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GUTW

Gdański Uniwersytet Trzeciego wieku Uniwersytetu Gdańskiego rozpoczął działalność uchwałą senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 3 listopada 2004 roku jako jednostka ogólnouczelniana. powstał z myślą o aktywizacji intelektualnej i społecznej ludzi będących w złotym wieku, pochodzących z obszaru Trójmiasta i okolic

G

łówną inicjatorką przedsięwzięcia była prof. dr hab.
Halina Piekarek-Jankowska, ówczesna prorektor
ds. kształcenia UG. w 2005 roku opiekę nad jednostką
objęła prof. dr hab. Anna Szaniawska, dzięki której idea
GUTw jeszcze silniej zakorzeniła się w strukturze Uczelni.
podczas jej kadencji do życia powołano pierwszą filię GUTw,
znajdującą się w Kartuzach. w latach 2008–2012 prorektorem
ds. kształcenia była prof. dr hab. Maria Mendel. Był to czas
dynamicznego rozwoju GUTw, o czym świadczy nie tylko rosnąca liczba słuchaczy, lecz także powstanie dwóch kolejnych filii – w pelplinie i pruszczu Gdańskim. Obecnie opiekę
nad GUTw sprawuje prof. UG, dr hab. Anna Machnikowska.
słuchaczem GUTw może zostać każda osoba w wieku
dojrzałym, która pragnie poszerzać własne umiejętności
i wiedzę. aby zostać słuchaczem, wystarczy zapisać się
w czasie spotkań, które odbywają się dwa razy do roku.
jedynym ograniczeniem przy naborze jest liczba wolnych
miejsc. podczas zapisów nie stosuje się kryterium wykształcenia, wieku czy aktywności zawodowej, dlatego też przedział wiekowy słuchaczy jest bardzo duży. Obecnie najmłodszy student GUTw ma 36 lat, a najstarszy – 92 lata.
słuchaczami są głównie mieszkańcy Trójmiasta i okolicznych miejscowości.
pracami GUTw kieruje bezpośrednio Ludwika Sikorska,
która od 2005 roku sprawuje funkcję pełnomocnika jM Rektora UG ds. Uniwersytetu Trzeciego wieku. To ona co semestr przygotowuje ofertę edukacyjną, na którą składają się
cotygodniowe wykłady i prelekcje z różnych dziedzin oraz
ponad 90 grup zajęć dodatkowych (m.in. zajęcia językowe
i ruchowe, warsztaty komputerowe, psychologiczne i plastyczne). wysoki poziom merytoryczny zajęć zapewniają zaangażowani do ich prowadzenia pracownicy naukowi Uniwersytetu Gdańskiego oraz innych trójmiejskich uczelni
wyższych (zwłaszcza Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i politechniki Gdańskiej).
Oprócz działalności dydaktycznej GUTw angażuje się w dodatkowe przedsięwzięcia. do najważniejszych z nich należą:
• debata „Akwizytor i bankier – przyjaciel czy wróg” (październik 2009),

• debata „Gdański senior mądrze gospodaruje energią
elektryczną i gazem” (maj 2010),
• VII Międzynarodowa Konferencja UTW „Uniwersytety
Trzeciego Wieku – sprawdzony sposób na aktywne życie seniorów w XXI wieku” (wrzesień 2010),
• kampania edukacyjna „Bądź świadomym konsumentem 60+” (listopad 2011),
• wykłady otwarte dla seniorów Gdańska współorganizowane przez GUTw i Urząd Miejski w Gdańsku w ramach
obchodów Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej (styczeń –
grudzień 2012),
• I Regionalna Konferencja Uniwersytetów Trzeciego
Wieku Województwa Pomorskiego pt. „Aktywność –
dewizą pomorskiego seniora” (wrzesień 2012),
• debata „Rozwój twórczy osób 55+” (maj 2013).
słuchacze GUTw biorą również udział w wydarzeniach
rekreacyjno-sportowych (takich jak I Ogólnopolski Marsz
Nordic Walking Studentów Uniwersytetów Trzeciego
Wieku), konkursach oraz wydarzeniach kulturalnych, co ułatwia im współpraca z Teatrem wybrzeże i Filharmonią Bałtycką, które co miesiąc przygotowują dla nich specjalną ofertę.
GUTw stale współpracuje z Gdańską Radą ds. seniorów,
której członkiem jest ludwika sikorska. Rada została powołana w 2007 roku i jest organem doradczym prezydenta Miasta Gdańska w sprawach dotyczących osób starszych. dzięki współpracy z Radą powstała strona internetowa centrum
aktywności seniorów, na której umieszczane są ciekawe
propozycje dla seniorów z naszego miasta.
Uniwersytetowi wsparcia udzielają: prof. UG, dr hab.
Jakub Stelina, dziekan wydziału prawa i administracji, prof.
dr hab. Piotr Bojarski, dziekan wydziału Matematyki, Fizyki
i informatyki, prof. UG, dr hab. Beata Pastwa-Wojciechowska, dziekan wydziału nauk społecznych, prof. UG, dr hab.
Andrzej Ceynowa, dziekan wydziału Filologicznego, dr Jan
Patok, dyrektor studium wychowania Fizycznego i sportu,
mgr Michał Biełuszko, kierownik akademickiego centrum
Kultury UG „alternator”, Towarzystwo Przyjaciół Gdańska
i inni.

dYnamika roZWojU GdańskieGo UniWersYTeTU TrZecieGo WiekU
Wykładowcy i prelegenci
liczba wykładów
rok
akademicki profesorowie doktorzy magistrowie
i prelekcji

Zajęcia – liczba liczba słuchaczy GUTW (liczba słuchaczy w filiach GUTW)
godzin*
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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Władze UG o GUTW
SzanowniPaństwo,
GdańskiUniwersytetTrzeciegoWiekuUniwersytetuGdańskiegowpisujesię
wedukacyjnąmisjęnaszejuczelni,którapromujezapisanąwdeklaracjilizbońskiejideękształceniaustawicznego–rozwojuprzezcałeżycie.Odpoczątku
powstania tego Uniwersytetu gorąco wspierałem jego działania, gdyż we
współczesnymspołeczeństwiewszelkieformyaktywizacjispołecznejiintelektualnejosóbwwiekudojrzałymsąniedoprzecenienia.TymbardziejwięccieszytakszerokaofertawykładówiwarsztatówprzygotowanadlanaszychSłuchaczy. Mogą oni uczestniczyć w zajęciach z zakresu medycyny, historii,
literatury,astronomii,astrofizyki,oceanografii,naukspołecznychipsychologii,
atakżewwarsztatachjęzykowych,artystycznychisportowych.Więcej–sami
proponujądodatkowezajęcia,atozzakresukulturWschodu,tai-chiczynordicwalking.Takaotwartośćiciągłachęćpoznawania„nowego”jestgodna
podziwuiniebezprzyczynynauczycieleakademiccypowtarzają,żesłuchaczeuniwersytetówtrzeciegowiekubywająnajbardziejdociekliwymiiuważnymistudentami.
ZokazjidziesięcioleciadziałalnościGdańskiegoUniwersytetuTrzeciegoWiekuUniwersytetuGdańskiegożyczęwszystkimSłuchaczomdalszegouczestnictwawewspólnocieuniversitas studiorum,spełnianiapasjiizawiązywania
trwałychwięziznasząuczelniąoraznowymiprzyjaciółmi.
Prof.drhab.BernardLammek
RektorUniwersytetuGdańskiego
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Jubileuszdziesięcioleciastanowidoskonałąokazjędopodkreśleniaroli,
jakąGdańskiUniwersytetTrzeciegoWiekuodgrywawstrukturzeUniwersytetuGdańskiego,ajegosłuchacze–wśrodowiskuakademickim.Tospołeczno-naukoweprzedsięwzięcie,stwarzającwarunkidorozwijaniaprzez
seniorówróżnorodnychzainteresowań,wpisujesięwmisjękształceniaustawicznego,którąpowinienrealizowaćwspółczesnyuniwersytet.Odpowiadaonanaaktualnepotrzebyiwyzwania,jakiestawiająprzednamimiędzy
innymidemografia,gospodarkaorazkultura.Intelektualnaifizycznaaktywnośćczłowiekawdojrzałymwiekunietylkosprzyjautrzymywaniupożądanej,indywidualnejjakościżycia,aletakżesprawia,żeosobatakamakorzystnywpływnaotoczenie,któremożekorzystaćzjejdotychczasowych,często
nieoceniazonych doświadczeń, a także z jej nowej wiedzy, kompetencji
iumiejętności.PoglądtenpodzielacorazwięcejmieszkańcówPomorza,
co znajduje potwierdzenie w rosnącej liczbie absolwentów Gdańskiego
UniwersytetuTrzeciegoWieku.Wystarczywspomnieć,żewpoczątkachjegodziałalnościbyłoichczterystu,apodziesięciulatachliczbatawzrosła
dotysiącaczterystu.Ponadto,mającnawzględziepotrzebyseniorówcałegoregionu,otwartezostałyrównieżtrzyfilieGUTW:wKartuzach,Pruszczu
GdańskimorazPelplinie.
InnąwyróżniającącechąGdańskiegoUniwersytetuTrzeciegoWiekupozostajeróżnorodnośćofertyedukacyjnej,atakżewspółdziałaniezlokalnymiśrodowiskamiorazwielomainstytucjami,wtymzsamorządem.Podkreślićnależyteżwielkie,bezpośrednie zaangażowanie seniorów w codzienne funkcjonowanie ich uniwersytetu. Dobrym duchem
ikoordynatoremtegoprojektujest Pani Ludwika Sikorska,którejpasjaideterminacjaprzyczyniłysiędo
ukształtowaniapozycjiGUTWnietylkojakonowoczesnejformyedukacji,alerównieżjakojednejzreprezentacyjnychczęściUniwersytetuGdańskiego.
Mającpowyższenauwadze,składamcałejwspólnocieGdańskiegoUniwersytetuTrzeciegoWieku:słuchaczom,nauczycielomipracownikomadministracyjnym,życzeniasatysfakcji,radościiniesłabnącego
zapałuwrozprzestrzenianiupięknejideiwielopokoleniowegouniwersytetu.Dziękujęsenioromzaichudział
ibezcennywkładwkształtowaniespołecznościakademickiejizapewniamPaństwaoswojejżyczliwości
orazwsparciuwkolejnychlatach.
Prof.UG,drhab.AnnaMachnikowska
Prorektords.KształceniaUG
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J

akoProrektordospraw
Kształceniabezpośrednią znajomośćzeSłuchaczamiGdańskiegoUniwersytetuTrzeciegoWieku
zawarłampodczasinauguracji roku akademickiego
2008–2009,wygłaszającwykład pt.„Przestrzeńimiejsce”. Spotkanie to rozpoczęłodługiłańcuchkolejnych,
zawsze ogromnie miłych
iowocnych,spotkań,abyłodlamnieszczególnieznaczącezuwaginadoświadczenieniezapomnianejdyskusjitowarzyszącejwykładowi.Stałasięonawymianą
sensów,jakieSłuchaczepowiązalizpojęciamiprzedstawionymiwtytule:przestrzeń, miejsce.Zeswojejżyciowejperspektywyomiejscumówiligłównieprzezpryzmat
małej ojczyzny, miejsca umiłowanego, a utraconego;
choćbytującegowsercachbardziejniżwfizycznejrzeczywistości,aleopisywanegoprecyzyjnieiprzeztojednoznacznierealnego,dlamówcówwyraźnieistniejącego.Raczejniezgadzalisięzlistązagrożeńdotyczących
niebezpieczeństwazakorzenienia(międzyinnymilokalnaizbiorowaksenofobia,prowincjonalizm),którąwcześniejprzedstawiłam.Zzapartymtchemchłonęłamemocjonalne,alemerytorycznewypowiedzi,którestawałysię
fascynującąwymianąbiograficznychopowieści.UczyłamsięzżyciamoichSłuchaczy,czując,żewielemam
jeszczedozrobieniawsferzebadańnadzwiązkiempomiędzy podmiotem a miejscem... Od tamtego czasu
wrozmaitychzespołachzrealizowałamkilkabiograficznychbadańwtymzakresie,międzyinnymiwśródSłuchaczyGUTW,analizującwrazznimiproblemzbiorowej,
lokalnejtożsamościkonstruowanejnapostawiekolektywnegopamiętaniaizapominania1.
Przywołanetudoświadczeniemożebyćrównieżpewnąilustracjąznakomitejatmosfery,jakapanujenazajęciach na GUTW. To ona dyktuje nazwę dominującej
wGUTWmetody– zbiorowe dociekanie –itoonarozwiewawszelkiewątpliwościcodoakademickiegocharakteruofertydydaktycznej,jakąproponujetajednostka,pełnoprawnacząstkaUniwersytetuGdańskiego.
SzczególnątroskęotakąwłaśniekondycjęGUTWijegozawszewysoką,uniwersyteckąjakość,wykazywały
zawszewładzenaszejUczelni,począwszyodniezapomnianej,świętejpamięciInicjatorkipowstaniatejjednostki,PaniProfesor Haliny Piekarek-Jankowskiej.Przez

