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Szanowni Państwo,
w Katowicach, 7 marca br. odbyło się Śląskie Forum Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Dzięki życzliwości władz
Samorządu Województwa Śląskiego spotkanie miało miejsce w Sali Sejmu Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego, co
nadało wyjątkową rangę temu wydarzeniu. Komitet organizacyjny konferencji utworzyło kilka śląskich UTW wraz
z Ogólnopolską Federacją Stowarzyszeń UTW.
Małgorzata Ochęduszko-Ludwik, członek Zarządu Województwa Śląskiego otwierając Forum przypomniała, że
samorząd województwa pełni rolę zwornika wszystkich
środowisk senioralnych. W tym celu powołał Śląską Radę
ds. Seniorów, która m.in. integruje osoby starsze, dba o budowanie przestrzeni społecznej przyjaznej mieszkańcom
oraz o włączanie zagadnień związanych ze starzeniem się
do regionalnych dokumentów strategicznych.
Wiesława Borczyk, prezes Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW podkreśliła znaczenie konsolidacji środowiska UTW w wymiarze regionalnym, we współpracy
z samorządem, uczelniami wyższymi i podmiotami gospodarczymi. Nową inicjatywę pod nazwą „Partnerstwo uniwersytetów trzeciego wieku na rzecz współpracy seniorów
województwa śląskiego” przedstawiły uczestnikom Forum
Krystyna Męcik, prezes UTW w Łazach wraz z dr Heleną
Hrapkiewicz, kierownik UTW w Uniwersytecie Śląskim.
O korzyściach stosowania nowoczesnych technologii w codziennym życiu osób starszych mówił Krzysztof Kaczmarek, prezes Meditel sp. z o.o. w Katowicach. Podkreślił, że
wyzwania i szanse stwarzane przez „srebrną gospodarkę” zauważane są już nie tylko przez przedsiębiorców ale
również przez polityków. Poinformował o przyjętym przez
rząd w grudniu 2017 r. „Programie dla Śląska”, w którym
znalazł się projekt o nazwie „Aktywizacja osób starszych
poprzez rozwój nowoczesnych metod telekomunikacyjnych w opiece i profilaktyce”. Ma objąć swoim zasięgiem
10 000 seniorów z woj. śląskiego.
W panelu „Innowacyjne działania w Uniwersytetach Trzeciego Wieku” wystąpili przedstawiciele uczelni wyższych,
w których działają UTW oraz Krystyna Rawska, prezes
UTW w Świętochłowicach. Ogólnopolską Federację Stowarzyszeń UTW reprezentował Daniel Jachimowicz, prawnik,
pełnomocnik Federacji.
Polecamy obszerną relację z przebiegu Śląskiego Forum
Uniwersytetów Trzeciego Wieku.
Ponadto w tym numerze Biuletynu piszemy o przebiegu
V Ogólnopolskiej Zimowej Senioriady na Podhalu, w Rabce-Zdroju, o nowym projekcie Federacji UTW pn. „Aktywność
i bezpieczeństwo osób starszych w działalności edukacyjnej organizacji seniorskich”, o II edycji konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa „Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku” i wielu innych ciekawych wydarzeniach.
Zapraszamy do lektury!
Wiesława Borczyk
Redaktor Naczelny
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Śląskie Forum Uniwersytetów
Trzeciego Wieku
W Katowicach, 7 marca br. odbyło się Śląskie Forum Uniwersytetów Trzeciego Wieku.
Dzięki życzliwości władz Samorządu Województwa Śląskiego spotkanie miało miejsce w Sali Sejmu Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego, co nadało wyjątkową rangę
temu wydarzeniu. Komitet organizacyjny konferencji utworzyło kilka śląskich UTW
wraz z Ogólnopolską Federacją Stowarzyszeń UTW.

Organizatorzy i uczestnicy Forum
Tematyka Forum dotyczyła kondycji i przyszłości funkcjonowania Uniwersytetów Trzeciego Wieku w regionie,
„dobrych praktyk” zacieśnienia współpracy pomiędzy
nimi, patronatu naukowego śląskich uczelni wyższych
nad UTW, a także nowych technologii, srebrnej gospodarki oraz polityki senioralnej.
W imieniu organizatorów Krystyna Męcik, prezes UTW
Łazy i dr Helena Hrapkiewicz, kierownik UTW w Uniwersytecie Śląskim oraz Wiesława Borczyk, prezes Federacji UTW przywitały licznie zgromadzonych reprezentantów UTW i gości Forum, wśród których byli
przedstawiciele władz samorządu województwa, uczelni wyższych, gospodarki, mediów, a także śląskich organizacji senioralnych i gminnych rad seniorów.
Przybyli również zaproszeni goście spoza regionu m.in.:
Maria Zielony, prezes UTW w Lesznie i Teresa Gremba,
członek zarządu Świętokrzyskiego UTW w Kielcach, reprezentujące zarząd Federacji UTW. W Forum uczestniczyli także pełnomocnicy Federacji UTW – mec. Wojciech Nalepa i Daniel Jachimowicz oraz Zofia Mółka.

Samorząd Województwa Śląskiego
przyjazny seniorom

W otwarciu konferencji uczestniczyła Małgorzata Ochęduszko-Ludwik, członek Zarządu Województwa Śląskiego. To spotkanie jest okazją, żeby powiedzieć co nam
się udało w naszych małych ojczyznach i z poziomu województwa, ale też co należałoby zrobić, usprawnić. Dla
mnie właśnie wymiana dobrych praktyk jest najistotniejsza, kiedy uzmysławiamy sobie co robi sąsiednia gmina
i chcemy ten pomysł wprowadzić również u nas. Urząd
Marszałkowski pełni rolę zwornika, żeby wszystkie środowiska senioralne dysponowały podobnym poziomem
wiedzy i doświadczeń, dlatego wierzę, że to dzisiejsze
spotkanie będzie platformą wymiany dobrych pomysłów

i dyskusji – mówiła Małgorzata Ochęduszko-Ludwik.
Przypomniała, że samorząd województwa powołał Śląską Radę ds. Seniorów, której celem jest m.in. integracja osób starszych, wymiana dobrych praktyk, budowa
przestrzeni społecznej przyjaznej mieszkańcom oraz
włączanie zagadnienia starzenia się do regionalnych dokumentów strategicznych. W województwie funkcjonuje Śląska Karta Seniora, a samorząd promuje tzw. kopertę życia, czyli zestaw informacji medycznych mogących
uratować życie osób starszych w razie ewentualnego
wypadku lub zagrożenia i paszport zdrowia seniora.
Rozdano ponad trzysta tysięcy Kart Seniora.
Miejsce obrad, ufundowanie poczęstunku i słodkiej niespodzianki przez władze Województwa Śląskiego dla
pań, uczestniczek Forum z okazji Międzynarodowego
Dnia Kobiet, potwierdzają dobrą współpracę władz samorządowych ze środowiskiem UTW.

O konsolidacji, integracji i wsparciu UTW

Prezentując potencjał UTW w kraju Wiesława Borczyk,
prezes Federacji UTW podkreśliła znaczenie konsolidacji środowiska UTW w wymiarze regionalnym, we
współpracy z samorządem, uczelniami wyższymi i podmiotami gospodarczymi. Podziękowała liderom UTW
za zaangażowanie i wkład pracy w tworzeniu i prowadzeniu UTW, obywatelskich uczelni dla osób starszych.
Przedstawiła formy wsparcia Federacji UTW dla środowiska UTW jak np.: profesjonalne doradztwo dla liderów
UTW, szkoleniowe konferencje tematyczne, konferencje
regionalne UTW, organizowanie wykładów i warsztatów
dla słuchaczy UTW, wydawanie kwartalnika „UNIWERSYTETY TRZECIEGO WIEKU”, pomoc w przygotowaniu
ofert do otwartych konkursów grantowych, promocję
ruchu społecznego UTW.
Słowa szacunku i wyrazy uznania chcę przekazać liderom
wszystkich śląskich UTW, a szczególnie prezesom UTW
w Gliwicach, UTW w Łazach, UTW w Rudzie Śląskiej, UTW
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Śląskie Forum Uniwersytetów Trzeciego Wieku, fot. archiwum OFSUTW

w Zawierciu, UTW w Świętochłowicach, UTW w Jaworznie
– członkom Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW.
Dzięki Waszej postawie, determinacji i rozumieniu znaczenia solidarnej współpracy powstała 10 lat temu Ogólnopolska Federacja UTW, jako pierwsza w kraju organizacja
zrzeszająca UTW. Udało nam się wspólnie wypracować
rozwiązania współpracy z rządem i ministerstwami dzięki
czemu powstał m.in. rządowy program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych (ASOS), realizowany przez
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej oraz program
„Wsparcie dla Uniwersytetów Trzeciego Wieku” w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Współpraca ze
środowiskiem eksperckim, samorządami i podmiotami
gospodarczymi zaowocowała cyklicznym wydarzeniem
w ramach Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju i Nowym Sączu pod nazwą Forum III Wieku, którego coroczne debaty dotyczą m.in. srebrnej gospodarki i aktywności
obywatelskiej seniorów – mówiła Wiesława Borczyk.

