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G
łów ną ini cja tor ką przed się wzię cia by ła prof. dr hab. 
Ha li na Pie ka rek -Jan kow ska, ów cze sna pro rek tor 
ds. kształ ce nia UG. w 2005 ro ku opie kę nad jed nost ką

ob ję ła prof. dr hab. An na Sza niaw ska, dzię ki któ rej idea
GUTw jesz cze sil niej za ko rze ni ła się w struk tu rze Uczel ni.
pod czas jej ka den cji do ży cia po wo ła no pierw szą fi lię GUTw,
znaj du ją cą się w Kar tu zach. w la tach 2008–2012 pro rek to rem
ds. kształ ce nia była prof. dr hab. Ma ria Men del. Był to czas
dy na micz ne go roz wo ju GUTw, o czym świad czy nie tyl ko ro -
sną ca licz ba słu cha czy, lecz tak że po wsta nie dwóch ko lej -
nych fi lii – w pel pli nie i prusz czu Gdań skim. Obec nie opie kę
nad GUTw spra wu je prof. UG, dr hab. An na Mach ni kow ska. 

słu cha czem GUTw mo że zo stać każ da oso ba w wie ku
doj rza łym, któ ra pra gnie po sze rzać wła sne umie jęt no ści 
i wie dzę. aby zo stać słu cha czem, wy star czy za pi sać się 
w cza sie spo tkań, któ re od by wa ją się dwa ra zy do ro ku. 
je dy nym ogra ni cze niem przy na bo rze jest licz ba wol nych
miejsc. podczas zapisów nie stosuje się kryterium wy kształ -
ce nia, wie ku czy ak tyw no ści za wo do wej, dla te go też prze -
dział wie ko wy słu cha czy jest bar dzo du ży. Obec nie naj młod -
szy student GUTw ma 36 lat, a naj star szy – 92 la ta.
słu cha cza mi są głów nie miesz kań cy Trój mia sta i oko licz -
nych miej sco wo ści.

pra ca mi GUTw kie ru je bez po śred nio Lu dwi ka Si kor ska,
któ ra od 2005 ro ku spra wu je funk cję peł no moc ni ka jM Rek -
to ra UG ds. Uni wer sy te tu Trze cie go wie ku. To ona co se -
mestr przy go to wu je ofer tę edu ka cyj ną, na któ rą skła da ją się
co ty go dnio we wy kła dy i pre lek cje z róż nych dzie dzin oraz
po nad 90 grup za jęć do dat ko wych (m.in. za ję cia ję zy ko we 
i ru cho we, warsz ta ty kom pu te ro we, psy cho lo gicz ne i pla -
stycz ne). wy so ki po ziom me ry to rycz ny za jęć za pew nia ją za -
an ga żo wa ni do ich pro wa dze nia pra cow ni cy na uko wi Uni -
wer sy te tu Gdań skie go oraz in nych trój miej skich uczel ni
wyż szych (zwłasz cza Gdań skie go Uni wer sy te tu Me dycz ne -
go i po li tech ni ki Gdań skiej).

Oprócz dzia łal no ści dy dak tycz nej GUTw an ga żu je się w do -
dat ko we przed się wzię cia. do naj waż niej szych z nich na le żą:  
• de ba ta „Akwi zy tor i ban kier – przy ja ciel czy wróg” (paź -

dzier nik 2009),

• de ba ta „Gdań ski senior mą drze go spo da ru je ener gią
elek trycz ną i ga zem” (maj 2010),

• VII Mię dzy na ro do wa Kon fe ren cja UTW „Uni wer sy te ty
Trze cie go Wie ku – spraw dzo ny spo sób na ak tyw ne ży -
cie se nio rów w XXI wie ku” (wrze sień 2010), 

• kam pa nia edu ka cyj na „Bądź świa do mym kon su men -
tem 60+” (li sto pad 2011),

• wy kła dy otwar te dla se nio rów Gdań ska współ or ga ni zo -
wa ne przez GUTw i Urząd Miej ski w Gdań sku w ra mach
ob cho dów Eu ro pej skie go Ro ku Ak tyw no ści Osób Star -
szych i So li dar no ści Mię dzy po ko le nio wej (sty czeń –
gru dzień 2012), 

• I Re gio nal na Kon fe ren cja Uni wer sy te tów Trze cie go
Wie ku Wo je wódz twa Po mor skie go pt. „Ak tyw ność –
de wi zą po mor skie go se nio ra” (wrze sień 2012),

• de ba ta „Roz wój twór czy osób 55+” (maj 2013).
słu cha cze GUTw bio rą rów nież udział w wy da rze niach

re kre acyj no -spor to wych (ta kich jak I Ogól no pol ski Marsz
Nor dic Wal king Stu den tów Uni wer sy te tów Trze cie go
Wie ku), kon kur sach oraz wy da rze niach kul tu ral nych, co uła -
twia im współ pra ca z Te atrem wy brze że i Fil har mo nią Bał tyc -
ką, któ re co mie siąc przy go to wu ją dla nich spe cjal ną ofer tę.  

GUTw sta le współ pra cu je z Gdań ską Ra dą ds. se nio rów,
któ rej człon kiem jest lu dwi ka si kor ska. Ra da zo sta ła po wo -
ła na w 2007 ro ku i jest or ga nem do rad czym pre zy den ta Mia -
sta Gdań ska w spra wach do ty czą cych osób star szych. dzię -
ki współ pra cy z Ra dą po wsta ła stro na in ter ne to wa cen trum
ak tyw no ści se nio rów, na któ rej umiesz cza ne są cie ka we
pro po zy cje dla se nio rów z na sze go mia sta.

Uni wer sy te to wi wspar cia udzie la ją: prof. UG, dr hab.
Jakub Ste li na, dzie kan wy dzia łu pra wa i ad mi ni stra cji, prof.
dr hab. Piotr Bo jar ski, dzie kan wy dzia łu Ma te ma ty ki, Fi zyki
i in for ma ty ki, prof. UG, dr hab. Be ata Pa stwa -Woj cie chow -
ska, dzie kan wy dzia łu na uk spo łecz nych, prof. UG, dr hab.
An drzej Cey no wa, dzie kan wy dzia łu Fi lo lo gicz ne go, dr Jan
Pa tok, dy rek tor stu dium wy cho wa nia Fi zycz ne go i spor tu,
mgr Mi chał Bie łusz ko, kie row nik aka de mic kie go cen trum
Kul tu ry UG „al ter na tor”, To wa rzy stwo Przy ja ciół Gdań ska
i inni.

Gdań ski Uni wer sy tet Trze cie go wie ku Uni wer sy te tu Gdań skie go roz po czął dzia łal ność uchwa łą se na tu Uni wer -
sy te tu Gdań skie go z dnia 3 li sto pa da 2004 ro ku ja ko jed nost ka ogól no uczel nia na. po wstał z my ślą o ak ty wi za -
cji in te lek tu al nej i spo łecz nej lu dzi bę dą cych w zło tym wie ku, po cho dzą cych z ob sza ru Trój mia sta i oko lic 
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GUTW wczoraj i dziś 

dYnamika roZWojU GdańskieGo UniWersYTeTU TrZecieGo WiekU
rok

akademicki 
Wykładowcy i prelegenci liczba wykładów 

i prelekcji
Zajęcia – liczba

godzin*
liczba słuchaczy GUTW (liczba słuchaczy w filiach GUTW)

profesorowie doktorzy magistrowie Gdańsk kartuzy Pruszcz Gd. Pelplin łącznie

2004/2005 7 8 6 29 464 470 - - - 470

2005/2006 11 10 10 27 945 735 - - - 735

2006/2007 13 12 19 51 2378 770 - - - 770

2007/2008 9 16 17 50 2525 800 50 200 - ok. 1050

2008/2009 17 10 26 52 2878 1250 70 220 180 ok. 1720

2009/2010 15 13 33 75 3033 1300 70 220 180 1770

2010/2011 16 12 35 84 3224 1300 80 210 190 1780

2011/2012 20 28 39 96 3328 1300 80 220 190 1790

2012/2013 15 20 37 101 3690 1400 80 220 190 1890

2013/2014 18 13 39 112 3351 1400 125 220 190 1935

* lektoraty, warsztaty, zajęcia ruchowe itp.
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Sza�now�ni�Pań�stwo,
Gdań�ski�Uni�wer�sy�tet�Trze�cie�go�Wie�ku�Uni�wer�sy�te�tu�Gdań�skie�go�wpi�su�je�się�
w�edu�ka�cyj�ną�mi�sję�na�szej�uczel�ni,�któ�ra�pro�mu�je�za�pi�sa�ną�w�de�kla�ra�cji�li�zboń�-
skiej�ideę�kształ�ce�nia�usta�wicz�ne�go�–�roz�wo�ju�przez�ca�łe�ży�cie.�Od�po�cząt�ku
po�wsta�nia� te�go� Uni�wer�sy�te�tu� go�rą�co� wspie�ra�łem� je�go� dzia�ła�nia,� gdyż� we
współ�cze�snym�spo�łe�czeń�stwie�wszel�kie�for�my�ak�ty�wi�za�cji�spo�łecz�nej�i�in�te�lek�-
tu�al�nej�osób�w�wie�ku�doj�rza�łym�są�nie�do�prze�ce�nie�nia.�Tym�bar�dziej�więc�cie�-
szy�tak�sze�ro�ka�ofer�ta�wy�kła�dów�i�warsz�ta�tów�przy�go�to�wa�na�dla�na�szych�Słu�-
cha�czy.� Mo�gą� oni� uczest�ni�czyć� w� za�ję�ciach� z� za�kre�su�me�dy�cy�ny,� hi�sto�rii,
li�te�ra�tu�ry,�astro�no�mii,�astro�fi�zy�ki,�oce�ano�gra�fii,�na�uk�spo�łecz�nych�i�psy�cho�lo�gii,
a�tak�że�w�warsz�ta�tach�ję�zy�ko�wych,�ar�ty�stycz�nych�i�spor�to�wych.�Wię�cej�–�sa�mi
pro�po�nu�ją�do�dat�ko�we�za�ję�cia,�a�to�z�za�kre�su�kul�tur�Wscho�du,�tai�-chi�czy�nor�-
dic�wal�king.�Ta�ka�otwar�tość�i�cią�gła�chęć�po�zna�wa�nia�„no�we�go”�jest�god�na
po�dzi�wu�i�nie�bez�przy�czy�ny�na�uczy�cie�le�aka�de�mic�cy�po�wta�rza�ją,�że�słu�cha�-
cze�uni�wer�sy�te�tów�trze�cie�go�wie�ku�by�wa�ją�naj�bar�dziej�do�cie�kli�wy�mi�i�uważ�ny�-
mi�stu�den�ta�mi.�
Z�oka�zji�dzie�się�cio�le�cia�dzia�łal�no�ści�Gdań�skie�go�Uni�wer�sy�te�tu�Trze�cie�go�Wie�-

ku�Uni�wer�sy�te�tu�Gdań�skie�go�ży�czę�wszyst�kim�Słu�cha�czom�dal�sze�go�uczest�-
nic�twa�we�wspól�no�cie�uni ver si tas stu dio rum,�speł�nia�nia�pa�sji�i�za�wią�zy�wa�nia
trwa�łych�wię�zi�z�na�szą�uczel�nią�oraz�no�wy�mi�przy�ja�ciół�mi.

Prof.�dr�hab.�Ber�nard�Lam�mek
Rek�tor�Uni�wer�sy�te�tu�Gdań�skie�go
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Ju�bi�le�usz�dzie�się�cio�le�cia�sta�no�wi�do�sko�na�łą�oka�zję�do�pod�kre�śle�nia�ro�li,
ja�ką�Gdań�ski�Uni�wer�sy�tet�Trze�cie�go�Wie�ku�od�gry�wa�w�struk�tu�rze�Uni�wer�sy�-
te�tu�Gdań�skie�go,�a�je�go�słu�cha�cze�–�w�śro�do�wi�sku�aka�de�mic�kim.�To�spo�-
łecz�no�-na�uko�we�przed�się�wzię�cie,�stwa�rza�jąc�wa�run�ki�do�roz�wi�ja�nia�przez
se�nio�rów�róż�no�rod�nych�za�in�te�re�so�wań,�wpi�su�je�się�w�mi�sję�kształ�ce�nia�usta�-
wicz�ne�go,�któ�rą�po�wi�nien�re�ali�zo�wać�współ�cze�sny�uni�wer�sy�tet.�Od�po�wia�-
da�ona�na�ak�tu�al�ne�po�trze�by�i�wy�zwa�nia,�ja�kie�sta�wia�ją�przed�na�mi�mię�dzy
in�ny�mi�de�mo�gra�fia,�go�spo�dar�ka�oraz�kul�tu�ra.�In�te�lek�tu�al�na�i�fi�zycz�na�ak�tyw�-
ność�czło�wie�ka�w�doj�rza�łym�wie�ku�nie�tyl�ko�sprzy�ja�utrzy�my�wa�niu�po�żą�da�-
nej,�in�dy�wi�du�al�nej�ja�ko�ści�ży�cia,�ale�tak�że�spra�wia,że�oso�ba�ta�ka�ma�ko�rzyst�-
ny�wpływ�na�oto�cze�nie,�któ�re�mo�że�ko�rzy�stać�z�jej�do�tych�cza�so�wych,�czę�sto
nie�oce�niazo�nych�do�świad�czeń,�a� tak�że�z� jej�no�wej�wie�dzy,�kom�pe�ten�cji�
i�umie�jęt�no�ści.�Po�gląd�ten�po�dzie�la�co�raz�wię�cej�miesz�kań�ców�Po�mo�rza,
co�znaj�du�je�po�twier�dze�nie�w�ro�sną�cej� licz�bie�ab�sol�wen�tów�Gdań�skie�go�
Uni�wer�sy�te�tu�Trze�cie�go�Wie�ku.�Wy�star�czy�wspo�mnieć,�że�w�po�cząt�kach�je�-
go�dzia�łal�no�ści�by�ło�ich�czte�ry�stu,�a�po�dzie�się�ciu�la�tach�licz�ba�ta�wzro�sła
do�ty�sią�ca�czte�ry�stu.�Po�nad�to,�ma�jąc�na�wzglę�dzie�po�trze�by�se�nio�rów�ca�łe�-
go�re�gio�nu,�otwar�te�zo�sta�ły�rów�nież�trzy�fi�lie�GUTW:�w�Kar�tu�zach,�Prusz�czu
Gdań�skim�oraz�Pel�pli�nie.�
In�ną�wy�róż�nia�ją�cą�ce�chą�Gdań�skie�go�Uni�wer�sy�te�tu�Trze�cie�go�Wie�ku�po�-

zo�sta�je�róż�no�rod�ność�ofer�ty�edu�ka�cyj�nej,�a�tak�że�współ�dzia�ła�nie�z�lo�kal�ny�-
mi�śro�do�wi�ska�mi�oraz�wie�lo�ma�in�sty�tu�cja�mi,�w�tym�z�sa�mo�rzą�dem.�Pod�kre�ślić�na�le�ży�też�wiel�kie,�bez�po�-
śred�nie� za�an�ga�żo�wa�nie� se�nio�rów� w� co�dzien�ne� funk�cjo�no�wa�nie� ich� uni�wer�sy�te�tu.� Do�brym� du�chem�
i�ko�or�dy�na�to�rem�te�go�pro�jek�tu�jest Pa�ni Lu dwi ka Si kor ska,�któ�rej�pa�sja�i�de�ter�mi�na�cja�przy�czy�ni�ły�się�do
ukształ�to�wa�nia�po�zy�cji�GUTW�nie�tyl�ko�ja�ko�no�wo�cze�snej�for�my�edu�ka�cji,�ale�rów�nież�ja�ko�jed�nej�z�re�pre�-
zen�ta�cyj�nych�czę�ści�Uni�wer�sy�te�tu�Gdań�skie�go.��������
Ma�jąc�po�wyż�sze�na�uwa�dze,�skła�dam�ca�łej�wspól�no�cie�Gdań�skie�go�Uni�wer�sy�te�tu�Trze�cie�go�Wie�ku:�słu�-

cha�czom,�na�uczy�cie�lom�i�pra�cow�ni�kom�ad�mi�ni�stra�cyj�nym,�ży�cze�nia�sa�tys�fak�cji,�ra�do�ści�i�nie�słab�ną�ce�go
za�pa�łu�w�roz�prze�strze�nia�niu�pięk�nej�idei�wie�lo�po�ko�le�nio�we�go�uni�wer�sy�te�tu.�Dzię�ku�ję�se�nio�rom�za�ich�udział
i�bez�cen�ny�wkład�w�kształ�to�wa�nie�spo�łecz�no�ści�aka�de�mic�kiej�i�za�pew�niam�Pań�stwa�o�swo�jej�życz�li�wo�ści
oraz�wspar�ciu�w�ko�lej�nych�la�tach.

Prof.�UG,�dr�hab.�Anna�Machnikowska
Prorektor�ds.�Kształcenia�UG
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J
a�ko�Pro�rek�tor�do�spraw
Kształ�ce�nia�bez�pośred�-
nią zna�jo�mość�ze�Słu�-

cha�cza�mi�Gdań�skie�go�Uni�-
wer�sy�te�tu�Trze�cie�go�Wie�ku
za�war�łam�pod�czas�in�au�gu�-
ra�cji� ro�ku� aka�de�mic�kie�go
2008–2009,�wy�gła�sza�jąc�wy�-
kład pt.�„Prze�strzeń� i�miej�-
sce”.� Spo�tka�nie� to� roz�po�-
czę�ło�dłu�gi�łań�cuch�ko�lej�nych,
za�wsze� ogrom�nie� mi�łych�

i�o�woc�nych,�spo�tkań,�a�by�ło�dla�mnie�szcze�gól�nie�zna�-
czą�ce�z�uwa�gi�na�do�świad�cze�nie�nie�za�po�mnia�nej�dys�-
ku�sji�to�wa�rzy�szą�cej�wy�kła�do�wi.�Sta�ła�się�ona�wy�mia�ną
sen�sów,�ja�kie�Słu�cha�cze�po�wią�za�li�z�po�ję�cia�mi�przed�sta�-
wio�ny�mi�w�ty�tu�le:�prze strzeń, miej sce.�Ze�swo�jej�ży�cio�-
wej�per�spek�ty�wy�o�miej�scu�mó�wi�li�głów�nie�przez�pry�zmat
ma�łej� oj�czy�zny,�miej�sca�umi�ło�wa�ne�go,� a� utra�co�ne�go;
choć�by�tu�ją�ce�go�w�ser�cach�bar�dziej�niż�w�fi�zycz�nej�rze�-
czy�wi�sto�ści,�ale�opi�sy�wa�ne�go�pre�cy�zyj�nie�i�przez�to�jed�-
no�znacz�nie�re�al�ne�go,�dla�mów�ców�wy�raź�nie�ist�nie�ją�ce�-
go.�Ra�czej�nie�zga�dza�li�się�z�li�stą�za�gro�żeń�do�ty�czą�cych
nie�bez�pie�czeń�stwa�za�ko�rze�nie�nia�(mię�dzy�in�ny�mi�lo�kal�-
na�i�zbio�ro�wa�kse�no�fo�bia,�pro�win�cjo�na�lizm),�któ�rą�wcze�-
śniej�przed�sta�wi�łam.�Z�za�par�tym�tchem�chło�nę�łam�emo�-
cjo�nal�ne,�ale�me�ry�to�rycz�ne�wy�po�wie�dzi,�któ�re�sta�wa�ły�się
fa�scy�nu�ją�cą�wy�mia�ną�bio�gra�ficz�nych�opo�wie�ści.�Uczy�-
łam�się�z�ży�cia�mo�ich�Słu�cha�czy,�czu�jąc,�że�wie�le�mam
jesz�cze�do�zro�bie�nia�w�sfe�rze�ba�dań�nad�związ�kiem�po�-
mię�dzy� pod�mio�tem� a�miej�scem...� Od� tam�te�go� cza�su�
w�roz�ma�itych�ze�spo�łach�zre�ali�zo�wa�łam�kil�ka�bio�gra�ficz�-
nych�ba�dań�w�tym�za�kre�sie,�mię�dzy�in�ny�mi�wśród�Słu�-
cha�czy�GUTW,�ana�li�zu�jąc�wraz�z�ni�mi�pro�blem�zbio�ro�wej,
lo�kal�nej�toż�sa�mo�ści�kon�stru�owa�nej�na�po�sta�wie�ko�lek�-
tyw�ne�go�pa�mię�ta�nia�i�za�po�mi�na�nia1.�
Przy�wo�ła�ne�tu�do�świad�cze�nie�mo�że�być�rów�nież�pew�-

ną�ilu�stra�cją�zna�ko�mi�tej�at�mos�fe�ry,�ja�ka�pa�nu�je�na�za�ję�-
ciach� na� GUTW.� To� ona� dyk�tu�je� na�zwę� do�mi�nu�ją�cej�
w�GUTW�me�to�dy�– zbio ro we do cie ka nie –�i�to�ona�roz�-
wie�wa�wszel�kie�wąt�pli�wo�ści�co�do�aka�de�mic�kie�go�cha�-
rak�te�ru�ofer�ty�dy�dak�tycz�nej,�ja�ką�pro�po�nu�je�ta�jed�nost�-
ka,�peł�no�praw�na�cząst�ka�Uni�wer�sy�te�tu�Gdań�skie�go.�
Szcze�gól�ną�tro�skę�o�ta�ką�wła�śnie�kon�dy�cję�GUTW�i�je�-