wielelat,równieżwramachmojejkadencji,czuwałynad
tymPaniezDziałuKształceniaUG,jegokierowniczka
Anna Kietrys-Tusk orazzastępcakierownikaDanuta Karasek.Współpracęznimiwspominamzogromnąprzyjemnością!Wtych„moich”czasachnajważniejsząjednakrolęwczuwaniunadGUTWodgrywaławspaniała
Opiekunkatejjednostki,Pani Ludwika Sikorska.Jako–
odwielulat–PełnomocnikJMRektoraUGds.GUTW
pełniłatęfunkcjęrównieżwczasiekadencji2008–2012,
wczasiektórejczerpałamwieleradościzbliskiejzNią
współpracy.Towarzyszyłamwówczasorganizacjiwielu
przedsięwzięć,którePaniLudwikaśmiałopodejmowała, świadoma zapewne zarówno potencjału, jakim był
ijestGUTWUG,jakiwłasnych,świetniejużwtedyrozwiniętych,kompetencji.Wśródtychprzedsięwzięćmożna
wskazaćdwieinicjatywy,wyróżniającesięswoimznaczeniemdlaśrodowiskzajmującychsiękształceniemsenioróworaz…organizacyjnymrozmachem,zaktórywpełni
odpowiadaPaniLudwikaSikorska.ChodzituoVIIMiędzynarodowąKonferencjęUniwersytetówTrzeciegoWieku„UniwersytetyTrzeciegoWieku–sprawdzonysposób
naaktywneżycieseniorówwXXIwieku”któraodbyłasię
wdniach1–4września2010roku.Wlicznymgroniejej
uczestnikówistotnymgłosemwdebatachzaznaczylisię
politycydziałającynaszczeblukrajowymilokalnym(posłowieisenatorowie,przedstawicielewładzmiastairegionu)orazprzedstawicielepolskiejnauki(międzyinnymiprorektorUniwersytetuJagiellońskiego prof. Andrzej
Mania).Ichwystąpieniabyły–jakpamiętam–krytyczne,
aczkolwiekbardzobudująceiwszyscymieliśmypoczucie,żedziękinimotrzymaliśmywiatrwskrzydła,wiatr,na
którymmożnabyłopokonferencjikształtowaćnowe,corazbardziejprzyjazneludziomobliczeuczelniotwartych
na „trzeci wiek”. Drugim istotnym wydarzeniem, jakie
zprzyjemnościąwyłaniamterazzeswoichwspomnień,
byłospotkaniezprezydentemRPBronisławem Komorowskim,któreodbyłosię25listopada2010roku.Sala
wypełnionapobrzegiiniezwykletrafne–wkontekście
aktualnejsytuacjiwPolsceinaświecie–śmiałepytania,
zdradzającewysokipoziomobywatelskiegozaangażowaniaSłuchaczyGUTW.Niebyłowątpliwości–nieźle
kształcimywtymUniwersytecie!
ZaokresmojejprorektorskiejwspółpracyzeSłuchaczami GUTW i Osobami, które w latach 2008–2012
nadawały kształt tej unikatowej jednostce, z Panią
LudwikąSikorskąnaczele,wszystkimserdeczniedziękuję;byłotodlamnieniezwykleubogacającedoświadczenieiczasniezapomniany,dobry!
Prof.drhab.MariaMendel

1

Tożsamośćgdańszczan.Budowaniena(nie)pamięci, Maria Mendel i alicja Zbierzchowska (red.), wydawnictwo Uniwersytetu
Gdańskiego, Gdańsk 2010.
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Władze
UG o GUTW
TYTUl
tytul

w

okresieodwrześnia 2005 roku do
końcasierpnia2008
rokumiałamzaszczytpełnić
funkcjęProrektorads.Kształcenia Uniwersytetu Gdańskiego. Swoje obowiązki
podjęłambezpośredniopo
Paniprof. dr hab. Halinie
Piekarek-Jankowskiej,która
utworzyłananaszejuczelni
UniwersytetTrzeciegoWieku. Z założenia studia te
przeznaczonebyły(isą)dlawszystkichchętnych,którzy
weszliwwiekdojrzałyipragnąposzerzyćswojąwiedzę
iumiejętności.Zdrugiejstronyważnebyłostworzenie
forum,naktórympracownicyuczelnimoglibypodzielić
sięnajnowszymiosiągnięciaminaukizestarszymistudentami.
KontaktzesłuchaczamiUniwersytetuTrzeciegoWiekuzawszebyłdlamniedużymprzeżyciem.Uczestniczyli
oniwkażdymspotkaniu,zawszewszyscybraliudział
wwykładach;byliisłuchali.Gdybyłyorganizowanezajęciapraktyczne,zawszewszyscywnichuczestniczyli.
Bardzo żądni wiedzy, nabycia nowych umiejętności
ichęciprzeżyciaczegoś,codajewiedzaimożliwość
obcowaniazkadrąnaukowąuczelni.Zawszeczynniizainteresowanitematem.Lepszychstudentówześwieczkąbyszukać.
Wysoki poziom prowadzonych zajęć, bardzo dobre
warunkilokaloweizapleczetechniczne(wtymczasie

większośćzajęćodbywałasięnaWydzialePrawaiAdministracji dzięki uprzejmości ówczesnego dziekana,
Panaprof. dr. hab. Jarosława Warylewskiego)powodowały,żeliczbastudentówzrokunarokszybkosię
zwiększała.Wciągutychtrzechlatwzrosłazkilkudziesięciudokilkusetosób.Dużyudziałwtymfenomenie
mielipracownicyuczelni.Niepamiętam,żebyzdarzyłsię
przypadek,abyktóryśzpracownikówuniwersytetuodmówiłprzeprowadzeniawykładuczyinnychzajęćzestudentami.PracownicyDziałuKształceniazawszestarali
siępomócnaszymstudentom.
Patrzącnanaszsukcesiidącnaszymśladem,zaczętotworzyćuniwersytetytrzeciegowiekuwinnychmiastach.Chętniepomagaliśmy,choćzawszeUniwersytet
Gdański był tym, od którego wszystko się zaczęło.
WtymczasiejednązestudentekUniwersytetuTrzeciegoWiekubyłaPani Ludwika Sikorska –dzisiajosoba,
bezktórejniewyobrażamysobiefunkcjonowaniatych
studiów.Pamiętamstudenta,któremuwżyciutaksięułożyło,żesamniemógłskończyćstudiów,aJegocórkabyłalekarzem.TenPanposkończeniunaszychstudiówtrzeciegowiekupoprosiłospecjalnylistdocórki.Bardzo
pragnął,żebyonarównieżbyłazNiegodumna.Tenokres
nauczyłnas,jakbardzożądnawiedzyjesttagrupawiekowa,októrejzapominasięwinnychokolicznościach.
Myślę,żeprzyjdziemoment,gdysamazapiszęsięnastudiatrzeciegowieku,dołączędogronasłuchaczyibędę
mogłaposzerzyćswojąwiedzęiumiejętnościorzeczy,
naktórenigdywcześniejniemiałamczasu.
Zarównoorganizatoromstudiów,jakiichsłuchaczom
życzęsamychsukcesów!
Prof.drhab.AnnaSzaniawska

prof. dr hab. Halina
Piekarek – Jankowska
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Władze WPia o GUTW
OdwielujużlatWydziałPrawaiAdministracjiUniwersytetuGdańskiegogościwswychprogach
słuchaczyGdańskiegoUniwersytetuTrzeciegoWieku.Wkażdąśrodęsaledydaktycznezapełniająsięosobamipragnącymipogłębiaćswojąwiedzęizaspakajaćnaturalnąciekawośćświata,
anierzadkotakże–rozwijaćswezainteresowanianaukoweizdolnościartystyczne.Dużapopularność,jakąciesząsięzajęciawramachUniwersytetuTrzeciegoWieku(czegodowodzichoćbyniezwykła,niespotykanagdzieindziejfrekwencja)sprawiawielkąsatysfakcjęwszystkimtym,
którzysąwmniejszymbądźwiększymstopniuzaangażowaniwtoszlachetnedzieło.Cieszęsię,
żetakżeimy,pracownicyistudenciWydziałuPrawaiAdministracji,mamyswójwkładwtoprzedsięwzięcie.
Korzystając z okazji, jaką stanowi jubileusz dziesięciolecia Uniwersytetu Trzeciego Wieku
nanaszejuczelni,pragnęwszystkimsłuchaczompodziękować,żewybraliwłaśnieUniwersytet
Gdańskijakomiejscerealizacjiswychpasji.Życzęimwielusukcesówizadowoleniaztejformy
aktywności,wktórąztakimentuzjazmemsięzaangażowali.Myślę,żewielkisukcestegodzieła
niebyłbymożliwybezżyczliwości,wsparciaiofiarnościPani Ludwiki Sikorskiej,którejwtym
miejscunależąsięsłowapodziękowaniaiwdzięczności.
Jakwcześniejwspomniałem,WydziałPrawaiAdministracjiUniwersytetuGdańskiegoczynnie
wspieraideęUniwersytetuTrzeciegoWieku.DeklarujęwtymmiejscudalsząnieustającąprzychylnośćwładzWydziałudlatejinicjatywy.
Prof.UG,drhab.JakubStelina
DziekanWydziałuPrawaiAdministracjiUG

GdańskiUniwersytetTrzeciegoWiekutonazwazjednejstronyjednoznaczna,doskonaleidentyfikująca i w pewnym sensie – systemowa, z drugiej strony – trochę myląca, jeżeli nie
kojarzyćjejbezpośredniozUniwersytetemGdańskim.Toważne,ponieważGUTW,zmojejperspektywy,jestintegralnączęściąUGpodobniejakwydziałyidonichnajbardziejjestpodobny.UniwersytetTrzeciegoWiekumaswoichstudentów,swoichwykładowców,manawetswojegodziekanawosobiePaniLudwiki Sikorskiej,oficjalniePełnomocnikaRektorads.GUTW.
DziękizaangażowaniubardzowieluosóbiprawidłowemurozumieniuprzeznichfunkcjiimisjiUG,wtymJMRektora,prorektorów,dziekanów,nauczycieliakademickichipozostałych
pracowników,możemywtymrokuświętowaćdziesięciolecietego,realizowanegozdużym
sukcesem,projektu.Nieznamdokładnychdanychstatystycznych,niemuszęichznać,bywiedzieć,żetedziesięćlattotysiącewdzięcznychstudentów,setkibardzodobrychwykładów
idziesiątkiusatysfakcjonowanychwykładowców.
Miałemtoniewątpliweszczęście,iżwzasadzieodpoczątkuistnieniaGUTW,niezwyboru
iwłasnejzasługi,leczjedynieztytułupełnionejfunkcji,mogłemwrealizowaniutegoprzedsięwzięciapomagać,głównieprzezpodejmowaniedecyzjioudostępnianiusalwykładowych,
innychpomieszczeńdydaktycznychisprzętunaWydzialePrawaiAdministracji.Wkonsekwencji,gdynakorytarzachspotykałemwielustudentówośredniejwiekuwyższejodrozpoczynającychstudiamaturzystów,wiedziałem,żetomusibyćśroda,dzień,wktórympopołudnia
naWydzialenależałydo„studentówtrzeciegowieku”.
Osobiścienigdyniemiałemwątpliwościcodosensuipotrzebytejinicjatywy,alegdybyktośjemiał,topowinien
choćrazwziąćudziałwwykładzienaGUTW.Tyluautentyczniezainteresowanychizaangażowanychstudentów,
uśmiechniętychiszczęśliwych,doostatniegomiejscawypełniającychnawetnajwiększeaule,naprawdęciężkoznaleźćna„innychwydziałach”.
Miałemteżtenprzywilej,iżsamwykładytakieprowadziłem.Wmoim,przeszłodwudziestopięcioletnimdoświadczeniuakademickim,byłytojedneznajlepszychchwil,którychnigdyniezapomnę.Niewiem,czyoklaski,których
doświadczałemzawszenazakończeniewykładu,tozwyczajowanaGUTWkurtuazja,czypoprostupodziękowanie
zadobrywykład(coprzecieżniejesttakieznówczęste),wkażdymraziekażdytakiwykładbyłjakłykorzeźwiającej
wody:nadawałsensmojejpracydydaktycznejidodawałsiłydoprowadzeniainnychzajęć.
ZokazjijubileuszuGdańskiemuUniwersytetowiTrzeciegoWiekużyczęconajmniej„100lat”,asobie–szansy,
bykiedyśjeszcze,jakowykładowcalubstudentnawet,dołączyćdospołecznościakademickiejtegoUniwersytetu.
Prof.zw.drhab.JarosławWarylewski
KierownikKatedryPrawaKarnego
MaterialnegoiKryminologii
WydziałPrawaiAdministracjiUG
DziekanWPiAwlatach2004–2012
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Kierownictwo i koordynacja wewnętrzna GUTW
czątkiniebędąłatwe.Wpierwszymokresiebardzo
pomogły mi rozmowy ze słuchaczami, życzliwi
ludzieizaangażowaniewładzuczelni,którenadal
darząGUTWogromnąsympatiąiwsparciem.
„Przypadkówniema.
To,cojawisięnamjakoślepytraf,
pochodziwłaśnieznajgłębszychźródeł.”
Friedrich schiller

ludwika sikorska

m

oja przygoda z Gdańskim Uniwersytetem
TrzeciegoWiekuzaczęłasięodniepozornegoprzypadku.OpowołaniuUTWnaUniwersytecie Gdańskim dowiedziałam się z mediów
iodrazupoczułam,żejesttopropozycjadlamnie.
Właśniezakończyłamaktywnośćzawodową,córki
rozpoczęłysamodzielneżycie,ajapotrzebowałam
zajęcia, które pozwoliłoby mi wykorzystać czas
ienergię.
Przez rok pilnie uczęszczałam na zajęcia jako
słuchaczka,gdyodwładzuczelniotrzymałampropozycję,byzająćsiękoordynacjąGUTW.Chętnie
przyjęłampropozycję,choćobawiałamsię,żepo-