O UTW w Uniwersytecie Śląskim

Dr Helena Hrapkiewicz, długoletni kierownik UTW
w Uniwersytecie Śląskim, psycholog, pedagog, wykładowca, pomysłodawczyni i organizatorka wielu działań
na rzecz nauki, aktywizacji i rozwoju seniorów przedstawiła prezentację o współpracy środowiska nauko-

wego i uczelni wyższych z UTW. Zaprezentowała formy
i metody pracy UTW w zakresie edukacji osób starszych.
Zadania postawione UTW przez ich twórców miały na
celu włączenie osób starszych do systemu kształcenia
ustawicznego, aktywizację intelektualną, psychiczną i fizyczną słuchaczy, opracowanie metod edukacji i wdrażania profilaktyki gerontologicznej, prowadzenie obserwacji i badań naukowych nad zbiorowością ludzi starych.
I o tym musimy pamiętać także dzisiaj organizując pracę
w naszych UTW. Doświadczenia Uniwersytetu Śląskiego
w edukacji osób starszych sięgają roku 1982/83, kiedy
został utworzony pierwszy UTW w regionie – podkreśliła
w wystąpieniu dr H. Hrapkiewicz.
UTW w uczelniach działają najczęściej w ramach Centrum Kształcenia przez całe życie, Centrum Kształcenia
Ustawicznego, Centrum Popularyzacji Nauki, Centrum
Studiów Podyplomowych i Kursów Szkoleniowych, itp.
Zakres współpracy stowarzyszeń UTW z uczelniami jest
zróżnicowany i wynika z porozumienia jakie UTW podpisują z władzami uczelni.
Współpraca uczelni z UTW, na przykładzie Uniwersytetu
Śląskiego, obejmuje m.in. udział wykładowców uczelni
w zajęciach dla osób starszych, a także w radach programowych UTW, prowadzenie naukowych projektów
badawczych z udziałem osób starszych i dla osób starszych – słuchaczy UTW, prowadzenie zajęć z gerontologii
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ze studentami kierunków pedagogicznych, udostępnienie
sali wykładowych i na inne zajęcia UTW. Istnieje również
duszpasterstwo akademickie seniorów. Warto podkreślić,
że przynależność osób starszych – słuchaczy UTW do grona studentów naszej uczelni jest dla nich nobilitacją – mówiła dr H. Hrapkiewicz.

wersytecie Śląskim należy jeszcze grupa słuchaczy 600
osób, których zajęcia odbywają się na Wydziale Nauk
o Ziemi w Sosnowcu i 400 osób w Jastrzębiu Śląskim,
która powstała 11 lat temu przy Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym.

Powstał w semestrze letnim 1982/1983, przy znacznym
zaangażowaniu się uczelni wyższych, a przede wszystkim Uniwersytetu Śląskiego, Akademii Wychowania Fizycznego, Akademii Medycznej. W pierwszych zajęciach,
które miały charakter wykładów, uczestniczyło 70 osób.
Co roku liczba słuchaczy wzrastała sukcesywnie, niezależnie od zmian ustrojowych w naszym kraju i w roku
akademickim 2009/2010 wyniosła 1200 osób. Na
tym poziomie, z uwagi na możliwości lokalowe Uczelni, utrzymuje się do dnia dzisiejszego. Do UTW w Uni-

Krystyna Męcik wraz z Heleną Hrapkiewicz przedstawiły uczestnikom Śląskiego Forum Uniwersytetów Trzeciego Wieku nową inicjatywę pod nazwą „Partnerstwo
uniwersytetów trzeciego wieku na rzecz współpracy seniorów województwa śląskiego”.
Przedstawiciele UTW – uczestnicy Śląskiego Forum
UTW przez aklamację przyjęli jego postanowienia i potwierdzili przystąpienie do POROZUMIENIA składając
podpisy.

UTW w Uniwersytecie Śląskim
w Katowicach, najstarszy na Śląsku

Partnerstwo uniwersytetów trzeciego
wieku na rzecz współpracy seniorów
województwa śląskiego

PARTNERSTWO UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU
NA RZECZ WSPÓŁPRACY SENIORÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
CEL PARTNERSTWA – DZIELENIE SIĘ DOBRYMI PRAKTYKAMI W ZAKRESIE:
 EDUKACJI,
 POZYSKIWANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH SENIORÓW,
 POBUDZANIA AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ SENIORÓW,
 POBUDZANIA AKTYWNOŚCI INTELEKTUALNEJ SENIORÓW,
 INTEGRACJI MIĘDZYPOKOLENIOWEJ,
 POZYSKIWANIA WYKŁADOWCÓW Z CIEKAWYMI WYKŁADAMI, INTERESUJĄCYMI SENIORÓW,
 POZYSKIWANIA ŚRODKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW EDUKACYJNYCH I REALIZACJĘ DZIAŁALNOŚCI
STATUTOWEJ,
 OWOCNEJ WSPÓŁPRACY Z INNYMI ORGANIZACJAMI SENIORALNYMI DZIAŁAJĄCYMI W LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI,
 POZYSKIWANIA NOWYCH, ŚWIADOMYCH WOLONTARIUSZY,
 WSPÓŁPRACY UTW Z GMINNYMI I MIEJSKIMI RADAMI SENIORÓW W ZAKRESIE REALIZACJI PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO PROGRAMÓW LOKALNYCH NA RZECZ SENIORÓW.

SPOSOBY REALIZACJI CELÓW PARTNERSTWA:
 OKRESOWE SPOTKANIA TEMATYCZNE LIDERÓW UTW, SŁUŻĄCE WYMIANIE DOŚWIADCZEŃ,
 OKRESOWE SPOTKANIA LIDERÓW – PREZESÓW ZARZĄDÓW UTW, KIEROWNIKÓW UTW, KOORDYNATORÓW UTW,
 PUBLIKACJE DOBRYCH PRAKTYK Z WYKORZYSTANIEM SIECI INTERNETOWEJ W RAMACH WOJEWÓDZKIEJ
PLATFORMY UTW,
 STWORZENIE PLATFORMY OGŁOSZENIOWEJ DO ZAMIESZCZANIA PROPOZYCJI TEMATÓW DLA WSPÓLNEJ
REALIZACJI PRZEZ UTW REGIONU ŚLĄSKIEGO.
KATOWICE, MARZEC 2018
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Krystyna Męcik

prezes UTW w Łazach

O dobrych praktykach w zakresie
aktywizacji i integracji środowiska
seniorów
Dobre praktyki współpracy krajowych i śląskich UTW
oraz integracji seniorów przedstawiała Krystyna Męcik,
prezes UTW w Łazach, członek zarządu Federacji UTW,
inicjatorka i organizatorka ogólnopolskiej Olimpiady
Sportowej UTW i organizacji seniorskich „Trzeci wiek
na start” w Łazach.
Dziesięcioletnie doświadczenie w przygotowaniu i przeprowadzeniu tej wyjątkowej imprezy sportowo-rekreacyjnej w niewielkiej gminie Łazy, w powiecie zawierciańskim
jest najlepszym przykładem na to, że od pomysłu wszystko
się zaczyna, a później potrzebna jest determinacja oraz
wielka praca organizacyjna i aktywność, zarówno organizatora imprezy jak i uczestników. Ponad 1000 osób - zawodników i kibiców co roku przyjeżdża do Łaz na Olimpiadę Sportową. Od kilku lat także dołączyły zagraniczne
reprezentacje UTW i organizacji seniorskich. Olimpiada
to nie tylko rywalizacja sportowa, ale również spotkania
integracyjne, możliwość wzajemnego poznania się, wymiana doświadczeń – mówiła Krystyna Męcik, zapraszając na X jubileuszową już Międzynarodową Olimpiadę,
która odbędzie się 19 maja br. w Łazach.
Organizacja Olimpiady Sportowej to także sukces środowiska śląskich UTW, wspólnie przygotowując program imprezy, omawiają kwestie logistyczne, finansowe, współpracy z wieloma partnerami oraz mediami.
Do prac organizacyjnych włączyło się młode pokolenie
wolontariuszy. To ogromna promocja województwa śląskiego i prężnie działających UTW oraz aktywnych seniorów, liderów w promowaniu zdrowego i aktywnego
życia na emeryturze.

Krzysztof Kaczmarek
prezes Meditel sp. z o.o.
w Katowicach

Przyjazna informatyka dla seniorów
województwa śląskiego.
O korzyściach płynących ze stosowania nowoczesnych
technologii w codziennym życiu osób starszych w swoim wystąpieniu mówił Krzysztof Kaczmarek, prezes Meditel sp. z o.o. w Katowicach.