go�za�wsze�wy�so�ką,�uni�wer�sy�tec�ką�ja�kość,�wy�ka�zy�wa�ły
za�wsze�wła�dze�na�szej�Uczel�ni,�po�cząw�szy�od�nie�za�po�-
mnia�nej,�świę�tej�pa�mię�ci�Ini�cja�tor�ki�po�wsta�nia�tej�jed�nost�-
ki,�Pa�ni�Pro fe sor Ha li ny Pie ka rek -Jan kow skiej.�Przez

wie�le�lat,�rów�nież�w�ra�mach�mo�jej�ka�den�cji,�czu�wa�ły�nad
tym�Pa�nie�z�Dzia�łu�Kształ�ce�nia�UG,�je�go�kie�row�nicz�ka�
An na Kie trys -Tusk oraz�za�stęp�ca�kie�row�ni�ka�Da nu ta Ka -

ra sek.�Współ�pra�cę�z�ni�mi�wspo�mi�nam�z�ogrom�ną�przy�-
jem�no�ścią!�W�tych�„mo�ich”�cza�sach�naj�waż�niej�szą�jed�-
nak�ro�lę�w�czu�wa�niu�nad�GUTW�od�gry�wa�ła�wspa�nia�ła
Opie�kun�ka�tej�jed�nost�ki,�Pa�ni Lu dwi ka Si kor ska.�Ja�ko�–
od�wie�lu�lat�–�Peł�no�moc�nik�JM�Rek�to�ra�UG�ds.�GUTW
peł�ni�ła�tę�funk�cję�rów�nież�w�cza�sie�ka�den�cji�2008–2012,
w�cza�sie�któ�rej�czer�pa�łam�wie�le�ra�do�ści�z�bli�skiej�z�Nią
współ�pra�cy.�To�wa�rzy�szy�łam�wów�czas�or�ga�ni�za�cji�wie�lu
przed�się�wzięć,�któ�re�Pa�ni�Lu�dwi�ka�śmia�ło�po�dej�mo�wa�-
ła,� świa�do�ma�za�pew�ne�za�rów�no�po�ten�cja�łu,� ja�kim�był�
i�jest�GUTW�UG,�jak�i�wła�snych,�świet�nie�już�wte�dy�roz�wi�-
nię�tych,�kom�pe�ten�cji.�Wśród�tych�przed�się�wzięć�moż�na
wska�zać�dwie�ini�cja�ty�wy,�wy�róż�nia�ją�ce�się�swo�im�zna�cze�-
niem�dla�śro�do�wisk�zaj�mu�ją�cych�się�kształ�ce�niem�se�nio�-
rów�oraz…�or�ga�ni�za�cyj�nym�roz�ma�chem,�za�któ�ry�w�peł�ni
od�po�wia�da�Pa�ni�Lu�dwi�ka�Si�kor�ska.�Cho�dzi�tu�o�VII�Mię�-
dzy�na�ro�do�wą�Kon�fe�ren�cję�Uni�wer�sy�te�tów�Trze�cie�go�Wie�-
ku�„Uni�wer�sy�te�ty�Trze�cie�go�Wie�ku�–�spraw�dzo�ny�spo�sób
na�ak�tyw�ne�ży�cie�se�nio�rów�w�XXI�wie�ku”�któ�ra�od�by�ła�się
w�dniach�1–4�wrze�śnia�2010�ro�ku.�W�licz�nym�gro�nie�jej
uczest�ni�ków�istot�nym�gło�sem�w�de�ba�tach�za�zna�czy�li�się
po�li�ty�cy�dzia�ła�ją�cy�na�szcze�blu�kra�jo�wym�i�lo�kal�nym�(po�-
sło�wie�i�se�na�to�ro�wie,�przed�sta�wi�cie�le�władz�mia�sta�i�re�-
gio�nu)�oraz�przed�sta�wi�cie�le�pol�skiej�na�uki�(mię�dzy�in�ny�-
mi�pro�rek�tor�Uni�wer�sy�te�tu�Ja�giel�loń�skie�go prof. An drzej

Ma nia).�Ich�wy�stą�pie�nia�by�ły�–�jak�pa�mię�tam�–�kry�tycz�ne,
acz�kol�wiek�bar�dzo�bu�du�ją�ce�i�wszy�scy�mie�li�śmy�po�czu�-
cie,�że�dzię�ki�nim�otrzy�ma�li�śmy�wiatr�w�skrzy�dła,�wiatr,�na
któ�rym�moż�na�by�ło�po�kon�fe�ren�cji�kształ�to�wać�no�we,�co�-
raz�bar�dziej�przy�ja�zne�lu�dziom�ob�li�cze�uczel�ni�otwar�tych
na� „trze�ci�wiek”.�Dru�gim� istot�nym�wy�da�rze�niem,� ja�kie�
z�przy�jem�no�ścią�wy�ła�niam�te�raz�ze�swo�ich�wspo�mnień,
by�ło�spo�tka�nie�z�pre�zy�den�tem�RP�Bro ni sła wem Ko mo -

row skim,�któ�re�od�by�ło�się�25�li�sto�pa�da�2010�ro�ku.�Sa�la
wy�peł�nio�na�po�brze�gi�i�nie�zwy�kle�traf�ne�–�w�kon�tek�ście
ak�tu�al�nej�sy�tu�acji�w�Pol�sce�i�na�świe�cie�–�śmia�łe�py�ta�nia,
zdra�dza�ją�ce�wy�so�ki�po�ziom�oby�wa�tel�skie�go�za�an�ga�żo�-
wa�nia�Słu�cha�czy�GUTW.�Nie�by�ło�wąt�pli�wo�ści�–�nie�źle
kształ�ci�my�w�tym�Uni�wer�sy�te�cie!�
Za�okres�mo�jej�pro�rek�tor�skiej�współ�pra�cy�ze�Słu�cha�-

cza�mi� GUTW� i� Oso�ba�mi,� któ�re� w� la�tach� 2008–2012
nada�wa�ły� kształt� tej� uni�ka�to�wej� jed�no�st�ce,� z� Pa�nią�
Lu�dwi�ką�Si�kor�ską�na�cze�le,�wszyst�kim�ser�decz�nie�dzię�-
ku�ję;�by�ło�to�dla�mnie�nie�zwy�kle�ubo�ga�ca�ją�ce�do�świad�-
cze�nie�i�czas�nie�za�po�mnia�ny,�do�bry!

Prof.�dr�hab.�Maria�Mendel

1 Tożsamość�gdańszczan.�Budowanie�na�(nie)pamięci, Maria Mendel i alicja Zbierzchowska (red.), wydawnictwo Uniwersytetu
Gdańskiego, Gdańsk 2010.
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w
okre�sie�od�wrze�-

śnia�2005� ro�ku�do
koń�ca�sierp�nia�2008

ro�ku�mia�łam�za�szczyt�peł�nić
funk�cję�Pro�rek�to�ra�ds.�Kształ�-
ce�nia Uni�wer�sy�te�tu� Gdań�-
skie�go.� Swo�je� obo�wiąz�ki
pod�ję�łam�bez�po�śred�nio�po
Pa�ni�prof. dr hab. Ha li nie

Pie ka rek -Jan kow skiej,�któ�ra
utwo�rzy�ła�na�na�szej�uczel�ni
Uni�wer�sy�tet�Trze�cie�go�Wie�-
ku.� Z� za�ło�że�nia� stu�dia� te

prze�zna�czo�ne�by�ły�(i�są)�dla�wszyst�kich�chęt�nych,�któ�rzy
we�szli�w�wiek�doj�rza�ły�i�pra�gną�po�sze�rzyć�swo�ją�wie�dzę
i�umie�jęt�no�ści.�Z�dru�giej�stro�ny�waż�ne�by�ło�stwo�rze�nie
fo�rum,�na�któ�rym�pra�cow�ni�cy�uczel�ni�mo�gli�by�po�dzie�lić
się�naj�now�szy�mi�osią�gnię�cia�mi�na�uki�ze�star�szy�mi�stu�-
den�ta�mi.�
Kon�takt�ze�słu�cha�cza�mi�Uni�wer�sy�te�tu�Trze�cie�go�Wie�-

ku�za�wsze�był�dla�mnie�du�żym�prze�ży�ciem.�Uczest�ni�czy�li
oni�w�każ�dym�spo�tka�niu,�za�wsze�wszy�scy�bra�li�udział�
w�wy�kła�dach;�by�li�i�słu�cha�li.�Gdy�by�ły�or�ga�ni�zo�wa�ne�za�-
ję�cia�prak�tycz�ne,�za�wsze�wszy�scy�w�nich�uczest�ni�czy�li.
Bar�dzo� żąd�ni� wie�dzy,� na�by�cia� no�wych� umie�jęt�no�ści�
i�chę�ci�prze�ży�cia�cze�goś,�co�da�je�wie�dza�i�moż�li�wość
ob�co�wa�nia�z�ka�drą�na�uko�wą�uczel�ni.�Za�wsze�czyn�ni�i�za�-
in�te�re�so�wa�ni�te�ma�tem.�Lep�szych�stu�den�tów�ze�świecz�-
ką�by�szu�kać.
Wy�so�ki�po�ziom�pro�wa�dzo�nych�za�jęć,�bar�dzo�do�bre

wa�run�ki�lo�ka�lo�we�i�za�ple�cze�tech�nicz�ne�(w�tym�cza�sie

więk�szość�za�jęć�od�by�wa�ła�się�na�Wy�dzia�le�Pra�wa�i�Ad�-
mi�ni�stra�cji� dzię�ki� uprzej�mo�ści� ów�cze�sne�go�dzie�ka�na,
Pa�na�prof. dr. hab. Ja ro sła wa Wa ry lew skie go)�po�wo�-
do�wa�ły,�że�licz�ba�stu�den�tów�z�ro�ku�na�rok�szyb�ko�się
zwięk�sza�ła.�W�cią�gu�tych�trzech�lat�wzro�sła�z�kil�ku�dzie�-
się�ciu�do�kil�ku�set�osób.�Du�ży�udział�w�tym�fe�no�me�nie
mie�li�pra�cow�ni�cy�uczel�ni.�Nie�pa�mię�tam,�że�by�zda�rzył�się
przy�pa�dek,�aby�któ�ryś�z�pra�cow�ni�ków�uni�wer�sy�te�tu�od�-
mó�wił�prze�pro�wa�dze�nia�wy�kła�du�czy�in�nych�za�jęć�ze�stu�-
den�ta�mi.�Pra�cow�ni�cy�Dzia�łu�Kształ�ce�nia�za�wsze�sta�ra�li
się�po�móc�na�szym�stu�den�tom.�
Pa�trząc�na�nasz�suk�ces�i�idąc�na�szym�śla�dem,�za�czę�-

to�two�rzyć�uni�wer�sy�te�ty�trze�cie�go�wie�ku�w�in�nych�mia�-
stach.�Chęt�nie�po�ma�ga�li�śmy,�choć�za�wsze�Uni�wer�sy�tet
Gdań�ski� był� tym,� od� któ�re�go� wszyst�ko� się� za�czę�ło.�
W�tym�cza�sie�jed�ną�ze�stu�den�tek�Uni�wer�sy�te�tu�Trze�cie�-
go�Wie�ku�by�ła�Pa�ni Lu dwi ka Si kor ska –�dzi�siaj�oso�ba,
bez�któ�rej�nie�wy�obra�ża�my�so�bie�funk�cjo�no�wa�nia�tych
stu�diów.�Pa�mię�tam�stu�den�ta,�któ�re�mu�w�ży�ciu�tak�się�uło�-
ży�ło,�że�sam�nie�mógł�skoń�czyć�stu�diów,�a�Je�go�cór�ka�by�-
ła�le�ka�rzem.�Ten�Pan�po�skoń�cze�niu�na�szych�stu�diów�trze�-
cie�go�wie�ku�po�pro�sił�o�spe�cjal�ny� list�do�cór�ki.�Bar�dzo
pra�gnął,�że�by�ona�rów�nież�by�ła�z�Nie�go�dum�na.�Ten�okres
na�uczył�nas,�jak�bar�dzo�żąd�na�wie�dzy�jest�ta�gru�pa�wie�-
ko�wa,�o�któ�rej�za�po�mi�na�się�w�in�nych�oko�licz�no�ściach.
My�ślę,�że�przyj�dzie�mo�ment,�gdy�sa�ma�za�pi�szę�się�na�stu�-
dia�trze�cie�go�wie�ku,�do�łą�czę�do�gro�na�słu�cha�czy�i�bę�dę
mo�gła�po�sze�rzyć�swo�ją�wie�dzę�i�umie�jęt�no�ści�o�rze�czy,
na�któ�re�ni�gdy�wcze�śniej�nie�mia�łam�cza�su.�
Za�rów�no�or�ga�ni�za�to�rom�stu�diów,�jak�i�ich�słu�cha�czom

ży�czę�sa�mych�suk�ce�sów!

Prof.�dr�hab.�Anna�Szaniawska
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Od�wie�lu�już�lat�Wy�dział�Pra�wa�i�Ad�mi�ni�stra�cji�Uni�wer�sy�te�tu�Gdań�skie�go�go�ści�w�swych�pro�gach
słu�cha�czy�Gdań�skie�go�Uni�wer�sy�te�tu�Trze�cie�go�Wie�ku.�W�każ�dą�śro�dę�sa�le�dy�dak�tycz�ne�za�peł�-
nia�ją�się�oso�ba�mi�pra�gną�cy�mi�po�głę�biać�swo�ją�wie�dzę�i�za�spa�ka�jać�na�tu�ral�ną�cie�ka�wość�świa�ta,
a�nie�rzad�ko�tak�że�–�roz�wi�jać�swe�za�in�te�re�so�wa�nia�na�uko�we�i�zdol�no�ści�ar�ty�stycz�ne.�Du�ża�po�pu�-
lar�ność,�ja�ką�cie�szą�się�za�ję�cia�w�ra�mach�Uni�wer�sy�te�tu�Trze�cie�go�Wie�ku�(cze�go�do�wo�dzi�choć�-
by�nie�zwy�kła,�nie�spo�ty�ka�na�gdzie�in�dziej�fre�kwen�cja)�spra�wia�wiel�ką�sa�tys�fak�cję�wszyst�kim�tym,
któ�rzy�są�w�mniej�szym�bądź�więk�szym�stop�niu�za�an�ga�żo�wa�ni�w�to�szla�chet�ne�dzie�ło.�Cie�szę�się,
że�tak�że�i�my,�pra�cow�ni�cy�i�stu�den�ci�Wy�dzia�łu�Pra�wa�i�Ad�mi�ni�stra�cji,�ma�my�swój�wkład�w�to�przed�-
się�wzię�cie.�
Ko�rzy�sta�jąc� z� oka�zji,� ja�ką� sta�no�wi� ju�bi�le�usz� dzie�się�cio�le�cia�Uni�wer�sy�te�tu� Trze�cie�go�Wie�ku�

na�na�szej�uczel�ni,�pra�gnę�wszyst�kim�słu�cha�czom�po�dzię�ko�wać,�że�wy�bra�li�wła�śnie�Uni�wer�sy�tet
Gdań�ski�ja�ko�miej�sce�re�ali�za�cji�swych�pa�sji.�Ży�czę�im�wie�lu�suk�ce�sów�i�za�do�wo�le�nia�z�tej�for�my
ak�tyw�no�ści,�w�któ�rą�z�ta�kim�en�tu�zja�zmem�się�za�an�ga�żo�wa�li.�My�ślę,�że�wiel�ki�suk�ces�te�go�dzie�ła
nie�był�by�moż�li�wy�bez�życz�li�wo�ści,�wspar�cia�i�ofiar�no�ści�Pa�ni Lu dwi ki Si kor skiej,�któ�rej�w�tym
miej�scu�na�le�żą�się�sło�wa�po�dzię�ko�wa�nia�i�wdzięcz�no�ści.�
Jak�wcze�śniej�wspo�mnia�łem,�Wy�dział�Pra�wa�i�Ad�mi�ni�stra�cji�Uni�wer�sy�te�tu�Gdań�skie�go�czyn�nie

wspie�ra�ideę�Uni�wer�sy�te�tu�Trze�cie�go�Wie�ku.�De�kla�ru�ję�w�tym�miej�scu�dal�szą�nie�usta�ją�cą�przy�-
chyl�ność�władz�Wy�dzia�łu�dla�tej�ini�cja�ty�wy.

Prof.�UG,�dr�hab.�Ja�kub�Ste�li�na
Dzie�kan�Wy�dzia�łu�Pra�wa�i�Ad�mi�ni�stra�cji�UG

Gdań�ski�Uni�wer�sy�tet�Trze�cie�go�Wie�ku�to�na�zwa�z�jed�nej�stro�ny�jed�no�znacz�na,�do�sko�na�le�iden�-
ty�fi�ku�ją�ca� i� w� pew�nym� sen�sie� –� sys�te�mo�wa,� z� dru�giej� stro�ny� –� tro�chę�my�lą�ca,� je�że�li� nie�
ko�ja�rzyć�jej�bez�po�śred�nio�z�Uni�wer�sy�te�tem�Gdań�skim.�To�waż�ne,�po�nie�waż�GUTW,�z�mo�jej�per�-
spek�ty�wy,�jest�in�te�gral�ną�czę�ścią�UG�po�dob�nie�jak�wy�dzia�ły�i�do�nich�naj�bar�dziej�jest�po�dob�-
ny.�Uni�wer�sy�tet�Trze�cie�go�Wie�ku�ma�swo�ich�stu�den�tów,�swo�ich�wy�kła�dow�ców,�ma�na�wet�swo�-
je�go�dzie�ka�na�w�oso�bie�Pa�ni�Lu dwi ki Si kor skiej,�ofi�cjal�nie�Peł�no�moc�ni�ka�Rek�to�ra�ds.�GUTW.
Dzię�ki�za�an�ga�żo�wa�niu�bar�dzo�wie�lu�osób�i�pra�wi�dło�we�mu�ro�zu�mie�niu�przez�nich�funk�cji�i�mi�-

sji�UG,�w�tym�JM�Rek�to�ra,�pro�rek�to�rów,�dzie�ka�nów,�na�uczy�cie�li�aka�de�mic�kich�i�po�zo�sta�łych
pra�cow�ni�ków,�mo�że�my�w�tym�ro�ku�świę�to�wać�dzie�się�cio�le�cie�te�go,�re�ali�zo�wa�ne�go�z�du�żym
suk�ce�sem,�pro�jek�tu.�Nie�znam�do�kład�nych�da�nych�sta�ty�stycz�nych,�nie�mu�szę�ich�znać,�by�wie�-
dzieć,�że�te�dziesięć�lat�to�ty�sią�ce�wdzięcz�nych�stu�den�tów,�set�ki�bar�dzo�do�brych�wy�kła�dów�
i�dzie�siąt�ki�usa�tys�fak�cjo�no�wa�nych�wy�kła�dow�ców.
Mia�łem�to�nie�wąt�pli�we�szczę�ście,�iż�w�za�sa�dzie�od�po�cząt�ku�ist�nie�nia�GUTW,�nie�z�wy�bo�ru

i�wła�snej�za�słu�gi,�lecz�je�dy�nie�z�ty�tu�łu�peł�nio�nej�funk�cji,�mo�głem�w�re�ali�zo�wa�niu�te�go�przed�się�-
wzię�cia�po�ma�gać,�głów�nie�przez�po�dej�mo�wa�nie�de�cy�zji�o�udo�stęp�nia�niu�sal�wy�kła�do�wych,�
in�nych�po�miesz�czeń�dy�dak�tycz�nych�i�sprzę�tu�na�Wy�dzia�le�Pra�wa�i�Ad�mi�ni�stra�cji.�W�kon�se�kwen�-
cji,�gdy�na�ko�ry�ta�rzach�spo�ty�ka�łem�wie�lu�stu�den�tów�o�śred�niej�wie�ku�wyż�szej�od�roz�po�czy�na�-
ją�cych�stu�dia�ma�tu�rzy�stów,�wie�dzia�łem,�że�to�mu�si�być�śro�da,�dzień,�w�któ�rym�po�po�łu�dnia�
na�Wy�dzia�le�na�le�ża�ły�do�„stu�den�tów�trze�cie�go�wie�ku”.