Dziświem,żeprzypadek,którydziesięćlattemu
skierowałmojekrokinaGUTW,nadobreodmienił
mojeżycie.Cieszymnie,gdysłyszę,żewpodobny
sposóbzmieniasiężycienaszychsłuchaczy,którzy
wGdańskimUniwersytecieTrzeciegoWiekuodnajdująnietylkosposóbnazaspokojeniegłoduwiedzy,lecz
takżeprzyjaźnieimotywacjędodalszychdziałań.
Ludzieczęstopytają,cojestpodstawąpowodzenia prowadzonego przeze mnie Uniwersytetu
TrzeciegoWieku.Zwykleodpowiadam,żekluczem
dosukcesusąznakomiciisprawdzeniwykładowcy,bogataizróżnicowanaofertaedukacyjnaoraz
umiejętnośćwsłuchaniasięwpotrzebyseniorów,
choćoczywiścieniedasięzadowolićwszystkich,
wszaknasisłuchacze,którychstaleprzybywa,są
grupąniepowtarzalnąiniesamowiciezróżnicowaną.Większośćznichznamzwidzenia,wielukojarzęznazwiska,azniektórymiznamsięosobiście.
Ichhistorieipozytywneemocjepłynącezuczestnictwa w zajęciach GUTW są dla mnie najlepszą
inieustającąmotywacjądodalszejpracy.
LudwikaSikorska
PełnomocnikJMRektoraUGds.GUTW

koordYnacja WeWnęTrZna GUTW

agnieszka nikodem
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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
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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
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50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.

ks. dr Świst Grzegorz
dr Teterycz-Puzio agnieszka
dr n. med. Wasilewski wojciech
dr Wierucka aleksandra
dr Wiewiórowski wojciech
dr Wojczulanis-Jakubas Katarzyna
dr n. med. Wolnik Bogumił
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

WiZYTa PreZYdenTa rP Bronisława Komorowskiego
~ 25 listopada 2010 roku ~

P

rezydent Rzeczypospolitej polskiej Bronisław
Komorowski spotkał się ze słuchaczami
Gdańskiego Uniwersytetu Trzeciego wieku
oraz studentami Uniwersytetu Gdańskiego. spotkanie odbyło się w auli głównej wydziału prawa i administracji UG.
prezydent wygłosił krótkie przemówienie, dotyczące spraw międzynarodowych i wizji swojej prezydentury, mającej przebiegać pod hasłami budowania w polsce zgody, łączenia różnych środowisk
politycznych i społecznych oraz rozwoju i modernizacji polski. słuchacze zebrani w auli chętnie
zadawali prezydentowi pytania dotyczące między

innymi miejsca polski w świecie, relacji międzynarodowych, a także stosunku polaków do społeczności innych kultur, wyznań i narodowości. dyskusję moderowała Ludwika Sikorska, pełnomocnik
rektora UG ds. Uniwersytetu Trzeciego wieku.
wystąpienie prezydenta Bronisława Komorowskiego zostało nagrodzone brawami na stojąco.
na koniec spotkania prezydent otrzymał od jM
rektora Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr. hab.
Bernarda Lammka wieczne pióro z życzeniami
podpisywania jak najlepszych ustaw dla szkolnictwa wyższego w polsce.

WiZYTa minisTra PracY i PoliTYki
sPołecZnej Władysława Kosiniaka-Kamysza
~ 5 listopada 2013 roku ~

m

inister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz odwiedził Uniwersytet Gdański. podczas spotkania ze słuchaczami
Gdańskiego Uniwersytetu Trzeciego wieku minister podkreślił,
że jednym z głównych celów polityki społecznej dotyczącej osób starszych
staje się zapewnienie im samodzielności oraz stworzenie im warunków dla
integracji starszego pokolenia z pozostałymi członkami społeczeństwa.
Minister wskazywał też, że w przypadku polityki społecznej wobec osób starszych najskuteczniejsze działania podejmowane są na szczeblu lokalnym,
dlatego tak istotną rolę odgrywają działania realizowane w tym zakresie
przez samorządy terytorialne oraz uniwersytety trzeciego wieku.
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Spotkania, konferencje, debaty

Vii międZYnarodoWa konferencja
Uniwersytetów Trzeciego Wieku
~ 1–4 września 2010 roku ~

k

onferencja przebiegła pod hasłem „Uniwersytety Trzeciego Wieku – sprawdzony sposób
na aktywne życie seniorów w XXI wieku”.
wzięło w niej udział sto siedemdziesiąt osób reprezentujących sto sześćdziesiąt cztery uniwersytety
trzeciego wieku z polski, litwy, Ukrainy, Białorusi
i Mołdawii. Organizatorem konferencji był Gdański
Uniwersytet Trzeciego Wieku Uniwersytetu Gdańskiego we współpracy z Fundacją dla Uniwersytetu jagiellońskiego. sponsorem konferencji była firma farmaceutyczna asa, wydawca czasopisma
„jestem w Formie”. patronat nad konferencją objęli jM Rektor UG oraz prezydent Gdańska.
podczas spotkania kontynuowano dyskusje
podjęte na poprzednich konferencjach, które zaowocowały dynamicznym rozwojem UTw w polsce. pojawiły się także nowe, ważne dla przyszłości UTw tematy związane z edukacją seniorów.
podczas wykładów i dyskusji panelowych skoncentrowano się na szczegółowych zagadnieniach dotyczących podnoszenia jakości pracy dydaktycznej
oraz na organizacyjnej stronie funkcjonowania
UTw. ponadto przedyskutowano założenia procesu samoakredytacji UTw służącej podnoszeniu jakości ich pracy dydaktycznej i budowaniu autorytetu w środowisku akademickim oraz otoczeniu
społecznym. pierwsze dwadzieścia siedem UTw,
zarówno z dużych ośrodków akademickich, jak i z
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mniejszych ośrodków, liczących jedenaście tysięcy
studentów, otrzymało dyplomy samoakredytacji.
ważne miejsce podczas konferencji zajęły także wykłady i informacje dotyczące zdrowia i promowania wśród seniorów aktywnego trybu życia. nie
zabrakło również czasu na prezentację i wymianę
doświadczeń między poszczególnymi UTw z polski i z zagranicy. ponadto uczestnicy konferencji
mieli możliwość zapoznania się z bogactwem kulturowym Gdańska.
Z wielkim uznaniem spotkał się urządzony po
raz pierwszy tzw. panel rektorski. do udziału w nim
zaproszono reprezentantów władz uczelni: jM
rektora UG, prof. dr. hab. Bernarda Lammka, prorektora ds. kształcenia UG, prof. dr hab. Marię
Mendel, prorektora ds. dydaktyki Uniwersytetu
jagiellońskiego, prof. dr. hab. Andrzeja Manię,
rektora politechniki Gdańskiej, prof. dr. hab. Henryka Krawczyka, prof. Piotra Błędowskiego ze
szkoły Głównej Handlowej w warszawie, prorektora ds. kształcenia i studenckich ateneum szkoły
wyższej, prof. nadzw., dr. hab. Henryka Olszewskiego, doc. dr. Henryka Lewandowskiego z wyższej szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku,
prodziekana ds. studenckich awFis w Gdańsku,
dr. Huberta Lewandowskiego. Ta forma dialogu
pozwoliła na doskonalenie partnerskich relacji z władzami uczelni.
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„akTYWność – deWiZą PomorskieGo seniora”
i reGionalna konferencja
Uniwersytetów Trzeciego Wieku Województwa Pomorskiego
~ 7–8 września 2012 roku ~

G

łównym celem konferencji było stworzenie
warunków do swobodnej wymiany doświadczeń pomiędzy osobami, które na co dzień
zajmują się prowadzeniem uniwersytetów trzeciego wieku w naszym województwie. Gośćmi specjalnymi spotkania byli: marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk, eurodeputowany
Jan Kozłowski, wiceprezydent Gdańska Ewa Kamińska, senator prof. Edmund Wittbrodt, prorektor ds. kształcenia prof. Anna Machnikowska, prorektor ds. studenckich prof. Józef Włodarski,
dziekan wydziału prawa i administracji prof. Jakub
Stelina i Andrzej Kowalczys z Regionalnego
Ośrodka polityki społecznej. wszyscy oni w ciepłych słowach odnieśli się do idei przyświecających uniwersytetom trzeciego wieku.
Ze względu na cel konferencji w jej trakcie wiele czasu poświęcono na część panelową, w której

udział wzięli liderzy pomorskich UTw między innymi z czerska, Gdańska, Gdyni, Kartuz, Kościerzyny,
Malborka, pelplina, pruszcza Gdańskiego, Redy,
Rumii, słupska, sopotu, starogardu Gdańskiego,
Ustki i wejherowa. w części przeznaczonej na wykłady prelegentami byli znamienici uczeni: prof.
Ewa Kozdroń (awF warszawa), prof. Bogdan
Wojciszke (swps sopot) oraz prof. Maria Mendel (UG). starali się oni odwrócić sposób myślenia
o starości jako nieuchronnej groźbie, na rzecz postrzegania jej jako szansy dalszego rozwoju i czasu na dzielenie się własnymi doświadczeniami.
wrześniowa konferencja trafiła w potrzeby środowiska skupionego wokół uniwersytetów trzeciego wieku, czego dowodem jest fakt, że zapoczątkowała praktykę regularnych spotkań, które
odbywają się systematycznie na terenie naszego
województwa.
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Spotkania, konferencje, debaty
rok Seniora
~ styczeń-grudzień 2012 roku ~

w

ramach wydarzeń związanych z Rokiem
aktywności Osób starszych i solidarności
Międzypokoleniowej Urząd Miejski oraz
Uniwersytet Gdański zorganizowali dla wszystkich
seniorów Gdańska cykl wykładów otwartych o tematyce prozdrowotnej oraz profilaktyce bezpieczeństwa.
inauguracja cyklu miała miejsce w dniu 21 stycznia
2012 roku na wydziale prawa i administracji Uniwersytetu Gdańskiego. dokonali jej prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz oraz jego Magnificencja rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof.
Bernard Lammek. pierwszy wykład zatytułowany
„Związek mądrości z wiekiem” wygłosił prof. Henryk Olszewski.
w ramach tego samego wydarzenia miała miejsce inauguracja projektu Straży Miejskiej: „Wiem,
Znam, Działam – Bezpieczny senior”, którego
głównym pomysłodawcą i realizatorem był Referat
profilaktyki straży Miejskiej w Gdańsku.

HarmonoGram WYkładóW:
edukacja prozdrowotna

15.09.2012

18.02.2012 „Udar mózgu, atak mózgu”,
dr med. Grzegorz Kozera, Katedra
neurologii, Klinika neurologii dorosłych
03.03.2012 „cukrzyca – podstępna epidemia”,
dr med. Bogumił wolnik, Regionalne
centrum diabetologii
21.04.2012 „choroby demencyjne”, lek. janusz
Mielczarek

edukacja prozdrowotna
20.10.2012
17.11.2012

Bezpieczeństwo i zagadnienia prawne
19.05.2012
16.06.2012
21.07.2012
18.08.2012
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„Bezpieczeństwo na co dzień”,
podinsp. Zbigniew Jagielski; „praktyczne
wskazówki z samoobrony”, straż Miejska
„przestępstwa w rodzinie, przemoc wobec
osób starszych”, mgr Tomasz snarski
„Kupuj z rozwagą – prawa klienta”,
alina Rocka, miejski rzecznik praw
konsumenta w Gdańsku
„działania i kompetencje państwowej
straży pożarnej”, straż pożarna
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„prawo spadkowe – rodzaje testamentów
i ich sporządzanie”, mgr Tomasz snarski

15.12.2012

„choroby żył – czy należy się ich bać?”,
dr med. jolanta neubauer-Geryk, Zakład
Fizjologii Klinicznej
„Ból – przyjaciel czy wróg człowieka? jak
znaleźć jego przyczynę?”, prof. walenty
nyka, Kierownik Katedry neurologii, Kliniki
neurologii dorosłych
„nadciśnienie tętnicze – cichy zabójca!”,
prof. Krzysztof narkiewicz, kierownik
Zakładu nadciśnienia Tętniczego Katedry
nadciśnienia Tętniczego i diabetologii

ProJekt wykładów oPracowała ludwika sikorska,
Pełnomocnik Jm rektora uG
ds. uniwersytetu trzecieGo wieku,
członek GdańskieJ rady ds. seniorów
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„ akWiZYTor i Bankier – przyjaciel
czy wróg?”
~ 14 października 2009 roku ~
nieuczciwi akwizytorzy, oferujący różnego rodzaju usługi i produkty, sztuczki reklamowe pośredników udzielających pożyczki, skomplikowane umowy bankowe czy ubezpieczeniowe – wszystko to sprawia, że starsi ludzie
coraz częściej stają się ofiarami oszustw lub nieuczciwych praktyk. aby temu przeciwdziałać, na wydziale prawa i administracji Uniwersytetu Gdańskiego odbyły się dwie debaty otwarte, w których udział wzięli: Alina Rocka – miejski rzecznik praw konsumenta w Gdańsku, Krzyszof Szerkus –
pełnomocnik rzecznika praw obywatelskich oraz podinspektor Zbigniew
jagielski z Komendy wojewódzkiej policji w Gdańsku. Moderatorem debaty była Beata Czechowska-Derkacz – rzecznik prasowy Uniwersytetu
Gdańskiego.

„ Gdański senior mądrze gospodaruje energią
elektryczną i gazem”
~ 19 maja 2010 roku ~
O tym, jak mądrze gospodarować mediami w gospodarstwach domowych, dyskutowali eksperci w czasie dwóch otwartych debat „Gdański senior mądrze gospodaruje energią elektryczną i gazem”, które odbyły się w auli wydziału prawa i administracji Uniwersytetu Gdańskiego. debaty poprowadził prof. dr hab.
Jerzy Bolałek z Uniwersytetu Gdańskiego. w debatach udział wzięli przedstawiciele: Urzędu Regulacji
Energetyki, Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. Zaproszeni goście opowiedzieli o czynnikach, które mają wpływ na zużycie poszczególnych mediów, oraz o tym, co składa się na rachunki i dlaczego opłaty za media rosną.
praktyczne wskazówki dla seniorów wynikające z przebiegu obu debat zamieszczone zostały na portalach internetowych dla seniorów.

