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Szanowni Państwo,  

Drodzy Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

Akademii Ignatianum w Krakowie,  

 

z wielką radością pragnę poinformować, że zajęcia w semestrze zimowym roku 

akademickiego 2021/2022 rozpoczynamy w formie stacjonarnej – „na żywo”! Tradycyjnie, w każdy 

wtorek, już od 5 października 2021 roku, będziemy spotykać się w sali 012 (dawna nasza sala 111, 

przy wejściu na uczelnię), by kontynuować zajęcia w kolejnym roku akademickim na Uniwersytecie 

Trzeciego Wieku Akademii Ignatianum w Krakowie. Ufam, że pandemia koronawirusa, nie zmusi nas 

do zmian w trakcie trwania semestru. Przestrzegając wszelkich obostrzeń sanitarnych oraz 

obowiązujących przepisów, zapraszam Państwa do uczestnictwa w naszych cotygodniowych 

spotkaniach.  

Mam nadzieję, że plan zajęć semestru zimowego, dostępny na naszej stronie internetowej 

https://ignatianum.edu.pl/uniwersytet-trzeciego-wieku, jest na tyle zróżnicowany, że dla każdego z 

Państwa będzie interesujący i inspirujący, a także pozwoli na pogłębienie wiedzy i zainteresowań.  

Zdając sobie sprawę, że część z Państwa może mieć obawy i przeciwskazania do uczestnictwa 

w zajęciach w formie stacjonarnej, proponujemy opcjonalnie tzw. formułę zdalną – za pośrednictwem 

platformy internetowej MS Teams, tak jak to było w minionym roku akademickim. Szczegółowych 

informacji dotyczących dostępu do niej udzieli Państwu Sekretarz UTW pan Tomasz Konturek. 

Wszystkich Państwa zapraszam również do uczestnictwa w Inauguracji Roku Akademickiego 

2021/2022 w naszej uczelni, która odbędzie się w piątek, 1 października 2021 r. o godz. 11.15. Tym 

razem odbywać się będzie w formule zdalnej pod adresem: www.ignatianum.edu.pl/inauguracja 

Wykład inauguracyjny Społeczna odpowiedzialność mediów wobec problemów współczesności, 

wygłosi prof. dr hab. Iwona Hofman, Dyrektor Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach 

Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. 

Wcześniej, o godz. 10.00, w naszej Bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie 

przy ul. Kopernika 26, odprawiona zostanie uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem ks. bp. 

Roberta Chrząszcza, biskupa pomocniczego Archidiecezji Krakowskiej. Ja będę tę Eucharystię 

koncelebrował w Państwa intencji. Zapraszam gorąco do osobistego uczestnictwa w tej liturgii! 

Można również łączyć się z nami za pośrednictwem transmisji dostępnej na stronie internetowej 

www.bazylikaserca.pl. 

Rozpoczynający się rok akademicki będzie szczególny, gdyż odbywać się będzie w czasie 

światowego Roku Ignacjańskiego, ogłoszonego przez Generała Jezuitów o. Arturo Sosę SJ dla 

uczczenia 500-rocznicy nawrócenia Ignacego Loyoli i 400-rocznicy jego kanonizacji.  
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Jeśli chodzi o kwestie formalne, to w zajęciach UTW będą mogły uczestniczyć tylko osoby 

zapisane po dokonaniu opłaty semestralnej. Uczestnictwo w zajęciach naszego UTW, zarówno w 

formie stacjonarnej jak i online, to koszt 100 zł za semestr. Opłatę należy uiścić w terminie do 11 

października 2021 r. Jedną z możliwości jest dokonanie przelewu na konto Uczelni: Alior Bank SA 

94 2490 0005 0000 4600 9871 1366 tytułem UTW AIK, Imię i Nazwisko, semestr zimowy. Wpłaty 

można dokonać również przy użyciu opłatomatu znajdującego w budynku uczelni. Jeśli ktoś z 

Państwa dokonał opłaty za semestr letni roku akademickiego 2019/2020, a przez ostatnie semestry nie 

uczestniczył w zajęciach, to kwota ta zostanie zaliczona na poczet uczestnictwa w zajęciach obecnego 

semestru. Jeśli ktoś z Państwa całkowicie chce zrezygnować z uczestnictwa w zajęciach na naszym 

UTW, może złożyć wniosek o zwrot wpłaconej opłaty na wskazane konto. W takim wypadku należy 

wtedy skorzystać ze stosownego formularza odsyłając go do nas mailowo lub pocztą tradycyjną do 

końca października 2021 r. 

Równocześnie chciałbym przypomnieć, że wszelkimi sprawami administracyjnymi zajmuje się 

pan Tomasz Konturek, Sekretarz Uniwersytetu Trzeciego Wieku AIK. Można się z nim kontaktować 

mailowo (utw@ignatianum.edu.pl) lub dzwoniąc pod numer 785-042-119 w godz. 8.00-15.00.   

Raz jeszcze gorąco zapraszam Państwa do uczestnictwa w naszych cotygodniowych 

spotkaniach, czy to w formie stacjonarnej, czy też zdalnej. Będę również wdzięczny za przekazanie 

informacji o naszym Uniwersytecie Trzeciego Wieku innym osobom, rodzinie czy znajomym, 

wszystkim, którzy byliby zainteresowani taką formą pogłębionej refleksji intelektualnej i religijnej. 

 Chciałbym również przekazać Państwu serdeczne pozdrowienia od Jego Magnificencji ks. 

prof. dr. hab. Józefa Bremera SJ, Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie, który 5 października 

2021 roku wygłosił na naszym Uniwersytecie Trzeciego Wieku wykład inauguracyjny. 

 W nadziei na rychłe spotkanie życzę Państwu wszelkiego dobra i zdrowia! Ufam, że 

zachowując wszystkie obowiązujące przepisy sanitarne będziemy mogli skutecznie kontynuować 

naszą działalność intelektualną ustrzegając się poważnych konsekwencji wynikających z pandemii.  

Serdecznie Państwa pozdrawiam i raz jeszcze gorąco zapraszam na zajęcia Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku w murach Akademii Ignatianum w Krakowie lub za pośrednictwem Internetu! 

 

Z Bogiem 

 

 

 

 

         ks. dr hab. Leszek Gęsiak SJ 

          Dyrektor UTW 