Oso�bi�ście�ni�gdy�nie�mia�łem�wąt�pli�wo�ści�co�do�sen�su�i�po�trze�by�tej�ini�cja�ty�wy,�ale�gdy�by�ktoś�je�miał,�to�po�wi�nien
choć�raz�wziąć�udział�w�wy�kła�dzie�na�GUTW.�Ty�lu�au�ten�tycz�nie�za�in�te�re�so�wa�nych�i�za�an�ga�żo�wa�nych�stu�den�tów,
uśmiech�nię�tych�i�szczę�śli�wych,�do�ostat�nie�go�miej�sca�wy�peł�nia�ją�cych�na�wet�naj�więk�sze�au�le,�na�praw�dę�cięż�ko�zna�-
leźć�na�„in�nych�wy�dzia�łach”.
Mia�łem�też�ten�przy�wi�lej,�iż�sam�wy�kła�dy�ta�kie�pro�wa�dzi�łem.�W�mo�im,�prze�szło�dwu�dzie�sto�pię�cio�let�nim�do�świad�-

cze�niu�aka�de�mic�kim,�by�ły�to�jed�ne�z�naj�lep�szych�chwil,�któ�rych�ni�gdy�nie�za�po�mnę.�Nie�wiem,�czy�okla�ski,�któ�rych
do�świad�cza�łem�za�wsze�na�za�koń�cze�nie�wy�kła�du,�to�zwy�cza�jo�wa�na�GUTW�kur�tu�azja,�czy�po�pro�stu�po�dzię�ko�wa�nie
za�do�bry�wy�kład�(co�prze�cież�nie�jest�ta�kie�znów�czę�ste),�w�każ�dym�ra�zie�każ�dy�ta�ki�wy�kład�był�jak�łyk�orzeź�wia�ją�cej
wo�dy:�nada�wał�sens�mo�jej�pra�cy�dy�dak�tycz�nej�i�do�da�wał�si�ły�do�pro�wa�dze�nia�in�nych�za�jęć.
Z�oka�zji�ju�bi�le�uszu�Gdań�skie�mu�Uni�wer�sy�te�to�wi�Trze�cie�go�Wie�ku�ży�czę�co�naj�mniej�„100�lat”,�a�so�bie�–�szan�sy,�

by�kie�dyś�jesz�cze,�ja�ko�wy�kła�dow�ca�lub�stu�dent�na�wet,�do�łą�czyć�do�spo�łecz�no�ści�aka�de�mic�kiej�te�go�Uni�wer�sy�te�tu.

Prof.�zw.�dr�hab.�Ja�ro�sław�Wa�ry�lew�ski
Kie�row�nik�Ka�te�dry�Pra�wa�Kar�ne�go�

Ma�te�rial�ne�go�i�Kry�mi�no�lo�gii
Wy�dział�Pra�wa�i�Ad�mi�ni�stra�cji�UG

Dzie�kan�WPiA�w�la�tach�2004–2012



m
o�ja� przy�go�da� z� Gdań�skim� Uni�wer�sy�te�tem
Trze�cie�go�Wie�ku�za�czę�ła�się�od�nie�po�zor�ne�-
go�przy�pad�ku.�O�po�wo�ła�niu�UTW�na�Uni�wer�-

sy�te�cie Gdań�skim� do�wie�dzia�łam� się� z� me�diów�
i�od�ra�zu�po�czu�łam,�że�jest�to�pro�po�zy�cja�dla�mnie.
Wła�śnie�za�koń�czy�łam�ak�tyw�ność�za�wo�do�wą,�cór�ki
roz�po�czę�ły�sa�mo�dziel�ne�ży�cie,�a�ja�po�trze�bo�wa�łam
za�ję�cia,� któ�re� po�zwo�li�ło�by� mi� wy�ko�rzy�stać� czas�
i�ener�gię.

Przez� rok�pil�nie�uczęsz�cza�łam�na�za�ję�cia� ja�ko
słu�chacz�ka,�gdy�od�władz�uczel�ni�otrzy�ma�łam�pro�-
po�zy�cję,�by�za�jąć�się�ko�or�dy�na�cją�GUTW.�Chęt�nie
przy�ję�łam�pro�po�zy�cję,�choć�oba�wia�łam�się,�że�po�-

cząt�ki�nie�bę�dą�ła�twe.�W�pierw�szym�okre�sie�bar�dzo
po�mo�gły� mi� roz�mo�wy� ze� słu�cha�cza�mi,� życz�li�wi�
lu�dzie�i�za�an�ga�żo�wa�nie�władz�uczel�ni,�któ�re�na�dal
da�rzą�GUTW�ogrom�ną�sym�pa�tią�i�wspar�ciem.�

Dziś�wiem,�że�przy�pa�dek,�któ�ry�dzie�sięć�lat�te�mu
skie�ro�wał�mo�je�kro�ki�na�GUTW,�na�do�bre�od�mie�nił
mo�je�ży�cie.�Cie�szy�mnie,�gdy�sły�szę,�że�w�po�dob�ny
spo�sób�zmie�nia�się�ży�cie�na�szych�słu�cha�czy,�któ�rzy
w�Gdań�skim�Uni�wer�sy�te�cie�Trze�cie�go�Wie�ku�od�naj�du�-
ją�nie�tyl�ko�spo�sób�na�za�spo�ko�je�nie�gło�du�wie�dzy,�lecz
tak�że�przy�jaź�nie�i�mo�ty�wa�cję�do�dal�szych�dzia�łań.�

Lu�dzie�czę�sto�py�ta�ją,�co�jest�pod�sta�wą�po�wo�-
dze�nia� pro�wa�dzo�ne�go� prze�ze�mnie�Uni�wer�sy�te�tu
Trze�cie�go�Wie�ku.�Zwy�kle�od�po�wia�dam,�że�klu�czem
do�suk�ce�su�są�zna�ko�mi�ci�i�spraw�dze�ni�wy�kła�dow�-
cy,�bo�ga�ta�i�zróż�ni�co�wa�na�ofer�ta�edu�ka�cyj�na�oraz
umie�jęt�ność�wsłu�cha�nia�się�w�po�trze�by�se�nio�rów,
choć�oczy�wi�ście�nie�da�się�za�do�wo�lić�wszyst�kich,
wszak�na�si�słu�cha�cze,�któ�rych�sta�le�przy�by�wa,�są
gru�pą�nie�po�wta�rzal�ną�i�nie�sa�mo�wi�cie�zróż�ni�co�wa�-
ną.�Więk�szość�z�nich�znam�z�wi�dze�nia,�wie�lu�ko�ja�-
rzę�z�na�zwi�ska,�a�z�nie�któ�ry�mi�znam�się�oso�bi�ście.
Ich�hi�sto�rie�i�po�zy�tyw�ne�emo�cje�pły�ną�ce�z�uczest�-
nic�twa�w�za�ję�ciach�GUTW�są�dla�mnie�naj�lep�szą�
i�nie�usta�ją�cą�mo�ty�wa�cją�do�dal�szej�pra�cy.

Jubileusz X-lecia GdańskieGo UniWersYTeTU TrZecieGo WiekU g a z e t a  U N I W e R S Y t e C K a w y d a n i e  s p e c j a l n e 7

Kierownictwo i koordynacja wewnętrzna GUTW 

„Przypadków�nie�ma.�
To,�co�jawi�się�nam�jako�ślepy�traf,�
pochodzi�właśnie�z�najgłębszych�źródeł.”

Friedrich schiller

agnieszka nikodem Barbara madany

koordYnacja WeWnęTrZna GUTW

Lu�dwi�ka�Si�kor�ska
Peł�no�moc�nik�JM�Rek�to�ra�UG�ds.�GUTW

lu dwi ka si kor ska
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sPis wykładowców

ProfesoroWie:
1.  prof. dr hab. Bachórz józef
2.  dr hab. med. Bakuła stanisław, prof.

nadzw.
3.  dr hab. med. Bączek Tomasz, prof.

nadzw.
4.  prof. dr hab. Bolałek jerzy
5.  prof. UG, dr hab. Borman andrzej
6.  prof. dr hab. Borzyszkowski józef
7.  prof. dr hab. Brodecki Zdzisław
8.  prof. dr hab. Brycz Hanna
9.  dr hab. med. Bryl ewa, prof. nadzw.

10. prof. UG, dr hab. Ceynowa andrzej
11. prof. UG, dr hab. Chwin stefan 
12. prof. dr hab. Cyberski jerzy
13. prof. dr hab. Cygler Bogusław
14. prof. UG, dr hab. Data jan
15. prof. dr hab. Dziemidok Bohdan
16. prof. dr hab. Fedorowicz stanisław
17. prof. UG, dr hab. Górka Bogusław
18. prof. UG, dr hab. Harciarek Michał
19. prof. dr hab. med. Hellmann andrzej
20. prof. pG, dr hab. Jankowski Robert
21. prof. dr hab. Januszajtis andrzej
22. dr hab. med. Jassem ewa, prof.

nadzw.
23. prof. dr hab. Kaczorowski Tadeusz
24. prof. dr hab. Kadulska irena
25. prof. UG, dr hab. Koncewicz Tomasz
26. prof. UG, dr hab. Kowalik Krzysztof
27. prof. dr hab. Kowalski andrzej
28. prof. UG, dr hab. inż. Królicka

aleksandra
29. prof. dr hab. Książek-Czermińska

Małgorzata
30. prof. UG, dr hab. Kwiatkowski Marek
31. prof. dr hab. Kwiek piotr
32. dr hab. Lebiedzińska anna, prof. nadzw.
33. prof. dr hab. med. Limon janusz
34. prof. dr hab. Linkner Tadeusz
35. prof. dr hab. Mendel Maria
36. prof. dr hab. Miętus Mirosław
37. prof. UMK, dr hab. Mikołajewski

Maciej
38. prof. UG, dr hab. Milewska-Stawiany

Małgorzata
39. prof. dr hab. Mojski józef edward
40. prof. dr hab. med. Narkiewicz

Krzysztof
41. prof. dr hab. med. Narożny waldemar
42. prof. dr hab. Nawrocka ewa
43. prof. dr hab. inż. Niedźwiedzki Maciej

jan
44. prof. dr hab. med. Nowicki Roman
45. dr hab. med. Nyka walenty, prof. nadzw.
46. prof. dr hab. Ochocka Renata jadwiga
47. prof. UG, dr hab. Olszewski Henryk  
48. prof. UG, dr hab. Owczarski wojciech
49. prof. dr hab. Palmowski Tadeusz
50. prof. UG, dr hab. Patalon Mirosław
51. prof. dr hab. Piekarek-Jankowska

Halina
52. prof. dr hab. Piskozub andrzej
53. prof. dr hab. Pliński Marcin
54. prof. dr hab. med. Raczyńska Krystyna
55. prof. dr hab. med. Rogowski jan
56. prof. UG, dr hab. Rutkowski piotr
57. prof. UG, dr hab. Samp jerzy  
58. prof. UG, dr hab. Sapota Mariusz
59. prof. UG, dr hab. Sęktas Marian
60. prof. UG, dr hab. Sikorski jerzy
61. prof. UG, dr hab. Skóra Krzysztof

62. prof. dr hab. med. Słomiński jan
Marek

63. prof. dr hab. med. Studniarek Michał
64. ks. prof. UG, dr hab. Szamocki

Grzegorz
65. prof. dr hab. Szaniawska anna
66. prof. dr hab. Szlachetko dariusz
67. prof. dr hab. Szmeja józef
68. prof. dr hab. Śliwiński Błażej
69. dr hab. med. Trzonkowski piotr, prof.

nadzw.
70. prof. dr hab. Warylewski jarosław
71. prof. dr hab. Węgrzyn Grzegorz
72. prof. UG, dr hab. Włodarski józef arno
73. prof. dr hab. inż. Wolny andrzej
74. prof. dr hab. Zajadło jerzy
75. prof. dr hab. Zbierski andrzej
76. prof. UG, dr hab. Zeidler Kamil
77. prof. UG, dr hab. Zieleniecki Marcin

dokTorZY:
1.  dr Arciszewska Katarzyna
2.  dr Bojanowska irena
3.  dr Burdelski Marceli
4.  dr Cern Grażyna
5.  dr n. med. Chełmińska Marta
6.  dr Ciechanowski Mateusz
7.  dr Czechowska-Derkacz Beata
8.  dr Dardziński piotr
9.  dr n. med. Drobińska-Jurowiecka

anna
10. dr n. med. Foerster jerzy
11. dr Gajewski wojciech 
12. dr Gliniecki Bartłomiej
13. dr Głąbiński Zbigniew
14. dr Gnaciński piotr
15. dr Goc Michał
16. dr inż. Górska anna
17. dr inż. Grembecka Małgorzata
18. dr Grobelna Beata
19. dr Jędraszek sławomir
20. dr n. med. Jóźwik agnieszka
21. dr Kaczorowska anna Karina
22. dr Karczyński Łukasz
23. dr n. med. Kowalczyk waldemar
24. dr hab. n. farm. Kowalski piotr
25. dr n. med. Kozera Grzegorz
26. doc. dr Lewandowski Henryk
27. dr n. med. Lewicki Łukasz
28. dr Machajewski Henryk  
29. dr Maliszewski Tomasz
30. dr Marciniak ewelina
31. dr Marecki andrzej
32. dr Michalski andrzej
33. dr n. med. Neubauer-Geryk jolanta
34. ks. dr Niedałtowski Krzysztof  
35. dr Och jarosław
36. dr Paszke Marcin
37. dr Pawlicka paulina
38. dr n. med. Roslan Marek
39. dr Rydel Maciej
40. dr n. med. Semetkowska-Jurkiewicz

ewa
41. dr n. med. Siemiński Mariusz
42. dr n. med. Sołtys Krzysztof jan
43. dr Splisgart jacek
44. dr Sykulska-Przybysz Magdalena
45. dr Sykuna sebastian
46. dr Szulkowska jolanta
47. dr inż. Szychliński Grzegorz
48. dr inż. Śledź wojciech
49. dr Świerk Katarzyna

50. ks. dr Świst Grzegorz
51. dr Teterycz-Puzio agnieszka
52. dr n. med. Wasilewski wojciech
53. dr Wierucka aleksandra
54. dr Wiewiórowski wojciech
55. dr Wojczulanis-Jakubas Katarzyna
56. dr n. med. Wolnik Bogumił
57. dr hab. med. Zadrożny dariusz

maGisTrZY i inżYnieroWie, lekarZe:
1. mgr Bieliński Tomasz
2. mgr Bonk edyta
3. lek. Cubała józef wiesław
4. mgr Decyk paweł
5. lek. wet. Domżalska-Szostek Beata
6. mgr Hołomej aleksandra
7. mgr Jakubczyk czesław
8. mgr Juszczakiewicz Michał
9. mgr Kajdańska aleksandra

10. mgr Kawiński artur
11. mgr Kochańczyk Michał
12. mgr Król Rafał
13. mgr Kuklik iwona
14. mgr Marcinkowska Magdalena
15. mgr Masłowski aleksander
16. mgr Mazurek piotr
17. mgr Michalska-Lepczak joanna
18. lek. med. Mielczarek janusz
19. mgr Pastuszak Katarzyna
20. mgr Pszczółkowska lidia
21. mgr Rawski Bartłomiej
22. mgr Salach sylwester
23. mgr Snakowski jerzy
24. mgr Snarski Tomasz
25. mgr Sobecka anna
26. mgr Splisgart Tomomi
27. mgr Szczepański Marek
28. mgr Typiak jakub
29. mgr Wei yan
30. mgr Zieliński piotr
31. inż. Kukliński Marek
32. Zygmunt arkadiusz

oraZ...
1. Adamowicz paweł – prezydent Miasta

Gdańska
2. Huelle paweł – pisarz
3. Kajdański edward – pisarz,

dziennikarz, dyplomata 
4. Orzechowski adam – dyrektor Teatru

wybrzeże
5. Perucki Roman – dyrektor Filharmonii

Bałtyckiej
6. Pramfelt Magdalena – konsul

honorowy Królestwa niderlandów 
w Gdańsku

7. Rocka alina – miejski rzecznik praw
konsumenta w Gdańsku

8. Swerpel sławomir – kierownik
akademickiej Telewizji edukacyjnej UG

9. Święch Zbigniew – pisarz
10. Targowski Michał – dyrektor

Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego
11. Weiss Marek – dyrektor państwowej

Opery Bałtyckiej
12. insp. Litwiński adrian – straż Miejska

w Gdańsku
13. podinsp. Jagielski Zbigniew – Komenda

wojewódzka policji w Gdańsku 
14. st. kpt. Maliszewski Grzegorz–

Komenda wojewódzka straży pożarnej
w Gdańsku
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Spotkania, konferencje, debaty

m
i ni ster pra cy i po li ty ki spo łecz nej Wła dy sław Ko si niak -Ka mysz od -
wie dził Uni wer sy tet Gdań ski. pod czas spo tka nia ze słu cha cza mi
Gdań skie go Uni wer sy te tu Trze cie go wie ku mi ni ster pod kre ślił, 

że jed nym z głów nych ce lów po li ty ki spo łecz nej do ty czą cej osób star szych
sta je się za pew nie nie im sa mo dziel no ści oraz stwo rze nie im wa run ków dla
in te gra cji star sze go po ko le nia z po zo sta ły mi człon ka mi spo łe czeń stwa. 
Mi ni ster wska zy wał też, że w przy pad ku po li ty ki spo łecz nej wo bec osób star -
szych naj sku tecz niej sze dzia ła nia po dej mo wa ne są na szcze blu lo kal nym,
dla te go tak istot ną ro lę od gry wa ją dzia ła nia re ali zo wa ne w tym za kre sie
przez sa mo rzą dy te ry to rial ne oraz uni wer sy te ty trze cie go wie ku.

~ 5 li sto pa da 2013 ro ku ~

~ 25 li sto pa da 2010 ro ku ~

WiZYTa PreZYdenTa rP Bronisława Komorowskiego 

P
re zy dent Rze czy po spo li tej pol skiej Bro ni sław
Ko mo row ski spo tkał się ze słu cha cza mi
Gdań skie go Uni wer sy te tu Trze cie go wie ku

oraz stu den ta mi Uni wer sy te tu Gdań skie go. spo tka -
nie od by ło się w au li głów nej wy dzia łu pra wa i ad -
mi ni stra cji UG.

pre zy dent wy gło sił krót kie prze mó wie nie, do ty -
czą ce spraw mię dzy na ro do wych i wi zji swo jej pre -
zy den tu ry, mającej prze bie gać pod ha sła mi bu do -
wa nia w pol sce zgo dy, łą cze nia róż nych śro do wisk
po li tycz nych i spo łecz nych oraz roz wo ju i mo der -
ni za cji pol ski. słu cha cze ze bra ni w au li chęt nie 
za da wa li pre zy den to wi py ta nia do ty czą ce mię dzy

in ny mi miej sca pol ski w świe cie, re la cji mię dzy na -
ro do wych, a tak że sto sun ku po la ków do spo łecz -
no ści in nych kul tur, wy znań i na ro do wo ści. dys ku -
sję mo de ro wa ła Lu dwi ka Si kor ska, peł no moc nik
rek to ra UG ds. Uni wer sy te tu Trze cie go wie ku.

wy stą pie nie pre zy den ta Bro ni sła wa Ko mo row -
skie go zo sta ło na gro dzo ne bra wa mi na sto ją co. 
na ko niec spo tka nia pre zy dent otrzy mał od jM
rek to ra Uni wer sy te tu Gdań skie go prof. dr. hab.
Ber nar da Lam m ka wiecz ne pió ro z ży cze nia mi
pod pi sy wa nia jak naj lep szych ustaw dla szkol nic -
twa wyż sze go w pol sce.

WiZYTa minisTra PracY i PoliTYki
sPołecZnej Władysława Kosiniaka-Kamysza
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~ 1–4 września 2010 ro ku ~

Vii międZYnarodoWa konferencja
Uniwersytetów Trzeciego Wieku

k
on fe ren cja prze bie gła pod ha słem „Uni wer sy -
te ty Trze cie go Wie ku – spraw dzo ny spo sób
na ak tyw ne ży cie se nio rów w XXI wie ku”.

wzię ło w niej udział sto siedemdziesiąt  osób re pre -
zen tu ją cych sto sześćdziesiąt cztery uni wer sy te ty
trze cie go wie ku z pol ski, li twy, Ukra iny, Bia ło ru si 
i Moł da wii. Or ga ni za to rem kon fe ren cji był Gdań ski
Uni wer sy tet Trze cie go Wie ku Uni wer sy te tu Gdań -
skie go we współ pra cy z Fun da cją dla Uni wer sy te -
tu ja giel loń skie go. spon so rem kon fe ren cji by ła fir -
ma far ma ceu tycz na asa, wy daw ca cza so pi sma
„je stem w For mie”. pa tro nat nad kon fe ren cją ob -
ję li jM Rek tor UG oraz pre zy dent Gdań ska.

pod czas spo tka nia kon ty nu owa no dys ku sje
pod ję te na po przed nich kon fe ren cjach, któ re za -
owo co wa ły dy na micz nym roz wo jem UTw w pol -
sce. po ja wi ły się tak że no we, waż ne dla przy szło -
ści UTw te ma ty zwią za ne z edu ka cją se nio rów.
pod czas wy kła dów i dys ku sji pa ne lo wych skon cen -
tro wa no się na szcze gó ło wych za gad nie niach do -
ty czą cych pod no sze nia ja ko ści pra cy dy dak tycz nej
oraz na or ga ni za cyj nej stro nie funk cjo no wa nia
UTw. po nad to prze dys ku to wa no za ło że nia pro ce -
su sa mo akre dy ta cji UTw słu żą cej pod no sze niu ja -
ko ści ich pra cy dy dak tycz nej i bu do wa niu au to ry -
te tu w śro do wi sku aka de mic kim oraz oto cze niu
spo łecz nym. pierw sze dwadzieścia siedem UTw,
za rów no z du żych ośrod ków aka de mic kich, jak i z

mniej szych ośrod ków, li czą cych jedenaście tysięcy
stu den tów, otrzy ma ło dy plo my sa mo akre dy ta cji.

waż ne miej sce pod czas kon fe ren cji za ję ły tak -
że wy kła dy i in for ma cje do ty czą ce zdro wia i pro mo -
wa nia wśród se nio rów ak tyw ne go try bu ży cia. nie
za bra kło rów nież cza su na pre zen ta cję i wy mia nę
do świad czeń mię dzy po szcze gól ny mi UTw z pol -
ski i z za gra ni cy. po nad to uczest ni cy kon fe ren cji
mie li moż li wość za po zna nia się z bo gac twem kul -
tu ro wym Gdań ska.