„ roZWój TWórcZY osób 55+”
~ 9 maja 2013 roku ~
O teatrze, filmie, operze i tańcu oraz swych doświadczeniach w pracy artystycznej z osobami w wieku 55+ rozmawiały w trakcie debaty „Rozwój
twórczy osób 55+”: Marzena Nieczuja-Urbańska – aktorka Teatru wybrzeże, pedagog i animatorka kultury, Elwira Rewińska – polonistka i filmoznawczyni, Anna Dereń – pedagog i animatorka kultury z centrum inicjatyw edukacyjnych w Kartuzach oraz TO-EN – tancerka butoh i choreografka, która
była główną inicjatorką przedsięwzięcia.
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Artykuły WYkładoWcóW
lUdZkie droGi do Najwyższego
ks. dr krzysztof niedałtowski
doktor teologii (etnologia religii),
absolwent kul-u, duszpasterz
twórców archidiecezji gdańskiej,
rektor kościoła św. Jana, wykładowca w wyższym seminarium
duchownym w Gdańsku i Gdańskim instytucie teologicznym.

z

apytałem kiedyś tybetańskiego mnicha w himalajskim
klasztorze o wyjaśnienie tajemnicy istnienia tak wielu religii. pomyślałem, że z dachu Świata może być dobry widok
na mapę ludzkich dróg do najwyższego. Tym bardziej, że przez
ten niewielki klasztor przewijają się ludzie ze wszystkich zakątków świata, zdążający na najwyższy szczyt ziemi, everest. podeszły wiekiem człowiek, wyćwiczony w długich medytacjach,
powiedział krótko: „jest tyle słów na oznaczenie miłości, ile jest
języków na świecie. Każde słowo brzmi inaczej, a wszystkie
znaczą to samo. ale nawet gdyby nie mówić o miłości – nie
można bez niej żyć”.
w głębokościach afrykańskiego buszu, bardzo blisko równika, na pograniczu Kamerunu i Konga, żyją pigmeje Baka.
pierwszy raz widzieli oni białego człowieka 20 lat temu. przed
kilku laty trafiłem do ich leśnych osad za sprawą księdza jana
– misjonarza z Gdańska. Towarzyszyłem mu w czasie katechezy tłumaczonej z francuskiego na miejscowy dialekt. Moje afrykanistyczne pasje doprowadziły mnie wcześniej do rozpoznania zarysu ich wierzeń i mitów. wiedziałem, że istotę najwyższą
– stwórcę i dawcę Życia – nazywają Komba. jego dwaj synowie-bliźniacy są bóstwami opiekuńczymi. Odpowiadają za pomyślność łowów i za płodność. pigmeje Baka są ludem zbieracko-łowieckim, czyli nie uprawiają ziemi i nie hodują zwierząt.
wszystko, co im potrzebne do życia, znajdują w buszu. aby
nie wytrzebić zwierzyny i nie wyeksploatować do końca dzikich owoców leśnych, przenoszą swoje obozowiska z zadziwiającą regularnością, świadczącą o wysokiej świadomości
ekologicznej. To ostatnie określenie jest oczywiście bardzo europejskie i nowoczesne. pigmeje mają to w genach od tysiącleci jako prosty warunek przetrwania. jest to istotna część ich
religijnego rozumienia świata. wszystko zawdzięczają dobremu Komba. Zły duch buszu djengi musi natomiast otrzymywać obłaskawiające ofiary. Tubylcy, pytani przeze mnie o ducha buszu, nie chcieli jednak mówić o nim wprost. wspominali
coś o dawnych zwyczajach. Zapytałem ich zatem o potępienie i zbawienie po śmierci. powiedzieli, że wszyscy będą zbawieni. a co z karą dla złych ludzi? – drążyłem dalej. Odpowiedzieli, że Komba zabierze dobrych ludzi do siebie, a złych
pozostawi na Ziemi, aby czekali. ale później wróci i po nich –
dodali na koniec.
Katecheza kerygmatyczna księdza jana dotyczyła tym razem chrystusa. wcześniej opowiadał im o Bogu Ojcu – stworzycielu nieba i ziemi. przyjęli z radością dobrą opowieść białego człowieka. nauczyli się modlitwy do naszego Ojca.
Recytowali zgodnie: „Komba nasz, któryś jest w niebie...”
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Ksiądz jan zaakceptował to nie bez wahania. w końcu wierzymy w tego samego dawcę Życia. Gdy jednak przyszło do opowieści o jego synu – zaczęły się progi dzielące Baka i Kościół
w sposób bardziej radykalny. pigmeje Baka chętnie słuchali
o dobrym nauczycielu, który leczył chorych i kazał kochać braci. na koniec powiedzieli: „To dobry syn Komba – przyjmujemy go na trzeciego”. „jak to?” – zdziwił się ksiądz jan. „cieszymy się – dodali – że bliźniaki będą miały brata”.
czy można chrzcić tych dobrodusznych i ufnych ludzi z takim odmiennym kosmosem w duszach, odziedziczonym po
przodkach żyjących tu i tak od zawsze? czy polanie wodą głowy religijnego człowieka, który wierzy całym sobą w pana dzikich Zwierząt, nie byłoby uszczęśliwianiem na siłę? a przecież
jezus nakazał głosić dobrą nowinę aż po krańce Ziemi! Takie
wątpliwości często nachodziły księdza jana w sercu afrykańskiego buszu. wtedy brał siekierę i szedł rąbać drzewo.
Kardynał Francis arinze, przewodniczący papieskiej Rady
ds. dialogu Międzyreligijnego: „dialog międzyreligijny nie jest
tym samym, co studium porównawcze różnych religii, choć
dyscyplina ta jest ogromnie ważna i przydatna”.
co może robić katolicki kapłan na uroczystościach żydowskiego święta paschy w synagodze? Otóż... może pełnić funkcję
lektora odczytującego Haggadępaschalną. Takie właśnie doświadczenie stało się moim udziałem przed kilku laty...
w budynku należącym obecnie do szkoły muzycznej w jednej z dzielnic Gdańska zgromadzili się członkowie gminy wyznania mojżeszowego. czuli się trochę niepewnie. wprawdzie
architektura sali, która jeszcze pół wieku temu była synagogą,
ośmielała ich, niemniej jednak wyraźnie wyczuwało się jakąś
niepewność, wywołaną długą przerwą we wspólnym świętowaniu, podeszłym wiekiem większości zgromadzonych i nikłą znajomością języka polskiego u prowadzącego rytuał młodego
amerykańskiego rabina. Zaproszono mnie ze względu na świeże więzy przyjaźni zadzierzgnięte podczas wspólnego „Święta
Biblii – Święta Tory”, zorganizowanego przez wyznawców chrześcijaństwa i judaizmu w Gdańsku. przyjechali wówczas do nas
ważni goście z nowego jorku i warszawy. wrócił do dawnej synagogi zwój Tory, wywieziony w obawie przed wojną. Było historycznie, ale i bardzo zwyczajnie. Modlitwy, śpiewy, biesiady.
Zaproszenie na święto paschy bardzo mnie ucieszyło. przecież nasza wielkanoc wyrasta z tej wielkiej tradycji. nieco podekscytowany i onieśmielony wszedłem do przestronnej sali zastawionej udekorowanymi stołami. posadzono mnie tuż obok
rabina. Młody amerykanin bardzo spontanicznie zachęcał
zgromadzonych do radosnej celebracji. Gdy jednak przyszło
do odczytania Haggadypaschalnej, czyli opisu wyjścia z egiptu, zaczęły się problemy. lektura wiekowego polskiego tłumaczenia, z kartek odbitych niezbyt wyraźnie z oryginalnej księgi, przysparzała nie lada kłopotu kolejnym mężczyznom. Rabin
miał trudności językowe, starsi panowie nie mieli odpowiednio
donośnych głosów. Rytuał zachwiał się na dobre. wówczas
prowadzący zdecydował się poprosić mnie jako człowieka,
który zajmuje się publicznym przemawianiem, abym płynnie
i głośno odczytał świąteczny tekst. w pierwszej chwili na twarzach zebranych pojawiło się niedwuznaczne zaskoczenie.
Moja twarz chyba nie różniła się od innych. w miarę postępo-
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wania narracji pojawiła się jednak nuta oczywistości i radości.
przecież tę samą historię czytałem w mojej świątyni zupełnie
niedawno w czasie wielkiej nocy.
szczególne wrażenie zrobił na mnie rytuał upuszczania kropli czerwonego wina z kielicha na talerz w momencie, gdy odczytywałem kolejne nazwy plag egipskich. na koniec poczułem przedziwną wspólnotę z tymi „ludźmi innej wiary” – jak
mówią o nich rówieśnicy moich rodziców. ale wspólnota owa
nie niweluje różnic. Miałem się o tym przekonać za chwilę. Rabin, po spożyciu posiłku, poprosił mnie o tłumaczenie przypowieści, którą ze względu na wagę każdego słowa musiał opowiedzieć po angielsku. „Znów padło na mnie” – pomyślałem.
Zacząłem więc snuć historię żydowskiej rodziny, powtarzając
jak echo zdania rabina. Ostatnie z nich miało być życzeniem
i testamentem starego ojca z przypowieści dla pozostałych:
„przestrzegajcie tych praw i czekajcie na przyjście Mesjasza”.
Rabin zakończył tym samym życzeniem sformułowanym
w pierwszej osobie liczby mnogiej. Mnie pozostało przetłumaczenie. dziwnie mi się jednak zrobiło z tym oczekiwaniem.
na zakończenie dodałem więc od siebie: „wy czekajcie na
pierwsze przyjście Mesjasza, a my – na drugie. i przestrzegajmy wszyscy naszych praw”.
Również debata pomiędzy przedstawicielami różnych religii,
prowadzona nawet w najbardziej przyjaznej atmosferze, nie jest
dialogiem międzyreligijnym. w spotkaniach dialogicznych nikt
nie próbuje wykazać, że jest w posiadaniu jedynej racji i że ci,
którzy wierzą inaczej, tkwią w błędach (kard. Francis arinze).
w czasie moich monachijskich studiów spotkałem się z prostą formułą obrazującą stosunek chrześcijaństwa do islamu
w ciągu dziejów wzajemnych relacji. Oto według trójstopniowego schematu pierwsze wieki określało słowo ignorancja.
chrześcijanie niewiele wiedzieli o tajemniczych „dzikusach”
i nie chcieli wiedzieć więcej. narastał jedynie strach powodowany wieściami o ich ekspansji. jako reakcja obronna pojawiła się druga forma odniesienia – arogancja. w ramach tej postawy doskonale mieściły się wyprawy krzyżowe. wreszcie
w dobie powszechnych migracji ignorancja miała ustąpić miejsca ciekawości, a arogancja zmieniła się w tolerancję.
przyznam, że ten prosty schemat trafił do mojej wyobraźni
i zainspirował do podjęcia badań z dziedziny historii religii.
przedstawiłem go nawet w ramach dysputy międzyreligijnej
„Biblia – Koran”. w zaciemnionej sali Uniwersytetu Gdańskiego zasiedliśmy wokół świętych ksiąg ramię w ramię z profesorem najstarszego uniwersytetu na naszej planecie – kairskiego
al-azhar. nie wiedziałem wówczas, że dane mi będzie kiedyś
odwiedzić tę szacowną uczelnię, a nawet spotkać jej wielkiego
szejka – najwyższy autorytet religijny w świecie islamskim.
Ubiegłoroczna wizyta w Kairze z okazji pielgrzymki papieskiej do egiptu była dla mnie doskonałym dopełnieniem obrazu wzajemnych stosunków i okazją do korekty niektórych
schematów. Uświadomiłem sobie, że wcale nie jest tak dobrze
z wzajemną tolerancją i że ignorancja nie do końca została
przezwyciężona. przygotowując moją egipską wyprawę i zbierając na miejscu pierwsze doświadczenia, zrozumiałem, że zamiast rzetelnej wiedzy posługujemy się fałszywymi kliszami.
i to po obu stronach.
przeciętny człowiek Zachodu na hasło „islam” reaguje prostymi skojarzeniami zaszczepionymi przez media: fundamen-
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talizm, terroryzm, arabski bałagan. w takim tonie utrzymane
są nagłówki gazet i tak brzmią pierwsze komunikaty dzienników na temat Bliskiego wschodu. Mechanizm jest prosty. Media reagują (w duchu sensacji) wówczas, gdy coś wybucha,
gdy leje się krew, kiedy polityka wciąga do wojny religię. innych doniesień w zasadzie nie ma. Kto z nas uświadamia sobie, że cyfry, którymi się posługujemy, zawdzięczamy arabom?
Że ich uczeni ocalili dla nas dużą część starożytnej filozofii
greckiej. Kto, używając słów, takich jak zenit czy algebra, myśli o arabskich podwalinach sztuki nawigacji, matematyki czy
medycyny? wszystkie te zasługi islamskiego świata dla ludzkiej cywilizacji wydobył papież już na lotnisku w swoim powitalnym przemówieniu. nie mam pojęcia, czy miał dokładne
pojęcie o nastrojach, jakie poprzedzały jego przyjazd. ale
z temperatury ulicznych rozmów i lektury codziennych gazet
nie wyłaniał się wcale obraz bezproblemowej radości.
arabowie mają na nasz temat również swoje mentalne klisze.
im Zachód, a więc świat chrześcijański, kojarzy się przede
wszystkim ze zbrojną agresją krucjat, które doprowadziły do
przelania arabskiej krwi i wieloletniej okupacji ich ziem. Kolonializm wszystkich odcieni – protektoraty, mandaty i eksploatacja
ekonomiczna słabszych cywilizacyjnie społeczeństw islamskich
– to w ich oczach prosta kontynuacja wypraw krzyżowych.
i wreszcie najnowsza odmiana agresywności niewiernych: amerykańska i rosyjska mocarstwowość militarna. nam może wydać się to nonsensem, ale inwazja Rosji na czeczenię to dla
nich nic innego, jak napaść chrześcijan na muzułmanów.
w takim kontekście wizyta papieża, wodza chrześcijan,
w kraju pretendującym do roli lidera wspólnoty arabskiej wcale nie była radosnym promieniem nadziei pojednania. spodziewano się raczej kolejnego dowodu ekspansji Zachodu.
i tu z pomocą przyszły niespodziewanie: wiek i fizyczna słabość papieża. Gdy z samolotu wysiadł kruchy starzec, podpierający się laską zgarbiony mężczyzna, od razu prysły
podejrzenia o krucjatę. arabowie, w odróżnieniu od nas, wielkim szacunkiem darzą sędziwość. po kilku pierwszych spotkaniach z władzami i przedstawicielami islamu było już wiadomo: nie przyjechał podstępny krzyżowiec, ale godny
szacunku mędrzec.
w taki sposób ignorancja i arogancja najskuteczniej zamieniają się w tolerancję, a może nawet we wzajemny szacunek. Gdy
ludzie religijni patrzą sobie w oczy, to zamiast medialnych uprzedzeń pojawiają się szczere pytania, osobiste świadectwa i spokojne zrozumienie różnic. do tego nie potrzeba nawet dalekich
podróży. Mnie się udało w rodzinnym Gdańsku spotkać wyznawców proroka, którzy przeczytali mi z Koranu nakaz Mahometa,
aby „ludzi Księgi traktować ze szczególną uwagą i szacunkiem”.
i jeszcze jedno. Ostatnim państwem islamskim w historii był
sułtanat Turecki. dziś przywódcy polityczni powołują się na
Koran często wyłącznie instrumentalnie, co – nie dość powtarzać – nie ma nic wspólnego z istotą islamu. dla nas zaś jest
oczywiste, że putin nie wysyła czołgów przeciwko czeczenom
w imię ewangelii.
dialog międzyreligijny nie jest próbą pozyskania innych dla
własnej religii. nie możemy oczywiście żadnemu religijnemu
człowiekowi zabronić dzielenia się swoją wiarą z innymi. jednakże z całą jasnością i wyrazistością należy odróżnić dialog
międzyreligijny od działań zmierzających do nakłaniania kogokolwiek do zmiany wyznawanej wiary (kard. Francis arinze).
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Hasło „pluralizm religijny” – wpisane po angielsku do internetowej przeglądarki – powoduje pojawienie się kilku stron zredagowanych przez Harvard University w Bostonie. wszystkie
one prowadzą do witryny zatytułowanej pluralism project.
poważna uczelnia i wielowątkowa inicjatywa naukowa, uzbrojona w najnowsze zdobycze elektronicznych mediów, wzbudziły moje zainteresowanie. Religioznawcy, socjologowie, psychologowie i kulturoznawcy zareagowali po prostu na nową
rzeczywistość wielkiej aglomeracji miejskiej, która w ostatnim
trzydziestoleciu radykalnie zmieniła swoje oblicze wyznaniowe. nowe przepisy migracyjne z 1965 roku doprowadziły
do odwrócenia sytuacji znanej z biblijnego opisu wieży Babel. Oto wszyscy mówią na powrót jednym językiem i opowiadają o swoich doświadczeniach z krańców świata.
poprzednie fale migracyjne przynosiły do Bostonu najpierw
anglików, a potem mieszkańców południowej i wschodniej europy. Byli to chrześcijanie i Żydzi. Tak było niemal do naszych
czasów. nowi imigranci z końca XX wieku przybyli tu z azji,
afryki, ameryki Łacińskiej, Bliskiego wschodu i z europy.
populacje wywodzące się z nowych kierunków zwiększyły się
w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych niezwykle
szybko: azjaci podwoili swoją liczbę, przekraczając pułap pięciu procent, a afrykanie urośli do jednej czwartej. Boston początku XXi wieku stanowi zupełnie nową jakość rasową, etniczną i kulturową. Za tymi liczbami kryją się oczywiście również
wartości religijne. jeszcze nigdy w historii Bostonu życie religijne nie było tak bogate i złożone – konkludują autorzy projektu. a potem następuje wyliczanka: buddyści i chrześcijanie
z wietnamu, Kambodży, chin i Korei; hinduiści, muzułmanie,
dżiniści, sikhowie, zoroastrianie i chrześcijanie z południowej
azji; prawosławni chrześcijanie z syrii i arabscy wyznawcy islamu. poza tym liczni imigranci z Karaibów i ameryki Łacińskiej
przynieśli, oprócz energicznego katolicyzmu, kulty voodoo
i santerię. wreszcie w nowym krajobrazie wyznaniowym pojawili się wyznawcy religii mojżeszowej z Rosji i Ukrainy. jednym
z najważniejszych problemów stojących przed naszym społeczeństwem na przełomie wieków jest kwestia spotkania religii
i kultur o tak niezwykle zróżnicowanych rodowodach – piszą
bostońscy naukowcy. i nie jest to tylko teoretyczne rozważanie. Kilka faktów z dziedziny budownictwa ilustruje namacalność problemu. w czerwcu 2000 roku podjęto realizację projektu budowy meczetu w dzielnicy Roxbury. Będzie on mógł
pomieścić 1600 osób. dżiniści zorganizowali swoje centrum
religijne w dawnym szwedzkim kościele luterańskim przy ceder street. w maju 1990 roku konsekracja tradycyjnej świątyni hinduistycznej sin lakshmi zgromadziła tysiące wyznawców
ze wspólnot indyjskich w Bostonie. Budowla ta stała się znakiem rozpoznawczym słynnego bostońskiego maratonu, stoi
ona bowiem tuż obok miejsca startu tego najważniejszego wydarzenia sportowego aglomeracji.
„projekt pluralizm”, oprócz badań nad wpływem nowych
społeczności religijnych na oblicze miasta i zmian psychologicznych, jakie zachodzą na skutek wzajemnych relacji, owocuje również konkretnymi działaniami społecznymi. inicjatywy międzyreligijne dotyczą walki z aids i rozwiązywania
kwestii socjalnych.
nie można żyć tylko obok siebie. jak jednak budować nowe społeczeństwo wieloreligijne, aby „projekt pluralizm” nie
przekształcił się w „projekt nowa wieża Babel”?
ks. krzysztoF niedałtowski
Przedruk z czasoPisma „więź” nr 5/2001
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Prof. UG, dr hab. Henryk olszewski
Psycholog, wykładowca uniwersytetu Gdańskiego na wydziale nauk
społecznych, prorektor ateneum –
szkoły wyższej w Gdańsku.

