadzone w życie!

Od tego momentu przez kolejne lata emeryci 
i renciści wzięli udział w wielu ciekawych, nie tylko
krajowych, wycieczkach i wyprawach. 

Oprócz wymienionej działalności Klub Seniora
współuczestniczył też w organizowaniu Gdańskiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku przez rozsyłanie zawia-
domień do wszystkich emerytów i rencistów UG 
o możliwości uczestniczenia w programie zajęć. W ten
sposób wielu naszych członków studiuje na GUTW.

Czyż już ten wykaz naszych osiągnięć nie dowodzi
potrzeby istnienia Klubu? Dodajmy, że wszystkie
prace członkowie Zarządu wykonują SPOŁECZNIE.
Wielogodzinne posiedzenia w uczelnianej Komisji
Socjalnej, organizowanie odczytów, prelekcji czy wy-
kładów, to znaczy poszukiwanie ludzi, którzy mają coś
do powiedzenia i zechcieliby spotkać się z nami –
najlepiej za niewielką opłatą – to ich zadanie. W tym
miejscu należy powiedzieć, że prelegenci niejedno-
krotnie odmawiali przyjęcia formalnej zapłaty, zado-
walając się słowną wdzięcznością i atmosferą ich
przyjęcia w Klubie.

Do zadań członków Zarządu KS należą również:
planowanie i przeprowadzenie krótkich wypadów,
spacerów i wyjazdów (własnymi lub miejskimi środ-
kami transportu), w tym wstępne rozmowy telefonicz-
ne, uzgadnianie terminów i tematyki spotkań, prace
biurowe, dodatkowe dyżury w siedzibie. To wszystko
pochłania sporo czasu i energii. Zawiadomienie o wy-
kładzie, o wycieczce! Jak to zrobić? Wywiesić odpo-
wiednie afisze? Gdzie? Na tablicy Klubu, wydziału,
rektoratu? Ale tam przecież emeryt czy rencista
nieczęsto bywa. Wysłać pisemne zawiadomienie,
zatelefonować? A koszty? I kto miałby to robić? 

Pewną pomocą w tym względzie okazały się nie-
odpłatne, prowadzone przez dr Mirosławę Łepek,
kursy komputerowe dla początkujących i dla zaawan-
sowanych. Dzięki nim rosła liczba członków, z którymi
Zarząd kontaktować się mógł drogą elektroniczną.
Będzie o nich jeszcze mowa.

pół roKu później
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We wrześniu 2005 roku rozpoczynała się
druga kadencja JM Rektora prof. UG, dr. hab
Andrzeja Ceynowy, zatem i Klub Senio-

ra, który liczył już 424 członków, musiał wybrać władze
na nową kadencję.

Na II Walnym Zgromadzeniu Członków Klubu Se-
niora w dniu 28 września 2005 zebrani wysłuchali
sprawozdania za okres od 15 kwietnia 2004 do 26 wrześ-
nia 2005 ustępującej prezes dr Heleny Łucejko-Drewniak.
Po przeprowadzonym jawnie głosowaniu utworzył się
nowy Zarząd Klubu Seniora, którego prezesem
została mgr Maria Augustowska, owacyjnie przyjęta
przez zebranych. 

Z taką panią prezes Klub Seniora mógł dalej rozwi-
jać swą działalność dla dobra wszystkich byłych pra-
cowników UG. Któż bowiem lepiej niż ona, jedna 
z najbardziej rozpoznawalnych postaci Uczelni, była

pani kwestor, potrafił poruszać się w gąszczu spraw
finansowych, skomplikowanych przepisów? Do współ-
pracy pani prezes wybrani zostali wiceprezesi: dr Miro-
sława Łepek i mgr Marta Balowska. Przewodniczącą
Sekcji Kulturalno-Turystycznej została mgr Czesława
Toeplitz, a Sekcji Socjalno-Bytowej – dr Helena Łucejko-
-Drewniak.

II Walne Zebranie połączone zostało ze spotka-
niem towarzyskim z okazji Światowego Dnia Seniora.
Odtąd każdego roku pod koniec września Klub
Seniora i Dział Socjalny UG organizują dla WSZyST-
KICH byłych pracowników Uniwersytetu Gdańskiego
spotkanie z okazji Dnia Seniora, nawiązując do uch-
wały ONZ z 1991 roku o obchodach Międzynaro-
dowego Dnia Osób Starszych. Sądząc po liczbie
uczestników, nasz wysiłek włożony w organizację
spotkań dla kilkuset osób nie idzie na marne.

zmiana w Zarządzie

Maria Augustowska (z lewej), prezes Zarządu przez dwie kadencje, przyjmuje życzenia od Czesławy Toeplitz, Mirosławy Łepek 
i Heleny Łucejko-Drewniak, 20 września 2012