Z wiel kim uzna niem spo tkał się urzą dzo ny po
raz pierw szy tzw. pa nel rek tor ski. do udzia łu w nim
za pro szo no re pre zen tan tów władz uczel ni: jM 
rek to ra UG, prof. dr. hab. Ber nar da Lam m ka, pro -
rek to ra ds. kształ ce nia UG, prof. dr hab. Ma rię
Men del, pro rek to ra ds. dy dak ty ki Uni wer sy te tu 
ja giel loń skie go, prof. dr. hab. An drze ja Ma nię,
rek to ra po li tech ni ki Gdań skiej, prof. dr. hab. Hen -
ry ka Kraw czy ka, prof. Pio tra Błę dow skie go ze
szko ły Głów nej Han dlo wej w war sza wie, pro rek to -
ra ds. kształ ce nia i stu denc kich ate neum szko ły
wyż szej, prof. nadzw., dr. hab. Hen ry ka Ol szew -
skie go, doc. dr. Hen ry ka Le wan dow skie go z wyż -
szej szko ły Tu ry sty ki i Ho te lar stwa w Gdań sku, 
pro dzie ka na ds. stu denc kich awFis w Gdań sku, 
dr. Hu ber ta Le wan dow skie go. Ta for ma dia lo gu
po zwo li ła na do sko na le nie part ner skich re la cji z wła -
dza mi uczel ni.

Spotkania, konferencje, debaty
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„akTYWność – deWiZą PomorskieGo seniora”
i reGionalna konferencja

Uniwersytetów Trzeciego Wieku Województwa Pomorskiego

G
łów nym ce lem kon fe ren cji by ło stwo rze nie
wa run ków do swo bod nej wy mia ny do świad -
czeń po mię dzy oso ba mi, któ re na co dzień

zaj mu ją się pro wa dze niem uni wer sy te tów trze cie -
go wie ku w na szym wo je wódz twie. Go ść mi spe cjal -
ny mi spo tka nia by li: mar sza łek wo je wódz twa po -
mor skie go Mie czy sław Struk, eu ro de pu to wa ny
Jan Ko złow ski, wi ce pre zy dent Gdań ska Ewa Ka -
miń ska, se na tor prof. Ed mund Wit t brodt, pro rek -
tor ds. kształ ce nia prof. An na Mach ni kow ska, pro -
rek tor ds. stu denc kich prof. Jó zef Wło dar ski,
dzie kan wy dzia łu pra wa i ad mi ni stra cji prof. Ja kub
Ste li na i An drzej Ko wal czys z Re gio nal ne go
Ośrod ka po li ty ki spo łecz nej. wszy scy oni w cie -
płych sło wach od nie śli się do idei przy świe ca ją -
cych uni wer sy te tom trze cie go wie ku.

Ze wzglę du na cel kon fe ren cji w jej trak cie wie -
le cza su po świę co no na część pa ne lo wą, w któ rej

udział wzię li li de rzy po mor skich UTw mię dzy in ny -
mi z czer ska, Gdań ska, Gdy ni, Kar tuz, Ko ście rzy ny,
Mal bor ka, pel pli na, prusz cza Gdań skie go, Re dy,
Ru mii, słup ska, so po tu, sta ro gar du Gdań skie go,
Ust ki i wej he ro wa. w czę ści prze zna czo nej na wy -
kła dy pre le gen ta mi by li zna mie ni ci ucze ni: prof.
Ewa Koz droń (awF war sza wa), prof. Bog dan
Woj cisz ke (swps so pot) oraz prof. Ma ria Men -
del (UG). sta ra li się oni od wró cić spo sób my śle nia
o sta ro ści ja ko nie uchron nej groź bie, na rzecz po -
strze ga nia jej ja ko szan sy dal sze go roz wo ju i cza -
su na dzie le nie się wła sny mi do świad cze nia mi.

wrze śnio wa kon fe ren cja tra fi ła w po trze by śro -
do wi ska sku pio ne go wo kół uni wer sy te tów trze cie -
go wie ku, cze go do wo dem jest fakt, że za po cząt -
ko wa ła prak ty kę re gu lar nych spo tkań, któ re
od by wa ją się sys te ma tycz nie na te re nie na sze go
wo je wódz twa. 

~ 7–8 września 2012 ro ku ~
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w
ra mach wy da rzeń zwią za nych z Ro kiem

ak tyw no ści Osób star szych i so li dar no ści
Mię dzy po ko le nio wej Urząd Miej ski oraz

Uni wer sy tet Gdań ski zor ga ni zo wa li dla wszyst kich
se nio rów Gdań ska cykl wy kła dów otwar tych o te -
ma ty ce proz dro wot nej oraz pro fi lak ty ce bez pie -
czeń stwa. 

in au gu ra cja cy klu mia ła miej sce w dniu 21 stycznia
2012 ro ku na wy dzia le pra wa i ad mi ni stra cji Uni -
wer sy te tu Gdań skie go. do ko na li jej pre zy dent Mia -
sta Gdań ska Pa weł Ada mo wicz oraz je go Ma gni -
fi cen cja rek tor Uni wer sy te tu Gdań skie go prof.
Ber nard Lam mek. pierw szy wy kład za ty tu ło wa ny
„Zwią zek mą dro ści z wie kiem” wy gło sił prof. Hen -
ryk Ol szew ski.

w ra mach te go sa me go wy da rze nia mia ła miej -
sce in au gu ra cja pro jek tu Stra ży Miej skiej: „Wiem,
Znam, Dzia łam – Bez piecz ny se nior”, któ re go
głów nym po my sło daw cą i re ali za to rem był Re fe rat
pro fi lak ty ki stra ży Miej skiej w Gdań sku.

edu ka cja proz dro wot na
18.02.2012 „Udar mó zgu, atak mó zgu”, 

dr med. Grze gorz Ko ze ra, Ka te dra 
neu ro lo gii, Kli ni ka neu ro lo gii do ro słych

03.03.2012 „cu krzy ca – pod stęp na epi de mia”, 
dr med. Bo gu mił wol nik, Re gio nal ne
cen trum dia be to lo gii

21.04.2012 „cho ro by de men cyj ne”, lek. ja nusz 
Miel cza rek

Bez pie czeń stwo i za gad nie nia praw ne
19.05.2012 „Bez pie czeń stwo na co dzień”, 

pod insp. Zbi gniew Ja giel ski; „prak tycz ne
wska zów ki z sa mo obro ny”, straż Miej ska

16.06.2012 „prze stęp stwa w ro dzi nie, prze moc wo bec
osób star szych”, mgr To masz snar ski

21.07.2012 „Ku puj z roz wa gą – pra wa klien ta”, 
ali na Roc ka, miejski rzecznik praw
konsumenta w Gdańsku 

18.08.2012 „dzia ła nia i kom pe ten cje pań stwo wej 
stra ży po żar nej”, straż po żar na 

15.09.2012 „pra wo spad ko we – ro dza je te sta men tów
i ich spo rzą dza nie”, mgr To masz snar ski

edu ka cja proz dro wot na
20.10.2012 „cho ro by żył – czy na le ży się ich bać?”, 

dr med. jo lan ta neu bau er -Ge ryk, Za kład
Fi zjo lo gii Kli nicz nej

17.11.2012 „Ból – przy ja ciel czy wróg czło wie ka? jak
zna leźć je go przy czy nę?”, prof. wa len ty
ny ka, Kie row nik Ka te dry neu ro lo gii, Kli ni ki
neu ro lo gii do ro słych

15.12.2012 „nad ci śnie nie tęt ni cze – ci chy za bój ca!”,
prof. Krzysz tof nar kie wicz, kie row nik 
Za kła du nad ci śnie nia Tęt ni cze go Ka te dry
nad ci śnie nia Tęt ni cze go i dia be to lo gii

rok Seniora

~ styczeń-grudzień 2012 ro ku ~

Pro Jekt wy kła dów oPra co wa ła lu dwi ka si kor ska, 
Peł no moc nik Jm rek to ra uG 

ds. uni wer sy te tu trze cie Go wie ku, 
czło nek Gdań skieJ ra dy ds. se nio rów

Har mo no Gram WY kła dóW:
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„akWiZYTor i Bankier – przyjaciel
czy wróg?”

„Gdański senior mądrze gospodaruje energią
elektryczną i gazem”

„roZWój TWórcZY osób 55+”

nie uczci wi akwi zy to rzy, ofe ru ją cy róż ne go ro dza ju usłu gi i pro duk ty, sztucz -
ki re kla mo we po śred ni ków udzie la ją cych po życz ki, skom pli ko wa ne umo -
wy ban ko we czy ubez pie cze nio we – wszyst ko to spra wia, że star si lu dzie
co raz czę ściej sta ją się ofia ra mi oszustw lub nie uczci wych prak tyk. aby te -
mu prze ciw dzia łać, na wy dzia le pra wa i ad mi ni stra cji Uni wer sy te tu Gdań -
skie go od by ły się dwie de ba ty otwar te, w któ rych udział wzię li: Ali na Roc -
ka – miej ski rzecz nik praw kon su men ta w Gdań sku, Krzy szof Szer kus –
peł no moc nik rzecz ni ka praw oby wa tel skich oraz pod in spek tor Zbi gniew
ja giel ski z Ko men dy wo je wódz kiej po li cji w Gdań sku. Mo de ra to rem de ba -
ty by ła Be ata Cze chow ska -Der kacz – rzecz nik pra so wy Uni wer sy te tu
Gdań skie go.

O tym, jak mą drze go spo da ro wać me dia mi w go spo dar stwach do mo wych, dys ku to wa li eks per ci w cza -
sie dwóch otwar tych de bat „Gdań ski se nior mą drze go spo da ru je ener gią elek trycz ną i ga zem”, któ re od -
by ły się w au li wy dzia łu pra wa i ad mi ni stra cji Uni wer sy te tu Gdań skie go. de ba ty po pro wa dził prof. dr hab.
Je rzy Bo la łek z Uni wer sy te tu Gdań skie go. w de batach udział wzię li przed sta wi cie le: Urzę du Re gu la cji
Ener ge ty ki, Pol skie go Gór nic twa Naf to we go i Ga zow nic twa. Za pro sze ni go ście opo wie dzie li o czyn ni -
kach, któ re ma ją wpływ na zu ży cie po szcze gól nych me diów, oraz o tym, co skła da się na ra chun ki i dla -
cze go opła ty za me dia ro sną.

prak tycz ne wska zów ki dla se nio rów wy ni ka ją ce z prze bie gu obu de bat za miesz czo ne zo sta ły na por -
ta lach in ter ne to wych dla se nio rów.

O te atrze, fil mie, ope rze i tań cu oraz swych do świad cze niach w pra cy ar ty -
stycz nej z oso ba mi w wie ku 55+ roz ma wia ły w trak cie de ba ty „Roz wój
twór czy osób 55+”: Ma rze na Nie czu ja -Urbań ska – ak tor ka Te atru wy brze -
że, pe da gog i ani ma tor ka kul tu ry, El wi ra Re wiń ska – po lo nist ka i fil mo znaw -
czy ni, An na De reń – pe da gog i ani ma tor ka kul tu ry z cen trum ini cja tyw edu -
ka cyj nych w Kar tu zach oraz TO-EN – tan cer ka bu toh i cho re ograf ka, któ ra
by ła głów ną ini cja tor ką przed się wzię cia.

~ 14 października 2009 ro ku ~

~ 19 maja 2010 ro ku ~

~ 9 maja 2013 ro ku ~
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z
a py ta łem kie dyś ty be tań skie go mni cha w hi ma laj skim
klasz to rze o wy ja śnie nie ta jem ni cy ist nie nia tak wie lu re li -
gii. po my śla łem, że z da chu Świa ta mo że być do bry wi dok

na ma pę ludz kich dróg do naj wyż sze go. Tym bar dziej, że przez
ten nie wiel ki klasz tor prze wi ja ją się lu dzie ze wszyst kich za kąt -
ków świa ta, zdą ża ją cy na naj wyż szy szczyt zie mi, eve rest. po -
de szły wie kiem czło wiek, wy ćwi czo ny w dłu gich me dy ta cjach,
po wie dział krót ko: „jest ty le słów na ozna cze nie mi ło ści, ile jest
ję zy ków na świe cie. Każ de sło wo brzmi ina czej, a wszyst kie
zna czą to sa mo. ale na wet gdy by nie mó wić o mi ło ści – nie
moż na bez niej żyć”.

w głę bo ko ściach afry kań skie go bu szu, bar dzo bli sko rów ni -
ka, na po gra ni czu Ka me ru nu i Kon ga, ży ją pig me je Ba ka.
pierw szy raz wi dzie li oni bia łe go czło wie ka 20 lat te mu. przed
kil ku la ty tra fi łem do ich le śnych osad za spra wą księ dza ja na
– mi sjo na rza z Gdań ska. To wa rzy szy łem mu w cza sie ka te che -
zy tłu ma czo nej z fran cu skie go na miej sco wy dia lekt. Mo je afry -
ka ni stycz ne pa sje do pro wa dzi ły mnie wcze śniej do roz po zna -
nia za ry su ich wie rzeń i mi tów. wie dzia łem, że isto tę naj wyż szą
– stwór cę i daw cę Ży cia – na zy wa ją Kom ba. je go dwaj sy no -
wie -bliź nia cy są bó stwa mi opie kuń czy mi. Od po wia da ją za po -
myśl ność ło wów i za płod ność. pig me je Ba ka są lu dem zbie -
rac ko -ło wiec kim, czy li nie upra wia ją zie mi i nie ho du ją zwie rząt.
wszyst ko, co im po trzeb ne do ży cia, znaj du ją w bu szu. aby
nie wy trze bić zwie rzy ny i nie wy eks plo ato wać do koń ca dzi -
kich owo ców le śnych, prze no szą swo je obo zo wi ska z za dzi -
wia ją cą re gu lar no ścią, świad czą cą o wy so kiej świa do mo ści
eko lo gicz nej. To ostat nie okre śle nie jest oczy wi ście bar dzo eu -
ro pej skie i no wo cze sne. pig me je ma ją to w ge nach od ty siąc -
le ci ja ko pro sty wa ru nek prze trwa nia. jest to istot na część ich
re li gij ne go ro zu mie nia świa ta. wszyst ko za wdzię cza ją do bre -
mu Kom ba. Zły duch bu szu djen gi mu si na to miast otrzy my -
wać ob ła ska wia ją ce ofia ry. Tu byl cy, py ta ni prze ze mnie o du -
cha bu szu, nie chcie li jed nak mó wić o nim wprost. wspo mi na li
coś o daw nych zwy cza jach. Za py ta łem ich za tem o po tę pie -
nie i zba wie nie po śmier ci. po wie dzie li, że wszy scy bę dą zba -
wie ni. a co z ka rą dla złych lu dzi? –  drą ży łem da lej. Od po wie -
dzie li, że Kom ba za bie rze do brych lu dzi do sie bie, a złych
po zo sta wi na Zie mi, aby cze ka li. ale póź niej wró ci i po nich –
do da li na ko niec.

Ka te che za ke ryg ma tycz na księ dza ja na do ty czy ła tym ra -
zem chry stu sa. wcze śniej opo wia dał im o Bo gu Oj cu – stwo -
rzy cie lu nie ba i zie mi. przy ję li z ra do ścią do brą opo wieść bia -
łe go czło wie ka. na uczy li się mo dli twy do na sze go Oj ca.
Re cy to wa li zgod nie: „Kom ba nasz, któ ryś jest w nie bie...”

Ksiądz jan za ak cep to wał to nie bez wa ha nia. w koń cu wie rzy -
my w te go sa me go daw cę Ży cia. Gdy jed nak przy szło do opo -
wie ści o je go sy nu – za czę ły się pro gi dzie lą ce Ba ka i Ko ściół 
w spo sób bar dziej ra dy kal ny. pig me je Ba ka chęt nie słu cha li 
o do brym na uczy cie lu, któ ry le czył cho rych i ka zał ko chać bra -
ci. na ko niec po wie dzie li: „To do bry syn Kom ba – przyj mu je -
my go na trze cie go”. „jak to?” – zdzi wił się ksiądz jan. „cie -
szy my się – do da li – że bliź nia ki bę dą mia ły bra ta”.

czy moż na chrzcić tych do bro dusz nych i uf nych lu dzi z ta -
kim od mien nym ko smo sem w du szach, odzie dzi czo nym po
przod kach ży ją cych tu i tak od za wsze? czy po la nie wo dą gło -
wy re li gij ne go czło wie ka, któ ry wie rzy ca łym so bą w pa na dzi -
kich Zwie rząt, nie by ło by uszczę śli wia niem na si łę? a prze cież
je zus na ka zał gło sić do brą no wi nę aż po krań ce Zie mi! Ta kie
wąt pli wo ści czę sto na cho dzi ły księ dza ja na w ser cu afry kań -
skie go bu szu. wte dy brał sie kie rę i szedł rą bać drze wo.

Kar dy nał Fran cis arin ze, prze wod ni czą cy pa pie skiej Ra dy 
ds. dia lo gu Mię dzy re li gij ne go: „dia log mię dzyre li gij ny nie jest
tym sa mym, co stu dium po rów naw cze róż nych re li gii, choć
dys cy pli na ta jest ogrom nie waż na i przy dat na”.

co mo że ro bić ka to lic ki ka płan na uro czy sto ściach ży dow skie -
go świę ta pas chy w sy na go dze? Otóż... mo że peł nić funk cję
lek to ra od czy tu ją ce go Hag�ga�dę�pas�chal�ną. Ta kie wła śnie do -
świad cze nie sta ło się mo im udzia łem przed kil ku la ty...

w bu dyn ku na le żą cym obec nie do szko ły mu zycz nej w jed -
nej z dziel nic Gdań ska zgro ma dzi li się człon ko wie gmi ny wy -
zna nia moj że szo we go. czu li się tro chę nie pew nie. wpraw dzie
ar chi tek tu ra sa li, któ ra jesz cze pół wie ku te mu by ła sy na go gą,
ośmie la ła ich, nie mniej jed nak wy raź nie wy czu wa ło się ja kąś
nie pew ność, wy wo ła ną dłu gą prze rwą we wspól nym świę to wa -
niu, po de szłym wie kiem więk szo ści zgro ma dzo nych i ni kłą zna -
jo mo ścią ję zy ka pol skie go u pro wa dzą ce go ry tu ał mło de go
ame ry kań skie go ra bi na. Za pro szo no mnie ze wzglę du na świe -
że wię zy przy jaź ni za dzierz gnię te pod czas wspól ne go „Świę ta
Bi blii – Świę ta To ry”, zor ga ni zo wa ne go przez wy znaw ców chrze -
ści jań stwa i ju da izmu w Gdań sku. przy je cha li wów czas do nas
waż ni go ście z no we go jor ku i war sza wy. wró cił do daw nej sy -
na go gi zwój To ry, wy wie zio ny w oba wie przed woj ną. By ło hi -
sto rycz nie, ale i bar dzo zwy czaj nie. Mo dli twy, śpie wy, bie sia dy.

Za pro sze nie na świę to pas chy bar dzo mnie ucie szy ło. prze -
cież na sza wiel ka noc wy ra sta z tej wiel kiej tra dy cji. nie co pod -
eks cy to wa ny i onie śmie lo ny wsze dłem do prze stron nej sa li za -
sta wio nej ude ko ro wa ny mi sto ła mi. po sa dzo no mnie tuż obok
ra bi na. Mło dy ame ry ka nin bar dzo spon ta nicz nie za chę cał
zgro ma dzo nych do ra do snej ce le bra cji. Gdy jed nak przy szło
do od czy ta nia Hag�ga�dy�pas�chal�nej, czy li opi su wyj ścia z egip -
tu, za czę ły się pro ble my. lek tu ra wie ko we go pol skie go tłu ma -
cze nia, z kar tek od bi tych nie zbyt wy raź nie z ory gi nal nej księ -
gi, przy spa rza ła nie la da kło po tu ko lej nym męż czy znom. Ra bin
miał trud no ści ję zy ko we, star si pa no wie nie mie li od po wied nio
do no śnych gło sów. Ry tu ał za chwiał się na do bre. wów czas
pro wa dzą cy zde cy do wał się po pro sić mnie ja ko czło wie ka,
któ ry zaj mu je się pu blicz nym prze ma wia niem, abym płyn nie 
i gło śno od czy tał świą tecz ny tekst. w pierw szej chwi li na twa -
rzach ze bra nych po ja wi ło się nie dwu znacz ne za sko cze nie.
Mo ja twarz chy ba nie róż ni ła się od in nych. w mia rę po stę po -

Artykuły WYkładoWcóW

lUdZkie droGi do Najwyższego

ks. dr krzysz tof nie dał tow ski
dok tor teo lo gii (et no lo gia re li gii),
ab sol went kul-u, dusz pa sterz
twór ców ar chi die ce zji gdań skiej,
rek tor ko ścio ła św. Ja na, wy kła -
dow ca w wyż szym se mi na rium
du chow nym w Gdań sku i Gdań -
skim in sty tu cie teo lo gicz nym.