Wyzwania i szanse stwarzane przez Srebrną gospodarkę
zauważane są już nie tylko przez przedsiębiorców ale również przez polityków. I tak w przyjętym przez rząd w grudniu 2017 roku Programie dla Śląska znalazł się projekt
o nazwie „Aktywizacja osób starszych poprzez rozwój
nowoczesnych metod telekomunikacyjnych w opiece
i profilaktyce”. Projekt ma objąć swoim zasięgiem 10 000
seniorów z woj. śląskiego. Jego głównym założeniem jest
stworzenie narzędzia umożliwiającego osobom starszym
na kontakt z lekarzem 24/7 (dostępność 24 godziny przez
7 dni), uczestnictwo w wykładach Uniwersytetu Trzeciego Wieku online, wspólnych grach i aktywizacji ruchowej
nadzorowanych przez wykładowców z AWF, współpracy
i rywalizacji z młodzieżą oraz walką z tzw. wykluczeniem
cyfrowym. (…)
Chcemy pokazać, że „guzik życia” wprowadzany przez
wiele gmin jest potrzebny, ale dzisiejszy senior oczekuje
o wiele więcej od nowych technologii. Świat przenosi się
do Internetu i chcielibyśmy w tym programie pokazać seniorom, że i oni mogą być częścią tego nowego, cyfrowego świata. Ten nowy świat może również otwierać szanse
budowania nowych więzi społecznych, nowych wspólnot,
które w oparciu o nasze narzędzie pozwoli seniorom pozbyć się lęków wynikających w sposób naturalny z upływu
czasu, co często boleśnie odczuwają i w ten sposób aktywnie i produktywnie pozwoli im się włączyć w funkcjonowanie nowoczesnego społeczeństwa informatycznego.
Współpraca z Ogólnopolską Federacją Uniwersytetów
Trzeciego wieku oraz powstającym Partnerstwem
Uniwersytetów Trzeciego Wieku ze Śląska jest kluczowym elementem budowy systemów umożliwiających
seniorom korzystanie ze zdobyczy najnowszych technologii. Budowanie tych systemów w oderwaniu od szerokiej grupy przyszły użytkowników jest pozbawione sensu.
Proszę zwrócić uwagę, że chcemy tworzyć te rozwiązania
nie tylko dla dzisiejszych seniorów ale dla ogromnej rze-
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szy osób, które dzisiaj mają 50-55 lat i za chwilę dołączą
do grupy dzisiejszych emerytów. Dlatego też w ramach
Śląskiego Forum Uniwersytetów Trzeciego Wieku chciałbym zaprosić szeroką reprezentację seniorów ze Śląska
do czynnego uczestnictwa w naszym projekcie – zakończył swoje wystąpienie Krzysztof Kaczmarek.
Prezentacja multimedialna, którą przedstawił prezes
Krzysztof Kaczmarek jest dostępna na stronie internetowej www.federacjautw.pl

Panel dyskusyjny: Innowacyjne działania
w Uniwersytetach Trzeciego Wieku

W panelu dyskusyjnym wystąpili: dr Joanna Górna, kierownik UTW Akademia Jana Długosza w Częstochowie,
Urszula Klemczak-Maciąg, kierownik UTW w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, Krystyna Rawska,
prezes Stowarzyszenia UTW Świętochłowice, ekspert
w zespole ds. Osób Starszych przy Rzeczniku Praw
Obywatelskich, dr inż. Konrad Kaczmarek, kierownik
Politechniki Trzeciego Wieku w Politechnice Śląskiej,
Daniel Jachimowicz, pełnomocnik Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW oraz Szymon Krupnik, doktorant AWF Kraków.

dr Joanna Górna

Kierownik Uniwersytetu
Trzeciego Wieku
przy Akademii
im. Jana Długosza
w Częstochowie

Współpraca UTW przy Akademii im. J. Długosza
w Częstochowie z uczelnią – przykład dobrej praktyki
UTW przy Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
działa od 1994 roku i liczy dziś prawie 800 słuchaczy.
Obecne formy współpracy zostały wypracowane przez
ostatnie lata dzięki bardzo pozytywnemu nastawieniu
i przychylności władz rektorskich, poprzedniego Rektora prof. Zygmunta Bąka i obecnej Rektor prof. Anny
Wypych-Gawrońskiej. Współpraca odbywa się na wielu
poziomach i przynosi korzyści wszystkim promując wizerunek Akademii Jana Długosza jako instytucji otwartej i realizującej w praktyce ideę kształcenia przez całe
życie, a słuchaczom UTW stwarzając doskonałe warunki
do nauki, aktywności i integracji społecznej.
O podejściu i nastawieniu władz uczelni do UTW może
świadczyć fakt obecności władz rektorskich i dziekańskich na wszystkich ważnych uroczystościach, które od-

bywają się na UTW – od inauguracji roku akademickiego
po świąteczne spotkania noworoczne czy wielkanocne.
Zarówno rektorzy Akademii jak i dziekani Wydziału Pedagogicznego, przy którym działa UTW wygłaszają wykłady dla słuchaczy, co daje im możliwość prezentacji
wiedzy, ale też zobaczenia z bliska jak działa UTW i nawiązania bezpośredniego kontaktu ze słuchaczami.
Widząc zaangażowanie i potencjał słuchaczy poprzedni
rektor prof. Zygmunt Bąk wydał rozporządzenie umożliwiające słuchaczom UTW wstęp na wykłady pracowników prowadzone na studiach dziennych. Największym
zainteresowaniem słuchaczy cieszą się wykłady z socjologii, filozofii, sztuki. Akademia jest także otwarta
na przyjmowanie osób starszych w szeregi studentów
studiów dziennych. Głośno było ostatnio w mediach
o 76-letnim absolwencie Akademii – Leszku Teleszyńskim. Kiedy został słuchaczem UTW zaczął malować
w grupie plastycznej, aby po kilku latach w 2017 roku
obronić pracę magisterską na Wydziale Sztuki. Nie jest
to pierwszy ani ostatni słuchacz, który będąc już na
emeryturze ukończył studia na Akademii.
Pracownicy Akademii – nauczyciele akademiccy często
i chętnie wygłaszają wykłady dla słuchaczy UTW. Jest to
przykład działalności nauczycieli akademickich na rzecz
środowiska lokalnego, co jest jednym z elementów oceny nauczycieli akademickich i z pewnością też czynnikiem motywującym do podjęcia wyzwania, jakim jest
wygłoszenie wykładu dla około 300 osób. Fakt, że sama
jestem nauczycielem akademickim i mam kontakty zawodowe z innymi wykładowcami z pewnością pomaga
mi w pozyskiwaniu ich do współpracy z UTW.
Z drugiej strony nasi słuchacze często wypełniając ankiety pomagają zarówno pracownikom jak i studentom
w prowadzonych przez nich badaniach naukowych, czego efektem są zarówno prace licencjackie, magisterskie
jak i inne publikacje naukowe.
UTW był i jest uczestnikiem projektów badawczych
w wymiarze krajowym i zagranicznym zajmującymi
się aktywnością zawodową, społeczną, ruchową, edukacją ustawiczną. Jednym z takich przedsięwzięć był
projekt EduSenior „Evaluation toolkit on seniors education to improve their quality of life” (Zestaw narzędzi
ewaluacyjnych w edukacji seniorów służących poprawie jakości ich życia), który był realizowany w latach
2011-2014. Projekt miał na celu poprawę jakości pracy
instytucji oświatowych, które obecnie oferują lub zamierzają prowadzić kursy i inne działania edukacyjne
skierowane do seniorów (emerytów, zazwyczaj w wieku 65+). Efektem projektu jest opracowany Przewodnik i Zestaw narzędzi ewaluacyjnych, które mają być
pomocne dla tych instytucji edukacyjnych (dostępne na
stronie www. edusenior.eu)
We współpracy z Zakładem Doradztwa Zawodowego zorganizowaliśmy w 2013 roku międzynarodową
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konferencję naukową na temat: Aktywności zawodowej
osób 50+. Słuchacze UTW często otrzymują zaproszenia
i biorą udział w konferencjach naukowych organizowanych w Akademii. Ja sama, na bazie swoich doświadczeń
i obserwacji słuchaczy UTW piszę artykuły i występuję
na konferencjach poświęconych osobom starszym. Pracownicy Akademii są też opiekunami merytorycznymi
i prowadzą m.in.: koło filozofii, astronomii, plastyczne.
Kolejnym poziomem współpracy są wykłady doktorantów studiujących na Akademii, którzy mają możliwość
zaprezentowania swojego dorobku i zainteresowań naukowych jak również oswojenia się z rolą nauczyciela
akademickiego.
Bardzo ciekawie rozwija się współpraca naszego UTW
ze studentami Akademii. Już tradycją stało się Dyktando
Seniora, które przygotowują, przeprowadzają i sprawdzają studenci filologii polskiej. Obecnie przymierzamy
się do przeprowadzenia pierwszej „Klasówki z matematyki”. Co najmniej dwa razy w roku studenci Instytutu
Muzyki dają koncert muzyczny dla naszych słuchaczy,
który zawsze spotyka się z bardzo ciepłym przyjęciem.
W roku 2016 w Die Hochschule der Bundesagentur für
Arbeit (HdBA) w Mannheim w Niemczech – uczelni
współpracującej z Akademią – odbyła się międzypokoleniowa wystawa malarstwa, na której swoje prace przed-