ZarZąD Klubu SeNiora wybraNy w DNiu: 26 września 2008 20 września 2012

Prezydium:
Prezes: Maria Augustowska Mirosława Łepek 
wiceprezes: Mirosława Łepek Wanda Moska 
wiceprezes: Marta Balowska Marta Balowska 
Sekretarz: Elżbieta Szczepkowska Mirosława Gąsiorowska 
Sekretarz: Alina lewandowska Bogna Dałek

Sekcja Kulturalno-Turystyczna:
Przewodnicząca: Czesława Toeplitz Czesława Toeplitz 
wiceprzewodnicząca: lucyna leszczyk lucyna leszczyk 
wiceprzewodnicząca: Wanda Moska Wanda Moska 

Sekcja Socjalno-bytowa:
Przewodniczący/Przewodnicząca: Jan Kukielski Helena Łucejko-Drewniak 
wiceprzewodnicząca: Helena Łucejko-Drewniak Marta Balowska 

Sekcja ogólnoadministracyjna:
Przewodnicząca: Krystyna Bartochowska Krystyna Bartochowska

Zebranie nowego Zarządu Klubu Seniora, które
odbyło się 15 grudnia 2005 roku, w całości po-
święcone zostało sprawom socjalnym. W proto-

kole z posiedzenia czytamy między innymi, że „powin-
no się uprościć formalności związane z udzielaniem
pomocy socjalnej. Prezes klubu Maria Augustowska
uczestniczyć będzie w opracowaniu nowego regula-
minu UG. Mają być jasno sprecyzowane warunki
przyznawania dodatku do tzw. wczasów pod gruszą”. 

W czerwcu 2006 roku Zarząd KS zaprosił eme-
rytów i rencistów na wspomniane wyżej kursy kom-
puterowe „Podstawy pracy przy komputerze” oraz
„Internet bez tajemnic”. Dzięki przychylności dziekana
Wydziału Prawa i Administracji zajęcia mogły odby-
wać się w sali komputerowej w okresie dla studentów
wolnym od zajęć. Doktor Mirosława Łepek z powo-
dzeniem prowadzi te zajęcia do dziś, zawsze bowiem
znajdzie się grupa osób dopiero zawierających
znajomość z komputerem lub bardziej zaawanso-
wanych, które chcą zgłębiać tajniki internetu. W ten
sposób rośnie liczba seniorów, którzy przez internet
dowiadują się o planowanych imprezach czy ważnych
wydarzeniach z odpowiedniej strony internetowej.

W listopadzie 2006 roku Zarząd postanowił, że
należy prowadzić dokumentację fotograficzną
spotkań. Robiła i nadal robi to pani lucyna leszczyk,
która de facto była wówczas członkiem Zarządu 
i prowadziła fotograficzną kronikę wydarzeń klubo-
wych. Zainteresowanych albumami zapraszamy 
do naszej siedziby we wtorki i czwartki, w godzinach
11:00–13:00. Kronikarce naszej zawdzięczamy rów-
nież upiększanie siedziby Klubu własnoręcznie wy-
konanymi ozdobami, przyniesionymi roślinami,
owocami i kwiatami, zmieniającymi się wraz z porami

roku lub po prostu tematycznie, zgodnie z aktu-
alnymi wydarzeniami. 

W latach 2008 i 2012 dokonywały się kolejne
zmiany władz Zarządu oraz członków poszczególnych
sekcji. Nowa, od 20 września 2012 roku, pani prezes,
Mirosława Łepek, wyraźnie odmłodziła zespół akty-
wistów, wciągając do pracy kilka osób, które niedaw-
no przeszły na emeryturę, osób pogodnych, pomysło-
wych, o dużej dozie energii. 

Klub Seniora wystosował pismo do prorektora 
ds. studenckich prof. UG, dr. hab. Józefa Włodarskie-
go, zawierające „wykaz seniorów, członków Zarządu
Klubu Seniora UG wyróżniających się w pracy spo-
łecznej". Na liście tej znaleźli się: dr Helena Łucejko-
-Drewniak, mgr Maria Augustowska Krystyna Barto-
chowska, dr Mirosława Łepek, dr Elżbieta Szczep-
kowska, mgr Marta Balowska, Bogumiła Nehring, mgr
Czesława Toeplitz, mgr Mirosława Gąsiorowska,
Wanda Handorf i dr Stanisław Rzymowski.
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dalSze loSy Klubu Seniora

Nasza strona: www.ug.edu.pl/pl/klub_seniora Nasz e-mail: klubseniora@ug.edu.pl

Kurs komputerowy, 8 września 2011
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efeKTy pracyczłonków sekcji Zarządu Klubu Seniora

