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WYKŁADY

Wykłady odbywają się co tydzień w piątki, w godz. 10.00-11.30, w sali A001/A004. 
Dla osób, które nie są słuchaczami ATW opłata za jeden wykład wynosi 25 zł. 
Warunkiem uczestnictwa w wykładzie jest okazanie legitymacji słuchacza ATW lub – w przypadku  
jednorazowego wejścia osoby nie będącej słuchaczem – dowodu wpłaty.

04.10.2019  INAUGURACJA

11.10.2019   W królestwie ruchomych obrazów | prof. dr hab. Marek Hendrykowski

18.10.2019  Dieta w cukrzycy dla osób w wieku senioralnym | Karolina Gołaś

25.10.2019  Architektura gotycka w Wielkopolsce. Nowe badania | prof. UAM dr hab. Jacek Kowalski 

08.11.2019  Noblistka z Kórnika | Anna Lutosławska-Jaworska  

15.11.2019  Drum bun – po skarby Rumunii z Draculą | Andrzej Pasławski

22.11.2019  Warto być szczęśliwym! | dr Jadwiga Kwiek

29.11.2019  Funkcjonowanie gwary poznańskiej w przestrzeni miasta | prof. dr hab. Anna Piotrowicz,  
 prof. dr hab. Małgorzata Witaszek-Samborska 

06.12.2019  Zakarpacki Piemont. Ruś Zakarpacka w dobie autonomii  
 i administracji czechosłowackiej | prof. UAM dr hab. Michał Jarnecki

13.12.2019  Kuba – koniec rewolucji? | Jakub Rybicki

10.01.2020  Hybrydy gatunkowe w muzyce XX wieku jako wyzwanie percepcyjne | prof. UAM dr hab.   
 Justyna Humięcka-Jakubowska

17.01.2020  Las w kulturze ludowej | prof. UAM dr hab. Katarzyna Marciniak

24.01.2020  Czy „szarzyzna smętna” może cieszyć? Literatura i sztuka wobec codzienności
 dr Izabela Kozłowska

14.02.2020  Zioła stosowane w terapii wybranych chorób cz. 2 | prof. dr hab. Wiesława Bylka 

21.02.2020  Skąd oni tyle o nas wiedzą? Sekrety badań marketingowych | dr Kinga Przybysz-Polakowska

28.02.2020  Jak umysł tworzy religię? | dr hab. Sławomir Sztajer 

06.03.2020  Relacje międzypokoleniowe we współczesnej rodzinie | dr Marta Majorczyk

13.03.2020  Współczesny świat i jego największe zagrożenia | prof. dr hab. Sebastian Wojciechowski

20.03.2020  Edward Raczyński – obywatel Wielkopolski | dr Włodzimierz Łęcki

27.03.2020  Czy odporność bierze się z jelit? | Joanna Szczepanik

03.04.2020  Najważniejsze z pytań – pytanie o sens | dr Stefan Szary

17.04.2020  Odnowa bractw kurkowych w Polsce | dr Kazimierz Krawiarz

24.04.2020  Kim oni są? O różnorodności kulturowej w Polsce | dr Klaudia Bączyk-Lesiuk 

08.05.2020  Potencjał artystycznych nawiązań i odniesień do dziedzictwa  
 sztuki dawnej | prof. UAP dr hab. Rafał Łubowski

15.05.2020  Polska międzywojenna – realia i legenda | dr Marek Rezler

22.05.2020  ZAKOŃCZENIE

Akademia Trzeciego Wieku zastrzega sobie prawo do zmiany kolejności wykładów lub tematów  
z przyczyn losowych.
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SEKCJE ZAINTERESOWAŃ

Zajęcia wybranej sekcji odbywają się raz w tygodniu i obejmują w sumie 24 godziny  
dydaktyczne w semestrze* (*wyjątki: aqua gimnastyka, gimnastyka zdrowotna, zumba gold 
– 12 godzin; ikonopisanie, pracownia rękodzieła artystycznego, rysunek – 26 godzin). 

Każdy słuchacz ma możliwość ułożenia własnego planu zajęć wybierając z poniższych sekcji. 

Opis poszczególnych sekcji oraz plan zajęć znajdują się w biurze ATW oraz na stronie  
internetowej www.atw.cdv.pl.

Nowości
Fotografia cyfrowa  228 zł
Pokochać siebie, pokochać świat  264 zł
Po Poznaniu, ... dla poznania  204 zł
Religioznawstwo  204 zł 
Wokół filozofii istnienia  204 zł 
(tylko semestr zimowy)

Sportowe
Aqua gimnastyka*  264 zł
Brydż  180 zł
Gimnastyka z elementami jogi  192 zł
Gimnastyka zdrowotna*  180 zł
Nordic Walking  192 zł
Trening kondycji  192 zł
Tai chi  192 zł
Zumba Gold*  180 zł

Języki obce
Język angielski  204 zł
Język hiszpański  204 zł
Język niemiecki  204 zł
Język rosyjski  204 zł
Język włoski  204 zł

Kultura krajów hiszpańskojęzycznych  204 zł  
(zajęcia prowadzone w języku hiszpańskim)