Krystyna Rawska
Prezes UTW
Świętochłowice

Patronat uczelni wyższej
nad Świętochłowickim UTW
Mogę z powagą stwierdzić, chociaż zabrzmi to przekornie, że naszą pierwszą partnerską uczelnią był UTW
w Gliwicach. Konsultowałam założenie naszego UTW
z koleżanką Barbarą Bobrowską – wiceprezesem Gliwickiego UTW i dowiedziałam się wówczas o istnieniu Federacji zrzeszającej Uniwersytety zorganizowane w formie stowarzyszeń.
O przystąpieniu do Federacji UTW zdecydowaliśmy niezwłocznie po rejestracji w KRS, zawsze warto pytać i korzystać z doświadczeń innych. Dzięki standardom działania UTW opracowanym przez Federację wiedzieliśmy, że
działać trzeba profesjonalnie; niełatwo nam było sprostać
kryteriom certyfikacyjnym, które obejmowały 3 obszary

stawili studenci Wydziału Sztuki naszej uczelni i słuchacze UTW. Planujemy prowadzenie zajęć rekreacyjnych
i organizowanie przez studentów turystyki i rekreacji
wspólnych wyjazdów turystycznych.
Dobrze rozwija się także współpraca samorządów: studentów i słuchaczy UTW, czego efektem było zorganizowanie kilku już Balów Pedagoga, na których wspólnie
bawili się młodsi i starsi studenci Akademii.
Uczelnia udostępnia UTW całą potrzebną do działania
infrastrukturę, od sali wykładowych, gimnastycznych,
pracowni komputerowych i innych po obsługę administracyjno-księgową UTW. Także wspiera UTW w wydawaniu corocznie biuletynu „Nasz Uniwersytet”. Należy
podkreślić, że uczelnia nie otrzymuje żadnych środków
finansowych na wspieranie działalności UTW.
Działalność naszego UTW jest bardzo wysoko oceniana
przez samych słuchaczy, władze i mieszkańców Częstochowy, o czym może świadczyć fakt, że corocznie mamy
więcej osób chętnych do „studiowania” na naszym UTW
niż możemy przyjąć. To, że możemy tak szeroko działać,
że mamy takie warunki i możliwości działania jest zasługą władz uczelni czyli ludzi, którzy kierują Akademią,
za co im zawsze w imieniu wszystkich słuchaczy bardzo
dziękuję.
działalności UTW: formalno-prawne, merytoryczno-organizacyjne i współpracy z podmiotami zewnętrznymi,
ze szczególnym uwzględnieniem uczelni wyższych.
Niezwykle ważnym aspektem działalności każdego UTW
jest nawiązywanie i rozwijanie współpracy z różnego
rodzaju podmiotami publicznymi. Na początku naszej
działalności zwróciliśmy się do Akademii Wychowania
Fizycznego w Katowicach o patronat. Głównie dlatego,
że zgodnie ze statutowymi celami zamierzaliśmy inspirować naszych słuchaczy do różnych form aktywności
fizycznej, pomagać im w kształtowaniu zdrowego stylu
życia, podnosić świadomość znaczenia ruchu w codziennym życiu seniorów oraz pobudzać do racjonalnej organizacji i spędzania czasu wolnego.
Podpisaliśmy w 2011 roku z rektorem AWF prof. Zbigniewem Waśkiewiczem umowę patronacką na okres 5 lat.
Uczelnia zapewniła nam w pierwszym roku działalności
bezpłatne wykłady, warsztaty tematyczne, zajęcia rehabilitacyjne oraz naukę pływania.
Pomocnym organem dla opracowywania programu edukacyjnego naszego UTW było powołanie Rady Programowej składającej się z osób o dużym doświadczeniu dydaktycznym, która zapewniła nam nie tylko merytorycznie
właściwe kierunki kształcenia seniorów ale także jest
pomocna w dostarczaniu informacji o wykładowcach,
chętnych do współpracy.
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W naszym UTW wykłady audytoryjne odbywają się regularnie, cotygodniowo.
W roku 2013 poznałam prof. Norberta Pikułę, dyrektora
Instytutu Pracy Socjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego
w Krakowie. Prawdę mówiąc znalazłam go „w sieci”, po
przeczytaniu jego publikacji na temat edukacji do życia
w starości.
Profesor przyjął zaproszenie na wykład i z tej pierwszej
wizyty narodził się pomysł nawiązania ścisłej współpracy, zadeklarował chęć opracowania wspólnego projektu. W sumie zrealizowaliśmy trzy projekty w konkursie
ASOS, z których jeden pn.: „Starzejemy się dobrym stylu”
przy wsparciu finansowym w wysokości 119 tys. zł.
W trakcie tej ciekawej i dynamicznie rozwijającej się
współpracy Uniwersytet Pedagogiczny objął naszą działalność swoim patronatem i w 2015 roku podpisaliśmy
umowę.
Razem z naszą patronacką uczelnią od 3 lat organizujemy Świętochłowicką Uniwersjadę Seniorów – sportowe
zmagania słuchaczy sąsiadujących z nami uniwersytetów
w następujących dyscyplinach: strzelectwo, pływanie,

Daniel Jachimowicz
Pełnomocnik
Ogólnopolskiej
Federacji Stowarzyszeń
UTW

Razem budujmy dobrą markę UTW
Chciałbym krótko podzielić się z Państwem informacją
i refleksją o jednym z istotnych obszarów działania Federacji UTW w ostatnich kilku latach, stanowiącego ważny
element konkretnego wsparcia procesu rozwoju i profesjonalnego działania uniwersytetów trzeciego wieku,
budowania dobrej marki tej istotnej grupy organizacji pozarządowych. Mam tu na myśli zaproponowany przez ekspertów Federacji UTW katalog standardów działania UTW
ujęty w ramach publikacji Standardy działania UTW
w Polsce wydanej po raz pierwszy w roku 2012, a następnie w ramach drugiego poprawionego wydania – w roku
2014. Publikację można pobrać ze strony internetowej Federacji www.federacjautw.pl, zakładka „Do pobrania”.
Jest to wydawnictwo kompleksowo definiujące i opisujące pożądane standardy działania uniwersytetów
trzeciego wieku ujęte, uporządkowane i skomentowane
w jednym opracowaniu wraz z opisaniem procedury we-

marsz nordic walking, wyścig rowerowy i tenis stołowy.
Na podkreślenie zasługuje w naszej ponad 7 letniej działalności także utworzenie teatru „OdNowa”, nad którego
repertuarem objął patronat artystyczno-emocjonalny
Teatr im. St. I. Witkiewicza w Zakopanem. Zespół teatralny wystawił już 2 spektakle: „Chłopców” wg Stanisława
Grochowiaka oraz „Pułapkę” wg tekstów Grupy Monty
Pythona ,w reżyserii Andrzeja Bieniasa, reżysera i aktora
teatru Witkacego.
Dzięki bardzo dużemu zaangażowaniu świętochłowickiego samorządu udało nam się przy jego wsparciu
nawiązać współpracę z seniorami partnerskiego miasta
Świętochłowic – Tiszuajvaros na Węgrzech. W roku 2017
delegacja naszych węgierskich przyjaciół gościła na Uniwersjadzie i zadeklarowała chęć zorganizowania takiej
imprezy sportowej dla seniorów w swoim mieście, oczywiście przy udziale naszej drużyny.
Swoje wystąpienie zakończę podziękowaniem za organizację Śląskiego Forum UTW oraz stwierdzeniem, jakże
popularnym w naszej akademickiej społeczności „Uczmy
się, aby być ” i pamiętajmy, że „ Razem możemy więcej”.
ryfikacji ich spełnienia. Temat jest szeroki i złożony dlatego chciałbym skupić się tu tylko na dwóch kwestiach:
dlaczego warto standaryzować oraz co konkretnie kryje
się pod tym pojęciem i jak Federacja UTW wspiera uniwersytety trzeciego wieku we wdrażaniu standardów.
Dlaczego zatem warto standaryzować?
Troska o profesjonalizm i dobrą jakość uniwersytetów
trzeciego wieku wpisuje się w ogólną tendencję edukacyjną, w której jakość stała się atrybutem i powszechnie
uznawaną normą. Wdrażanie i stosowanie standardów
jest warunkiem ciągłego doskonalenia realizacji postulatów jakościowych oraz efektywności działania.
Standaryzacja działania uniwersytetów trzeciego wieku ma na celu – w głównej mierze – określenie jednolitych obszarów funkcjonowania UTW w odniesieniu do
aspektów formalno-prawnych i merytoryczno-organizacyjnych oraz obszarów współpracy z innymi podmiotami zewnętrznymi. Dzięki standaryzacji wprowadzamy
jasne i przejrzyste zasady funkcjonowania organizacji
w oparciu o określone kryteria. Standaryzacja działania
oznacza realizację każdego procesu w identyczny lub
bardzo podobny, powtarzalny sposób. Określenie standardów, ich implementacja oraz rzetelne stosowanie
w codziennej praktyce powinno przynieść wymierne,
konkretne korzyści, zarówno dla samej organizacji, jak
i osób starszych będących członkami organizacji. Przykładowo można wskazać takie korzyści, jak:
−− rozwój organizacji;
−− wzrost profesjonalizmu działania;

9
OGÓLNOPOLSKI BIULETYN UTW

−− podniesienie poziomu jakości obsługi członka/słuchacza;
−− zwiększenie efektywności zarządzania podmiotem;
−− zwiększenie transparentności działania;
−− podwyższenie jakości i atrakcyjności oferty;
−− wzrost wiarygodności organizacji;
−− podniesienie atrakcyjności organizacji jako partnera
do współpracy;
−− zwiększenie szans na pozyskanie środków finansowych na działalność statutową.

Co konkretnie kryje się pod pojęciem „Standardy działania
UTW” i jak Federacja UTW pomaga UTW w ich wdrażaniu?
W procedurze wdrażania standardów i uzyskania certyfikatu potwierdzającego ich implementację mogą wziąć
udział Uniwersytety Trzeciego Wieku działające w formach prawnych stowarzyszenia lub fundacji oraz takie
UTW, które funkcjonują w strukturach innego stowarzyszenia lub fundacji jako wewnętrzna jednostka organizacyjna. Standardy obejmują trzy następujące obszary:
OBSZAR 1.: formalno-prawne aspekty działania UTW;
OBSZAR 2.: merytoryczno-organizacyjne aspekty działania UTW; OBSZAR 3.: współpracę UTW z podmiotami
zewnętrznymi.