Sekcja Socjalno-bytowa
Trudno w interesujący sposób, pięknymi zdjęciami,
przedstawić pracę członków Sekcji Socjalno-Bytowej.
Nie będzie w tym miejscu zdjęć z wielogodzinnych
posiedzeń, obrad nad zmianami w między innymi
Senackiej Komisji Mieszkaniowej. Członkowie tej sekcji
ciężko pracowali nad przepisami w poszukiwaniu
tych, które mogłyby na przykład uprościć formalności
związane z udzieleniem kredytu mieszkaniowego.
Większość z nas z pewnością nie orientuje się, komu
zawdzięcza sprawniejsze, pozytywne załatwienie
życiowej często sprawy. Wśród osób aktywnie uczest-
niczących w pracach Sekcji Socjalno-Bytowej była
świętej pamięci Bogumiła Nehring, która niestety
przegrała walkę ze śmiertelną chorobą. Wszyscy
boleśnie odczuliśmy Jej stratę.

Sekcja Kulturalno-Turystyczna
Ta sekcja może swe osiągnięcia zilustrować ciekawy-
mi zdjęciami wydarzeń, zwiedzanych miejsc, obiektów
czy spotykanych ludzi. Raz w miesiącu, co drugi
wtorek, o godzinie 11:00 można było w siedzibie
Klubu wysłuchać interesujących wykładów, odczytów
czy prelekcji. Gościliśmy między innymi prof. Andrzeja
Żurowskiego z Pomorskiej Akademii Pedagogicznej,
prof. ludwika Kostro z naszej Uczelni czy prof. Karola
Toeplitza z Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. 

Im zawdzięczamy poznanie arkanów dramatu szeks-
pirowskiego, problematyki teologicznej zgłębianej
przez obecnego papieża, ciekawych zagadnień
egzystencjalnych. Doktor Maciej Rydel z Krakowa
oprowadzał (wirtualnie) słuchaczy po dworach i dwor-
kach polskich, Włodzimierz Gruss pięknie mówił o roś-
linności lasów białowieskich. Inżynier Andrzej Tersa,
elektroenergetyk, od 1969 związany z grupą ENERGA,
po bardzo interesującej prelekcji oprowadził nas po
niektórych elektrowniach wodnych na Raduni i Wie-
rzycy. A prof. Józef Borzyszkowski scharakteryzował
sylwetkę poetki i pisarki kaszubskiej Anny Łajming
(1904–2003), której wspomnienia, sztuki teatralne i po-
wieści poświęcone są jej małej ojczyźnie, Kaszubom. 

Sami członkowie Zarządu Klubu Seniora również
niejednokrotnie byli prelegentami spotkań. I tak na przy-
kład Mirosława Gąsiorowska z wielkim zaangażowa-
niem opracowała i przedstawiła słuchaczom takie
tematy, jak: „Wielcy muzycy w anegdotach”, „Zima 
w poezji znanych poetów”, „Gdańsk znany i nieznany”,
„Gdańsk w legendach”. Niestrudzony nasz kolega,
Stanisław Rzymowski, z humorem mówił o „Naszych
braciach mniejszych” i „Twórcach kultury w karyka-
turze”, a zdrowotne aspekty naszych trzech miast przed-
stawił w prezentacji multimedialnej pod tytułem „Na-
sze TRUJMIASTO”. Wrażeniami z podróży podzieli-
 ły się ze słuchaczami: Alina lewandowska i Helena

Prelekcja dr. Macieja Rydla, 13 kwietnia 2010
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Łucejko-Drewniak po wyprawie do Chin oraz Miro-
sława Gąsiorowska po podróży do Meksyku. Wanda
Moska zapoznała zebranych z historią Wejherowa 
i słynnej Kalwarii Wejherowskiej, a także Wiela i jego
kalwarii, opowiedziała też o Starej Oliwie i Dolinie
Radości przed zaplanowanym ich zwiedzeniem.
Przypomniała też fragmenty biografii Marii Skłodows-
kiej-Curie przed zwiedzeniem wystawy w BUG.

Kontakty z biblioteką uniwersytetu Gdańskiego
zasługują na szczególną uwagę. Dzięki uprzejmości
Działu Informacji Naukowej BUG braliśmy udział 
w takich wystawach, jak: „Maria Skłodowska-Curie –
kobieta sukcesu”; „Hebanowski – wizjoner, reżyser,
artysta” czy „Odkryj Tuwima”. Pani Dorota Kowalik,
kierownik Działu Informacji, osobiście zaprosiła zebra-
nych na Spotkaniu Noworocznym 26 stycznia 2012
seniorów do zwiedzenia wystawy poświęconej naszej
wielkiej noblistce w dziedzinie chemii oraz zwiedzenia
różnych działów Biblioteki Uniwersyteckiej.