Zwiększająca się liczba osób starszych powoduje występowanie zjawiska tzw. podwójnego starzenia się. jest to
wzrost odsetka ludzi w wieku sześćdziesięciu i sześćdziesięciu pięciu lat oraz wzrost subpopulacji w wieku ponad
siedemdziesięciu pięciu i osiemdziesięciu lat oraz dziewięćdziesięciu i stu lat. dlatego XXi wiek nazywany jest stuleciem stulatków. człowiek rozumny winien sporo uwagi
poświęcać ocenie własnego życia, dokonując jej codziennie. jednak w pełni własne życie może ocenić dopiero
w jesieni życia. spektrum ocen może być szerokie: od jego akceptacji po negację.
doświadczając starzenia się i starości, szukamy odpowiedzi na pytanie o zadowolenie z dotychczasowego życia i jego bilans. Z literatury psychologicznej dowiadujemy
się, że bilans życia odgrywa ogromną rolę w procesie psychoterapii, zwłaszcza u ludzi starszych. akceptacja minionego życia (bilans pozytywny) daje zyski psychologiczne,
takie jak zadowolenie, satysfakcja, duma i spełnienie. Ocena negatywna (bilans negatywny) powoduje natomiast powstawanie kosztów, takich jak frustracja, poczucie winy,
niezadowolenie, wstyd i rozczarowanie. Gdy zyski przewyższają koszty, bilans psychologiczny jest dodatni. Kiedy koszty sytuują się wyżej niż zyski, bilans życia staje się
ujemny. Ocena własnego życia bardziej zależy od właściwości człowieka, od jego aktualnej sytuacji niż od zdarzeń
z jego biografii. dlatego bez względu na wiek osoby deklarujące wysoki poziom jakości życia odznaczają się takimi cechami osobowości, jak: ekstrawersja (czyli otwartość na świat), sumienność i niezbyt silny neurotyzm (brak
równowagi emocjonalnej). cechy osobowości nie wpływają bezpośrednio na poczucie jakości życia, ale modyfikują jego nasilenie, czyli są regulatorami posiadanych zasobów (np. ekstrawersja ułatwia znajdowanie wsparcia,
sumienność maksymalizuje sukces, a neurotyzm usposabia do ograniczania kontaktów).
Zadowolenie z życia utożsamiane jest z dobrym samopoczuciem (well-being), szczęściem (happiness), jakością
życia (quality of life). Można je rozumieć jako subiektywne
poczucie zadowolenia z życia.
satysfakcja z własnego życia budowana jest na podstawie zadowolenia:
1. z różnych jego wymiarów,
2. z własnego losu,
3. ze zgodności oczekiwań z własnymi osiągnięciami.
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Artykuły WYkładoWcóW
w badaniach bilansu życia osób starszych wykazano różnice istotne statystycznie pomiędzy mieszkańcami domów
pomocy społecznej, których bilans życia wypada negatywnie,
a osobami zamieszkującymi domy rodzinne. Badanych grup
nie różnicowały wiek i płeć.
Osoby z wykształceniem średnim i wyższym lepiej oceniają własne życie niż osoby z wykształceniem podstawowym
i zawodowym. Również rodzaj wykonywanej pracy koreluje
z poziomem bilansu życiowego. Osoby pracujące w przeszłości umysłowo podsumowują swoje życie lepiej od osób pracujących fizycznie. podobnie wyżej swoje życie podsumowują osoby o lepszym stanie zdrowia i wyższym poziomie
dochodów od innych.
pozytywna samoocena i pogodny nastrój w starości, powiązane z pozytywnym bilansem własnego życia, są skutkami
jednego z najprzyjemniejszych uczuć, jakim jest wdzięczność.
wdzięczność chroni przed narzekaniem, zazdrością i różnymi przypadłościami życia, a więc może pełnić funkcje profilaktyczne i prowadzić do szczęścia. występuje ona razem
z radością, jest świętowaniem radości. już cicero traktował
wdzięczność jako największą cnotę-matkę wszystkich cnót.
wdzięczność nie musi być kojarzona wyłącznie z przeżyciami pozytywnymi. Może ona być traktowana jako przejaw słabości, ciężar, co może powodować, że ludzie będą się wzbraniać przed jej ujawnianiem, które z różnych względów może
być niewygodne. wdzięczność może być też traktowana jako
emocja wielowymiarowa, gdyż z jednej strony ofiarodawca budzi odczucia przyjemne (wdzięczność, wzruszenie), z drugiej
strony pokazuje niższość ofiarowanego wobec siły dobroczyńcy, co może rodzić poczucie zagrożenia dla jego samooceny
(zakłopotanie, konfuzje, nieufność, niepewność co do motywów darczyńcy), czyli emocje negatywne. dlatego doświadczanie dobroci od innych może wywoływać różne emocje.
w gerontologii oraz w geriatrii rozwinął się ruch zwany nową gerontologią, którego elementem jest paradygmat tzw.
pozytywnego starzenia się. jego zwolennicy twierdzą, że pomyślne starzenie się jest efektem jednostkowego wyboru, wysiłku i aktywności. jednym ze składników pozytywnego starzenia się jest właśnie wdzięczność, która może być
rozumiana jako społeczna emocja pozytywna; afektywna
emocja względem korzyści, pomocy jako efektu intencjonalnego działania ofiarodawcy; afektywna cecha lub nastrój.
Można na nią spojrzeć w aspekcie moralnym i społecznym jako na wielowymiarową interakcję między ofiarodawcą a obdarowanym. w aspekcie społecznym wdzięczność może być
rozpatrywana jako obowiązek moralny, utrzymujący relacje
i pobudzający do zachowań prospołecznych i altruistycznych.
To rozumienie wdzięczności jako inwestycji społecznej pozwala wyróżnić jej cechy z perspektywy postaw prospołecznych:
1. moralny barometr, który pozwala ocenić charakter wdzięczności tzn. wartość daru dla darczyńcy (oraz jego intencje) i
obdarowanego,
2. zdolność wzmacniania zachowań prospołecznych przez np.
podziękowanie za dar, nagrodzenie, docenienie, co zwiększy prawdopodobieństwo powtórzenia się danego czynu
altruistycznego w przyszłości,
3. motywacja do pomagania w przyszłości przez osobę, która doświadczyła pomocy i korzyści.
Ta prospołeczna postawa nie musi być kierowana na darczyńcę, ale na innych ludzi, którzy tej pomocy potrzebują. dlatego można stwierdzić, że ludzie doświadczający wdzięczności czują naturalną potrzebę wzajemności w stosunku do
innych osób znajdujących się w potrzebie. wdzięczność mo-
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że być rozumiana jako dyspozycja emocjonalna, stały element
osobowości, stały sposób reagowania na życzliwość innych.
wdzięczność jako emocja pozytywna jest źródłem dobrostanu i spokoju ducha. nie można być jednocześnie wdzięcznym i nieszczęśliwym, ponieważ wdzięczność wymaga
potwierdzenia, że życie ma wartość bez względu na doświadczane trudności. jest ona umiejętnością życiową podobnie
jak altruizm i zdolność wybaczania, będącą skutkiem adaptacji, a nie jej przyczyną. wdzięczność jest niezbędną emocją
podnoszącą jakość życia, pozwalającą odzyskiwać równowagę po doświadczeniu kryzysów. człowiek starszy doświadczający strat, odczuwający pogarszanie się warunków życia, powinien nauczyć się kultywować wdzięczność za dostrzegane,
pozytywne szczegóły nieprzyjemnych i złych doświadczeń.
jej konsekwencją będzie wtedy pozytywne starzenie się skutkujące pozytywną postawą wobec życia.
wdzięczności można się nauczyć, jest umiejętnością utrwalaną dzięki jej ćwiczeniu, praktykowaniu i doświadczaniu. pozwala ona pomóc w dostrzeganiu i docenianiu darów chwili
i doświadczyć wolności od żalów i niepokojów o przyszłość.
Umożliwia uświadomienie sobie, że szczęście nie zależy od
czynników materialnych, lecz osadzone jest w sieci dawania
i otrzymywania
Osoby starsze mogą optymalizować wdzięczność przez:
1. prowadzenie dzienniczka wdzięczności i zapisywanie w nim
wydarzeń (minimum pięciu) przyjemnych, szczęśliwych,
radosnych, relaksujących oraz zachęcanie do zwiększania
liczby wydarzeń, analizowanie ich i głośne o nich mówienie,
2. przypominanie sobie sytuacji z wcześniejszego życia, w których odczuwały wdzięczność, i interpretowanie wpływu tych
sytuacji na dalsze życie,
3. próbę zrozumienia, że niezależnie od trudności i pogarszającego się stanu zdrowia można odczuwać wdzięczność
i dostrzegać pozornie niewidoczne dodatnie strony sytuacji
.
liv larsson w książce pod wymownym tytułem Wdzięczność.Najtańszybiletdoszczęściacytuje słowa swojego przyjaciela, który rozmyślając nad darami życia, tak oto odpowiada sobie na pytanie Zacojestemwdzięczny?:
• Że mogę sprzątać po imprezie, bo to znaczy, że mam przyjaciół.
• Za podatki, które płacę, bo to znaczy, że mam dochody.
• Za ubrania, które są za ciasne, bo to znaczy, że mam co
jeść.
• Za zmęczenie i ból w mięśniach, bo to znaczy, że mogę
ciężko pracować.
jak widać, każda sytuacja może być różnie interpretowana,
ale należy nauczyć się patrzeć na nią pod odpowiednim kątem, który skłoni do wdzięczności.
a dlaczego często jesteśmy niewdzięczni? Bo zapominamy, bo uważamy, że to, co mamy, jest oczywiste i nam się należy. ale tak nie jest. powiedzmy sobie – nie ma żadnych oczywistości.
ludzie potrafiący okazywać wdzięczność są lubiani przez
innych, gdyż wdzięczność działa jak lekarstwo. To pożywka
dla relacji miłosnych, zawodowych, towarzyskich i przyjacielskich. jak mówi autorka cytowanej wyżej książki „wdzięczność ma magiczną moc… gdy jej doświadczamy, wydaje się
ona rosnąć w miarę, jak ją wyrażamy”.
ProF uG. dr haB. henryk olszewski
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samoTność jesT nieZdroWa Człowiek jest istotą społeczną
tego nie docenia i nie okazuje szacunku. Oraz wtedy, gdy senior czuje, że musi – a nie, że chce.
Każdy z nas lubi czuć się potrzebnym – szukajmy jednak
takich obszarów w życiu, gdzie i nam, i osobom obdarowywanym naszym czasem i poświęceniem będzie z tym dobrze.
pedagodzy na przykład biją na alarm, że to, co dziecku jest
najbardziej potrzebne, to miłość, czas i uwaga. Tych ostatnich
rzeczy współcześni, zabiegani rodzice często nie mają. i tu
otwiera się przestrzeń dla babć i dziadków!