OBSZAR 1. traktowany jest całościowo i obejmuje wykaz koniecznych do spełnienia warunków, które wynikają
z przepisów powszechnie obowiązującego prawa i które nie
powinny być wartościowane. Standardy z OBSZARU 1. stanowią zbiór podstawowych wymogów prawnych, w oparciu o które powstaje i działa organizacja pozarządowa.
W procedurze wdrażania standardów, w ramach OBSZARÓW 2. i 3., przewidziano ich podział na 3 poziomy: Poziom 1., Poziom 2. i Poziom 3. W zależności od poziomu

Szymon Krupnik
doktorant AWF Kraków

Aktywności dwuzadaniowe. Łączenie sprawności
fizycznej ze sprawnością umysłową
Przetoczyła się przez tą salę szeroka dyskusja o rozwiązaniach legislacyjnych jak i demograficzno-społecznych,
które mają za zadanie wspomagać wieloaspektową

implementacji standardów stowarzyszenie UTW/fundacja UTW może uzyskać następujący rodzaj certyfikatu:
−− Profesjonalny UTW – Certyfikat BRĄZOWY,
−− Profesjonalny UTW – Certyfikat SREBRNY,
−− Profesjonalny UTW – Certyfikat ZŁOTY.

Dotychczas certyfikat „Profesjonalny UTW” uzyskało 37
stowarzyszeń UTW. W ramach projektów przygotowywanych przez Federację UTW liderzy/członkowie zarządów tych organizacji przygotowując się do wdrożenia standardów zostali objęci BEZPŁATNYM wsparciem
szkoleniowo-doradczym, na które składało się:
a/ uczestnictwo w 3-dniowych warsztatach „Standardy
działania UTW w praktyce”, podczas których przygotowywane były indywidualne plany wdrożenia standardów w poszczególnych organizacjach,
b/ korzystanie z indywidualnego doradztwa ekspertów
Federacji UTW, którzy wspierali lidera w procesie wdrażania ww. planu w jego organizacji.
Zwieńczeniem procesu implementacji standardów była
wizyta komisji certyfikującej, która po weryfikacji poziomu wdrożenia standardów przyznawała stosowny
certyfikat – ZŁOTY, SREBRNY lub BRĄZOWY.
Zespół Federacji UTW pracuje nad tym, aby w ramach
kolejnych projektów możliwości bezpłatnego wsparcia
procesu wdrażania standardów zapewnić nowym UTW
chcącym podjąć wysiłek standaryzacyjny. Nie obawiajmy się tego procesu, nie traktujmy go jako kontroli czy
też nadzoru ze strony Federacji UTW, która nie ma do
tego żadnego formalnego tytułu. Jest to realna, konkretna pomoc usprawniająca działanie organizacji oraz
przyczyniająca się do budowania jej potencjału i marki
w środowisku lokalnym.

aktywność seniorów w ramach działalności UTW. Pozwolą Państwo, że ja ze swej strony powiem o wąskiej
działalności, którą podejmujemy wraz panem Pawłem
Chuberskim. Zajmujemy się specyficznym zagadnieniem aktywności dwuzadaniowych, które definiowane
są jako łączenie sprawności fizycznej ze sprawnością
umysłową.

Podczas ruchu uwaga jest zmiennie skierowana na zdolności poznawcze (wykorzystania pamięci roboczej, możliwości planowania i innych domen) oraz na zdolności
motoryczne (równowaga). Regularnie wykonywane aktywności dwuzadaniowe mogą obniżać ryzyko związane
z upadkiem do 50%. Natomiast wg naszych badań (na
malej próbie badanych) aktywności te zwiększają możliwości procesowania prostych oraz złożonych informacji
od 15% do 64%, po 8 minutach treningu. Wstępne wyni-
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ki badań należy potwierdzić w oparciu o większą grupę
badanych. Warto to zrobić, gdyż sam jogging zwiększał
możliwości procesowania informacji o 8%.
Zatem, wydaje się, że trenowanie aktywności dwuzadaniowych może pozwolić dłużej cieszyć się dobra sprawnością umysłową wraz ze sprawnością fizyczną. Projekt
realizowany jest w UTW w Łazach. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do kontaktu.
Od redakcji: powyżej zamieszczono wystąpienia panelistów, nadesłane do redakcji Biuletynu.

Obszary tematyczne w działalności
Uniwersytetów Trzeciego Wieku
Partycypacja społeczna
Społeczeństwo obywatelskie
Nauka, wiedza, edukacja, informacja
Nowoczesne technologie
Zdrowie

Podsumowanie Forum
W Śląskim Forum UTW wzięło udział ponad stu przedstawicieli z 70 UTW oraz z Politechniki Trzeciego Wieku
w Politechnice Śląskiej. Część UTW, szczególnie w mniejszych miejscowościach, funkcjonuje na zasadzie filii Uniwersytetów Trzeciego Wieku w większych miastach.
Program merytoryczny Forum spotkał się z dużym zainteresowaniem, o czym świadczyły rozmowy kuluarowe
i pytania pod adresem organizatorów oraz panelistów.
Ważnym rezultatem Forum było utworzenie Partnerstwa UTW na rzecz seniorów województwa śląskiego,
do którego dotychczas przystąpiło dwadzieścia osiem
UTW, a pierwszym jego zadaniem będzie udział śląskich
UTW w rządowym Programie dla Śląska.
Wielu liderów śląskich UTW wykazując zainteresowanie
działaniami Federacji UTW zwróciło się o informacje,
jak można przystąpić do Federacji, w jaki sposób można
skorzystać z doradztwa, jak zgłaszać się na szkolenia dla
liderów UTW i poprosiło o przesłanie formularzy zgłoszeniowych.
Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu:

Ogólnopolska Federacja
Stowarzyszeń Uniwersytetów
Trzeciego Wieku
33-300 Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 18,
tel./fax: 18 443 57 08, tel. kom: 696 95 20 16,
e-mail: federacjautw@interia.eu
www.federacjautw.pl

Pomoc społeczna
Kultura, sztuka
Ekonomia, „Srebrna gospodarka”
Media, komunikacja społeczna
Transport, komunikacja
Mieszkalnictwo, przestrzeń,
infrastruktura
Turystyka, rekreacja,
aktywność fizyczna, sport
Integracja i współpraca
wewnątrzpokoleniowa
Współpraca międzypokoleniowa
Współpraca z polonijnymi UTW
Współpraca międzynarodowa

Współpraca Uniwersytetów Trzeciego
Wieku z podmiotami zewnętrznymi
⇢ Administracja publiczna centralna i wojewódzka
⇢ Samorząd regionalny, powiatowy i gminny
⇢ Środowisko naukowe i akademickie – Społeczna Odpowiedzialność Nauki
⇢ Podmioty gospodarcze – Społeczna Odpowiedzialność Biznesu
⇢ Media, środki masowego przekazu, komunikacja społeczna
⇢ Organizacje pozarządowe
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Zakończyła się V Ogólnopolska
Zimowa Senioriada na Podhalu
Impreza sportowo-rekreacyjna jaką jest Ogólnopolska Zimowa Senioriada na Podhalu, w Rabce-Zdroju, tradycyjnie trwała 2 dni (26-27 lutego br.). Pierwszy dzień integracyjny ma na celu bliższe poznanie się uczestników, a w drugim dniu odbywają się
zawody. W uroczystej defiladzie, inaugurującej zawody brały udział 34 Uniwersytety
III Wieku i organizacje senioralne, w tym trzy z Ukrainy – z Kijowa i Łucka. Była to
największa od 5 lat liczba reprezentacji.
Uroczystość zaszczycili swoją obecnością patroni honorowi: Ewa Przybyło, Burmistrz Rabki–Zdroju, Krzysztof
Faber, Starosta Nowotarski oraz Wiesława Borczyk, Prezes Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku.
Z pochodnią „Świętego ognia” Senioriady przybiegła do
amfiteatru sztafeta wybitnych rabczańskich maratończyków i biegaczy w składzie: Anna Kordeczka, Maria
Zachara i Stanisław Szarawara. Na scenie amfiteatru
znicz zapalił Marek Szarawarski, oficjalnie otwierając
V Senioriadę, a uczestnicy wspólnie zaśpiewali hymn
Senioriady oraz „We are the champions”.
W imieniu Komitetu Organizacyjnego Senioriady obecnych powitali Marek Szarawarski, przewodniczący i jej
pomysłodawca wraz z Beatą Śliwińską.

Senioriada w liczbach
Uniwersytety trzeciego wieku i organizacje seniorskie
wystawiły reprezentacje zawodników (w liczbach): Gliwice – 28, Zawiercie – 24, Józefów – 23, Nowy Sącz – 23,
Rzeszów – 22, Myślenice – 19, Rabka-Zdrój – 18, Dąbrowa Górnicza – 17, Kielce – 17, Nowy Targ – 17, Wojkowice – 17, UTW Łuck –17, Pszczyna – 16, Andrychów – 15,
UR Kraków – 15, Kęty – 14, Łazy – 14, Myszków – 14,
Oświęcim – 14, Cieszyn – 14, Chrzanów – 14, Limanowa
– 12, Lublin – 11, Ropa – 11, Wadowice – 11, Wodzisław
– 11, Zakopane – 10, Kijów – 8, Centrum Oświaty Łuck
– 8, PTG Sokół Kraków – 6, Młodzi Duchem 50+ Kraków
– 5, UJ Kraków – 5, Bytom – 4, Szkoła Aktywnego Seniora
Kraków – 3.