Jubileusz X-lecia GdańskieGo UniWersYTeTU TrZecieGo WiekU g a z e t a  U N I W e R S Y t e C K a w y d a n i e  s p e c j a l n e 15

Artykuły WYkładoWcóW

wa nia nar ra cji po ja wi ła się jed nak nu ta oczy wi sto ści i ra do ści.
prze cież tę sa mą hi sto rię czy ta łem w mo jej świą ty ni zu peł nie
nie daw no w cza sie wiel kiej no cy. 

szcze gól ne wra że nie zro bił na mnie ry tu ał upusz cza nia kro -
pli czer wo ne go wi na z kie li cha na ta lerz w mo men cie, gdy od -
czy ty wa łem ko lej ne na zwy plag egip skich. na ko niec po czu -
łem prze dziw ną wspól no tę z ty mi „ludź mi in nej wia ry” – jak
mó wią o nich ró wie śni cy mo ich ro dzi ców. ale wspól no ta owa
nie ni we lu je róż nic. Mia łem się o tym prze ko nać za chwi lę. Ra -
bin, po spo ży ciu po sił ku, po pro sił mnie o tłu ma cze nie przy po -
wie ści, któ rą ze wzglę du na wa gę każ de go sło wa mu siał opo -
wie dzieć po an giel sku. „Znów pa dło na mnie” – po my śla łem.
Za czą łem więc snuć hi sto rię ży dow skiej ro dzi ny, po wta rza jąc
jak echo zda nia ra bi na. Ostat nie z nich mia ło być ży cze niem 
i te sta men tem sta re go oj ca z przy po wie ści dla po zo sta łych:
„prze strze gaj cie tych praw i cze kaj cie na przyj ście Me sja sza”.
Ra bin za koń czył tym sa mym ży cze niem sfor mu ło wa nym 
w pierw szej oso bie licz by mno giej. Mnie po zo sta ło prze tłu ma -
cze nie. dziw nie mi się jed nak zro bi ło z tym ocze ki wa niem. 
na za koń cze nie do da łem więc od sie bie: „wy cze kaj cie na
pierw sze przyj ście Me sja sza, a my – na dru gie. i prze strze gaj -
my wszy scy na szych praw”.

Rów nież de ba ta po mię dzy przed sta wi cie la mi róż nych re li gii,
pro wa dzo na na wet w naj bar dziej przy ja znej at mos fe rze, nie jest
dia lo giem mię dzyre li gij nym. w spo tka niach dia lo gicz nych nikt
nie pró bu je wy ka zać, że jest w po sia da niu je dy nej ra cji i że ci,
któ rzy wie rzą ina czej, tkwią w błę dach (kard. Fran cis arin ze).

w cza sie mo ich mo na chij skich stu diów spo tka łem się z pro -
stą for mu łą ob ra zu ją cą sto su nek chrze ści jań stwa do is la mu 
w cią gu dzie jów wza jem nych re la cji. Oto we dług trój stop nio -
we go sche ma tu pierw sze wie ki okre śla ło sło wo igno�ran�cja.
chrze ści ja nie nie wie le wie dzie li o ta jem ni czych „dzi ku sach” 
i nie chcie li wie dzieć wię cej. na ra stał je dy nie strach po wo do -
wa ny wie ścia mi o ich eks pan sji. ja ko re ak cja obron na po ja wi -
ła się dru ga for ma od nie sie nia – aro gan cja. w ra mach tej po -
sta wy do sko na le mie ści ły się wy pra wy krzy żo we. wresz cie 
w do bie po wszech nych mi gra cji igno ran cja mia ła ustą pić miej -
sca cie ka wo ści, a aro gan cja zmie ni ła się w to le ran cję.

przy znam, że ten pro sty sche mat tra fił do mo jej wy obraź ni 
i za in spi ro wał do pod ję cia ba dań z dzie dzi ny hi sto rii re li gii.
przed sta wi łem go na wet w ra mach dys pu ty mię dzy re li gij nej 
„Bi blia – Ko ran”. w za ciem nio nej sa li Uni wer sy te tu Gdań skie -
go za sie dli śmy wo kół świę tych ksiąg ra mię w ra mię z pro fe so -
rem naj star sze go uni wer sy te tu na na szej pla ne cie – ka ir skie go
al -azhar. nie wie dzia łem wów czas, że da ne mi bę dzie kie dyś
od wie dzić tę sza cow ną uczel nię, a na wet spo tkać jej wiel kie go
szej ka – naj wyż szy au to ry tet re li gij ny w świe cie is lam skim.

Ubie gło rocz na wi zy ta w Ka irze z oka zji piel grzym ki pa pie -
skiej do egip tu by ła dla mnie do sko na łym do peł nie niem ob ra -
zu wza jem nych sto sun ków i oka zją do ko rek ty nie któ rych
sche ma tów. Uświa do mi łem so bie, że wca le nie jest tak do brze
z wza jem ną to le ran cją i że igno ran cja nie do koń ca zo sta ła
prze zwy cię żo na. przy go to wu jąc mo ją egip ską wy pra wę i zbie -
ra jąc na miej scu pierw sze do świad cze nia, zro zu mia łem, że za -
miast rze tel nej wie dzy po słu gu je my się fał szy wy mi kli sza mi. 
i to po obu stro nach.

prze cięt ny czło wiek Za cho du na ha sło „is lam” re agu je pro -
sty mi sko ja rze nia mi za szcze pio ny mi przez me dia: fun da men -

ta lizm, ter ro ryzm, arab ski ba ła gan. w ta kim to nie utrzy ma ne
są na głów ki ga zet i tak brzmią pierw sze ko mu ni ka ty dzien ni -
ków na te mat Bli skie go wscho du. Me cha nizm jest pro sty. Me -
dia re agu ją (w du chu sen sa cji) wów czas, gdy coś wy bu cha,
gdy le je się krew, kie dy po li ty ka wcią ga do woj ny re li gię. in -
nych do nie sień w za sa dzie nie ma. Kto z nas uświa da mia so -
bie, że cy fry, któ ry mi się po słu gu je my, za wdzię cza my ara bom?
Że ich ucze ni oca li li dla nas du żą część sta ro żyt nej fi lo zo fii
grec kiej. Kto, uży wa jąc słów, ta kich jak ze�nit czy al�ge�bra, my -
śli o arab skich pod wa li nach sztu ki na wi ga cji, ma te ma ty ki czy
me dy cy ny? wszyst kie te za słu gi is lam skie go świa ta dla ludz -
kiej cy wi li za cji wy do był pa pież już na lot ni sku w swo im po wi -
tal nym prze mó wie niu. nie mam po ję cia, czy miał do kład ne 
po ję cie o na stro jach, ja kie po prze dza ły je go przy jazd. ale 
z tem pe ra tu ry ulicz nych roz mów i lek tu ry co dzien nych ga zet
nie wy ła niał się wca le ob raz bez pro ble mo wej ra do ści.

ara bo wie ma ją na nasz te mat rów nież swo je men tal ne kli sze.
im Za chód, a więc świat chrze ści jań ski, ko ja rzy się przede
wszyst kim ze zbroj ną agre sją kru cjat, któ re do pro wa dzi ły do
prze la nia arab skiej krwi i wie lo let niej oku pa cji ich ziem. Ko lo nia -
lizm wszyst kich od cie ni – pro tek to ra ty, man da ty i eks plo ata cja
eko no micz na słab szych cy wi li za cyj nie spo łe czeństw is lam skich
– to w ich oczach pro sta kon ty nu acja wy praw krzy żo wych. 
i wresz cie naj now sza od mia na agre syw no ści nie wier nych: ame -
ry kań ska i ro syj ska mo car stwo wość mi li tar na. nam mo że wy -
dać się to non sen sem, ale in wa zja Ro sji na cze cze nię to dla
nich nic in ne go, jak na paść chrze ści jan na mu zuł ma nów.

w ta kim kon tek ście wi zy ta pa pie ża, wo dza chrze ści jan, 
w kra ju pre ten du ją cym do ro li li de ra wspól no ty arab skiej wca -
le nie by ła ra do snym pro mie niem na dziei po jed na nia. spo -
dzie wa no się ra czej ko lej ne go do wo du eks pan sji Za cho du. 
i tu z po mo cą przy szły nie spo dzie wa nie: wiek i fi zycz na sła -
bość pa pie ża. Gdy z sa mo lo tu wy siadł kru chy sta rzec, pod -
pie ra ją cy się la ską zgar bio ny męż czy zna, od ra zu pry sły 
po dej rze nia o kru cja tę. ara bo wie, w od róż nie niu od nas, wiel -
kim sza cun kiem da rzą sę dzi wość. po kil ku pierw szych spo -
tka niach z wła dza mi i przed sta wi cie la mi is la mu by ło już wia -
do mo: nie przy je chał pod stęp ny krzy żo wiec, ale god ny
sza cun ku mę drzec.

w ta ki spo sób igno ran cja i aro gan cja naj sku tecz niej za mie nia -
ją się w to le ran cję, a mo że na wet we wza jem ny sza cu nek. Gdy
lu dzie re li gij ni pa trzą so bie w oczy, to za miast me dial nych uprze -
dzeń po ja wia ją się szcze re py ta nia, oso bi ste świa dec twa i spo -
koj ne zro zu mie nie róż nic. do te go nie po trze ba na wet da le kich
po dró ży. Mnie się uda ło w ro dzin nym Gdań sku spo tkać wy znaw -
ców pro ro ka, któ rzy prze czy ta li mi z Ko ra nu na kaz Ma ho me ta,
aby „lu dzi Księ gi trak to wać ze szcze gól ną uwa gą i sza cun kiem”.

i jesz cze jed no. Ostat nim pań stwem is lam skim w hi sto rii był
suł ta nat Tu rec ki. dziś przy wód cy po li tycz ni po wo łu ją się na
Ko ran czę sto wy łącz nie in stru men tal nie, co –  nie dość po wta -
rzać – nie ma nic wspól ne go z isto tą is la mu. dla nas zaś jest
oczy wi ste, że pu tin nie wy sy ła czoł gów prze ciw ko cze cze nom
w imię ewan ge lii.

dia log mię dzy re li gij ny nie jest pró bą po zy ska nia in nych dla
wła snej re li gii. nie mo że my oczy wi ście żad ne mu re li gij ne mu
czło wie ko wi za bro nić dzie le nia się swo ją wia rą z in ny mi. jed -
nak że z ca łą ja sno ścią i wy ra zi sto ścią na le ży od róż nić dia log
mię dzy re li gij ny od dzia łań zmie rza ją cych do na kła nia nia ko go -
kol wiek do zmia ny wy zna wa nej wia ry (kard. Fran cis arin ze).
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Artykuły WYkładoWcóW

Zwięk sza ją ca się licz ba osób star szych po wo du je wy stę -
po wa nie zja wi ska tzw. po dwój ne go sta rze nia się. jest to
wzrost od set ka lu dzi w wie ku sześć dzie się ciu i sześć dzie -
się ciu pię ciu lat oraz wzrost sub po pu la cji w wie ku po nad
sie dem dzie się ciu pię ciu i osiem dzie się ciu lat oraz dzie -
więć dzie się ciu i stu lat. dla te go XXi wiek na zy wa ny jest stu -
le ciem stu lat ków. czło wiek ro zum ny wi nien spo ro uwa gi
po świę cać oce nie wła sne go ży cia, do ko nu jąc jej co dzien -
nie. jed nak w peł ni wła sne ży cie mo że oce nić do pie ro 
w je sie ni ży cia. spek trum ocen mo że być sze ro kie: od je -
go ak cep ta cji po ne ga cję.

do świad cza jąc sta rze nia się i sta ro ści, szu ka my od po -
wie dzi na py ta nie o za do wo le nie z do tych cza so we go ży -
cia i je go bi lans. Z li te ra tu ry psy cho lo gicz nej do wia du je my
się, że bi lans ży cia od gry wa ogrom ną ro lę w pro ce sie psy -
cho te ra pii, zwłasz cza u lu dzi star szych. ak cep ta cja mi nio -
ne go ży cia (bi lans po zy tyw ny) da je zy ski psy cho lo gicz ne,
ta kie jak za do wo le nie, sa tys fak cja, du ma i speł nie nie. Oce -
na ne ga tyw na (bi lans ne ga tyw ny) po wo du je na to miast po -
wsta wa nie kosz tów, ta kich jak fru stra cja, po czu cie wi ny,
nie za do wo le nie, wstyd i roz cza ro wa nie. Gdy zy ski prze -
wyż sza ją kosz ty, bi lans psy cho lo gicz ny jest do dat ni. Kie -
dy kosz ty sy tu ują się wy żej niż zy ski, bi lans ży cia sta je się
ujem ny. Oce na wła sne go ży cia bar dziej za le ży od wła ści -
wo ści czło wie ka, od je go ak tu al nej sy tu acji niż od zda rzeń
z je go bio gra fii. dla te go bez wzglę du na wiek oso by de -
kla ru ją ce wy so ki po ziom ja ko ści ży cia od zna cza ją się ta -
ki mi ce cha mi oso bo wo ści, jak: eks tra wer sja (czy li otwar -
tość na świat), su mien ność i nie zbyt sil ny neu ro tyzm (brak
rów no wa gi emo cjo nal nej). ce chy oso bo wo ści nie wpły wa -
ją bez po śred nio na po czu cie ja ko ści ży cia, ale mo dy fi ku -
ją je go na si le nie, czy li są re gu la to ra mi po sia da nych za so -
bów (np. eks tra wer sja uła twia znaj do wa nie wspar cia,
su mien ność mak sy ma li zu je suk ces, a neu ro tyzm uspo sa -
bia do ogra ni cza nia kon tak tów). 

Za do wo le nie z ży cia utoż sa mia ne jest z do brym sa mo -
po czu ciem (well -be ing), szczę ściem (hap pi ness), ja ko ścią
ży cia (qu ali ty of li fe). Moż na je ro zu mieć ja ko su biek tyw ne
po czu cie za do wo le nia z ży cia.

sa tys fak cja z wła sne go ży cia bu do wa na jest na pod sta -
wie za do wo le nia: 
1. z róż nych je go wy mia rów, 
2. z wła sne go lo su,
3. ze zgod no ści ocze ki wań z wła sny mi osią gnię cia mi. 

Ha sło „plu ra lizm re li gij ny” – wpi sa ne po an giel sku do in ter ne -
to wej prze glą dar ki – po wo du je po ja wie nie się kil ku stron zre -
da go wa nych przez Ha rvard Uni ver si ty w Bo sto nie. wszyst kie
one pro wa dzą do wi try ny za ty tu ło wa nej plu ra lism pro ject. 
po waż na uczel nia i wie lo wąt ko wa ini cja ty wa na uko wa, uzbro -
jo na w naj now sze zdo by cze elek tro nicz nych me diów, wzbu -
dzi ły mo je za in te re so wa nie. Re li gio znaw cy, so cjo lo go wie, psy -
cho lo go wie i kul tu ro znaw cy za re ago wa li po pro stu na no wą
rze czy wi stość wiel kiej aglo me ra cji miej skiej, któ ra w ostat nim
trzy dzie sto le ciu ra dy kal nie zmie ni ła swo je ob li cze wy zna nio -
we. no we prze pi sy mi gra cyj ne z 1965 ro ku do pro wa dzi ły 
do od wró ce nia sy tu acji zna nej z bi blij ne go opi su wie ży Ba -
bel. Oto wszy scy mó wią na po wrót jed nym ję zy kiem i opo wia -
da ją o swo ich do świad cze niach z krań ców świa ta.

po przed nie fa le mi gra cyj ne przy no si ły do Bo sto nu naj pierw
an gli ków, a po tem miesz kań ców po łu dnio wej i wschod niej eu -
ro py. By li to chrze ści ja nie i Ży dzi. Tak by ło nie mal do na szych
cza sów. no wi imi gran ci z koń ca XX wie ku przy by li tu z azji,
afry ki, ame ry ki Ła ciń skiej, Bli skie go wscho du i z eu ro py. 
po pu la cje wy wo dzą ce się z no wych kie run ków zwięk szy ły się 
w la tach osiem dzie sią tych i dzie więć dzie sią tych nie zwy kle
szyb ko: azja ci po dwo ili swo ją licz bę, prze kra cza jąc pu łap pię -
ciu pro cent, a afry ka nie uro śli do jed nej czwar tej. Bo ston po -
cząt ku XXi wie ku sta no wi zu peł nie no wą ja kość ra so wą, et nicz -
ną i kul tu ro wą. Za ty mi licz ba mi kry ją się oczy wi ście rów nież
war to ści re li gij ne. jesz cze ni gdy w hi sto rii Bo sto nu ży cie re li -
gij ne nie by ło tak bo ga te i zło żo ne – kon klu du ją au to rzy pro -
jek tu. a po tem na stę pu je wy li czan ka: bud dy ści i chrze ści ja nie
z wiet na mu, Kam bo dży, chin i Ko rei; hin du iści, mu zuł ma nie,
dżi ni ści, si kho wie, zo ro astria nie i chrze ści ja nie z po łu dnio wej
azji; pra wo sław ni chrze ści ja nie z sy rii i arab scy wy znaw cy is -
la mu. po za tym licz ni imi gran ci z Ka ra ibów i amery ki Ła ciń skiej
przy nie śli, oprócz ener gicz ne go ka to li cy zmu, kul ty vo odoo 
i san te rię. wresz cie w no wym kra jo bra zie wy zna nio wym po ja -
wi li się wy znaw cy re li gii moj że szo wej z Ro sji i Ukra iny. jed nym
z naj waż niej szych pro ble mów sto ją cych przed na szym spo łe -
czeń stwem na prze ło mie wie ków jest kwe stia spo tka nia re li gii
i kul tur o tak nie zwy kle zróż ni co wa nych ro do wo dach – pi szą
bo stoń scy na ukow cy. i nie jest to tyl ko teo re tycz ne roz wa ża -
nie. Kil ka fak tów z dzie dzi ny bu dow nic twa ilu stru je na ma cal -
ność pro ble mu. w czerw cu 2000 ro ku pod ję to re ali za cję pro -
jek tu bu do wy me cze tu w dziel ni cy Ro xbu ry. Bę dzie on mógł
po mie ścić 1600 osób. dżi ni ści zor ga ni zo wa li swo je cen trum
re li gij ne w daw nym szwedz kim ko ście le lu te rań skim przy ce -
der stre et. w ma ju 1990 ro ku kon se kra cja tra dy cyj nej świą ty -
ni hin du istycz nej sin lak sh mi zgro ma dzi ła ty sią ce wy znaw ców
ze wspól not in dyj skich w Bo sto nie. Bu dow la ta sta ła się zna -
kiem roz po znaw czym słyn ne go bo stoń skie go ma ra to nu, stoi
ona bo wiem tuż obok miej sca star tu te go naj waż niej sze go wy -
da rze nia spor to we go aglo me ra cji.

„pro jekt plu ra lizm”, oprócz ba dań nad wpły wem no wych
spo łecz no ści re li gij nych na ob li cze mia sta i zmian psy cho lo -
gicz nych, ja kie za cho dzą na sku tek wza jem nych re la cji, owo -
cu je rów nież kon kret ny mi dzia ła nia mi spo łecz ny mi. ini cja ty -
wy mię dzy re li gij ne do ty czą wal ki z aids i roz wią zy wa nia
kwe stii so cjal nych.

nie moż na żyć tyl ko obok sie bie. jak jed nak bu do wać no -
we spo łe czeń stwo wie lo re li gij ne, aby „pro jekt plu ra lizm” nie
prze kształ cił się w „pro jekt no wa wie ża Ba bel”?

Prof. UG, dr hab. Hen ryk ol szew ski 
Psy cho log, wy kła dow ca uni wer sy -
te tu Gdań skie go na wy dzia le na uk
spo łecz nych, pro rek tor ate neum –
szko ły wyż szej w Gdań sku.

WdZięcZność 
W BUdoWaniU jakości 

życia seniora

ks. krzysz toF nie dał tow ski
Przedruk z czasoPisma „więź” nr 5/2001



Jubileusz X-lecia GdańskieGo UniWersYTeTU TrZecieGo WiekU g a z e t a  U N I W e R S Y t e C K a w y d a n i e  s p e c j a l n e 17

w ba da niach bi lan su ży cia osób star szych wy ka za no róż -
ni ce istot ne sta ty stycz nie po mię dzy miesz kań ca mi do mów
po mo cy spo łecz nej, któ rych bi lans ży cia wy pa da ne ga tyw nie,
a oso ba mi za miesz ku ją cy mi do my ro dzin ne. Ba da nych grup
nie róż ni co wa ły wiek i płeć.