Humanistyczne
Dzieje filozofii. Od starożytności  204 zł 
do współczesności 
Dzieje społeczno-polityczne Europy  264 zł
Jak patrzeć na dzieło plastyczne  204 zł
(historia sztuki)
Komunikacja interpersonalna –   204 zł 
podróż w głąb siebie
Spotkania z literaturą  204 zł
(tylko semestr zimowy)
Trening pamięci  204 zł
Zdrowe żywienie i psychodietetyka  228 zł 

Artystyczne
eSTS – eStrada Trochę Starszych  204 zł 
(warsztaty wokalne) 
Ikonopisanie*  360 zł 
(wszystkie materiały w cenie zajęć)
Pracownia rękodzieła artystycznego*  190 zł 
Rysunek*  230 zł

Sekcja komputerowa  228 zł

Warunkiem uruchomienia danej sekcji w semestrze jest zapisanie się minimum 12 osób.  
Nie ma możliwości uruchomienia mniejszych grup z dopłatą. Jeśli grupa nie zostanie uruchomiona,  
słuchacz otrzymuje zwrot wpłaty za zajęcia. 
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NOWOŚCI

Fotografia cyfrowa

Uczestnicy zajęć posłuchają dźwięków fotograficznych migawek, spojrzą na świat przez magiczną optykę 
obiektywów fotograficznych, by o złotej godzinie zamknąć czas w klatce fotograficznego obrazu. Zajęcia  
stanowią połączenie niezbędnej w fotografii teorii z praktyką. Słuchacze dowiedzą się co doprowadziło  
do powstania fotografii cyfrowej oraz w jaki sposób światło wpadające przez obiektyw jest zamieniane  
na obraz cyfrowy. Podczas zajęć warsztatowych uczestnicy zmierzą się z fotografią architektury, krajobrazu,  
a w trakcie zajęć w studio fotograficznym poznają tajniki malarskiego oświetlenia portretowego á la Caravaggio  
czy Rembrandt.

Prowadzący:
dr Mateusz Karatysz – doktor nauk humanistycznych, dziennikarz, fotograf, płynnie poruszający się pomiędzy 
nowymi i tradycyjnymi mediami, popularyzator podejścia do fotografii w duchu zrób to sam.

Pokochać siebie, pokochać świat

Miłość – jeżeli jest, pomaga przenosić góry. Czym jest miłość? Jakie są jej oblicza? Jakie są jej funkcje?  
Z czym mylimy miłość? Czym ją zastępujemy, jakich zamienników używamy? Co sprawia, że jesteśmy zdolni  
do jej dawania i przyjmowania? Jak to się zmienia podczas pełnego cyklu życia? Jak wygląda w jesieni  
życia? Na te oraz inne pytania będziemy szukać odpowiedzi. Słuchacze poznają podstawy psychologii miłości.  
Przeanalizują różne przykłady z literatury, filmu, własnego życia. Zdobędą kompetencje do praktycznego  
uprawiania szeroko rozumianej sztuki miłości tu i teraz.

Prowadząca: 
dr Jadwiga Kwiek – psycholog, psychoterapeuta, były pracownik Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza  
w Poznaniu. Specjalista z zakresu psychologii i etyki mediów, problematyki tożsamości, psychologii wpływu, 
autoprezentacji. Wykładowca Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu na kierunku Animacja osób  
50+. Były biegły sądowy. Prezes założyciel Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tarnowie Podgórnym.  
Wykładowca na uniwersytetach trzeciego wieku. Aktywna członkini Stowarzyszenia Gerontologów  
Społecznych. Redaktor ogólnopolskiego miesięcznika „Gazeta Senior”.

Po Poznaniu, ... dla poznania

Zapraszamy na wędrówki po znanych i mniej znanych miejscach w Poznaniu. Cykl spacerów będzie  
obejmował ciekawe zabytki architektoniczne, obiekty rekreacyjno-sportowe, tereny przyrodniczo-krajoznawcze,  
miejsca związane z wydarzeniami historycznymi, muzea oraz liczne atrakcje turystyczne. Przechodząc obok 
znanych budowli uczestnicy spacerów będą mieli okazję zobaczyć symbole, detale oraz kunszt zdobień –  
wielokrotnie prawdziwe dzieła sztuki – których nie zauważa się na co dzień.

Prowadzący:
Stefan Żurek – prezes Zarządu Koła Przewodników im. Marcelego Mottego przy Oddziale Poznańskim PTTK. 
Uprawnienia przewodnika po Poznaniu otrzymał w 1980 r. W następnych latach zdobył kolejno uprawnienia po 
Szlaku Piastowskim, pilota wycieczek krajowych, instruktora przewodnictwa turystycznego oraz uprawnienia  
przewodnika po całej Wielkopolsce. Prowadzi zajęcia szkoleniowe i praktyczne na kursach przewodnickich. 
Zajmuje się również opracowaniami autorskimi tras i szlaków turystycznych. 
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Religioznawstwo

Wykłady stanowią wprowadzenie do podstawowych zagadnień religioznawstwa. Podczas spotkań zostaną 
omówione kwestie, którymi zajmują się poszczególne subdyscypliny religioznawstwa, takie jak psychologia, 
socjologia, antropologia czy filozofia religii. Przedstawione zostaną ponadto wierzenia i praktyki religii świata 
(m.in.: chrześcijaństwa, islamu, judaizmu, hinduizmu, buddyzmu) oraz nowe ruchy religijne. Szczególna uwaga 
zostanie poświęcona współczesnej sytuacji religijnej na świecie oraz współczesnym przemianom religijności.