Zestawienie konkurencji, liczby uczestników i miejsc zawodów
Konkurencja

Liczba uczestników

Slalom gigant

106

Biegi

64

Nordic walking (zespołowa)

Kręgle curlingowe

Rzut śnieżkami do celu

Zjazd na dętkach

Brydż

Szachy

75

58

58

56

40
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W ośmiu konkurencjach, wystartowało łącznie 480 kobiet i mężczyzn. W slalomie gigancie i biegach obowiązywał podział na grupy wiekowe od 50+ do 80+. Kon-

Miejsce zawodów

Stok „U Żura”

Ważne obiekty Rabki - Zdroju

Stadion KS „Wierchy”

Lodowisko

Amfiteatr

Stok „U Żura”

Kawiarnia Zdrojowa

Rabczańska Spółdzielnia Mieszkaniowa
kurencja zespołowa Nordic Walking, została wyłączona
z klasyfikacji ogólnej i była odrębnie oceniana na podstawie testu wiedzy o Uzdrowisku Rabka-Zdrój.
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V Ogólnopolska Zimowa Senioriada na Podhalu, Rabka-Zdrój, 26-27 lutego 2018, fot. J. Bartkowski

Wyniki konkurencji indywidualnych
Dostępne są na stronie Rabczańskiego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku: http://www.u3w.rabka-net.pl/senioriada2018.html

Końcowa klasyfikacja drużynowa

Prowadzono również punktację drużynową wg następujących zasad: za I miejsce zawodnik otrzymywał 35
punktów, za II – 33 punkty, za III – 32 punkty …. za miejsce 34 – 1 punkt:
1. Gliwice UTW
2. Rabka-Zdrój UTW
3. Józefów UTW
4. Rzeszów UTW
5. Zawiercie UTW
6. Nowy Sącz UTW
7. Myślenice UTW
8. Wojkowice UTW
9. Andrychów UTW
10. Kęty UTW
11. Dąbrowa Górnicza UTW
12. Łuck (Ukraina) UTW
13. Łazy UTW
14. Nowy Targ UTW
15. Pszczyna UTW
16. Kraków UTW w UR
17. Oświęcim UTW
18. Kielce UTW

19. Chrzanów UTW
20. Myszków UTW
21. Limanowa UTW
22. Cieszyn UTW
23. Ropa UTW
24. Kijów(Ukraina) Klepsydra
25. Łuck (Ukraina) Centrum Oświaty
26. Lublin UTW
27. Wadowice UTW
28. Zakopane UTW
29. Kraków, PTG Sokół
30. Wodzisławski UTW
31. Bytom UTW
32. Kraków, UTW w UJ
33. Kraków, Szkoła Aktywnego Seniora
34. Kraków, Młodzi Duchem 50+

Statuetki, medale

Na zakończenie Senioriady zaprezentowali się medaliści. Przedstawiciele wszystkich UTW oraz organizacji
senioralnych odbierali statuetki za uczestnictwo, medale pamiątkowe, a także pakiety promocyjne przygotowane przez Starostę i Powiat Nowotarski, Burmistrza
i Gminę Rabka-Zdrój, Uzdrowisko Rabka S.A., Muzeum
im. Władysława Orkana w Rabce Zdroju, Firmy Roleski
i Tesco. Były wspólne, pamiątkowe zdjęcia, wiele radości, satysfakcji i „do zobaczenia za rok”.
Sprawna organizacja V Senioriady to zasługa Komitetu
Organizacyjnego oraz przeszło 100 studentów Rabczań-
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skiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku pełniących funkcje opiekunów, przewodników, organizatorów prowadzących konkurencje i wręczających medale

Imprezy towarzyszące

W pierwszym, integracyjnym dniu V Senioriady zawodnicy, kibice, rabczanie oraz kuracjusze mieli okazję latać
balonem „REPUBLIKA ROLESKI”. Na uroczystej kolacji
w restauracjach „Victoria” i „Zdrojowa” spotkało się 440
osób.
Specjalny Nordic Walking Gorczański polegał na dotarciu do Schroniska PTTK na Maciejowej (852 m n.p.m.)
i uzyskaniu pamiątkowego stempla „Zdobywca Maciejowej”. Pieczęć będzie dostępna do 30 kwietnia br.

Akcje charytatywne

Podczas Senioriady przeprowadziliśmy akcję „Mała
Orkiestra Codziennej Pomocy”. Zbierano pieniądze na
budowę windy w budynku Polskiego Stowarzyszenia
na rzecz Osób z Upośledzeniem Intelektualnym Koło
w Rabce-Zdroju. Wolontariuszami Małej Orkiestry byli
uczniowie I LO Romera w Rabce-Zdroju. Ofiarodawcom
serdecznie dziękujemy!
Akcja MOCP trwa nadal. Pieniądze można wpłacać na
konto Stowarzyszenia: PKO BP SA o/Rabka-Zdrój
36 1020 3466 0000 9302 0024 5837.
W ramach akcji „Ratujmy Sanatoria dla Dzieci” promowaliśmy też leczenie dzieci w Śląskim Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowym w Rabce-Zdroju, a także
pobyty w sanatorium Cegielski, Uzdrowisku Rabka SA
i Ośrodku Wypoczynkowym Ela.

Wolontariat

Pomocy, w ramach wolontariatu udzielili nam między
innymi przedstawiciele: I LO im. E. Romera w Rabce-Zdroju, Ochotniczego Hufca Pracy ze Skomielnej Białej,
Państwowej Podhalańskiej Wyższej Szkoły Zawodowej,
Grupy Podhalańskiej GOPR, Straży Miejskiej w Rabce-Zdroju, Ochotniczej Straży Pożarnej z Chabówki.
Wszystkim za odpowiedzialne wykonanie zadań serdecznie dziękuję.

Patronat medialny

Patronat medialny nad Senioriadą objęły redakcje radiowe, telewizyjne, prasowe i internetowe: TV Podhale,
Tygodnika Podhalańskiego, Wieści Rabczańskich, Wiadomości Rabczańskich, Głosu Seniora, Gorce24pl, Podhale 24pl, Podhale Region, Goral info, Cafe Senior, Małopolska Online, kwartalnik „UNIWERSYTETY TRZECIEGO
WIEKU”.

V Ogólnopolska Zimowa Senioriada na Podhalu, Rabka-Zdrój,
26-27 lutego 2018, fot. J. Bartkowski

Fotorelacje Jana Cieplińskiego z rozpoczęcia imprezy,
przebiegu zawodów oraz dekoracji medalistów i reprezentacji na zakończenie Senioriady są dostępne na stronie: www.photojanografia.rabka.pl/index.php/miasto
-i-okolice/554-2018-02-27-v-ogolnopolska-zimowa-senioriada-na-podhalu-uroczyste-rozpoczecie-i-dekoracja-poszczegolnych-uniwersytetow
Zapraszamy do Rabki-Zdroju na VI SENIORIADĘ 25-26 lutego 2019 – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Senioriady Marek Szarawarski

Gratulacje i podziękowania
W imieniu Redakcji „UNIWERSYTETY TRZECIEGO WIEKU” serdecznie gratulujemy Organizatorom jubileuszowej V Senioriady Zimowej na
Podhalu w Rabce-Zdroju oraz składamy serdeczne podziękowania i wyrazy uznania za
wszystkie dotychczasowe Senioriady, które od
2014 roku organizowaliście dla całego środowiska Uniwersytetów Trzeciego Wieku i stowarzyszeń senioralnych w naszym kraju. Gratulujemy Organizatorom, zwycięskim drużynom oraz
wszystkim reprezentacjom UNIWERSYTETÓW
TRZECIEGO WIEKU!
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Aktywność i bezpieczeństwo osób
starszych w działalności edukacyjnej
organizacji seniorskich.
Nowy projekt Ogólnopolskiej Federacji
Stowarzyszeń UTW

W okresie od 1 marca do 31 grudnia 2018 r. Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń
Uniwersytetów Trzeciego Wieku realizuje projekt pn. „Aktywność i bezpieczeństwo
osób starszych w działalności edukacyjnej organizacji seniorskich”. Przedsięwzięcie
uzyskało dofinansowanie ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych
edycja 2018.
Projekt ma na celu wdrożenie kompleksowych działań
edukacyjno-informacyjno- doradczych dedykowanych
organizacjom pozarządowym zajmującym się edukacją
i aktywizacją seniorów, ze szczególnym uwzględnieniem ich liderów tj. prezesów, członków zarządów, kierowników.
W projekcie przewidziano:
1/ organizację i przeprowadzenie czterech edycji cyklu
szkoleniowo-doradczego dla liderów organizacji seniorskich w Polsce pn. „Akademia Lokalnego Animatora Aktywności Seniorów”,
2/ opracowanie i dystrybucję czterech kolejnych wydań
kwartalnika dedykowanego liderom organizacji seniorskich w Polsce – wydawnictwa łączącego w sobie funkcję informacyjną, edukacyjną i doradczą, dedykowanego
liderom organizacji seniorskich,
3/ organizację dwóch subregionalnych konferencji pn.
„Forum Bezpiecznego Seniora”,

4/ udzielanie kompleksowych porad i konsultacji dla
organizacji seniorskich w Polsce w ramach Punktu Konsultacyjno-Doradczego.
Projekt ma charakter ogólnopolski. Grupą docelową
przedsięwzięcia są osoby w wieku 60+ będące liderami/przedstawicielami organizacji seniorskich tj. prowadzących działalność statutową na rzecz osób starszych,
chcące pozyskać wiedzę i umiejętności niezbędne do
profesjonalnego zarządzania NGO, a przez to do zwiększenia różnorodności i poprawy jakości oferty edukacyjnej dla osób starszych, które korzystają/zamierzają
korzystać z usług oferowanych przez te podmioty.
Podkreślić należy, iż wszystkie formy wsparcia dla
uczestników projektu mają charakter BEZPŁATNY.
Szczegółowe informacje o projekcie będą sukcesywnie
zamieszczane na stronie internetowej www.federacjautw.pl. Można je również uzyskać pod numerem telefonu 696 952 016.

