
   

 

Samorządowy Uniwersytet III Wieku – edycja 2019/20 

Program semestru zimowego  

 

INAUGURACJA SUIIIW 

termin: 10.10.2019 g. 10.00  

miejsce: UMŁ, Piotrkowska 104 

wykład inauguracyjny:   Psychologia pozytywna a zasoby do radzenia sobie w sytuacjach trudnych  -wykład prof. 
dr hab. n. społ. Dorota Podgórska-Jachnik 

mini koncert kwintetu dętego Kwintesencja 

 

MODUŁ: ROZWÓJ 

termin: 24.10.2019 g. 10.00 

miejsce: CEK Na Żubardzkiej Bałuckiego Ośrodka Kultury, ul. Żubardzka 3 

wykład: Czy jesteśmy więźniami stereotypów? – wykład prof. dr hab. Iwona Chrzanowska 

warsztaty psychologiczne w grupach:  Rozwój – czym jest, czym jest uwarunkowany, czy ma jakieś granice, 
czy w ogóle jest nam potrzebny, jak go modyfikować i stymulować ? 

 

MODUŁ: KULTURA 

termin: 7.11.2019 g. 10.00 

miejsce:  Teatr Muzyczny , ul. Północna 

wykład:  Od Lutni do Teatru Muzycznego - Anna  Korzon - Wnukowska 

warsztaty do wyboru:  1. Wokalne 

                                         2. Taneczne 

                                         3. Aktorskie  

 

MODUŁ: ROZWÓJ 

termin: 21.11.2019 g. 10.00   

miejsce: Wyspa Kultury , ul. Stawowa 28 

wykład: Kiedy pamięć jest moim przyjacielem?  Co mogę zrobić by była w dobrej formie?- Ewa Czernik 

warsztaty do wyboru: 1.  Jak mogę trenować swoją pamięć?  

2. W jaki sposób rozmowa z drugim człowiekiem wpływa na moją pamięć?  

3. Jak mogę pomóc mojemu bliskiemu, który ma problemy z pamięcią? 

 



 

 

MODUŁ: KULTURA 

termin: 5.12.2019 g. 10.00  

miejsce: Widzewskie Domy Kultury – Dom Kultury „Ariadna” ul. Niciarniana 1/3 

wykład: Na ludową nutę czyli spotkania z folklorem regionów województwa łódzkiego” 

warsztaty artystyczne do wyboru: 1. Taniec  

     2. śpiew   

     3. rękodzieło 

 

MODUŁ: HISTORIA/KULTURA 

termin: 19.12.2019 g. 10.00  
miejsce: CEK Na Żubardzkiej Bałuckiego Ośrodka Kultury, ul. Żubardzka 3 

wykład: Oblicza łódzkiej secesji - od architektury po zastawę – Maria Nowakowska 

warsztaty : Moje małe art nouveau - secesja "od ręki"  

 

MODUŁ: MIASTO 

termin: 9.01.2020 g.10.00 

miejsce: UMŁ, Piotrkowska 104 

wykład: Jakie prawa ma senior? 

warsztaty: Jak w praktyce senior może się włączyć w aktywne życie obywatelskie? 

 

MODUŁ: MIASTO 

termin: 23.01.2020 g. 10.00   

miejsce: UMŁ, Piotrkowska 104 

wykład: Jak konstruowany jest budżet miasta i jaki wpływ na niego mają łodzianie? 

warsztaty: Jak funkcjonują miejska administracja i miejskie jednostki oraz jak korzystać z oferty miasta dla osób 
60+? 

 

 

www.suiiiw.boklodz.pl 

 

Operator edycji 2019/2020 jest 
Bałucki Ośrodek Kultury 
Centrum Edukacji Kulturowej NA ŻUBARDZKIEJ 
Łódź, ul. Żubardzka 3,  
tel.: 42 651-67-47, 
e-mail: zubardzka@bok.lodz.pl 
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