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

s

eniorzy zapytani o problemy trzeciego wieku często
wymieniają dolegliwości fizyczne i psychiczne (np. problemy z pamięcią), równie często jednak wskazują na samotność. To znak dzisiejszych czasów – gdy rodzina wielopokoleniowa odchodzi do lamusa, gdy coraz bardziej barykadujemy się w swoich mieszkaniach, bojąc się innych ludzi
(i jednocześnie do nich tęskniąc!).
inne przyczyny samotności seniorów to: emerytura, umieralność rówieśników, wyjazdy, zaniedbywanie przez rodzinę, ale
też – niewłączanie się w życie młodych, „by się nie martwili”...
a człowiek przecież jest istotą społeczną, jak mawiał elliot
aronson, wybitny psycholog społeczny. Każdy potrzebuje
mniejszej lub większej grupy ludzi
Starośćniechroniprzedmiłością.
wokół siebie, pragnie porozmawiać,
Alemiłośćczasempotrafinas
podzielić się radościami i troskami.
ochronićprzedstarością.
Różnimy się pod względem potrzejeanne Moreau, aktorka
by liczby takich bliskich kontaktów.
niektórzy z nas mają jednego prawdziwego przyjaciela, inni
chwalą się tysiącem znajomych na naszej Klasie czy innych
portalach społecznościowych.
Badania psychologiczne udowodniły jedno – saMOTnOŚĆ
jesT nieZdROwa! i nie chodzi tu o mnożenie wirtualnych
znajomych, tylko o szczere, bliskie więzi z drugim człowiekiem.

Poczucie osamotnienia a samotność

dla dobrego zrozumienia tematu należałoby tu wyjaśnić dwa
różne stany samotności. czym innym jest samotne mieszkanie, a czym innym – poczucie osamotnienia. To, że ktoś mieszka sam, nie oznacza jeszcze, że doskwiera mu samotność.
Może mieć przecież liczne kontakty z innymi ludźmi i ich
ogromne wsparcie, a także brać udział w życiu społecznym.
Znacznie trudniejsze dla nas jest poczucie osamotnienia, które to możemy odczuwać, mieszkając w domu pełnym ludzi...
To stan psychiczny przejawiający się tym, że nie czujemy się
akceptowani, kochani, nie czujemy wsparcia innych osób
i nie mamy nikogo, kto by nas chętnie wysłuchał.

starość społeczna

psychologia wyróżnia też starośćspołeczną. przejawia się ona
zmianą dotychczasowych ról (np. z aktywnego pracownika
osoba staje się emerytem bez pomysłu na czas wolny) i osłabieniem więzi społecznych. Ma to duży wpływ na styl życia
i jeżeli w zamian nie znajdziemy sobie satysfakcjonujących zajęć, nie będziemy mieli dobrych relacji z innymi ludźmi – nasza uwaga kierować się będzie na
Braćżycieiludzitakimi,jacysą.
kłopoty osobiste.
Jeślizacznieciekrytykować,
osądzaćwaszeotoczenie–
samotność a użyteczność
azwłaszczamłodych–jużpowas.
Użyteczność to nic innego jak podenise Grey, aktorka

trzeba bycia potrzebnym. często
jednak bywa opacznie rozumiana. wielu seniorów, w imię poczucia użyteczności, poświęca się bez granic najbliższym,
kosztem swego zdrowia czy nawet godności osobistej („Muszę im zrobić obiad...”). problem pojawia się wtedy, gdy mimo tak wielkich wysiłków, takiego nakładu pracy i czasu nikt

rodzina czy sąsiedzi?

najnowsze badania wskazują, że coraz więcej relacji międzyludzkich i wsparcia społecznego otrzymujemy nie od najbliższej rodziny, ale od niespokrewnionych znajomych czy
sąsiadów. jest to oczywiście wynik migracji, wyjazdu dzieci
czy wnuków za granicę, zapracowania młodych. stąd też pojawiające się (również w sopocie) pilotażowe projekty teleopieki, które mają między innymi na celu wsparcie obywatelskie.

samotność a śluby

Badania wskazują, że po sześćdziesiątym roku życia dwa razy
więcej mężczyzn niż kobiet decyduje się na ponowny ślub.
Osoby w tym wieku to według statystyk:
• kobiety: 41% zamężne, 51% wdowy, 5% panny, 3% rozwiedzione,
• mężczyźni: 81% żonaci, 13% wdowcy, 3% kawalerowie,
3% rozwiedzeni.
przyczyn takiego stanu rzeczy jest kilka, ale najważniejsze
to: długość życia kobiet i mężczyzn, stosunek liczby kobiet
do mężczyzn, umiejętność radzenia sobie po stracie małżonka.
niektóre badania podają, że proces starzenia się wolniej
przebiega u osób będących w związkach małżeńskich (wyższy wskaźnik satysfakcji i jakości życia), tym samym więc,
że samotność nie sprzyja zdrowiu!
starsze pary małżeńskie są równie szczęśliwe, a nawet bardziej zadowolone z życia od młodszych par małżeńskich. przyczynami według badaczy są: mniejsza odpowiedzialność zawodowa i rodzicielska, większe opanowanie celów i źródeł
przyjemności, zbliżone stanowiska i standardy zdrowia.

konsekwencje samotności

samotność często powoduje skupianie się na sobie, na swoich problemach. Taka negatywna koncentracja sprzyja izolacji psychicznej, zamykaniu się w sobie, pretensjonalności
i zgorzknieniu oraz nierzadko spotykanemu poczuciu nieomylności. Może pogłębiać frustrację życiową czy poczucie
odrzucenia i krzywdy.

jak się nie dać samotności?

podsumowując powyższe rozważania, można podpowiedzieć:
• nie wmawiać sobie, że nikogo nie potrzebujemy! człowiek
jest istotą społeczną!
• nie zgadzać się na starość społeczną. szukać nowych zajęć, przyjemności, nowych ról społecznych, które nie będą
nas uwierały!
• nie krytykować wszystkich i wszystkiego – to powoduje,
że inni ludzie od nas uciekają!
• spełniać swoją potrzebę użyteczności – szanując innych,
ale też siebie!
• Zaoferować innym, zwłaszcza dzieciom, nasz czas i uwagę
– to bezcenne wartości w dzisiejszym zabieganym świecie!
• dbać o relacje pozarodzinne – przyjacielskie, sąsiedzkie.
• ...
ps niepotrzebne proszę skreślić i dopisać swoje refleksje :)

mGr edyta Bonk
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PrZesZcZeP – szansa na nowe życie

P

rzeszczepianie narządów w kulturze chrześcijańskiej jest
obecne od iii wieku naszej ery, w którym to takiego zabiegu dokonali Święci damian i Kosma. pierwszych udanych przeszczepów dokonano jednak po raz pierwszy dopiero w XX wieku. Od tego czasu ten typ leczenia stał się
standardem w wielu schorzeniach, a jego prekursorzy: joseph Murray i e. donnall Thomas otrzymali za swoje dokonania nagrodę nobla w 1990 roku.
nie ma przesady w stwierdzeniu, że w wielu przypadkach
przeszczepy ratują życie. Tak dzieje się, gdy przeszczepiany
narząd, np. serce, płuca, wątroba, szpik kostny, nie może być
na dłużej zastąpiony przez maszynę lub inne sposoby leczenia. jeszcze trafniejsze jest stwierdzenie, że przeszczepy
przedłużają życie i pozwalają chorym wrócić do normalnej aktywności. na przykład pacjenci po przeszczepie nerki z powodu schyłkowej niewydolności tego narządu żyją normalnie
i o 10–20 lat dłużej w porównaniu z leczonymi innymi sposobami. do normalnej aktywności mogą wrócić pacjenci niedowidzący po przeszczepie rogówki, chorzy na cukrzycę po
przeszczepie trzustki albo wysepek trzustkowych. Transplantologia wciąż jednak jest dziedziną, która kryje nie tylko wiele
ściśle medycznych zagadek, ale także wyzwań natury społecznej.
Z medycznego punktu widzenia największe wyzwania
transplantologii to możliwość transplantacji przeszczepów złożonych, mających w swoim składzie wiele tkanek i struktur
anatomicznych. w tej kategorii przeszczepy kończyn albo
ściany brzucha przestały już być nowością i ustąpiły miejsca
przeszczepom twarzy (pochodząca z polski prof. siemionow
jest w tej dziedzinie niekwestionowanym liderem). wyzwaniem
jest zarówno sama procedura, podczas której jest odtwarzanych wiele różnych struktur, takich jak naczynia krwionośne,
nerwy, mięśnie, skóra, fragmenty kostne, jak i zapobieganie
odrzutowi przeszczepu, który jest w tym wypadku szczególnie częsty. właśnie odrzucanie narządów stanowi kolejne
wielkie wyzwanie transplantologii. pacjent staje się do końca
życia niewolnikiem leków immunosupresyjnych, które musi
przyjmować codziennie, aby zapobiec odrzuceniu przeszczepionego narządu. chociaż jest to niska cena za normalne życie, jakie daje przeszczep, to lekarze i naukowcy wciąż próbują zredukować lub całkowicie wyeliminować konieczność
przyjmowania lekarstw. Rzeczywiście, porównując terapie stosowane jeszcze 10–20 lat temu z obecnymi terapiami, widać
ogromny postęp. leki, którymi leczeni są dzisiaj pacjenci, mają relatywnie wysoką skuteczność przy niskim poziomie efektów ubocznych. co więcej, w nielicznych, ściśle zdefiniowanych przypadkach, udaje się u pacjentów po przeszczepie
całkowicie odstawić leczenie farmakologiczne, np. przy jednoczasowym przeszczepie szpiku kostnego i nerki w niektórych chorobach.
w ciągu ostatnich kilkunastu lat wachlarz chorób, w których
przeszczep jest opcją leczniczą, znacznie się powiększył,
a co za tym idzie – zwiększyła się grupa oczekujących na
przeszczep. w tym czasie liczba dostępnych do przeszczepu
narządów pozostała mniej więcej na tym samym poziomie, co