Prowadzący:
dr hab. Sławomir Sztajer – pracownik w Katedrze Religioznawstwa i Badań Porównawczych Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W swoich badaniach koncentruje się na problematyce poznawczych 
uwarunkowań myślenia religijnego, problematyce języka religijnego, komunikacji religijnej oraz na przemia-
nach religijności. Odbywał staże naukowe w University of Oxford oraz w Centrum Badań Interdyscyplinar-
nych. Prowadził wykłady w wielu uczelniach europejskich, m.in. w Szwajcarii, Finlandii, Hiszpanii i Portugalii.  
Autor wielu publikacji naukowych.

Wokół filozofii istnienia

Celem wykładów jest zaproszenie do filozoficznej refleksji dotyczącej zagadnienia najbardziej podstawowego, 
zawierającego się w pytaniu: Czym jest istnienie? Głos w tej sprawie zabierali najważniejsi filozofowie od sta-
rożytności do współczesności. Zrozumieć istnienie to wkroczyć w świat głębokich rozważań, których wartość 
można docenić wówczas, gdy zaczynamy o tej sprawie poważnie myśleć. Praktyczna wartość filozofii zawiera 
się przede wszystkim w nieustannym kształtowaniu własnych poglądów, a także w umiejętności rzetelnego 
dialogu, opartego na otwartości, tolerancji, szacunku wobec siebie, a także wobec innego człowieka i jego 
poglądów. Wykłady będą odbywały się tylko w semestrze zimowym.

Prowadzący:
dr Stefan Szary – doktor nauk humanistycznych z zakresu filozofii, uczeń ks. prof. Józefa Tischnera, Prodziekan 
Wydziału Nauk Społecznych Collegium Da Vinci, współpracownik Akademii Walki z Rakiem, autor książek  
i licznych artykułów naukowych.
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OPŁATY
• opłata rekrutacyjna 50 zł (jednorazowa, dotyczy tylko nowych słuchaczy)
• opłata członkowska za semestr 85 zł
• opłata członkowska za rok z góry 135 zł
• opłaty za sekcje (zgodnie z cennikiem, wnoszone semestralnie lub za rok z góry)

Opłata członkowska jest obligatoryjna dla każdego słuchacza i uprawnia do:

• uczestnictwa w wykładach, spotkaniach, warsztatach, koncertach, wydarzeniach  
 o charakterze otwartym organizowanych przez ATW i CDV,
• korzystania z biblioteki CDV,
• uczestnictwa w wycieczkach organizowanych przez biuro podróży  
 współpracujące z ATW.

ZAPISY
Aby zapisać się na zajęcia należy złożyć następujące dokumenty:

• deklarację wyboru zajęć,
• potwierdzenie wniesienia opłat,
• kwestionariusz osobowy (dotyczy tylko nowych słuchaczy).

Zapisu można dokonać:

• osobiście,
• pocztą tradycyjną,
• pocztą elektroniczną,
• przez formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej www.atw.cdv.pl.

NUMER KONTA
Collegium Da Vinci
ul. gen. T. Kutrzeby 10, 61-719 Poznań

31 1750 1019 0000 0000 1283 7917
Tytuł przelewu: imię i nazwisko, nazwa zajęć



PROMOCJA „PO ZNAJOMOŚCI”
Każdy dotychczasowy słuchacz, który podczas zapisu przyprowadzi nową osobę 
otrzyma BONUS 45 zł w opłacie członkowskiej. Natomiast nowa osoba zostanie 
zwolniona z opłaty rekrutacyjnej 50 zł, jeśli złoży dokumenty rekrutacyjne i wybierze 
co najmniej jedną sekcję. Promocja obowiązuje w terminie 2-30.09.2019.

HARMONOGRAM 
ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020

KONTAKT
Akademia Trzeciego Wieku
Collegium Da Vinci
ul. gen. T. Kutrzeby 10, 61-719 Poznań
parter, pokój R043

tel.:  61 271 10 30/31
e-mail:  atw@cdv.pl 

W czasie rekrutacji biuro ATW jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-15.00.

W trakcie semestrów biuro ATW jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-13.00.
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Rekrutacja: 2-30.09.2019

Inauguracja: 4.10.2019

Przerwy świąteczne 
w semestrze zimowym:
29.10-3.11.2019
19.12.2019-6.01.2020

Rekrutacja uzupełniająca 
na semestr letni:
7-31.01.2020

Przerwa w zajęciach 
w semestrze zimowym:
27.01-9.02.2020 

Przerwy świąteczne 
w semestrze letnim:
8-14.04.2020
27.04-3.05.2020

Zakończenie 
roku akademickiego: 
22.05.2020