Oso by z wy kształ ce niem śred nim i wyż szym le piej oce nia -
ją wła sne ży cie niż oso by z wy kształ ce niem pod sta wo wym 
i za wo do wym. Rów nież ro dzaj wy ko ny wa nej pra cy ko re lu je 
z po zio mem bi lan su ży cio we go. Oso by pra cu ją ce w prze szło -
ści umy sło wo pod su mo wu ją swo je ży cie le piej od osób pra -
cu ją cych fi zycz nie. po dob nie wy żej swo je ży cie pod su mo wu -
ją oso by o lep szym sta nie zdro wia i wyż szym po zio mie
do cho dów od in nych. 

po zy tyw na sa mo oce na i po god ny na strój w sta ro ści, po wią -
za ne z po zy tyw nym bi lan sem wła sne go ży cia, są skut ka mi
jed ne go z naj przy jem niej szych uczuć, ja kim jest wdzięcz ność.
wdzięcz ność chro ni przed na rze ka niem, za zdro ścią i róż ny -
mi przy pa dło ścia mi ży cia, a więc mo że peł nić funk cje pro fi -
lak tycz ne i pro wa dzić do szczę ścia. wy stę pu je ona ra zem 
z ra do ścią, jest świę to wa niem ra do ści. już ci ce ro trak to wał
wdzięcz ność ja ko naj więk szą cno tę -mat kę wszyst kich cnót.

wdzięcz ność nie mu si być ko ja rzo na wy łącz nie z prze ży cia -
mi po zy tyw ny mi. Mo że ona być trak to wa na ja ko prze jaw sła -
bo ści, cię żar, co mo że po wo do wać, że lu dzie bę dą się wzbra -
niać przed jej ujaw nia niem, któ re z róż nych wzglę dów mo że
być nie wy god ne. wdzięcz ność mo że być też trak to wa na ja ko
emo cja wie lo wy mia ro wa, gdyż z jed nej stro ny ofia ro daw ca bu -
dzi od czu cia przy jem ne (wdzięcz ność, wzru sze nie), z dru giej
stro ny po ka zu je niż szość ofia ro wa ne go wo bec si ły do bro czyń -
cy, co mo że ro dzić po czu cie za gro że nia dla je go sa mo oce ny
(za kło po ta nie, kon fu zje, nie uf ność, nie pew ność co do mo ty -
wów dar czyń cy), czy li emo cje ne ga tyw ne. dla te go do świad -
cza nie do bro ci od in nych mo że wy wo ły wać róż ne emo cje. 

w ge ron to lo gii oraz w ge ria trii roz wi nął się ruch zwa ny no -
wą ge ron to lo gią, któ re go ele men tem jest pa ra dyg mat tzw. 
po zy tyw ne go sta rze nia się. je go zwo len ni cy twier dzą, że po -
myśl ne sta rze nie się jest efek tem jed nost ko we go wy bo ru, wy -
sił ku i ak tyw no ści. jed nym ze skład ni ków po zy tyw ne go sta -
rze nia się jest wła śnie wdzięcz ność, któ ra mo że być
ro zu mia na ja ko spo łecz na emo cja po zy tyw na; afek tyw na
emo cja wzglę dem ko rzy ści, po mo cy ja ko efek tu in ten cjo nal -
ne go dzia ła nia ofia ro daw cy; afek tyw na ce cha lub na strój.
Moż na na nią spoj rzeć w aspek cie mo ral nym i spo łecz nym ja -
ko na wie lo wy mia ro wą in te rak cję mię dzy ofia ro daw cą a ob -
da ro wa nym. w aspek cie spo łecz nym wdzięcz ność mo że być
roz pa try wa na ja ko obo wią zek mo ral ny, utrzy mu ją cy re la cje 
i po bu dza ją cy do za cho wań pro spo łecz nych i al tru istycz nych.
To ro zu mie nie wdzięcz no ści ja ko in we sty cji spo łecz nej po zwa -
la wy róż nić jej ce chy z per spek ty wy po staw pro spo łecz nych: 
1. mo ral ny ba ro metr, któ ry po zwa la oce nić cha rak ter wdzięcz -

no ści tzn. war tość da ru dla dar czyń cy (oraz je go in ten cje) i
ob da ro wa ne go, 

2. zdol ność wzmac nia nia za cho wań pro spo łecz nych przez np.
po dzię ko wa nie za dar, na gro dze nie, do ce nie nie, co zwięk -
szy praw do po do bień stwo po wtó rze nia się da ne go czy nu
al tru istycz ne go w przy szło ści,

3. mo ty wa cja do po ma ga nia w przy szło ści przez oso bę, któ -
ra do świad czy ła po mo cy i ko rzy ści. 
Ta pro spo łecz na po sta wa nie mu si być kie ro wa na na dar -

czyń cę, ale na in nych lu dzi, któ rzy tej po mo cy po trze bu ją. dla -
te go moż na stwier dzić, że lu dzie do świad cza ją cy wdzięcz no -
ści czu ją na tu ral ną po trze bę wza jem no ści w sto sun ku do
in nych osób znaj du ją cych się w po trze bie. wdzięcz ność mo -

że być ro zu mia na ja ko dys po zy cja emo cjo nal na, sta ły ele ment
oso bo wo ści, sta ły spo sób re ago wa nia na życz li wość in nych.

wdzięcz ność ja ko emo cja po zy tyw na jest źró dłem do bro -
sta nu i spo ko ju du cha. nie moż na być jed no cze śnie wdzięcz -
nym i nie szczę śli wym, po nie waż wdzięcz ność wy ma ga 
po twier dze nia, że ży cie ma war tość bez wzglę du na do świad -
cza ne trud no ści. jest ona umie jęt no ścią ży cio wą po dob nie
jak al tru izm i zdol ność wy ba cza nia, bę dą cą skut kiem ada pta -
cji, a nie jej przy czy ną. wdzięcz ność jest nie zbęd ną emo cją
pod no szą cą ja kość ży cia, po zwa la ją cą od zy ski wać rów no wa -
gę po do świad cze niu kry zy sów. czło wiek star szy do świad cza -
ją cy strat, od czu wa ją cy po gar sza nie się wa run ków ży cia, po -
wi nien na uczyć się kul ty wo wać wdzięcz ność za do strze ga ne,
po zy tyw ne szcze gó ły nie przy jem nych i złych do świad czeń.
jej kon se kwen cją bę dzie wte dy po zy tyw ne sta rze nie się skut -
ku ją ce po zy tyw ną po sta wą wo bec ży cia. 

wdzięcz no ści moż na się na uczyć, jest umie jęt no ścią utrwa -
la ną dzię ki jej ćwi cze niu, prak ty ko wa niu i do świad cza niu. po -
zwa la ona po móc w do strze ga niu i do ce nia niu da rów chwi li 
i do świad czyć wol no ści od ża lów i nie po ko jów o przy szłość.
Umoż li wia uświa do mie nie so bie, że szczę ście nie za le ży od
czyn ni ków ma te rial nych, lecz osa dzo ne jest w sie ci da wa nia 
i otrzy my wa nia 

Oso by star sze mo gą opty ma li zo wać wdzięcz ność przez: 
1. pro wa dze nie dzien nicz ka wdzięcz no ści i za pi sy wa nie w nim

wy da rzeń (mi ni mum pię ciu) przy jem nych, szczę śli wych, 
ra do snych, re lak su ją cych oraz za chę ca nie do zwięk sza nia
licz by wy da rzeń, ana li zo wa nie ich i gło śne o nich mó wie -
nie, 

2. przy po mi na nie so bie sy tu acji z wcze śniej sze go ży cia, w któ -
rych od czu wa ły wdzięcz ność, i in ter pre to wa nie wpły wu tych
sy tu acji na dal sze ży cie,

3. pró bę zro zu mie nia, że nie za leż nie od trud no ści i po gar sza -
ją ce go się sta nu zdro wia moż na od czu wać wdzięcz ność 
i do strze gać po zor nie nie wi docz ne do dat nie stro ny sy tu acji
.
liv lars son w książ ce pod wy mow nym ty tu łem Wdzięcz�-

ność.�Naj�tań�szy�bi�let�do�szczę�ścia�cy tu je sło wa swo je go przy -
ja cie la, któ ry roz my śla jąc nad da ra mi ży cia, tak oto od po wia -
da so bie na py ta nie Za�co�je�stem�wdzięcz�ny?:
•  Że mo gę sprzą tać po im pre zie, bo to zna czy, że mam przy -

ja ciół.
•  Za po dat ki, któ re pła cę, bo to zna czy, że mam do cho dy.
•  Za ubra nia, któ re są za cia sne, bo to zna czy, że mam co

jeść.
•  Za zmę cze nie i ból w mię śniach, bo to zna czy, że mo gę

cięż ko pra co wać.
jak wi dać, każ da sy tu acja mo że być róż nie in ter pre to wa na,

ale na le ży na uczyć się pa trzeć na nią pod od po wied nim ką -
tem, któ ry skło ni do wdzięcz no ści.

a dla cze go czę sto je ste śmy nie wdzięcz ni? Bo za po mi na -
my, bo uwa ża my, że to, co ma my, jest oczy wi ste i nam się na -
le ży. ale tak nie jest. po wiedz my so bie – nie ma żad nych oczy -
wi sto ści.

lu dzie po tra fią cy oka zy wać wdzięcz ność są lu bia ni przez
in nych, gdyż wdzięcz ność dzia ła jak le kar stwo. To po żyw ka
dla re la cji mi ło snych, za wo do wych, to wa rzy skich i przy ja ciel -
skich. jak mó wi au tor ka cy to wa nej wy żej książ ki „wdzięcz -
ność ma ma gicz ną moc… gdy jej do świad cza my, wy da je się
ona ro snąć w mia rę, jak ją wy ra ża my”.

Artykuły WYkładoWcóW

ProF uG. dr haB. hen ryk ol szew ski



se nio rzy za py ta ni o pro ble my trze cie go wie ku czę sto 
wy mie nia ją do le gli wo ści fi zycz ne i psy chicz ne (np. pro -
ble my z pa mię cią), rów nie czę sto jed nak wska zu ją na sa -

mot ność. To znak dzi siej szych cza sów – gdy ro dzi na wie lo -
po ko le nio wa od cho dzi do la mu sa, gdy coraz bar dziej ba ry-
ka du je my się w swo ich miesz ka niach, bo jąc się in nych lu dzi
(i jed no cze śnie do nich tę sk niąc!). 

in ne przy czy ny sa mot no ści se nio rów to: eme ry tu ra, umie ral -
ność ró wie śni ków, wy jaz dy, za nie dby wa nie przez ro dzi nę, ale
też – nie włą cza nie się w ży cie mło dych, „by się nie mar twi li”...

a czło wiek prze cież jest isto tą spo łecz ną, jak ma wiał el liot
aron son, wy bit ny psy cho log spo łecz ny. Każ dy po trze bu je

mniej szej lub więk szej gru py lu dzi
wo kół sie bie, pra gnie po roz ma wiać,
po dzie lić się ra do ścia mi i tro ska mi.
Róż ni my się pod wzglę dem po trze -
by licz by ta kich bli skich kon tak tów.

nie któ rzy z nas ma ją jed ne go praw dzi we go przy ja cie la, in ni
chwa lą się ty sią cem zna jo mych na na szej Kla sie czy in nych
por ta lach spo łecz no ścio wych. 

Ba da nia psy cho lo gicz ne udo wod ni ły jed no – saMOTnOŚĆ
jesT nieZdROwa! i nie cho dzi tu o mno że nie wir tu al nych
zna jo mych, tyl ko o szcze re, bli skie wię zi z dru gim czło wie kiem. 

Po czu cie osa mot nie nia a sa mot ność
dla do bre go zro zu mie nia te ma tu na le ża ło by tu wy ja śnić dwa
róż ne sta ny sa mot no ści. czym in nym jest sa mot ne miesz ka -
nie, a czym in nym – po czu cie osa mot nie nia. To, że ktoś miesz -
ka sam, nie ozna cza jesz cze, że do skwie ra mu sa mot ność.
Mo że mieć prze cież licz ne kon tak ty z in ny mi ludź mi i ich
ogrom ne wspar cie, a tak że brać udział w ży ciu spo łecz nym.
Znacz nie trud niej sze dla nas jest po czu cie osa mot nie nia, któ -
re to mo że my od czu wać, miesz ka jąc w do mu peł nym lu dzi...
To stan psy chicz ny prze ja wia ją cy się tym, że nie czu je my się
ak cep to wa ni, ko cha ni, nie czu je my wspar cia in nych osób 
i nie ma my ni ko go, kto by nas chęt nie wy słu chał.

sta rość spo łecz na
psy cho lo gia wy róż nia też sta�rość�spo�łecz�ną. prze ja wia się ona
zmia ną do tych cza so wych ról (np. z ak tyw ne go pra cow ni ka
oso ba sta je się eme ry tem bez po my słu na czas wol ny) i osła -
bie niem wię zi spo łecz nych. Ma to du ży wpływ na styl ży cia 
i je że li w za mian nie znaj dzie my so bie sa tys fak cjo nu ją cych za -
jęć, nie bę dzie my mie li do brych re la cji z in ny mi ludź mi – na -

sza uwa ga kie ro wać się bę dzie na
kło po ty oso bi ste.

sa mot ność a uży tecz ność
Uży tecz ność to nic in ne go jak po -
trze ba by cia po trzeb nym. czę sto

jed nak by wa opacz nie ro zu mia na. wie lu se nio rów, w imię po -
czu cia uży tecz no ści, po świę ca się bez gra nic naj bliż szym,
kosz tem swe go zdro wia czy na wet god no ści oso bi stej („Mu -
szę im zro bić obiad...”). pro blem po ja wia się wte dy, gdy mi -
mo tak wiel kich wy sił ków, ta kie go na kła du pra cy i cza su nikt

te go nie do ce nia i nie oka zu je sza cun ku. Oraz wte dy, gdy se -
nior czu je, że mu si – a nie, że chce.

Każ dy z nas lu bi czuć się po trzeb nym – szu kaj my jed nak
ta kich ob sza rów w ży ciu, gdzie i nam, i oso bom ob da ro wy -
wa nym na szym cza sem i po świę ce niem bę dzie z tym do brze.
pe da go dzy na przy kład bi ją na alarm, że to, co dziec ku jest
naj bar dziej po trzeb ne, to mi łość, czas i uwa ga. Tych ostat nich
rze czy współ cze śni, za bie ga ni ro dzi ce czę sto nie ma ją. i tu
otwie ra się prze strzeń dla babć i dziad ków! 

ro dzi na czy są sie dzi?
naj now sze ba da nia wska zu ją, że co raz wię cej re la cji mię -
dzy ludz kich i wspar cia spo łecz ne go otrzy mu je my nie od naj -
bliż szej ro dzi ny, ale od nie spo krew nio nych zna jo mych czy
są sia dów. jest to oczy wi ście wy nik mi gra cji, wy jaz du dzie ci
czy wnu ków za gra ni cę, za pra co wa nia mło dych. stąd też po -
ja wia ją ce się (rów nież w so po cie) pi lo ta żo we pro jek ty te le -
opie ki, któ re ma ją mię dzy in ny mi na ce lu wspar cie oby wa -
tel skie.

sa mot ność a ślu by
Ba da nia wska zu ją, że po sześć dzie sią tym ro ku ży cia dwa ra zy
wię cej męż czyzn niż ko biet de cy du je się na po now ny ślub.
Oso by w tym wie ku to we dług sta ty styk: 
• ko bie ty: 41% za męż ne, 51% wdo wy, 5% pan ny, 3% roz wie -

dzio ne,
• męż czyź ni: 81% żo na ci, 13% wdow cy, 3% ka wa le ro wie,

3% roz wie dze ni.
przy czyn ta kie go sta nu rze czy jest kil ka, ale naj waż niej sze

to: dłu gość ży cia ko biet i męż czyzn, sto su nek licz by ko biet 
do męż czyzn, umie jęt ność ra dze nia so bie po stra cie mał żon ka.

nie któ re ba da nia po da ją, że pro ces sta rze nia się wol niej
prze bie ga u osób bę dą cych w związ kach mał żeń skich (wyż -
szy wskaź nik sa tys fak cji i ja ko ści ży cia), tym sa mym więc, 
że sa mot ność nie sprzy ja zdro wiu!

star sze pa ry mał żeń skie są rów nie szczę śli we, a na wet bar -
dziej za do wo lo ne z ży cia od młod szych par mał żeń skich. przy -
czy na mi we dług ba da czy są: mniej sza od po wie dzial ność za -
wo do wa i ro dzi ciel ska, więk sze opa no wa nie ce lów i źró deł
przy jem no ści, zbli żo ne sta no wi ska i stan dar dy zdro wia.

kon se kwen cje sa mot no ści
sa mot ność czę sto po wo du je sku pia nie się na so bie, na swo -
ich pro ble mach. Ta ka ne ga tyw na kon cen tra cja sprzy ja izo la -
cji psy chicz nej, za my ka niu się w so bie, pre ten sjo nal no ści 
i zgorzk nie niu oraz nie rzad ko spo ty ka ne mu po czu ciu nie -
omyl no ści. Mo że po głę biać fru stra cję ży cio wą czy po czu cie
od rzu ce nia i krzyw dy.

jak się nie dać sa mot no ści? 
pod su mo wu jąc po wyż sze roz wa ża nia, moż na pod po wie dzieć:
• nie wma wiać so bie, że ni ko go nie po trze bu je my! czło wiek

jest isto tą spo łecz ną!
• nie zga dzać się na sta rość spo łecz ną. szu kać no wych za -

jęć, przy jem no ści, no wych ról spo łecz nych, któ re nie bę dą
nas uwie ra ły!

• nie kry ty ko wać wszyst kich i wszyst kie go – to po wo du je, 
że in ni lu dzie od nas ucie ka ją!

• speł niać swo ją po trze bę użytecz no ści – sza nu jąc in nych,
ale też sie bie!

• Za ofe ro wać in nym, zwłasz cza dzie ciom, nasz czas i uwa gę
– to bez cen ne war to ści w dzi siej szym za bie ga nym świe cie!

• dbać o re la cje po za ro dzin ne – przy ja ciel skie, są siedz kie.
• ...

ps nie po trzeb ne pro szę skre ślić i do pi sać swo je re flek sje :)
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Brać�ży�cie�i�lu�dzi�ta�ki�mi,�ja�cy�są.�
Je�śli�za�cznie�cie�kry�ty�ko�wać,
osą�dzać�wa�sze�oto�cze�nie�–�
a�zwłasz�cza�mło�dych�–�już�po�was.�

de ni se Grey, ak tor ka

Starość�nie�chroni�przed�miłością.�
Ale�miłość�czasem�potrafi�nas
ochronić�przed�starością.

jeanne Moreau, aktorka

mgr edyta Bonk
Psycholog, asystentka w zakładzie
Psychologii wspomagania rozwoju
sopockiego wydziału szkoły wyższej
Psychologii społecznej.

samoTność jesT nieZdroWa Człowiek jest istotą społeczną

mGr edyta Bonk



P
rze szcze pia nie na rzą dów w kul tu rze chrze ści jań skiej jest
obec ne od iii wie ku na szej ery, w któ rym to ta kie go za -
bie gu do ko na li Świę ci da mian i Ko sma. pierw szych uda -

nych prze szcze pów do ko na no jed nak po raz pierw szy do pie -
ro w XX wie ku. Od te go cza su ten typ le cze nia stał się
stan dar dem w wie lu scho rze niach, a je go pre kur so rzy: jo -
seph Mur ray i e. don nall Tho mas otrzy ma li za swo je do ko na -
nia na gro dę no bla w 1990 ro ku. 

nie ma prze sa dy w stwier dze niu, że w wie lu przy pad kach
prze szcze py ra tu ją ży cie. Tak dzie je się, gdy prze szcze pia ny
na rząd, np. ser ce, płu ca, wą tro ba, szpik kost ny, nie mo że być
na dłu żej za stą pio ny przez ma szy nę lub in ne spo so by le cze -
nia. jesz cze traf niej sze jest stwier dze nie, że prze szcze py
prze dłu ża ją ży cie i po zwa la ją cho rym wró cić do nor mal nej ak -
tyw no ści. na przy kład pa cjen ci po prze szcze pie ner ki z po -
wo du schył ko wej nie wy dol no ści te go na rzą du ży ją nor mal nie
i o 10–20 lat dłu żej w po rów na niu z le czo ny mi in ny mi spo so -
ba mi. do nor mal nej ak tyw no ści mo gą wró cić pa cjen ci nie do -
wi dzą cy po prze szcze pie ro gów ki, cho rzy na cu krzy cę po
prze szcze pie trzust ki al bo wy se pek trzust ko wych. Trans plan -
to lo gia wciąż jed nak jest dzie dzi ną, któ ra kry je nie tyl ko wie le
ści śle me dycz nych za ga dek, ale tak że wy zwań na tu ry spo -
łecz nej. 