Udane były także spotkania z ludźmi, „którym się
jeszcze chce coś robić”, którzy mimo zaawanso-
wanego wieku podróżują, tańczą flamenco, piszą
wiersze lub stając przy sztalugach, uczą się władać
pędzlem, kredką czy ołówkiem. Kto chciałby spotkać
takie osoby, winien sięgnąć po ciekawy miesięcznik
„Żyj Długo”, którego redaktor naczelny, znany podróż-
nik po Ameryce Łacińskiej, Roman Warszewski, 
w jakiś przedziwny sposób odkrywa takich ludzi i opo-
wiada o nich. Czytelnicy otrzymują w ten sposób
dowód, że nawet na emeryturze można żyć ciekawie,

można w klubie czytać swoje poezje czy pochwalić
się namalowanym obrazem.

Oprócz kameralnych spotkań na wykładach, od-
czytach i słuchaniu poezji były też wycieczki i spa-
cery organizowane w niewielkich grupach. Na własny
koszt organizowaliśmy wycieczki piesze i samocho-
dowe, kolejowe i autobusowe. Dzięki temu zwiedzi-
liśmy Pelplin z jego katedrą i Muzeum Jana Pawła II.
Byliśmy na Cmentarzu Nieistniejących Cmentarzy
zlokalizowanym w pobliżu Dworca Głównego PKP, 
u podnóża Góry Gradowej, obok kościoła staro-
katolickiego, którego proboszcz, inicjator utworzenia
wymienionego cmentarza, zapoznał nas ze specyfiką
starokatolicyzmu. 

Wiele emocji dostarczyła wyprawa do Sobie-
szewa, gdzie zwiedziliśmy Ptasi Raj. Niezapomnianym
przeżyciem było przejście XIX-wieczną, kamienną
groblą między Wisłą Śmiałą a jeziorem Ptasi Raj.

Miłośnikom kłujących roślin polecamy kaktusiarnię
państwa Andrzeja i Łucji Hinz z Rumi. O każdej porze
roku dostępne są nasze wzgórza morenowe, lasy
oliwskie, deptak nad morzem od Brzeźna do Gdyni.
Wanda Moska poprowadziła grupę chętnych z Parku
Oliwskiego do Doliny Radości. Obejrzeliśmy odrestau-
rowany i rozbudowany Oliwski Dwór z XVII wieku,
gdzie w przytulnej altance ogrodowej można przy ka-
wie czy herbacie dać odpocząć zmęczonym nogom 

Przypomnieć wypada również większe wycieczki,
jedno- lub kilkudniowe organizowane wspólnie z Dzia-
łem Socjalnym UG, częściowo refundowane przez

Cmentarz Zasłużonych w Zakopanem, 9 maja 2013 W oliwskim ZOO, 12 października 2011
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tenże Dział. Zaznaczamy, że biorący udział w wyciecz-
kach członkowie rodzin emeryta czy rencisty UG po-
nosili pełen koszt wyprawy! Zainteresowanie wyciecz-
kami było zawsze bardzo duże. Często już w dniu
rozpoczęcia zapisu zabrakło miejsc dla wszystkich
chętnych. Sporządzano więc listę rezerwową albo…
wynajmowano drugi autokar. W 2006 roku opłaty
uczestników wycieczek na trasie Gdańsk – Krokowa –
– Rzucewo i okolice oraz: Gdańsk – Hel zależały od do-
chodów brutto na osobę i były prawie symboliczne.
Już od roku 2007 tej zależności niestety nie uwzględ-
niano. Wycieczki do Torunia i Ciechocinka (16.05.2007)
i druga, na trasie Gdańsk – Stegna – Sztutowo – Kry-
nica Morska (13.06.2007) kosztowały jedynie 10 zł 
lub 35 zł, gdy był to udział w drugiej tego roku
wyprawie. 

W ciągu tych minionych 10 lat współpracy Klubu
Seniora z Działem ds. Socjalnych, a od 5 października
2010 roku z Działem Pracowniczych Spraw Socjalno-
-Bytowych emeryci i renciści UG zwiedzić mogli nie-

jedno miasto, niejeden godny poznania obiekt archi-
tektoniczny czy sakralny. Jesteśmy również prze-
konani, że te wspólne wyprawy, obok krajoznawczo-
poznawczych walorów, były zaczątkiem niejednej
nowej przyjaźni, okazją do interesujących dyskusji.

Mamy nadzieję, że kolejne lata pracy członków
Zarządu Klubu Seniora UG będą jeszcze bardziej
efektywne.
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