15
OGÓLNOPOLSKI BIULETYN UTW

Wsparcie finansowe
Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

II edycja programu Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego w 2018 r.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozstrzygnęło w lutym br. konkurs na
wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku, w ramach tzw. Społecznej Odpowiedzialności Nauki. W drugiej edycji programu do MNiSzW trafiło 49 wniosków, spośród których wybrano 20. Wg informacji ministerstwa w programie finansowane będą projekty dotyczące organizacji zajęć edukacyjnych, badawczych lub popularyzatorskich
na istniejących lub nowopowstałych Uniwersytetach Trzeciego Wieku.
Uniwersytety Trzeciego Wieku, zdaniem ministerstwa,
umożliwiają upowszechnienie najnowszych dokonań
nauki wśród słuchaczy, zachęcając ich do większej aktywności intelektualnej, społecznej i kulturalnej.

Projekty rekomendowane do finansowania,
według województw:

1. Pomorskie: Akademia Pomorska w Słupsku oraz
Fundacja dla Gdańska i Pomorza,
2. Śląskie: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach,
Akademia Techniczno-Humanistyczna w BielskuBiałej oraz Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej,
3. Kujawsko-Pomorskie: Fundacja Instytut Dyskursu
i Dialogu,
4. Małopolskie: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Tarnowie,
5. Opolskie: Fundacja Collegium Nobilium Opoliense,
6. Warmińsko-Mazurskie: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie oraz Fundacja INNWARMIA,

7. Podkarpackie: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Przemyślu,
8. Podlaskie: Instytut Działalności Publicznej,
9. Świętokrzyskie: Stowarzyszenie nauczycieli i Wychowawców w Kielcach oraz Stowarzyszenie – Ekonomia, Nauka, Społeczeństwo „SENS”,
10. Wielkopolskie: Fundacja „Rozwój Zbyszewic”,
11. Łódzkie: Uniwersytet Łódzki,
12. Mazowieckie: Fundacja DONUM,
13. Lubuskie: Fundacja Impuls dla Rzeczypospolitej,
14. Zachodniopomorskie: Wyższa Szkoła Humanistyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej oraz Uniwersytet Szczeciński.
Łączna kwota udzielonych dotacji wyniosła 5 milionów
974 tysiące 774 złote.

Więcej informacji na stronie:
http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/6-mln-zl-dla-uniwersytetow-trzeciego-wieku.html
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O roli UTW na III Konferencji
Gerontologicznej w Łodzi
III Konferencja Gerontologiczna z cyklu: Refleksje nad starością „Być i Stawać się w starości” odbyła się w dniach 16-17 lutego 2018 w Łodzi. Organizatorzy, Zakład Andragogiki i Gerontologii Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego we współpracy z Łódzkim
Oddziałem Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego oraz Stowarzyszeniem Gerontologów Społecznych, zaprosili badaczy, naukowców z ponad dwudziestu ośrodków
naukowych oraz praktyków z całego kraju, do pogłębionego, interdyscyplinarnego
namysłu nad ostatnim okresem życia ludzkiego.
Konferencję otworzyła prof. nadzw. dr hab. Elżbieta Dubas, z Uniwersytetu Łódzkiego.
W programie znalazły się referaty panelowe oraz referaty w sekcjach takich jak: zdrowie, choroba i opieka w starości, edukacja, aktywność, sztuka w starości,
aspekty społeczno-kulturowe starości i in

Designed by Pressfoto / Freepik

Problematyka wystąpień była niezwykle bogata. Od
materialnych podstaw bytu seniorów do problemów
ich duchowości, jako ważnego czynnika „stawania się”
pełnym człowiekiem. Od roli sztuki w życiu osób starszych, poprzez wartość pracy wolontariackiej, do jakości ich życia intymnego. Od rozważań teoretycznych,
metodologicznych, do warsztatu oferującego konkretne narzędzie pracy z osobami cierpiącymi na demencję. Od podkreślenia roli różnorakich form aktywności, do zwrócenia uwagi na wartość i potrzebę bycia
samemu, vita completativa, w procesie „stawania się”
pełnym człowiekiem. Od roli seniorów w pomaganiu
emigrantom, do ich roli w radzeniu sobie z imigracją
młodych pokoleń.
Podczas konferencji zaprezentowałam referat „Rola UTW
w rozwiązywaniu kryzysu: integralność vs rozpacz”, skoncentrowany na konkretnych propozycjach wspierania
seniorów w procesie „stawania się” człowiekiem spełnionym, zintegrowanym. Przedstawiłam także postulaty
środowisk UTW, w tym również pani Wiesławy Borczyk,
prezes Federacji UTW i pani Marii Zielony, prezes UTW
w Lesznie, inicjatorki Forum UTW Wielkopolski. Przypomniałam, że w 2020 r. będziemy obchodzić 45 lat istnienia UTW i powinniśmy wrócić do źródeł. Uniwersytety
Trzeciego Wieku powinny korzystać z wiedzy wyższych
uczelni, a wyższe uczelnie z mądrości seniorów – mówi
dr Jadwiga Kwiek psycholog, psychoterapeuta, prezes
założyciel, honorowy członek, wykładowca UTW w Tarnowie Podgórnym.
Dr Jadwiga Kwiek jest autorką publikacji „…jak żyć,
jak…? Przepis na Człowieka” dedykowaną Słuchaczom
UTW. Wyd. Drukarnia Produkt, Poznań 2018.
Program konferencji dostępny na stronie: http://zaigs.
uni.lodz.pl/pliki/progstar.pdf
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warto wiedzieć...
Walne Zebranie Sprawozdawcze OFS UTW za 2017 r. odbędzie się 19 kwietnia
br. na Zamku w Rydzynie (k. Leszna, woj. wielkopolskie), od godz. 15.00.
Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego:
1. Zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego i finansowego Zarządu OFS UTW za 2017 r;
2. Zatwierdzenie sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej OFS UTW za 2017 r.;
3. Przyjęcie planu pracy OFS UTW na 2018 r.
Ponadto planuje się przedstawienie następujących zagadnień i dyskusję dotyczącą:
• zmiany (obniżenia) składki członkowskiej Federacji UTW, w związku z podjęciem działalności gospodarczej na rzecz rozwoju UTW;
• przystąpienia kolejnych stowarzyszeń UTW do Federacji UTW;
• nowych regulacji prawnych i finansowych dot. stowarzyszeń UTW;
• realizacji projektu OFS UTW w ramach ASOS na 2018 r.
• inne tematy zgłoszone przez UTW - Członków Federacji UTW
Walne Zebranie Sprawozdawcze poprzedziło posiedzenie Zarządu w dniu 7 marca w Katowicach,
w którym udział wzięli prezes Wiesława Borczyk, wiceprezesi: Krystyna Jurczewska-Płońska i Maria
Zielony oraz członkowie: Krystyna Męcik i Teresa Gremba. Uczestniczyli w posiedzeniu także pełnomocnicy Federacji UTW: Wojciech Nalepa i Daniel Jachimowicz oraz specjalista ds. rozliczeń Zofia
Mółka.
W dniu 26 marca br. obyło w Nowym Sączu również posiedzenie Komisji Rewizyjnej w składzie: przewodnicząca Elżbieta Achinger, z-ca przewodniczącej Danuta Bańska oraz członkowie: Krystyna Guzik
i Jan Gwizd. W posiedzeniu uczestniczyli oraz udzielali informacji i wyjaśnień: prezes zarządu, pełnomocnicy Federacji oraz Jarosław Kiełbasa – główny księgowy i Zofia Mółka – specjalista ds. rozliczeń.

Wielkopolskie Forum UTW – Forum Bezpiecznego Seniora, odbędzie się 20
kwietnia br. na Zamku w Rydzynie k. Leszna od godz. 10.00. do godz. 15.00.
Organizatorem jest Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lesznie we
współpracy z Ogólnopolską Federacją Stowarzyszeń UTW.
Ramowy program Forum obejmuje m.in. informację o stanie organizacji i funkcjonowaniu UTW w kraju i w Wielkopolsce, dobre praktyki współpracy Wielkopolskich UTW z uczelniami wyższymi i środowiskiem naukowym, panel dyskusyjny: Forum Bezpiecznego Seniora z udziałem przedstawicieli Federacji
UTW, instytucji państwowych i samorządowych, prezentację koncepcji warsztatów psychologicznych
dla UTW oraz dyskusję dot. problemów formalno-prawnych i finansowych działalności UTW.
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Starosta nowosądecki Marek Pławiak i prezes SUTW Wiesława Borczyk podpisali porozumienie o współpracy w 2018 roku,
fot. archiwum Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu - P. Szeliga

Dobre praktyki: współpraca UTW
z samorządem powiatowym
W styczniu br. starosta nowosądecki Marek Pławiak i prezes Stowarzyszenia Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku Wiesława
Borczyk podpisali porozumienie o współpracy w 2018 roku.
Tak jak w latach poprzednich, Powiat zapewni SUTW
pomieszczenia. Udzieli też merytorycznego wsparcia
przy pozyskiwaniu środków zewnętrznych na działalność. Uniwersytet pomoże przy opracowaniu Sądeckiej
Polityki Senioralnej. W jego siedzibie przy ul Jagiellońskiej 18, w każdy piątek od godz. 9 do 10 udzielane będą
porady prawne dla organizacji pozarządowych mającym
siedzibę na terenie powiatu nowosądeckiego. W celu
umówienia się na poradę prosimy o kontakt: telefoniczny pod numerem 18 443 57 08 lub mailowy na adres
sekretariat@sutw.pl. Sekretariat SUTW jest czynny od
poniedziałku do piątku w godz. 9.00-13.00.

