
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

od 20 grudnia 2018 do 2 stycznia 2019 
PRZERWA ŚWIĄTECZNA (brak zajęć) 

 
od 3 do 19 stycznia 2019 - zajęcia zgodnie z planem 

 
od 14 do 18 STYCZNIA 

POTWIERDZENIE KONTYNUACJI 
 

od 20 stycznia do 17 lutego 
PRZERWA MIĘDZYSEMESTRALNA. 

 

Gdańsk, 20 grudnia 2018 
 

Biuletyn 
Gdańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

 

UWAGA! ORGANIZACJA SEMESTRU! 

Zdrowych, spokojnych i rodzinnych 

Świąt Bożego Narodzenia 
spędzonych w radosnej atmosferze 

oraz wszelkiej pomyślności  
i spełnienia marzeń  

w nadchodzącym Nowym Roku  
życzą 

Agnieszka Nikodem 
i Maria Warylewska  

Pracownicy Biura GUTW 

 
 



W dniach od 21 grudnia do 2 stycznia 

Biuro GUTW będzie nieczynne. 

Czwartek, 3 stycznia 2019 (aula) 
 godz. 15:30-17:00 

dr Sylwia Badowska 
Innowacje – czy to nas dotyczy? 
 godz. 17:10-18:10 

Spotkanie z Członkami Okręgowej Izby Radców Prawnych 
Senior jako właściciel. 

TERMIN:  
od 14 do 18 STYCZNIA 2019 
poniedziałek – czwartek 9:30-13:30, GODZ.: 

piątek 9:30-13:00 
    MIEJSCE:   

sala 45 w budynku przy ul. Bażyńskiego 1 A 

 

 

 

 

UWAGA!  
Osoby, które nie będą mogły w wyznaczonym czasie potwierdzić kontynuacji proszone 

są o przekazanie informacji do Biura GUTW o nieterminowym potwierdzeniu, 
najpóźniej w ostatnim dniu wyznaczonym na potwierdzenie kontynuacji. Osoby, które 

nie zgłoszą nieterminowego potwierdzenia, oraz nie potwierdzą kontynuacji 
w wyznaczonym czasie, zostaną skreślone z listy studentów. 

BIURO GUTW  

W NOWYM ROKU  

POTWIERDZENIE KONTYNUACJI 
na semestr letni 2018/2019 



 

7.01.2019 r., godz. 17:00 
Wydział Filologiczny UG,  aula 1.43 

 
Wykład: 

Obrzeża kina moralnego niepokoju 
wygłosi mgr Natalia Chojna 

 
Filmy: 

Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz? 
lub  Miś, Vabank 

 
 

Program Akademii Polskiego Filmu, semestr III 
Rok akademicki 2018/2019 

 
 

7.01.2019 
Obrzeża kina moralnego niepokoju 

mgr Natalia Chojna 
Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz? 

lub  Miś, Vabank 
 

14.01.2019 
Moralny niepokój w I połowie XX wieku 

mgr Grzegorz Fortuna 
Gorączka, Szpital Przemienienia 

 
21.01.2019 

Rozliczenie ze stalinizmem 
dr hab. Marcin Adamczak 

Dreszcze, Matka Królów lub Przesłuchanie 
 

28.01.2019 
Kino dziedzictwa – adaptacje Wajdy, cz. 2 

dr hab., Krzysztof Kornacki, prof.UG 
Ziemia obiecana 

 

 

AKADEMIA POLSKIEGO FILMU 



Serdecznie zapraszamy na międzysemestralne, 

dodatkowe zajęcia ze szkoły pleców . 

 

W zajęciach mogą wziąć udział zarówno Słuchacze Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku Uniwersytetu Gdańskiego jak i osoby nie będące 

słuchaczami naszego UTW. 

 

Szkoła pleców  

godz. 9:00, 10:00, 11:00 i 12:00 

Terminy:  

28 styczeń (poniedziałek),  

1 luty (piątek),  

4 luty (poniedziałek),  

11 luty (poniedziałek) 

 

Zajęcia odbywać się będą w sali nr 41, 

w budynku przy ul. Wita Stwosza 58. 

