
UNIWERSYTET  TRZECIEGO WIEKU W IMIELINIE

19 października 2015 roku odbyła się w Domu Kultury Sokolnia w Imielinie inauguracja roku 
akademickiego 2015/2016 Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Imielinie. Słuchaczmi zostało 80 
mieszkanców Imielina. I do dzisiaj jeszcze zgłaszają sie chętni, których zapraszamy do udziału        
w wykładach. 

     
miejsce: Dom Kultury Sokolnia

09.11.2015r.  godz. 16.00  dr Agnieszka Storch-Uczciwek: 
                     "Kręgosłup- drzewo życia. Dlaczego warto dbać o kręgosłup"

23.11.2015r. godz. 16.00 dr Grzegorz Odoj : 
                    "Stereotypy i uprzedzenia kulturowe czyli jak widzimy innych?"

07.12.2015r.  godz. 16.00 mgr Lidia Selerzyńska: 
                      "Świadoma służba, czyli jak pomagać innym"



Przypomnijmy treść artykułu o Uniwersytecie Trzeciego Wieku : 
„Uniwersytet Trzeciego Wieku to propozycja dla osób starszych, które nie są już obciążone 

pracą zawodową i pragną zorganizować sobie wolny czas w sposób atrakcyjny i pożyteczny. Kiedy, 
jak nie teraz? – zróbmy coś dla siebie, zatroszczmy się o nasze samopoczucie! Uniwersytet 
Trzeciego Wieku jest dla wszystkich, bez względu na dotychczasowe wykształcenie. Jak sama nazwa
wskazuje podstawowym obszarem działalności UTW jest edukacja. Tutaj jednak wiedzę i 
umiejętności nabywa się w sposób lekki, łatwy i przyjemny. 
Ważną formą działalności są wykłady z zakresu różnych dziedzin  m.in. z psychologii, fizjoterapii, 
kultury regionalnej Śląska, ekologii i turystyki, historii i filozofii, religii, zdrowia i dietetyki. 
Obecność na wykładach jest potwierdzana przez prelegenta w indeksie, który posiada każdy 
słuchacz UTW. Indeks posiadany przez uczestników ma znaczenie symboliczne i służy mu do 
dokumentacji wykładów w których uczestniczył. Wykłady przeznaczone są dla wszystkich 
uczestników UTW. Z kolei zajęcia warsztatowe seniorzy wybierają zgodnie z własnym upodobaniem
i zainteresowaniami. 
Proponujemy zajęcia z języka angielskiego, niemieckiego, warsztaty obsługi komputera, warsztaty 
prozdrowotne oraz warsztaty rękodzielnicze. Każdy uczestnik może wybrać sobie nawet kilka form 
warsztatów. Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie, w dni powszednie. Spotkania w Uniwersytecie 
Trzeciego Wieku mają być również okazją do  nawiązania znajomości i przyjaźni. Służą temu 
wszystkie zajęcia, ale w szczególności zajęcia integracyjne organizowane przy okazji świąt i innych 
ważnych wydarzeń. Tradycją w UTW są spotkania świąteczne czy bale karnawałowe. Bądźmy z 
ludźmi, cieszmy się ich obecnością w naszym życiu!
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Imielinie będzie działał pod kuratelą Urzędu Miasta Imielin, 
Miejskiego Centrum Kultury w Imielinie oraz Jezuickiej Uczelni - Górnośląskiej Wyższej Szkoły 
Pedagogicznej im. Kard. A. Hlonda w Mysłowicach, która ma duże doświadczenie w prowadzeniu 
Uniwersytetów Trzeciego Wieku. 
Wszystkie zajęcia – wykłady, warsztaty i zajęcia integracyjne będą odbywały się w Miejskim 
Centrum Kultury w Imielinie (Biblioteka Miejska, lub Dom Kultury Sokolnia) oraz W Gimnazjum i 
obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Imielinie. . Zajęcia w UTW poprowadzą 
pracownicy Górnośląskiej WSP w Mysłowicach oraz inni prelegenci z którymi Uczelnia 
współpracuje. Czesne wynosi 50 zł za semestr i daje możliwość udziału w wykładach i w wybranych
zajęciach warsztatowych.”
doc. dr Sonia Kędziora, kierownik UTW



INFORMACJA: 

Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Imielin. 

41-407 Imielin ul. Imielińska 81 
Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań. 
Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych 
osobowych oraz do ich poprawiania. 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepis prawa stanowi inaczej. 
Podstawa prawna: art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych 