Z me dycz ne go punk tu wi dze nia naj więk sze wy zwa nia
trans plan to lo gii to moż li wość trans plan ta cji prze szcze pów zło -
żo nych, ma ją cych w swo im skła dzie wie le tka nek i struk tur
ana to micz nych. w tej ka te go rii prze szcze py koń czyn al bo
ścia ny brzu cha prze sta ły już być no wo ścią i ustą pi ły miej sca
prze szcze pom twa rzy (po cho dzą ca z pol ski prof. sie mio now
jest w tej dzie dzi nie nie kwe stio no wa nym li de rem). wy zwa niem
jest za rów no sa ma pro ce du ra, podczas której jest od twa rza -
nych wiele róż nych struk tur, ta kich jak na czy nia krwio no śne,
ner wy, mię śnie, skó ra, frag men ty kost ne, jak i za po bie ga nie
od rzu to wi prze szcze pu, któ ry jest w tym wy pad ku szcze gól -
nie czę sty. wła śnie od rzu ca nie na rzą dów sta no wi ko lej ne
wiel kie wy zwa nie trans plan to lo gii. pa cjent sta je się do koń ca
ży cia nie wol ni kiem le ków im mu no su pre syj nych, któ re mu si
przyj mo wać co dzien nie, aby za po biec od rzu ce niu prze szcze -
pio ne go na rzą du. cho ciaż jest to ni ska ce na za nor mal ne ży -
cie, ja kie da je prze szczep, to le ka rze i na ukow cy wciąż pró -
bu ją zre du ko wać lub cał ko wi cie wy eli mi no wać ko niecz ność
przyj mo wa nia le karstw. Rze czy wi ście, po rów nu jąc te ra pie sto -
so wa ne jesz cze 10–20 lat te mu z obec ny mi te ra pia mi, wi dać
ogrom ny po stęp. le ki, któ ry mi le cze ni są dzi siaj pa cjen ci, ma -
ją re la tyw nie wy so ką sku tecz ność przy ni skim po zio mie efek -
tów ubocz nych. co wię cej, w nie licz nych, ści śle zde fi nio wa -
nych przy pad kach, uda je się u pa cjen tów po prze szcze pie
cał ko wi cie od sta wić le cze nie far ma ko lo gicz ne, np. przy jed -
no cza so wym prze szcze pie szpi ku kost ne go i ner ki w nie któ -
rych cho ro bach. 

w cią gu ostat nich kil ku na stu lat wa chlarz cho rób, w któ rych
prze szczep jest opcją lecz ni czą, znacz nie się po więk szył, 
a co za tym idzie – zwięk szy ła się gru pa ocze ku ją cych na
prze szczep. w tym cza sie licz ba do stęp nych do prze szcze pu
na rzą dów po zo sta ła mniej wię cej na tym sa mym po zio mie, co

spo wo do wa ło ol brzy mią dys pro por cję mię dzy moż li wo ścia -
mi a po trze ba mi. Tra gicz nym wy mia rem tej dys pro por cji są
zgo ny cho rych przed prze szcze pem. stąd spo łecz ny wy miar
prze szcze pia nia na rzą dów to przede wszyst kim ak cep ta cja
daw stwa, za rów no od daw cy zmar łe go, jak i od daw cy ży we -
go. Obo wią zu ją ce w pol sce pra wo nie wy ma ga zgo dy naj bliż -
szych na po bra nie na rzą dów od daw cy zmar łe go, ale do brym
oby cza jem wśród le ka rzy jest roz mo wa i kon sul to wa nie te go
za bie gu z naj bliż szy mi oso by zmar łej. Z dru giej stro ny, na tu -
ral na w wie lu kra jach ak cep ta cja dla daw stwa w cza sie ży cia
w pol sce po zo sta je na ni skim po zio mie. na dal je ste śmy kra -
jem, w któ rym na przy kład prze szcze pia nie ne rek od ży ją cych
krew nych to nie wię cej niż kil ka na ście pro cent wszyst kich
trans plan ta cji, pod czas gdy w skan dy na wii jest to oko ło pięć -
dzie się ciu pro cent. jesz cze bar dziej god ne po le ce nia jest
daw stwo szpi ku kost ne go, któ re oprócz drob ne go ukłu cia
przy po bie ra niu krwi, nie nie sie ze so bą żad nych ne ga tyw -
nych skut ków dla daw cy1. Z dru giej stro ny spe cy fi ka prze -
szcze pów szpi ku kost ne go wy ma ga stwo rze nia ogrom nych,
li czą cych od kil ku ty się cy do kil ku mi lio nów, ko lek cji po ten -
cjal nych daw ców. Tyl ko wte dy moż li we jest zna le zie nie wła -
ści we go daw cy pa su ją ce go do kon kret ne go cho re go, a jak
wspo mnia no wy żej, prze szczep szpi ku jest to te ra pia ra tu ją -
ca ży cie u pa cjen tów umie ra ją cych z po wo du bia łacz ki. na -
to miast stan zdro wia daw ców, od któ rych po bra no na rzą dy
lub szpik jest zwy kle lep szy w po rów na niu ze śred nią po pu la -
cji, a to ze wzglę du na opie kę me dycz ną, ja ką są oni ota cza -
ni po od da niu na rzą du czy tkan ki. 

pa mię taj my więc, że spo łecz ny wy miar daw stwa na świe -
cie nie ogra ni cza się je dy nie do sfe ry na uki. jest to dzie dzi na
bar dzo do ce nia na przez ko ściół ka to lic ki. jan pa weł ii okre -
ślił daw stwo na rzą dów ja ko „naj wyż szy akt mi ło ści bliź nie go”.

ProF. nadzw., dr haB. med. Piotr trzon kow ski
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PrZesZcZeP – szansa na nowe życie

1    w Gdań sku w spo sób cią gły dzia ła Ośro dek daw ców szpi ku Uni wer sy tec kie go cen trum Kli nicz ne go przy ul. dę bin ki 7, 
w któ rym moż na co dzien nie za re je stro wać się ja ko daw ca szpi ku. szcze gó ło we in for ma cje: www.szpik.gu med.edu.pl 
lub te le fon 58 349 21 89 lub 58 349 21 91 lub e -ma il: daw casz pi ku@uck.gda.pl.

Prof. nadzw., dr hab. med. Piotr Trzonkowski
wykładowca Gdańskiego uniwersytetu medycznego, pracownik
zakładu immunologii klinicznej i transplantologii.
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t
rud no w krót kim tek ście przed sta wić, cho ciaż by 
po bież nie, naj waż niej sze wia do mo ści do ty czą ce wie -
dzy praw nej, przy dat ne w co dzien nym ży ciu. nie mniej

jed nak każ da kon kret na i do bra wska zów ka po ru sza nia się
w gąsz czu praw ni cze go świa ta mo że uchro nić przed nie -
po żą da ny mi, czę sto zgub ny mi skut ka mi. wie lu oso bom wy -
da je się, że pra wo jest bar dzo od le głe i nie po trzeb ne, na -
zbyt skom pli ko wa ne i w grun cie rze czy nie przy sto so wa ne
do ży cia. nie roz strzy ga jąc spo ru, ile w tych opi niach jest
praw dy, trze ba przy po mnieć nie zmien ną za sa dę, iż nie zna -
jo mość pra wa szko dzi, a w ży ciu prak tycz nie każ de go dnia
po słu gu je my się obo wią zu ją cym pra wem, na wet nie zda jąc
so bie z te go do koń ca spra wy. pa mię taj my, że dzia ła nie pra -
wa bę dzie za zwy czaj wi docz ne nie wów czas, gdy wszyst -
ko jest w po rząd ku, np. gdy otrzy mu je my wy pła tę wy na gro -
dze nia w ter mi nie al bo sprze daw ca uzna je zgło szo ną przez
nas re kla ma cję. pra wo za cznie być nam po trzeb ne wte dy,
gdy po ja wią się pro ble my, np. gdy na czas nie otrzy ma my
za pła ty czyn szu za wy na jem czy też, gdy ktoś wy rzą dzi nam
kon kret ną szko dę. 

sko ro stu den ci czę sto po pię ciu la tach praw ni czych stu -
diów nie są w sta nie zgłę bić wszyst kich taj ni ków pra wa, to
tym bar dziej w tek ście pu bli cy stycz nym nie wy pa da na wet
po dej mo wać pró by przed sta wia nia i wy ja śnia nia po jęć czy
me cha ni zmów sys te mu praw ne go. je stem jed nak prze ko -
na ny, że po niż sze dzie sięć do brych rad mo że sta no wić
praw ni czy de ka log se nio ra, po ma ga ją cy unik nąć wie lu pro -
ble mów. de ka log po wstał w opar ciu o prak ty kę, w któ rej
nie jed no krot nie pro ble my praw ne po wsta ły w wy ni ku nie -
prze strze ga nia po da nych prze ze mnie za sad. sto so wa nie
się do re guł te go de ka lo gu nie jest gwa ran cją praw ni cze go
suk ce su czy unik nię cia ja kich kol wiek kło po tów. na pew no
jed nak każ dy mo że ich prze strze gać, na wet oso ba ma ją ca
ni kłą wie dzę lub umie jęt no ści praw ni cze. 

Oto praw ni czy de ka log se nio ra:
1. pa mię taj, że nikt nie mo że zmu sić cię do pod pi sa nia

umo wy. pod pi sa nie umo wy jest czyn no ścią do bro wol -
ną i za wsze mo żesz się z niej wy co fać.

2. spraw dzaj, kto jest stro ną za wie ra nej przez cie bie umo -
wy. je że li za war cie umo wy pro po nu je ci oso ba praw -
na, we ry fi kuj, czy oso by pod pi su ją ce się pod umo wą
ma ją od po wied nie umo co wa nie praw ne.

3. ni gdy nie pod pi suj umo wy, któ rej nie prze czy ta łeś al bo
któ rej nie ro zu miesz. pa mię taj, że za wsze mo żesz za -
py tać o wy ja śnie nie tre ści każ de go wy ra zu znaj du ją ce -
go się w tre ści umo wy.

4. naj le piej pod pi suj umo wę po za sta no wie niu się, cho -
ciaż by jed no dnio wym. im bar dziej dru ga stro na bę dzie
na ci ska ła na za war cie umo wy na tych miast, tym więk -
sze praw do po do bień stwo, że chce cię oszu kać.

5. w ra zie pro ble mów (np. otrzy ma nia for mal ne go we zwa -
nia do za pła ty czy in nej nie zro zu mia łej ko re spon den -
cji) nie zwle kaj z uda niem się o po moc do pro fe sjo na -
li sty. cze ka nie, aż sy tu acja sa ma się roz wią że, jesz cze
ni ko mu nie po mo gło.

6. je że li je steś ofia rą prze stęp stwa, ko rzy staj ze wszyst -
kich przy słu gu ją cych ci upraw nień. Zgła szaj wnio ski o
do ko na nie czyn no ści w po stę po wa niu przy go to waw -
czym, któ re uwa żasz za sto sow ne. po słu guj się sy gna -
tu rą po stę po wa nia. pa mię taj, że or ga na ści ga nia ma ją
obo wią zek in for mo wać cię o pra wach i obo wiąz kach,
a w ża den spo sób nie mo gą od mó wić przy ję cia za wia -
do mie nia o uza sad nio nym po dej rze niu po peł nie nia
prze stęp stwa czy wy kro cze nia. nie daj się zby wać. pil -
nuj ter mi nów na skła da nie środ ków od wo ław czych. je -
że li bę dziesz po krzyw dzo nym prze stęp stwem, to w po -
stę po wa niu przed są dem złóż w sto sow nym ter mi nie
oświad cze nie o za mia rze dzia ła nia w cha rak te rze
oskar ży cie la po sił ko we go, by stać się peł no praw ną
stro ną pro ce su są do we go. 

7. ni gdy nie pod pi suj pro to ko łu z ja kiej kol wiek czyn no ści
przed ja kim kol wiek or ga nem, je że li nie zga dzasz się 
z je go tre ścią. nie bój się zwró cić uwa gę na nie ści sło -
ści. pa mię taj, że to nie wie dza o spra wie, któ ra jest 
w Two jej gło wie, bę dzie oce nia na przez or ga na ści -
ga nia czy sąd, lecz to, co zo sta ło za pi sa ne w ak tach
spra wy.

8. pil nuj swo ich spraw w urzę dach ad mi ni stra cji pu blicz -
nej. pa mię taj, że każ da spra wa ma swo ją sy gna tu rę.
jej zna jo mość bar dzo uła twi roz mo wę o spra wie. 
pa mię taj, że w każ dej chwi li mo żesz zwró cić się do
urzęd ni ka z proś bą o in for ma cję o jej sta nie. je że li od -
mó wi, grzecz nie po proś, aby po dał swo je  imię, na zwi -
sko i sta no wi sko służ bo we. 

9. Za wsze pil nuj wy zna czo nych ter mi nów, do kład nie czy -
taj we zwa nia. pa mię taj, że za sto so wa nie się do po -
ucze nia, któ re otrzy masz wraz z pi smem z są du lub
urzę du, nie mo że To bie szko dzić.

10. ni gdy nie za po mi naj, że nie zna jo mość pra wa szko dzi.
nie ufaj sło wom lu dzi czy ich za pew nie niom, lecz pod -
chodź z dy stan sem do za pew nień słow nych. sło wa nic
nie kosz tu ją, Two je błę dy mo gą cię kosz to wać bar dzo
wie le. Za dbaj za wsze o to, by we ry fi ko wać in for ma cje 
o pra wie prze ka zy wa ne przez in nych.

Zda ję so bie spra wę, że ten de ka log nie obej mu je wszyst -
kich sy tu acji ani też nie jest ide al ną re cep tą na wszel kie pro -
ble my praw ni cze se nio rów. Mi mo wszyst ko war to, jak są -
dzę, w co dzien nym ży ciu pa mię tać o tych pro stych
wska zów kach. sta re per skie przy sło wie mó wi: „dla przy ja -
ciół wszyst ko, dla ob cych pra wo”. 

mGr to masz snar ski

PraWnicZY dekalog seniora

mgr To masz snar ski
ad wo kat, na uczy ciel aka de mic ki, spo -
łecz nik, twór ca. od 2009 r. pra cow nik
na uko wo -dy dak tycz ny wy dzia łu Pra wa
i ad mi ni stra cji uG. w la tach 2010-2012
re dak tor na czel ny Ga ze ty wPia uG.



Nie�usta�ją�ca�cie�ka�wość�świa�ta�mo�ich�Słu�-
cha�czy�to�dla�mnie�ogrom�na�in�spi�ra�cja.
Na�sza�wspól�na�po�dróż�po�Kra�ju�Kwit�ną�-
cej�Wi�śni�to�za�wsze�nie�po�wta�rzal�ne�do�-
świad�cza�nie�kul�tu�ry�Orien�tu�i�po�zna�wa�nie
in�ne�go�spo�so�bu�pa�trze�nia�na�sztu�kę,�na
świat�w�rze�czy�sa�mej.

TO-EN / An na Brał kow ska, 
pro wa dzą ca za ję cia z kul tu ry Ja po nii

Jest�to�nie�zwy�kle�cen�na�ini�cja�ty�wa,�któ�rą
war�to�wspie�rać�za�rów�no�w�ra�mach�współ�-
pra�cy,�jak�i�uczest�nic�twa.�Mo�je�oso�bi�ste
od�czu�cia�zwią�za�ne�są�z�warsz�ta�ta�mi�pla�-
stycz�ny�mi.�Pro�wa�dzę�je�z�wiel�ką�sa�tys�fak�-
cją�już�od�ośmiu�lat,�wspie�ra�jąc�ak�tyw�-
ność� ar�ty�stycz�ną� Stu�den�tów� Trze�cie�go
Wie�ku,�ukie�run�ko�wu�jąc�ich,�wy�ja�śnia�jąc�
i�cie�sząc�się�z�ich�wy�mier�nych�suk�ce�sów,
na�pa�wa�jąc�otu�chą�pod�czas�ru�ty�no�wych
ćwi�czeń,�po�szu�ki�wań�czy�eks�pe�ry�men�-
tów�for�mal�nych.

Woj ciech Za niew ski, 
pro wa dzą cy warsz ta ty pla stycz ne

Pro�wa�dze�nie�za�jęć�ze�słu�cha�cza�mi�UTW
jest� dla� mnie� ogrom�ną� przy�jem�no�ścią�
i�za�szczy�tem.�Moi�stu�den�ci�są�nie�zwy�kle
so�lid�ni�i�chęt�ni�do�pra�cy.�Za�ra�ża�ją�mnie
swo�ją�ener�gią�i�za�wsze�do�brym�na�stro�-
jem.�Sta�ram�się�brać�z�nich�przy�kład.�Po�-
mysł�utwo�rze�nia�UTW�był�strza�łem�w�dzie�-
siąt�kę.
Wan da Kli po, lek tor ka ję zy ka ro syj skie go

Pro�wa�dzę�kur�sy�ję�zy�ka�fran�cu�skie�go�w�dwóch�gru�pach.
Z�po�dzi�wem�ob�ser�wu�ję�wiel�kie�za�an�ga�żo�wa�nie�i�po�stę�-
py�mo�ich�kur�san�tów�w�na�uce�tak�trud�ne�go�ję�zy�ka,�ja�kim
jest�ję�zyk�fran�cu�ski.�Z�przy�jem�no�ścią�idę�na�każ�de�za�ję�cia,
wie�dząc,�że�cze�ka�ją�na�mnie�pil�ne,�a�przy�tym�uśmiech-
nię�te�i�po�god�ne�oso�by.

Ewa Bobrzecka, lektorka języka francuskiego
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Mo�ja�gru�pa�ję�zy�ka�nie�miec�kie�go�jest�naj�mil�szym�to�wa�rzy�-
stwem,�ja�kie�moż�na�so�bie�wy�obra�zić.�Stu�den�ci�po�mo�gli
mi�bar�dziej�po�znać�i�jesz�cze�bar�dziej�po�lu�bić�Po�la�ków.
Za�ję�cia�są�dla�mnie�naj�lep�szą�od�skocz�nią�od�spraw�ży�cia
co�dzien�ne�go:�spę�dzam�z�mo�imi�stu�den�ta�mi�trzy�go�dzi�ny
w�ty�go�dniu,�któ�re�są�prze�peł�nio�ne�życz�li�wo�ścią�i�kul�tu�rą
oso�bi�stą.

An ge li ka Le śniak, lek tor ka ję zy ka nie miec kie go

Za�każ�dym�ra�zem,�kie�dy�spo�ty�kam�się�ze�słu�cha�cza�mi�za�-
jęć�pt.�mu�zy�ka�bli�żej�nas�zdu�mie�wa�mnie�po�sta�wa�uczest�-
ni�ków,�któ�rzy�chcą�się�do�sko�na�lić,�po�sze�rzać�swo�ją�wie�-
dzę,�po�zna�wać�coś�no�we�go.�I�co�waż�ne�–�ci�lu�dzie�nie
chcą�iść�na�ła�twi�znę.�Przy�zna�ję,�że�cza�sem�je�stem�wręcz
wzru�szo�na,�gdy�wi�dzę�tych�lu�dzi�na�za�ję�ciach,�na�któ�re
przy�szli�mi�mo�złej�po�go�dy�–�za�wie�ru�chy,�śnie�gu,�ob�lo�dze�-
nia�ulic...�Oczy�wi�ście�nie�wiem,�do�ja�kie�go�stop�nia�mam
wpływ�na�po�głę�bie�nie�mi�ło�ści�do�mu�zy�ki�uczest�ni�ków�mo�-
ich�za�jęć�(choć�ich�wie�lo�let�nia�obec�ność�na�wy�kła�dach
o�czymś�świad�czy),�ale�wiem�na�pew�no,�że�są�Oni�dla
mnie�moc�ną�in�spi�ra�cją.�To�wspa�nia�li�lu�dzie,�któ�rzy�po�stę�-
pu�ją�zgod�nie�z�mą�drym�zda�niem:�Le�piej�zu�ży�wać�się,�niż
rdze�wieć...