Czas trwania zajęć: 55 minut. 

 

Opłata za 4 spotkania wynosi 50 złotych (należy wpłacać u 

prowadzącego na zajęciach). 

 

Przed skorzystaniem z zajęć należy skontaktować się telefonicznie 

z prowadzącym zajęcia mgr Ignacym Hadałą w celu zapisania się 

i  ustalenia czy w grupie jest wolne miejsce.  

Numer telefonu do kontaktu 504-071-122. 

 

 

 
 

 

ZIMOWE ZAJĘCIA Z PANEM HADAŁĄ 



 

Konkurs kompozytorski na fanfarę wokalną 
 

Zapraszamy do udziału w konkursie na skomponowanie fanfary wokalnej  dla 
Uniwersytetu Gdańskiego. Celem konkursu jest powstanie utworu chóralnego 
o charakterze marszowo-fanfarowym, który będzie wykonywany przez Akademicki 
Chór Uniwersytetu Gdańskiego. Konkurs adresowany jest do kompozytorów bez 
ograniczenia wieku i narodowości. Utwór powinien być skomponowany na chór 
mieszany 4 głosowy – bez tekstu słownego o znaczeniu semantycznym (warstwa 
tekstowa sylabiczna asemantyczna), utrzymany w metrum parzystym, o charakterze 
dostojnego marsza. Czas trwania 20-30 sek. Wskazanym jest by forma umożliwiała 
dowolną ilość powtórzeń oraz zakończenie w dowolnym miejscu. 
 
Na konkurs mogą być zgłaszane tylko kompozycje wcześniej niepublikowane 
i niewykonywane, będące efektem indywidualnej pracy twórczej kompozytora, wolne 
od wad prawnych i nienaruszające praw osób trzecich. 
 
Organizator przewiduje jedną nagrodę finansową w wysokości 3000 PLN 
 
 
Organizatorem konkursu jest 
Akademickie Centrum Kultury ALTERNATOR 
Uniwersytet Gdański 
Ul. Wita Stwosza 58 p.109 
80-952 Gdańsk 
szczegóły i regulamin konkursu: 
https://www.facebook.com/events/997384893791961/ 
http://www.ack.ug.edu.pl/muzyka/konkurs-kompozytorski-na-utwor-choralny-
fanfare-wokalna/ 

KONKURS NA FANFARĘ WOKALNĄ 

https://www.facebook.com/events/997384893791961/
http://www.ack.ug.edu.pl/muzyka/konkurs-kompozytorski-na-utwor-choralny-fanfare-wokalna/
http://www.ack.ug.edu.pl/muzyka/konkurs-kompozytorski-na-utwor-choralny-fanfare-wokalna/


Seniorzy otrzymali swoje centrum 

Od blisko dwóch miesięcy w Gdańsku działa Centrum Pracy 

dla Seniorek i Seniorów. Mieszczący się przy al. 

Grunwaldzkiej 30/32 punkt zajmuje się aktywizacją 

zawodową, społeczną i kulturalną dojrzałych gdańszczan. To 

także tutaj już od nowego roku realizowany będzie program 

pilotażowy, którego celem będzie znalezienie atrakcyjnej 

pracy na pół etatu dla 100 osób pow. 60. roku życia. Z oferty 

może skorzystać każdy senior, a wszystkie usługi 

świadczone są bezpłatnie. 

O tym, że wiek to tylko liczba można się było przekonać 10 października w trakcie premierowej edycji 

Festiwalu Pracy i Aktywności Seniorów. Podczas wydarzenia zaprezentowano bogatą ofertę 

wystawienniczą i zainaugurowano powstanie pierwszego w Polsce Centrum Pracy dla Seniorek i 

Seniorów. Najnowsza inicjatywa Gdańskiego Urzędu Pracy powstała z myślą o aktywizacji zawodowej, 

społecznej i kulturalnej osób dojrzałych.  