- Powiat od lat wspiera działalność Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, doceniając wagę tego, jak wiele
dobrego jego działalność przynosi seniorom – podkreślił
starosta Marek Pławiak. – Dzięki uniwersytetowi są stale
aktywni, ciekawi świata i nowinek technologicznych. Poszerzają swoje horyzonty.
Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku
od 2004 r. prowadzi działalność edukacyjną, aktywizującą i integrującą seniorów. W obecnym roku akademickim w zajęciach bierze udział blisko 400 słuchaczy.
- Polska należy do najszybciej starzejących się społeczeństw w Europie – przypomina Wiesława Borczyk. –
W naszym kraju mieszka już ponad dziewięć milionów
ludzi po 60. roku życia. To aż 23 procent populacji. Ta
statystyka pokazuje jak ważna jest aktywizacja seniorów.
W tym roku Starostwo Powiatowe chce wydać przewodnik turystyczny „Sądecczyzna dla Seniora”. Dwadzieścia
przykładowych tras, zawierających cenne wskazówki
dla osób w wieku 60+, opracują sami seniorzy.
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Pieniński Uniwersytet Trzeciego
Wieku powstał w Szczawnicy
Powstało Stowarzyszenie „Pieniński Uniwersytet Trzeciego Wieku” i będzie
prowadzić działalność popularnonaukową i kulturalno-rekreacyjną. Patronat
naukowy nad PUTW sprawuje Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa z siedzibą w Nowym Targu. To już 60-ty UTW w Małopolsce.
Zajęcia na UTW to propozycja dla tych seniorów,
którzy chcą swojemu życiu dodać intensywności,
barwy, różnorodnych emocji wynikających z udziału w interesujących zajęciach, z kontaktu z ciekawymi ludźmi, z odkrywania świata i siebie na nowo.
Słuchacze otrzymali legitymacje, będą uczestniczyć
w wykładach, warsztatach, zajęciach rekreacyjno-sportowych itp. Wykłady będą się odbywać dwa lub
trzy razy w miesiącu, a program i rodzaje zajęć zostaną ustalone z uwzględnieniem zainteresowań słuchaczy. Zarówno wykłady, jak i warsztaty będą organizowane przez osoby odpowiedzialne za sprawne
funkcjonowanie poszczególnych sekcji: kulturalnej,
zdrowotno-rehabilitacyjnej i turystyczno-sportowej.
Pieniński UTW ma charakter otwarty. Słuchaczem
może być każdy mieszkaniec Szczawnicy, Krościenka
nad Dunajcem i sąsiednich gmin, który ukończył 50.
rok życia, bez względu na posiadane wykształcenie.

Uroczystość inauguracji Pienińskiego UTW w Szczawnicy,
fot. archiwum OFSUTW

Kalendarium przygotowań do utworzenia UTW:

28 grudnia 2017 r.: zebranie założycielskie Stowarzyszenia „Pieniński Uniwersytet Trzeciego Wieku”,
w którym na zaproszenie organizatorów udział
wzięła Wiesława Borczyk, prezes Zarządu Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów
Trzeciego Wieku. W swoim wykładzie przedstawiła
znaczenie edukacji i aktywizacji dla osób starszych
oraz przybliżyła zebranym działalność uniwersytetów trzeciego wieku i Federacji UTW.
15 stycznia 2018 r.: wpis do wykazu organizacji
pożytku publicznego. Stowarzyszenie zostało też
zarejestrowane w KRS pod numerem 0000713239.
24 lutego 2018 r.: uroczysta inauguracja działalności Pienińskiego UTW.

15 marca 2018 r.: w siedzibie nowotarskiej uczelni JM Rektor dr hab. Stanisław Gulak prof. nadz.
podpisał Porozumienie o współpracy pomiędzy
Podhalańską Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Nowym Targu a Stowarzyszeniem Pieniński
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Szczawnicy, który
reprezentowała prezes Anna Ziemiańczyk.
Pieniński Uniwersytet Trzeciego Wieku
ul. Zawodzie 19c, 34-460 Szczawnica
tel: 570 550 553, e-mail: biuro@pieninskiutw.pl
www.pieninskiutw.pl
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W JAKIEJ KONDYCJI
JEST TWÓJ SŁUCH?
Poprawne słyszenie, odczuwanie i rozpoznawanie dźwięków jest niezwykle istotne
w naszym życiu. Wraz z bodźcami wzrokowymi, dobry słuch pozwala odnaleźć się
w otaczającej nas rzeczywistości, daje poczucie bezpieczeństwa i pomaga zachować
dobre relacje społeczne. Ten złożony proces polega na odbieraniu wszystkich dźwięków, które docierają z otaczającego nas świata, zamianie ich na impulsy nerwowe
i analizie ich w mózgu. Sygnały, które słyszymy różnią się między sobą zarówno głośnością, jak i częstotliwością. Niektóre dźwięki odbieramy jako niskie, np. męski głos
czy pukanie do drzwi, a niektóre jako wysokie, czasem wręcz piskliwe, np. głos kobiecy i dziecięcy, sygnały alarmowe czy dzwonki w telefonie. Poprawne słyszenie to
słyszenie w pełnym zakresie częstotliwości.
Problemy ze słuchem są bardzo powszechną dolegliwością, z którą zmaga się wiele osób. Z jednej strony
jest to związane z procesem starzenia się organizmu,
a z drugiej otaczającym nas hałasem, który jest bardzo szkodliwy. Dlatego trudności ze słyszeniem coraz
częściej dotyczą młodych osób. Niedosłuch objawia się
różnie, jednak najczęściej dotyczy wybranego zakresu
częstotliwości, który przestaje być słyszalny. Nie zdajemy sobie sprawy, że słysząc jedne dźwięki możemy nie
słyszeć innych, dlatego tak trudno jest samemu ocenić,
że coś jest nie tak.

Utrata słuchu bardzo często dotyczy
najpierw wysokich częstotliwości i tzw.
głosek szeleszczących.

Początkowo utrata słuchu oznacza zazwyczaj utratę
możliwości odbierania dźwięków o wysokich częstotliwościach. W takim przypadku dobrze słyszymy niskie,
głębokie dźwięki, a mamy problem ze śpiewem ptaków,
dzwonkami alarmowymi czy niektórymi wyrazami.
Wcześniej wspomniane wysokie częstotliwości są zawarte w tzw. głoskach syczących i szeleszczących, takich
jak „f”, „s” czy „sz”. To właśnie problem wysokich częstotliwości powoduje, że słyszymy mowę, ale nie jesteśmy
w stanie jej zrozumieć. Zwłaszcza, jeśli sytuacja wokół
jest hałaśliwa, jesteśmy w większym towarzystwie, które prowadzi rozmowy lub na ulicy, gdzie dociera do nas
mnóstwo dźwięków z otoczenia.

Pierwszym odczuciem osoby, która traci słuch w tym
zakresie jest przeświadczenie, że rozmówca mówi niewyraźnie, a wręcz mamrocze. Często prosi ona o powtórzenie wyrazów czy całych zdań, co może powodować
zakłopotanie i dyskomfort, a w konsekwencji nawet wycofanie się z życia społecznego. Takie objawy powinny
skłonić nas do wizyty u specjalisty.
Tytuł artykułu jest przenośnią problemu niedosłuchu.
Widoczne są w nim tylko niektóre z liter, ale nadal możliwe jest zrozumienie sensu tekstu. Tak samo dzieje się
na początku problemów ze słyszeniem, gdy musimy się
bardziej skupić, ale jesteśmy w stanie rozumieć większość zdania. Dopiero, gdy niewyraźnych liter robi się
coraz więcej, problem ze zrozumieniem zaczyna być dokuczliwy, a zdanie „W jakiej kondycji jest Twój słuch?”
staje się zbiorem przypadkowych liter, których znaczenia nie umiemy odgadnąć.

Stan swojego słuchu można sprawdzić
u wykwalifikowanego protetyka słuchu
lub lekarza laryngologa.

Badanie słuchu jest szybkie, nieinwazyjne, a wyniki otrzymuje się od razu. Warto więc zadbać o siebie
i sprawdzić, w jakiej kondycji jest obecnie nasz słuch,
aby pozostać aktywnym, cieszyć się każdą chwilą i móc
korzystać z życia jak najwięcej.

V OGÓLNOPOLSKA ZIMOWA SENIORIADA
NA PODHALU W RABCE-ZDROJU
26-27 lutego 2018 r.

ŚLĄSKIE FORUM UNIWERSYTETÓW
TRZECIEGO WIEKU W KATOWICACH
7 marca 2018 r.

X JUBILEUSZOWA MIĘDZYNARODOWA OLIMPIADA SPORTOWA
UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU I ORGANIZACJI SENIORALNYCH

TRZECI WIEK
NA START
Zgłoszenia przyjmowane są poprzez rejestrację online
pod adresem: www.olimpiada.lazy.pl

Termin zgłoszeń oraz opłaty wpisowego:

30 kwietnia 2018 r.

Więcej informacji w REGULAMINIE OLIMPIADY oraz
na stronie: www.utwlazy.pl/kategorie/olimpiada_2018
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