1

Prof. nadzw., dr hab. med. Piotr Trzonkowski
wykładowca Gdańskiego uniwersytetu medycznego, pracownik
zakładu immunologii klinicznej i transplantologii.
spowodowało olbrzymią dysproporcję między możliwościami a potrzebami. Tragicznym wymiarem tej dysproporcji są
zgony chorych przed przeszczepem. stąd społeczny wymiar
przeszczepiania narządów to przede wszystkim akceptacja
dawstwa, zarówno od dawcy zmarłego, jak i od dawcy żywego. Obowiązujące w polsce prawo nie wymaga zgody najbliższych na pobranie narządów od dawcy zmarłego, ale dobrym
obyczajem wśród lekarzy jest rozmowa i konsultowanie tego
zabiegu z najbliższymi osoby zmarłej. Z drugiej strony, naturalna w wielu krajach akceptacja dla dawstwa w czasie życia
w polsce pozostaje na niskim poziomie. nadal jesteśmy krajem, w którym na przykład przeszczepianie nerek od żyjących
krewnych to nie więcej niż kilkanaście procent wszystkich
transplantacji, podczas gdy w skandynawii jest to około pięćdziesięciu procent. jeszcze bardziej godne polecenia jest
dawstwo szpiku kostnego, które oprócz drobnego ukłucia
przy pobieraniu krwi, nie niesie ze sobą żadnych negatywnych skutków dla dawcy1. Z drugiej strony specyfika przeszczepów szpiku kostnego wymaga stworzenia ogromnych,
liczących od kilku tysięcy do kilku milionów, kolekcji potencjalnych dawców. Tylko wtedy możliwe jest znalezienie właściwego dawcy pasującego do konkretnego chorego, a jak
wspomniano wyżej, przeszczep szpiku jest to terapia ratująca życie u pacjentów umierających z powodu białaczki. natomiast stan zdrowia dawców, od których pobrano narządy
lub szpik jest zwykle lepszy w porównaniu ze średnią populacji, a to ze względu na opiekę medyczną, jaką są oni otaczani po oddaniu narządu czy tkanki.
pamiętajmy więc, że społeczny wymiar dawstwa na świecie nie ogranicza się jedynie do sfery nauki. jest to dziedzina
bardzo doceniana przez kościół katolicki. jan paweł ii określił dawstwo narządów jako „najwyższy akt miłości bliźniego”.
ProF. nadzw., dr haB. med. Piotr trzonkowski

w Gdańsku w sposób ciągły działa Ośrodek dawców szpiku Uniwersyteckiego centrum Klinicznego przy ul. dębinki 7,
w którym można codziennie zarejestrować się jako dawca szpiku. szczegółowe informacje: www.szpik.gumed.edu.pl
lub telefon 58 349 21 89 lub 58 349 21 91 lub e-mail: dawcaszpiku@uck.gda.pl.
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Artykuły WYkładoWcóW
PraWnicZY dekalog seniora
mgr Tomasz snarski
adwokat, nauczyciel akademicki, społecznik, twórca. od 2009 r. pracownik
naukowo-dydaktyczny wydziału Prawa
i administracji uG. w latach 2010-2012
redaktor naczelny Gazety wPia uG.

t

rudno w krótkim tekście przedstawić, chociażby
pobieżnie, najważniejsze wiadomości dotyczące wiedzy prawnej, przydatne w codziennym życiu. niemniej
jednak każda konkretna i dobra wskazówka poruszania się
w gąszczu prawniczego świata może uchronić przed niepożądanymi, często zgubnymi skutkami. wielu osobom wydaje się, że prawo jest bardzo odległe i niepotrzebne, nazbyt skomplikowane i w gruncie rzeczy nieprzystosowane
do życia. nie rozstrzygając sporu, ile w tych opiniach jest
prawdy, trzeba przypomnieć niezmienną zasadę, iż nieznajomość prawa szkodzi, a w życiu praktycznie każdego dnia
posługujemy się obowiązującym prawem, nawet nie zdając
sobie z tego do końca sprawy. pamiętajmy, że działanie prawa będzie zazwyczaj widoczne nie wówczas, gdy wszystko jest w porządku, np. gdy otrzymujemy wypłatę wynagrodzenia w terminie albo sprzedawca uznaje zgłoszoną przez
nas reklamację. prawo zacznie być nam potrzebne wtedy,
gdy pojawią się problemy, np. gdy na czas nie otrzymamy
zapłaty czynszu za wynajem czy też, gdy ktoś wyrządzi nam
konkretną szkodę.
skoro studenci często po pięciu latach prawniczych studiów nie są w stanie zgłębić wszystkich tajników prawa, to
tym bardziej w tekście publicystycznym nie wypada nawet
podejmować próby przedstawiania i wyjaśniania pojęć czy
mechanizmów systemu prawnego. jestem jednak przekonany, że poniższe dziesięć dobrych rad może stanowić
prawniczy dekalog seniora, pomagający uniknąć wielu problemów. dekalog powstał w oparciu o praktykę, w której
niejednokrotnie problemy prawne powstały w wyniku nieprzestrzegania podanych przeze mnie zasad. stosowanie
się do reguł tego dekalogu nie jest gwarancją prawniczego
sukcesu czy uniknięcia jakichkolwiek kłopotów. na pewno
jednak każdy może ich przestrzegać, nawet osoba mająca
nikłą wiedzę lub umiejętności prawnicze.
Oto prawniczy dekalog seniora:
1. pamiętaj, że nikt nie może zmusić cię do podpisania
umowy. podpisanie umowy jest czynnością dobrowolną i zawsze możesz się z niej wycofać.
2. sprawdzaj, kto jest stroną zawieranej przez ciebie umowy. jeżeli zawarcie umowy proponuje ci osoba prawna, weryfikuj, czy osoby podpisujące się pod umową
mają odpowiednie umocowanie prawne.
3. nigdy nie podpisuj umowy, której nie przeczytałeś albo
której nie rozumiesz. pamiętaj, że zawsze możesz zapytać o wyjaśnienie treści każdego wyrazu znajdującego się w treści umowy.
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4. najlepiej podpisuj umowę po zastanowieniu się, chociażby jednodniowym. im bardziej druga strona będzie
naciskała na zawarcie umowy natychmiast, tym większe prawdopodobieństwo, że chce cię oszukać.
5. w razie problemów (np. otrzymania formalnego wezwania do zapłaty czy innej niezrozumiałej korespondencji) nie zwlekaj z udaniem się o pomoc do profesjonalisty. czekanie, aż sytuacja sama się rozwiąże, jeszcze
nikomu nie pomogło.
6. jeżeli jesteś ofiarą przestępstwa, korzystaj ze wszystkich przysługujących ci uprawnień. Zgłaszaj wnioski o
dokonanie czynności w postępowaniu przygotowawczym, które uważasz za stosowne. posługuj się sygnaturą postępowania. pamiętaj, że organa ścigania mają
obowiązek informować cię o prawach i obowiązkach,
a w żaden sposób nie mogą odmówić przyjęcia zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia
przestępstwa czy wykroczenia. nie daj się zbywać. pilnuj terminów na składanie środków odwoławczych. jeżeli będziesz pokrzywdzonym przestępstwem, to w postępowaniu przed sądem złóż w stosownym terminie
oświadczenie o zamiarze działania w charakterze
oskarżyciela posiłkowego, by stać się pełnoprawną
stroną procesu sądowego.
7. nigdy nie podpisuj protokołu z jakiejkolwiek czynności
przed jakimkolwiek organem, jeżeli nie zgadzasz się
z jego treścią. nie bój się zwrócić uwagę na nieścisłości. pamiętaj, że to nie wiedza o sprawie, która jest
w Twojej głowie, będzie oceniana przez organa ścigania czy sąd, lecz to, co zostało zapisane w aktach
sprawy.
8. pilnuj swoich spraw w urzędach administracji publicznej. pamiętaj, że każda sprawa ma swoją sygnaturę.
jej znajomość bardzo ułatwi rozmowę o sprawie.
pamiętaj, że w każdej chwili możesz zwrócić się do
urzędnika z prośbą o informację o jej stanie. jeżeli odmówi, grzecznie poproś, aby podał swoje imię, nazwisko i stanowisko służbowe.
9. Zawsze pilnuj wyznaczonych terminów, dokładnie czytaj wezwania. pamiętaj, że zastosowanie się do pouczenia, które otrzymasz wraz z pismem z sądu lub
urzędu, nie może Tobie szkodzić.
10. nigdy nie zapominaj, że nieznajomość prawa szkodzi.
nie ufaj słowom ludzi czy ich zapewnieniom, lecz podchodź z dystansem do zapewnień słownych. słowa nic
nie kosztują, Twoje błędy mogą cię kosztować bardzo
wiele. Zadbaj zawsze o to, by weryfikować informacje
o prawie przekazywane przez innych.
Zdaję sobie sprawę, że ten dekalog nie obejmuje wszystkich sytuacji ani też nie jest idealną receptą na wszelkie problemy prawnicze seniorów. Mimo wszystko warto, jak sądzę, w codziennym życiu pamiętać o tych prostych
wskazówkach. stare perskie przysłowie mówi: „dla przyjaciół wszystko, dla obcych prawo”.
mGr tomasz snarski
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WYPoWiedZi wykładowców

Prowadzękursyjęzykafrancuskiegowdwóchgrupach.
Zpodziwemobserwujęwielkiezaangażowanieipostępymoichkursantówwnaucetaktrudnegojęzyka,jakim
jestjęzykfrancuski.Zprzyjemnościąidęnakażdezajęcia,
wiedząc,żeczekająnamniepilne,aprzytymuśmiechnięteipogodneosoby.
Ewa Bobrzecka, lektorka języka francuskiego

NieustającaciekawośćświatamoichSłuchaczytodlamnieogromnainspiracja.
NaszawspólnapodróżpoKrajuKwitnącejWiśnitozawszeniepowtarzalnedoświadczaniekulturyOrientuipoznawanie
innegosposobupatrzenianasztukę,na
światwrzeczysamej.
TO-EN / Anna Brałkowska,
prowadząca zajęcia z kultury Japonii

Mojagrupajęzykaniemieckiegojestnajmilszymtowarzystwem,jakiemożnasobiewyobrazić.Studencipomogli
mibardziejpoznaćijeszczebardziejpolubićPolaków.
Zajęciasądlamnienajlepsząodskoczniąodsprawżycia
codziennego:spędzamzmoimistudentamitrzygodziny
wtygodniu,któresąprzepełnioneżyczliwościąikulturą
osobistą.
Angelika Leśniak, lektorka języka niemieckiego

Jesttoniezwyklecennainicjatywa,którą
wartowspieraćzarównowramachwspółpracy,jakiuczestnictwa.Mojeosobiste
odczuciazwiązanesązwarsztatamiplastycznymi.Prowadzęjezwielkąsatysfakcjąjużodośmiulat,wspierającaktywność artystyczną Studentów Trzeciego
Wieku,ukierunkowującich,wyjaśniając
icieszącsięzichwymiernychsukcesów,
napawającotuchąpodczasrutynowych
ćwiczeń, poszukiwań czy eksperymentówformalnych.

Zakażdymrazem,kiedyspotykamsięzesłuchaczamizajęćpt.muzykabliżejnaszdumiewamniepostawauczestników,którzychcąsiędoskonalić,poszerzaćswojąwiedzę,poznawaćcośnowego.Icoważne–ciludzienie
chcąiśćnałatwiznę.Przyznaję,żeczasemjestemwręcz
wzruszona,gdywidzętychludzinazajęciach,naktóre
przyszlimimozłejpogody–zawieruchy,śniegu,oblodzeniaulic...Oczywiścieniewiem,dojakiegostopniamam
wpływnapogłębieniemiłościdomuzykiuczestnikówmoichzajęć(choćichwieloletniaobecnośćnawykładach
oczymśświadczy),alewiemnapewno,żesąOnidla
mniemocnąinspiracją.Towspanialiludzie,którzypostępujązgodniezmądrymzdaniem:Lepiejzużywaćsię,niż
rdzewieć...

ProwadzeniezajęćzesłuchaczamiUTW
jest dla mnie ogromną przyjemnością
izaszczytem.Moistudencisąniezwykle
solidniichętnidopracy.Zarażająmnie
swojąenergiąizawszedobrymnastrojem.Staramsiębraćznichprzykład.PomysłutworzeniaUTWbyłstrzałemwdziesiątkę.

Stanisława Grażyńska, prowadząca warsztaty muzyczne

Wanda Klipo, lektorka języka rosyjskiego

Wojciech Zaniewski,
prowadzący warsztaty plastyczne
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WYPoWiedZi wykładowców

TrzylatawspółpracyzeSłuchaczamiGdańskiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku uświadomiły mi,
żedobryhumor,ciekawość,pogodaducha,ambicjaizapałniemieszcząsięwgranicachjednegookreślonegowieku.Mampoczucie,żeUniwersytetTrzeciegoWiekuskupiatęgrupęosób,która
mogłaby pokazać niejednemu dwudziesto- lub
trzydziestolatkowi,czymjestoptymizm,energiażyciowa,chęćzdobywaniawiedzy,nowychumiejętnościipoznawaniaświata.Ichociażtojapokazuję,jakzdrowoiaktywniemożnaspędzaćczasna
świeżympowietrzu,samawieleotrzymujęwzamian od Słuchaczy uczęszczających na zajęcia
marszpozdrowie.
Joanna Rogowska, instruktorka rekreacji ruchowej

OdkilkulatprowadzędlaseniorównaszegoUniwersytetu Trzeciego Wieku wykłady z zakresu
literaturoznawstwa.Wichramachwspólnieprzypominamysobie,anierazdopieropoznajemyto,
cojestwliteraturzenajwartościowsze,acozostałodane„wszystkim”czytelnikomprzezpokoleniapisarzywpięknejpolszczyźnie.Omawiane
utworydostarczająwielugłębokichprzeżyćiwzruszeń,zarazemjednoczącnaswduchową,„polonistycznąwspólnotę”.PrzyświecanamwtymnadertrafnamyślwyjątkowegoromantykaCypriana
Norwida:„Niemiecz,nietarczabroniąJęzyka,
lecz–arcydzieła!”.
Waldemar Pawłowski,
prowadzący zajęcia z literatury

Podstawypsychologiitowykłady,któreprowadzę
wGUTWodkilkulat.Moistudencinieustanniezadziwiająmniezainteresowaniemtematykązajęć,
aktywnościąirzetelnością.Jestemprzekonana,
żetojazyskujęnakontakciezesłuchaczami,zarażająmnieoniswoimoptymizmemiuskrzydlają.
Jolanta Dyrda,
prowadząca zajęcia z podstaw psychologii

Od kilku lat prowadzę kursy języka angielskiego
nawielupoziomach–odgrupy„0”dogrupyzaawansowanej (konwersacyjnej). Staram się, by
opróczsłownictwasłuchaczepoznalikulturębrytyjskąiamerykańskąorazzwyczajezwiązanezobchodamitakichświątjakBożeNarodzenie,Wielkanoc,
ŚwiętoDziękczynieniaczyDzieńśw.Patryka.Prowadzenieprzezemniezajęćzjęzykaangielskiego
naGdańskimUniwersytecieTrzeciegoWiekusprawiamidużosatysfakcjiiprzyjemności.