- Chcemy, aby Centrum było przyjaznym i otwartym miejscem dla wszystkich seniorów. - zapewnia 

Roland Budnik, dyrektor Gdańskiego Urzędu Pracy. – Jednak żeby każdy czuł się tutaj dobrze, to nasza 

propozycja musi być naprawdę obszerna i atrakcyjna. Właśnie dlatego zbieramy dla seniorów 

informacje, o tym, co z ich perspektywy jest ważne i potrzebne. Podpowiadamy, gdzie można skorzystać 

z ciekawych zajęć ruchowych, posłuchać interesujących wykładów czy wziąć udział w warsztatach 

dedykowanych osobom starszym - dodaje. 

Działalność punktu w dużym stopniu skupia się także na aktywizacji 

zawodowej. W siedzibie Centrum, przy al. Grunwaldzkiej 30/32, na 

dojrzałych gdańszczan czeka czterech doświadczonych doradców, którzy 

w trakcie indywidualnych konsultacji pomagają w tworzeniu dokumentów 

aplikacyjnych, a także wspólnie przeszukują dostępne na miejscu oferty 

pracy. Najczęściej są to propozycje zatrudnienia w niepełny wymiarze czasu 

pracy, dostosowane do potrzeb i możliwości seniorów.  

- Choć osoby dojrzałe mają bardzo różne potrzeby zawodowe, to myślę, że jesteśmy w stanie sprostać im 

wszystkim. Do tej pory pozyskaliśmy do współpracy ponad 150 pracodawców, a także 362 wolne miejsca 

pracy – podsumowuje Krzysztof Kunicki, kierownik Centrum Pracy dla Seniorek i Seniorów – Oferty 

pochodzą praktycznie z każdej branży. Mamy propozycję dla szwaczek, pracowników pralni, nauczycieli, 

bibliotekarzy, księgowych czy pracowników biurowych  - wylicza. 

Ciekawą propozycją Centrum będzie także program pilotażowy. Ruszy on już w styczniu 2019 r. Jego 

cel jest prosty - znalezienie zatrudnienia dla 100 osób pow. 60 roku życia. W ramach projektu każdy 

senior otrzyma szereg atrakcyjnych dodatków, w tym bezpłatne przejazdy komunikacją miejską, 

darmowe bilety do kina lub teatru czy vouchery na zakupy. W planach przewidziane jest także 

możliwość bezpłatnego korzystania ze świadczeń medycznych. 

Więcej informacji o działalności Centrum Pracy dla Seniorek i Seniorów można uzyskać 

dzwoniąc na bezpłatną infolinię 0 800-125-155, odwiedzając punkt osobiście (czynne od pn. do 

pt. w godz.: 08:30-14:30) lub wchodząc na stronę internetową www.pracadlaseniorów.pl 

CENTRUM PRACY DLA SENIOREK I SENIORÓW 

http://www.pracadlaseniorów.pl/


 

Numer kontaktowy: 58 523 23 54; 

e-mail: trzeciwiek@ug.edu.pl  

strona internetowa: www.gutw.ug.edu.pl  

adres: ul. Bażyńskiego 1a (pokój 119, Piętro I), 80-309 Gdańsk. 

godziny otwarcia Biura: środa, czwartek: 10:00 - 14:00; 

pozostałe dni: 10:00 - 15:00. 

 

 PO ODBIÓR INDEKSU  
ZAPRASZAMY DO BIURA GUTW. 
 

OD 9 LISTOPADA br. 

zapraszamy po odbiór zwrotów do Kasy UG 
osoby, które złożyły wnioski o rezygnację z zajęć z zaznaczeniem opcji 

odbioru zwrotu w Kasie. 
Prosimy o zabranie dokumentu tożsamości! 

KASA: Rektorat -  III piętro, pok. 307, godz. 10:00-14:00 (pon.- pt.) 
 

BIURO GUTW 

ODBIÓR INDEKSÓW 

REZYGNACJE, ZWROTY  

mailto:trzeciwiek@ug.edu.pl
http://www.gutw.ug.edu.pl/