Sta ni sła wa Gra żyń ska, pro wa dzą ca warsz ta ty mu zycz ne



Trzy�la�ta�współ�pra�cy�ze�Słu�cha�cza�mi�Gdań�skie�go
Uni�wer�sy�te�tu� Trze�cie�go� Wie�ku� uświa�do�mi�ły� mi,�
że�do�bry�hu�mor,�cie�ka�wość,�po�go�da�du�cha,�am�-
bi�cja�i�za�pał�nie�miesz�czą�się�w�gra�ni�cach�jed�ne�-
go�okre�ślo�ne�go�wie�ku.�Mam�po�czu�cie,�że�Uni�wer�-
sy�tet�Trze�cie�go�Wie�ku�sku�pia�tę�gru�pę�osób,�któ�ra
mo�gła�by� po�ka�zać� nie�jed�ne�mu� dwu�dzie�sto�- lub
trzy�dzie�sto�lat�ko�wi,�czym�jest�opty�mizm,�ener�gia�ży�-
cio�wa,�chęć�zdo�by�wa�nia�wie�dzy,�no�wych�umie�jęt�-
no�ści�i�po�zna�wa�nia�świa�ta.�I�cho�ciaż�to�ja�po�ka�zu�-
ję,�jak�zdro�wo�i�ak�tyw�nie�moż�na�spę�dzać�czas�na
świe�żym�po�wie�trzu,�sa�ma�wie�le�otrzy�mu�ję�w�za�-
mian�od�Słu�cha�czy�uczęsz�cza�ją�cych�na�za�ję�cia
marsz�po�zdro�wie.
Joanna Rogowska, instruktorka rekreacji ruchowej

Od�kil�ku�lat�pro�wa�dzę�dla�se�nio�rów�na�sze�go�Uni�-
wer�sy�te�tu� Trze�cie�go� Wie�ku� wy�kła�dy� z� za�kre�su�
li�te�ra�tu�ro�znaw�stwa.�W�ich�ra�mach�wspól�nie�przy�-
po�mi�na�my�so�bie,�a�nie�raz�do�pie�ro�po�zna�je�my�to,
co�jest�w�li�te�ra�tu�rze�naj�war�to�ściow�sze,�a�co�zo�-
sta�ło�da�ne�„wszyst�kim”�czy�tel�ni�kom�przez�po�ko�-
le�nia�pi�sa�rzy�w�pięk�nej�pol�sz�czyź�nie.�Oma�wia�ne
utwo�ry�do�star�cza�ją�wie�lu�głę�bo�kich�prze�żyć�i�wzru�-
szeń,�za�ra�zem�jed�no�cząc�nas�w�du�cho�wą,�„po�lo�-
ni�stycz�ną�wspól�no�tę”.�Przy�świe�ca�nam�w�tym�na�-
der�traf�na�myśl�wy�jąt�ko�we�go�ro�man�ty�ka�Cy�pria�na
Nor�wi�da:�„Nie�miecz,�nie�tar�cza�bro�nią�Ję�zy�ka,
lecz�–�ar�cy�dzie�ła!”.�

Wal de mar Paw łow ski, 
pro wa dzą cy za ję cia z li te ra tu ry
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Po�nie�dział�ko�we� za�ję�cia� ję�zy�ka� nie�miec�kie�go�
na� Gdań�skim� Uni�wer�sy�te�cie� Trze�cie�go�Wie�ku
pro�wa�dzę�od�sa�me�go�po�cząt�ku�je�go�ist�nie�nia.
Aż�trud�no�mi�uwie�rzyć,�że�mi�nę�ło�już�dzie�sięć�lat,
od�kąd�za�czę�ła�się�mo�ja�Wiel�ka�Przy�go�da�ze�Stu�-
den�ta�mi�-Se�nio�ra�mi.�Dzię�ki�nim�w�każ�dy�po�nie�-
dzia�łek�ła�du�ję�swo�je�aku�mu�la�to�ry�na�ca�ły�nad�cho�-
dzą�cy�ty�dzień,�po�nie�waż�moi�Ko�cha�ni�Stu�den�ci
pro�mie�nie�ją� cie�płem,� ser�decz�no�ścią,� opty�mi�-
zmem,�są�za�an�ga�żo�wa�ni�w�na�ukę�(a�ję�zyk�nie�-
miec�ki�do�naj�ła�twiej�szych�nie�na�le�ży!!!),�po�tra�fią
cie�szyć�się�ze�swo�ich�po�stę�pów,�pła�kać�ze�wzru�-
sze�nia�i�śmiać�się�do�łez,�ma�ją�ty�siąc�po�my�słów
na�se�kun�dę,�są�za�rad�ni,�sza�nu�ją�i�lu�bią�sie�bie�na�-
wza�jem,�dzie�lą�się�ze�mną�frag�men�ta�mi�ze�swo�-
je�go�pry�wat�ne�go�ży�cia�i�po�zwa�la�ją�mi�dzie�lić�się
mo�im�ży�ciem�z�ni�mi.�A�przy�tym�wszyst�kim,�jak�-
by�mi�mo�cho�dem,�„wdy�cha�ją”�nie�miec�kie�słów�-
ka�jak�po�wie�trze�;-)
Za�nic�w�świe�cie�nie�zre�zy�gno�wa�ła�bym�na�wła�-
sne�ży�cze�nie�z�mo�ich�co�ty�go�dnio�wych�spo�tkań
ze�Stu�den�ta�mi�-Se�nio�ra�mi.�Są�dla�mnie�Przy�ja�ciół�-
mi�w�peł�nym�i�fak�tycz�nym�te�go�sło�wa�zna�cze�niu.

Izabela Kowalska, lektorka języka niemieckiego

Od�kil�ku� lat� pro�wa�dzę� kur�sy� ję�zy�ka� an�giel�skie�go�
na�wie�lu�po�zio�mach�–�od�gru�py�„0”�do�gru�py�za�-
awan�so�wa�nej� (kon�wer�sa�cyj�nej).� Sta�ram� się,� by
oprócz�słow�nic�twa�słu�cha�cze�po�zna�li�kul�tu�rę�bry�tyj�-
ską�i�ame�ry�kań�ską�oraz�zwy�cza�je�zwią�za�ne�z�ob�cho�-
da�mi�ta�kich�świąt�jak�Bo�że�Na�ro�dze�nie,�Wiel�ka�noc,
Świę�to�Dzięk�czy�nie�nia�czy�Dzień�św.�Pa�try�ka.�Pro�-
wa�dze�nie�prze�ze�mnie�za�jęć�z�ję�zy�ka�an�giel�skie�go
na�Gdań�skim�Uni�wer�sy�te�cie�Trze�cie�go�Wie�ku�spra�-
wia�mi�du�żo�sa�tys�fak�cji�i�przy�jem�no�ści.

Ry szard Woj ta szew ski, lek tor ję zy ka an giel skie go

Pod�sta�wy�psy�cho�lo�gii�to�wy�kła�dy,�któ�re�pro�wa�dzę
w�GUTW�od�kil�ku�lat.�Moi�stu�den�ci�nie�ustan�nie�za�-
dzi�wia�ją�mnie�za�in�te�re�so�wa�niem�te�ma�ty�ką�za�jęć,
ak�tyw�no�ścią� i� rze�tel�no�ścią.�Je�stem�prze�ko�na�na,�
że�to�ja�zy�sku�ję�na�kon�tak�cie�ze�słu�cha�cza�mi,�za�-
ra�ża�ją�mnie�oni�swo�im�opty�mi�zmem�i�uskrzy�dla�ją.�

Jo lan ta Dyr da, 
pro wa dzą ca za ję cia z pod staw psy cho lo gii



P
ro gram warsz ta tów pla stycz nych na Gdań skim
Uni wer sy te cie Trze cie go wie ku jest skie ro wa -
ny do osób, któ re pra gną roz wi jać swo je za -

in te re so wa nia pla stycz ne, a z róż nych przy czyn nie
mo gły te go zro bić wcze śniej. w ra mach co ty go -
dnio wych spo tkań słu cha cze GUTw mo gą zdo być
wie dzę za rów no teo re tycz ną (prze ka zy wa ną w for -
mie ob ja śnień, mi ni wy kła dów lub za po mo cą pre -
zen ta cji z wy ko rzy sta niem współ cze snych środ ków
prze ka zu wi zu al ne go), jak i prak tycz ną, po zwa la ją -
cą na swo bod ne po słu gi wa nie się kla sycz ny mi
tech ni ka mi pla stycz ny mi. pro gram obej mu je ry su -
nek ołów kiem, san gwi ną, wę glem, piór kiem z wy ko -
rzy sta niem tu szu (szra fo wa nie, la wo wa nie), a tak że
ma lar skie tech ni ki ar ty stycz ne, w tym: akwa re lę,
akryl, tem pe rę, su chą pa stel czy in ne al ter na tyw ne
tech ni ki pla stycz ne sto so wa ne głów nie z wy ko rzy -
sta niem pa pie ru. 

pro gram warsz ta tów ma cha rak ter au tor ski i jest
two rzo ny na pod sta wie tra dy cji aka de mic kiej (He in -
rich wolf flin – przed sta wia nie przed mio tów po sta ci

li ne ar nie i ma lar sko, zgod nie z za sa da mi per spek -
ty wy geo me trycz nej i kla sycz ne go ro zu mie nia pięk -
na) z uwzględ nie niem naj istot niej szych zja wisk wy -
stę pu ją cych w sztu ce współ cze snej.

Każ de go ro ku, pod ko niec ma ja, w ra mach
warsz ta tów od by wa ją się ple ne ry pla stycz ne, or ga -
ni zo wa ne zwy kle w ma low ni czej czę ści po mo rza
Gdań skie go, tzw. szwaj ca rii Ka szub skiej. ich uczest -
ni cy ma ją moż li wość do sko na le nia po strze ga nia
oraz swo ich umie jęt no ści warsz ta to wych w pre fe -
ro wa nych przez sie bie tech ni kach.

nie wąt pli wym suk ce sem, świad czą cym o war -
to ści za pro po no wa ne go pro gra mu, są uzy ski wa ne
przez słu cha czy warsz ta tów pla stycz nych na gro dy
i wy róż nie nia na co rocz nych prze glą dach kon kur -
so wych „Ko lo ro wy trze ci wiek”, or ga ni zo wa nych
przez To ruń ski Uni wer sy tet Trze cie go wie ku, dzia -
ła ją cy przy Uni wer sy te cie Mi ko ła ja Ko per ni ka.

woJ ciech za niew ski
Pro wa dzą cy warsz ta ty
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Warsztaty PlasTYcZne 

eżbieta Binęda, Żuławskie wierzby, olej – i nagroda 
w roku 2012

uczestnicy pleneru w dębkach 2013 r.

zdzisław lewandowski, Klif, pastel –
wyróżnienie w roku 2013

krystyna kasprzak, Taki pejzaż, pastel – i nagroda 
w roku 2013

konkUrs PlasTYcZnY Kolorowy trzeci wiek



w
arsz ta ty li te rac kie Gdań skie go Uni wer sy te -
tu Trze cie go wie ku, pro wa dzo ne od ro ku
aka de mic kie go 2005/2006, są ad re so wa ne

do tych słu cha czy GUTw, któ rzy od czu wa ją po trze -
bę dal sze go roz wo ju, sa mo re ali za cji i speł nia nia się
przez pi sa nie. sys te ma tycz nie i ak tyw nie uczest ni -
czy w nich gru pa od dwu na stu do pięt na stu osób;
są to lu dzie w róż nym wie ku, od sześć dzie sią te go
do osiem dzie sią te go czwar te go ro ku ży cia. 

pod sta wo wą for mą pro za tor ską, po któ rą się ga -
ją uczest ni cy za jęć, jest wspo mnie nie. po pu lar ne
są tak że ta kie ga tun ki, jak pa mięt nik, dzien nik czy
au to bio gra fia. Ga tun kiem, po któ ry w gru pie się ga
się rza dziej, jest opo wia da nie. w warsz ta tach bie -
rze też udział spo ra gru pa osób pa ra ją cych się two -
rze niem wier szy; część z nich przy szła już z pew -
nym do rob kiem, a część pod sta wo we umie jęt no ści

i od wa gę pi sa nia oraz dzie le nia się je go efek ta mi 
z od bior ca mi zdo by wa ła w trak cie za jęć. 

pra ce uczest ni ków z pierw szych kil ku lat zo sta -
ły za war te w pu bli ka cji zbio ro wej pt. W�prze�strze�ni,
wy da nej przez Uni wer sy tet Gdań ski w 2007 ro ku.
Obec nie jest przy go to wa na do dru ku ko lej na pra -
ca zbio ro wa za ty tu ło wa na Pa�mięć. wy bra ne tek sty
uczest ni ków za jęć wzbo ga ci ły też książ kę wy da ną
przez Za kład pe da go gi ki spo łecz nej in sty tu tu 
pe da go gi ki Uni wer sy te tu Gdań skie go pt. Toż�sa�-
mość� Gdańsz�czan.� Bu�do�wa�nie� na� (nie)pa�mię�ci
(2010). na pod sta wie wspo mnień człon ków gru py,
wy wia dów in dy wi du al nych oraz roz mów z ca łą gru -
pą duń ska ar tyst ka May Ha sa ger na krę ci ła film 
pt. Grud�nie�–�roz�mo�wa�przy�okrą�głym�sto�le, któ re go
bo ha ter ka mi by ły wła śnie uczest nicz ki warsz ta tów.
Film jest obec nie pre zen to wa ny w wie lu mia stach
eu ro py. 

Od kil ku lat gru pa warsz ta to wa współ pra cu je 
z Bi blio te ką Oliw ską, bi blio te ką przy ul. Opol skiej
na przy mo rzu, cen trum ar ty stycz nym „Łaź nia” 
w Gdań sku oraz Za kła dem pe da go gi ki spo łecz nej
UG. jej człon ko wie bio rą czyn ny udział w wie czo -
rach ar ty stycz nych i kon kur sach po etyc kich, przy
czym w tych ostat nich nie rzad ko się ga ją po lau ry. 

wszy scy zgod nie uwa ża ją, że uczest nic two 
w warsz ta tach, po za sa tys fak cją pły ną cą z pi sa nia,
po zy tyw nie wpły wa na ich roz wój emo cjo nal ny 
i spo łecz ny, wzbo ga ca oso bo wość, roz wi ja wię zi
ko le żeń skie i przy ja ciel skie. 

TYTUl tytul

Jolanta szulkowska, 

Prowadząca warsztaty
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Warsztaty liTerackie  

wieczór autorski Grażyny witkowicki

uczestnicy zajęć i may hasager, reżyserka filmu Grudnie – rozmowa przy okrągłym stole



Co daje mi Gdański UniWersYTeT 
TrZecieGo WiekU?
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Wypowiedzi słUcHacZY

Wy�kła�dy� wzbo�ga�ca�ją� mo�ją� wie�dzę�
z�róż�nych�dzie�dzin�na�uki,�da�ją�mi�du�-
żo�sa�tys�fak�cji,�po�sze�rza�ją�mo�je�ho�ry�-
zon�ty� my�ślo�we� –� przy�bli�ża�ją� świat.
Uczest�ni�czę� w� za�ję�ciach� UTW� od
2005�r.�i�je�stem�bar�dzo�wdzięcz�na�za
ta�ką�moż�li�wość.

He le na Ko dle wicz

Ty�le� na�uko�wych� wy�kła�-
dów;� mo�gę� się� speł�niać�
w�pi�sa�niu�po�ezji,� ty�le� te�-
ma�tów� róż�nych;� gru�pa�
li�te�rac�ka� jest� bar�dzo� ak�-
tyw�na,� lu�dzie� są� bar�dzo
mi�li,�bli�scy�jak�w�ro�dzi�nie,
ty�le�za�in�te�re�so�wań;�i�lu�bię
lu�dzi,�po�ezję�–�po�pro�stu
ko�cham�ży�cie.�Uni�wer�sy�-
tet�da�je�mi�bar�dzo�du�żo:
roz�wój�czło�wie�ka,�do�war�-
to�ścio�wa�nie,� lu�dzie� się
czu�ją� mło�do,� tak,� jak� za
na�szych�stu�denc�kich�cza�-
sów.

Ta de usz

Do�war�to�ścio�wa�nie.� Kon�-
tak�ty�to�wa�rzy�skie�w�mi�łym
gro�nie.

Da nu ta Olej ni czak

Bar�dzo�ce�nię�so�bie�uczest�nic�two�w�za�ję�-
ciach�UTW,�gdyż [...]:
– prze�by�wa�jąc� w� gro�nie� uczest�ni�ków
UTW�mam�spo�sob�ność�bli�żej�po�znać�to
śro�do�wi�sko,� któ�re�go� je�stem� cząst�ką,
oraz�moż�li�wość�wy�mia�ny�do�świad�czeń
lub�po�glą�dów,

– w�mi�nio�nym�cza�sie�po�zna�łam�wie�lu�cie�-
ka�wych�lu�dzi,�a�z�nie�któ�ry�mi�z�nich�na�-
wią�za�łam�bliż�sze�zna�jo�mo�ści,

– mam�moż�li�wość�po�śred�nie�go�prze�by�-
wa�nia�wśród�stu�den�tów,�dzięki�czemu
mogę�bli�żej�i�na�bie�żą�co�po�zna�wać�to
śro�do�wi�sko [...].

Te re sa Ła ska wiec

Wy�ra�zy�uzna�nia�dla�Wszyst�kich,�któ�rzy
po�świę�ca�ją� swój� czas� (szcze�gól�nie
cha�ry�ta�tyw�nie),�że�by�in�ni�mo�gli�spo�ty�-
kać�się�w�gru�pach,�re�ali�zo�wać�swo�je
pa�sje,�hob�by...

Ewa Karcz ma rzyk

GUTW�–�to�już�10�lat
Przy�cią�ga�se�nio�rów,�po�sze�rza�ich�świat
Wy�kła�dy,� warsz�ta�ty,� za�ję�cia� ru�cho�we
I�w�„zło�tym�wie�ku”�masz�ży�cie�jak�no�we.

Da nu ta Ko by larz

Ka�mień�mil�czy,�le�ży�jak�kło�da
a�ja�jak�tram�po�li�na�ape�tyt�wil�czy�mam
zmie�niać�się�w�umy�śle�i�po�my�śle.
Ka�lej�do�skop�nie�spo�dzia�nek
uczy,�roz�wi�ja�i�czas�mi�le�mi�ja.
A�to�wszyst�ko�Gdań�ski�Uni�wer�sy�tet�
Trze�cie�go�Wie�ku�na�ta�cy�po�da�je.

Eu ge nia Wo lak

Tyl�ko�ży�cie�se�nio�ra�po�świę�co�ne�wie�dzy�i�na�uce
oraz� in�nym� war�te� jest� prze�ży�cia� i� ko�rzyst�nie
wpły�wa�na�umysł.�Ser�decz�ne�dzię�ki�wszyst�kim
pra�cow�ni�kom� za�an�ga�żo�wa�nym�w� dzia�łal�ność
na�uko�wą�za�prze�ka�zy�wa�nie�wie�dzy�star�szej�ge�-
ne�ra�cji.

Mie czy sław Pen kow ski

Warsz�ta�ty� li�te�rac�kie�GUTW�uzdro�wi�ły
mo�ją�du�szę,�po�zwo�li�ły�zna�leźć�w�so�-
bie�si�łę�na�sa�mo�re�ali�za�cję�w�po�sta�ci
war�to�ścio�wych� utwo�rów� li�te�rac�kich.
Od�te�go�mo�men�tu�czu�ję�się�po�trzeb�-
na�po�mi�mo�wie�ku.�Spo�ty�kam�wspa�-
nia�łych�lu�dzi.

Ewa

Warsz�ta�ty�li�te�rac�kie�to�miej�sce�spo�tkań�lu�dzi�pi�szą�cych,�spra�gnio�-
nych�kon�tak�tów�na�kan�wie�wy�kła�dów�li�te�rac�kich,�któ�re�da�ły�moż�-
ność�po�głę�bie�nia�wie�dzy�z�dzie�dzi�ny�po�ezji�i�nie�tyl�ko.�Spo�tka�nia
na�uni�wer�sy�te�cie�to�tak�że�roz�ła�do�wa�nie�emo�cji.�Da�ły�mi�one�moż�-
ność�na�wią�za�nia�bliższych�wię�zi�to�wa�rzy�skich.�Wie�le�się�na�uczy�-
łam�–�sta�łam�się�bar�dziej�kry�tycz�na�do�wła�snej�twór�czo�ści.

Bar ba ra Miel nik -Pa now

Przy�cho�dzę� chęt�nie� na
warsz�ta�ty� li�te�rac�kie,� po�-
nie�waż�mam�na�nich�moż�-
li�wość�roz�wi�ja�nia�swo�ich
za�in�te�re�so�wań� i� uzdol�-
nień.� Two�rzy�my� na� nich
gro�no� życz�li�wych� i� ro�zu�-
mie�ją�cych�się�osób.

Mir ka Lic kie wicz

Moż�li�wość�kon�tak�tów�to�wa�rzy�skich,�roz�-
mów�na�te�ma�ty�oso�bi�ste,�moż�li�wość�od�-
czy�ty�wa�nia�swo�jej�twór�czo�ści.

Mi ra Kie nie wicz

„GUTW� dał� mi� moż�li�wość� roz�wo�ju
oso�bi�ste�go�oraz�na�wią�za�nia�kon�tak�-
tów�to�wa�rzy�skich.�Uwa�żam,�że�GUTW
jest�bar�dzo�po�trzeb�ny.”

GUTW�po�zwo�lił�mi�od�kryć
czę�ści�oso�bo�wo�ści�i�toż�sa�-
mo�ści,�któ�re�przed�tem�z�ra�-
cji�za�wo�do�wych�i�wy�kształ�-
ce�nia� by�ły� przede� mną
za�mknię�te.�Gdy�by�nie�on,
nie�ze�tknę�ła�bym�się�z�wie�-
lo�ma�dzie�dzi�na�mi.

GUTW�oka�zał�się�mi�łą�nie�spo�dzian�ką.�Po�-
rząd�ku�je� i� roz�sze�rza� mo�je� wia�do�mo�ści�
i�stwa�rza�oka�zje�do�po�zna�nia�mą�drych� i
cie�ka�wych�lu�dzi.

Kry sty na Gał gow ska

GUTW�dał�mi�do�stęp�do�wie�dzy�i�umie�jęt�-
no�ści�po�zwa�la�ją�cych�na�mój�dal�szy�roz�wój
oso�bi�sty.

Le onia Ga jek
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Jubileuszowa Galeria

mgr aleksander masłowskidoc. dr henryk lewandowskimgr tomasz snarski

dr Jarosław och

dr hab. med. Piotr trzonkowski, prof. nadzw.

dr inż. małgorzata Grembeckaprof. dr hab. Piotr kwiekprof. dr hab. med. waldemar narożny

ks. dr krzysztof niedałtowskiprof. uG, dr. hab. Bogusław Górkadr hab. anna lebiedzińska, prof. nadzw.
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Jubileuszowa Galeria

wycieczka integracyjna 2009 r.wycieczka do malborka 2012 r.

wycieczka do ogrodu zoologicznego w Gdańskuzwiedzanie Gdyni z arkadiuszem zygmuntem 2012 r.

wejherowska wiosna 2011 r.wycieczka na hel 2005 r.

spacer po lasach oliwskich 2007 r.wycieczka do Pelplina 2011 r.
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Jubileuszowa Galeria

wykład Pawła adamowicza  2009 r.wystawa w dworku sierakowskich 2011 r.

zapisy na Gutwinauguracja roku akademickiego w filii Gutw w Pruszczu Gdańskim

zajęcia ze strażą miejską 2012 r.

spotkanie z dorotą stalińską 2012 r. ludwika sikorska
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