Poniedziałkowe zajęcia języka niemieckiego
na Gdańskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku
prowadzęodsamegopoczątkujegoistnienia.
Ażtrudnomiuwierzyć,żeminęłojużdziesięćlat,
odkądzaczęłasięmojaWielkaPrzygodazeStudentami-Seniorami.Dziękinimwkażdyponiedziałekładujęswojeakumulatorynacałynadchodzącytydzień,ponieważmoiKochaniStudenci
promienieją ciepłem, serdecznością, optymizmem,sązaangażowaniwnaukę(ajęzykniemieckidonajłatwiejszychnienależy!!!),potrafią
cieszyćsięzeswoichpostępów,płakaćzewzruszeniaiśmiaćsiędołez,majątysiącpomysłów
nasekundę,sązaradni,szanująilubiąsiebienawzajem,dzieląsięzemnąfragmentamizeswojegoprywatnegożyciaipozwalająmidzielićsię
moimżyciemznimi.Aprzytymwszystkim,jakbymimochodem,„wdychają”niemieckiesłówkajakpowietrze;-)
Zanicwświecieniezrezygnowałabymnawłasneżyczeniezmoichcotygodniowychspotkań
zeStudentami-Seniorami.SądlamniePrzyjaciółmiwpełnymifaktycznymtegosłowaznaczeniu.

Ryszard Wojtaszewski, lektor języka angielskiego

Izabela Kowalska, lektorka języka niemieckiego
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Warsztaty PlasTYcZne

uczestnicy pleneru w dębkach 2013 r.

P

rogram warsztatów plastycznych na Gdańskim
Uniwersytecie Trzeciego wieku jest skierowany do osób, które pragną rozwijać swoje zainteresowania plastyczne, a z różnych przyczyn nie
mogły tego zrobić wcześniej. w ramach cotygodniowych spotkań słuchacze GUTw mogą zdobyć
wiedzę zarówno teoretyczną (przekazywaną w formie objaśnień, miniwykładów lub za pomocą prezentacji z wykorzystaniem współczesnych środków
przekazu wizualnego), jak i praktyczną, pozwalającą na swobodne posługiwanie się klasycznymi
technikami plastycznymi. program obejmuje rysunek ołówkiem, sangwiną, węglem, piórkiem z wykorzystaniem tuszu (szrafowanie, lawowanie), a także
malarskie techniki artystyczne, w tym: akwarelę,
akryl, temperę, suchą pastel czy inne alternatywne
techniki plastyczne stosowane głównie z wykorzystaniem papieru.
program warsztatów ma charakter autorski i jest
tworzony na podstawie tradycji akademickiej (Heinrich wolfflin – przedstawianie przedmiotów postaci

linearnie i malarsko, zgodnie z zasadami perspektywy geometrycznej i klasycznego rozumienia piękna) z uwzględnieniem najistotniejszych zjawisk występujących w sztuce współczesnej.
Każdego roku, pod koniec maja, w ramach
warsztatów odbywają się plenery plastyczne, organizowane zwykle w malowniczej części pomorza
Gdańskiego, tzw. szwajcarii Kaszubskiej. ich uczestnicy mają możliwość doskonalenia postrzegania
oraz swoich umiejętności warsztatowych w preferowanych przez siebie technikach.
niewątpliwym sukcesem, świadczącym o wartości zaproponowanego programu, są uzyskiwane
przez słuchaczy warsztatów plastycznych nagrody
i wyróżnienia na corocznych przeglądach konkursowych „Kolorowy trzeci wiek”, organizowanych
przez Toruński Uniwersytet Trzeciego wieku, działający przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika.
woJciech zaniewski
Prowadzący warsztaty

konkUrs PlasTYcZnY Kolorowy trzeci wiek

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

zdzisław lewandowski, Klif, pastel –
wyróżnienie w roku 2013

Jubileusz X-lecia GdańskieGo UniWersYTeTU TrZecieGo WiekU

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

TYTUl tytul

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

w

arsztaty literackie Gdańskiego Uniwersytetu Trzeciego wieku, prowadzone od roku
akademickiego 2005/2006, są adresowane
do tych słuchaczy GUTw, którzy odczuwają potrzebę dalszego rozwoju, samorealizacji i spełniania się
przez pisanie. systematycznie i aktywnie uczestniczy w nich grupa od dwunastu do piętnastu osób;
są to ludzie w różnym wieku, od sześćdziesiątego
do osiemdziesiątego czwartego roku życia.
podstawową formą prozatorską, po którą sięgają uczestnicy zajęć, jest wspomnienie. popularne
są także takie gatunki, jak pamiętnik, dziennik czy
autobiografia. Gatunkiem, po który w grupie sięga
się rzadziej, jest opowiadanie. w warsztatach bierze też udział spora grupa osób parających się tworzeniem wierszy; część z nich przyszła już z pewnym dorobkiem, a część podstawowe umiejętności

i odwagę pisania oraz dzielenia się jego efektami
z odbiorcami zdobywała w trakcie zajęć.
prace uczestników z pierwszych kilku lat zostały zawarte w publikacji zbiorowej pt. Wprzestrzeni,
wydanej przez Uniwersytet Gdański w 2007 roku.
Obecnie jest przygotowana do druku kolejna praca zbiorowa zatytułowana Pamięć. wybrane teksty
uczestników zajęć wzbogaciły też książkę wydaną
przez Zakład pedagogiki społecznej instytutu
pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego pt. Tożsamość Gdańszczan. Budowanie na (nie)pamięci
(2010). na podstawie wspomnień członków grupy,
wywiadów indywidualnych oraz rozmów z całą grupą duńska artystka May Hasager nakręciła film
pt. Grudnie–rozmowaprzyokrągłymstole, którego
bohaterkami były właśnie uczestniczki warsztatów.
Film jest obecnie prezentowany w wielu miastach
europy.
Od kilku lat grupa warsztatowa współpracuje
z Biblioteką Oliwską, biblioteką przy ul. Opolskiej
na przymorzu, centrum artystycznym „Łaźnia”
w Gdańsku oraz Zakładem pedagogiki społecznej
UG. jej członkowie biorą czynny udział w wieczorach artystycznych i konkursach poetyckich, przy
czym w tych ostatnich nierzadko sięgają po laury.
wszyscy zgodnie uważają, że uczestnictwo
w warsztatach, poza satysfakcją płynącą z pisania,
pozytywnie wpływa na ich rozwój emocjonalny
i społeczny, wzbogaca osobowość, rozwija więzi
koleżeńskie i przyjacielskie.
Jolanta szulkowska,

wieczór autorski Grażyny witkowicki
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Prowadząca warsztaty
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Wypowiedzi słUcHacZY

Co daje mi Gdański UniWersYTeT
TrZecieGo WiekU?
Warsztatyliterackietomiejscespotkańludzipiszących,spragnionychkontaktównakanwiewykładówliterackich,któredałymożnośćpogłębieniawiedzyzdziedzinypoezjiinietylko.Spotkania
nauniwersytecietotakżerozładowanieemocji.Dałymionemożnośćnawiązaniabliższychwięzitowarzyskich.Wielesięnauczyłam–stałamsiębardziejkrytycznadowłasnejtwórczości.

Tylkożycieseniorapoświęconewiedzyinauce
oraz innym warte jest przeżycia i korzystnie
wpływanaumysł.Serdecznedziękiwszystkim
pracownikom zaangażowanym w działalność
naukowązaprzekazywaniewiedzystarszejgeneracji.

Barbara Mielnik-Panow

Mieczysław Penkowski

WyrazyuznaniadlaWszystkich,którzy
poświęcają swój czas (szczególnie
charytatywnie),żebyinnimoglispotykaćsięwgrupach,realizowaćswoje
pasje,hobby...
Ewa Karczmarzyk

Wykłady wzbogacają moją wiedzę
zróżnychdziedzinnauki,dająmidużosatysfakcji,poszerzająmojehoryzonty myślowe – przybliżają świat.
Uczestniczę w zajęciach UTW od
2005r.ijestembardzowdzięcznaza
takąmożliwość.

Tyle naukowych wykładów; mogę się spełniać
w pisaniu poezji, tyle tematów różnych; grupa
literacka jest bardzo aktywna, ludzie są bardzo
mili,bliscyjakwrodzinie,
tylezainteresowań;ilubię
ludzi,poezję–poprostu
kochamżycie.Uniwersytet daje mi bardzo dużo:
rozwójczłowieka,dowartościowanie, ludzie się
czują młodo, tak, jak za
naszychstudenckichczasów.

Ewa

Teresa Łaskawiec

Tadeusz

Helena Kodlewicz

WarsztatyliterackieGUTWuzdrowiły
mojąduszę,pozwoliłyznaleźćwsobiesiłęnasamorealizacjęwpostaci
wartościowych utworów literackich.
Odtegomomentuczujęsiępotrzebna pomimo wieku. Spotykam wspaniałychludzi.

BardzocenięsobieuczestnictwowzajęciachUTW,gdyż [...]:
– przebywając w gronie uczestników
UTWmamsposobnośćbliżejpoznaćto
środowisko, którego jestem cząstką,
orazmożliwośćwymianydoświadczeń
lubpoglądów,
– wminionymczasiepoznałamwieluciekawychludzi,azniektórymiznichnawiązałambliższeznajomości,
– mammożliwośćpośredniegoprzebywaniawśródstudentów,dziękiczemu
mogębliżejinabieżącopoznawaćto
środowisko [...].

Przychodzę chętnie na
warsztaty literackie, ponieważmamnanichmożliwośćrozwijaniaswoich
zainteresowań i uzdolnień. Tworzymy na nich
grono życzliwych i rozumiejącychsięosób.
Mirka Lickiewicz

GUTWokazałsięmiłąniespodzianką.Porządkuje i rozszerza moje wiadomości
i stwarza okazje do poznania mądrych i
ciekawychludzi.
Krystyna Gałgowska

GUTW–tojuż10lat
Przyciągaseniorów,poszerzaichświat
Wykłady, warsztaty, zajęcia ruchowe
Iw„złotymwieku”maszżyciejaknowe.
Danuta Kobylarz

„GUTW dał mi możliwość rozwoju
osobistego oraz nawiązania kontaktówtowarzyskich.Uważam,żeGUTW
jestbardzopotrzebny.”

Dowartościowanie. Kontaktytowarzyskiewmiłym
gronie.

Kamieńmilczy,leżyjakkłoda
ajajaktrampolinaapetytwilczymam
zmieniaćsięwumyśleipomyśle.
Kalejdoskopniespodzianek
uczy,rozwijaiczasmilemija.
AtowszystkoGdańskiUniwersytet
TrzeciegoWiekunatacypodaje.

GUTWpozwoliłmiodkryć
częściosobowościitożsamości,któreprzedtemzracjizawodowychiwykształcenia były przede mną
zamknięte. Gdyby nie on,
niezetknęłabymsięzwielomadziedzinami.

Eugenia Wolak

Danuta Olejniczak

Jubileusz X-lecia GdańskieGo UniWersYTeTU TrZecieGo WiekU

Możliwośćkontaktówtowarzyskich,rozmównatematyosobiste,możliwośćodczytywaniaswojejtwórczości.
Mira Kieniewicz

GUTWdałmidostępdowiedzyiumiejętnościpozwalającychnamójdalszyrozwój
osobisty.

g a z eta U N I W e R SY t eC K a

Leonia Gajek

wydanie specjalne

25

Jubileuszowa Galeria

mgr tomasz snarski

doc. dr henryk lewandowski

mgr aleksander masłowski

dr hab. anna lebiedzińska, prof. nadzw.

prof. uG, dr. hab. Bogusław Górka

ks. dr krzysztof niedałtowski

prof. dr hab. med. waldemar narożny

prof. dr hab. Piotr kwiek

dr inż. małgorzata Grembecka

dr Jarosław och

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

26

wydanie specjalne

g a z eta U N I W e R SY t eC K a

Jubileusz X-lecia GdańskieGo UniWersYTeTU TrZecieGo WiekU

Jubileuszowa Galeria

wycieczka do malborka 2012 r.

wycieczka integracyjna 2009 r.

zwiedzanie Gdyni z arkadiuszem zygmuntem 2012 r.

wycieczka do ogrodu zoologicznego w Gdańsku

wycieczka na hel 2005 r.

wejherowska wiosna 2011 r.

wycieczka do Pelplina 2011 r.

spacer po lasach oliwskich 2007 r.
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Jubileuszowa Galeria

wykład Pawła adamowicza 2009 r.

inauguracja roku akademickiego w filii Gutw w Pruszczu Gdańskim

zapisy na Gutw

Fot. sławomir romPski

wystawa w dworku sierakowskich 2011 r.

zajęcia ze strażą miejską 2012 r.

spotkanie z dorotą stalińską 2012 r.
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ludwika sikorska
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