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Szanowni Państwo,
Nie trzeba już dziś nikogo przekonywać, że Uniwersytety Trzeciego Wieku stanowią bardzo ważny element polityki senioralnej
w naszym kraju. Idea „uczenia się przez całe życie” jest wyznacznikiem podejmowanych przez osoby starsze – słuchaczy/studentów UTW aktywności edukacyjnych, kulturalnych, społecznych,
obywatelskich, a także aktywności fizycznej. Jak mówiła prof.
Halina Szwarc, założycielka pierwszego UTW w Polsce w 1975
r. aktywność osób starszych ma głęboki sens „(…) by dodawać
życia do lat, a nie tylko lat do życia”.
Uniwersytety Trzeciego Wieku w sposób bezpośredni przyczyniają się do przedłużenia średniej długości życia poprzez tworzenie warunków, sprzyjających harmonijnemu i dobremu starzeniu się. Istotną rolę w tym zakresie wypełniają organizatorzy
oraz osoby zarządzające, na ogół społeczni menadżerowie. Jak
powszechnie wiadomo, Uniwersytety Trzeciego Wieku nie działają w systemie edukacji formalnej, nie są instytucjami publicznymi regularnie zasilanymi środkami z budżetu państwa. To na
ogół inicjatywy obywatelskie, powstające ze świadomych potrzeb starszego pokolenia, a składki członkowskie słuchaczy stanowią często główne źródło ich działalności. Funkcjonują w nieustannie zmieniającym się otoczeniu i potrzebują odpowiednio
przygotowanych kadr.
Liderzy UTW to współcześni menedżerowie nowej ery, ery starzejącego się społeczeństwa i procesów zmian demograficznych. Pracują nie tylko dla siebie i swojej organizacji, lecz także dla innych.
Stąd też współdziałanie z innymi osobami, instytucjami, organizacjami jest dla nich zadaniem i wyzwaniem w obecnych czasach.
Analizując różnorodne badania, identyfikujące cechy osobowościowe menedżerów zawodowych, można stwierdzić, że wiele
cech w sposób istotny koreluje z sukcesem bądź niepowodzeniem także menadżera społecznego. Zaliczyć można do nich
takie cechy jak np. : pewność siebie, poczucie własnej wartości,
umiejętność podejmowania decyzji, łatwość wypowiadania się,
niezależność, ale także elastyczność w myśleniu i działaniu, aktywność, energiczność czy empatię.
Od 10 lat Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń UTW, konsolidując środowisko UTW, udziela wsparcia i fachowego doradztwa liderom UTW, organizuje konferencje, szkolenia i warsztaty
dla liderów i słuchaczy UTW, współpracuje z instytucjami publicznymi i partnerami gospodarczymi na rzecz rozwoju edukacji
i aktywizacji osób starszych oraz nawiązuje kontakty z zagranicznymi organizacjami senioralnymi, upowszechniając „dobre
praktyki”.
W tym numerze polecamy Państwu m.in. artykuł o Forum III Wieku,
rozmowę z przedstawicielką niemieckiego BAGSO, informacje o debiucie teatralnym UTW Świętochłowice. Warto przeczytać „ABC Finansów Seniora” oraz o Kampanii „Senior Znaczy Szacunek”.
Zachęcamy Państwa do udziału w V Ogólnopolskiej Zimowej
Senioriadzie na Podhalu, w Rabce Zdroju, 26-27 lutego 2018 r.,
promującej sport i kulturę fizyczną wśród osób starszych.
Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego
Roku życzymy Państwu wszelkiej pomyślności.

Wiesława Borczyk
Redaktor Naczelny
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Z seniorami, o seniorach
Opracowanie: Ewa Piłat

W tym roku organizatorzy Forum Ekonomicznego nadali gospodarce senioralnej szczególną rangę, dedykując jej całodniowy cykl debat, które
umieszczono w największej przestrzeni konferencyjnej „polskiego Davos”
– Z gór lepiej widać. Może dlatego to tutaj wszystko się
zaczęło – mówiła Wiesława Borczyk, prezes Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW, otwierając 6
września 2017 r. 9. Forum III Wieku. Forum seniorów
tradycyjnie rozpoczyna się w Nowym Sączu, by następnego dnia przenieść się do Krynicy-Zdroju i stać
się częścią Forum Ekonomicznego. Problemy, które
„z gór lepiej widać” dotyczą konsekwencji zmian demograficznych. Efekty starzenia się społeczeństwa odczuwa przede wszystkim gospodarka, stąd obecność
tematyki senioralnej podczas „polskiego Davos”. Organizatorzy Forum Ekonomicznego w tym roku nadali

sprawom III wieku, zwłaszcza gospodarce senioralnej,
szczególną rangę, dedykując jej osobny, całodniowy
cykl debat, co ważne, zlokalizowanych w największej
przestrzeni konferencyjnej „polskiego Davos” – Sali
Plenarnej Pijalni Głównej. Tu w panelach dyskusyjnych
może uczestniczyć nawet kilkaset osób. W ubiegłych
latach publiczność, która chciała posłuchać debat eksperckich dotyczących ekon omicznych konsekwencji
starzenia się społeczeństwa, nie mogła się pomieścić
w salach konferencyjnych.
Rokrocznie Forum III Wieku gromadzi ok. 200 uczestników z całego kraju. W pierwszych edycjach Forum

Wiesława Borczyk, prezes Ogólnopolskiej Federacji Uniwersytetów Trzeciego Wieku i Sądeckiego UTW, fot. Konrad Kaczmarek
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spotykali się przede wszystkim liderzy Uniwersytetów
Trzeciego Wieku, ale z roku na rok zwiększała się liczba
przedstawicieli organizacji pozarządowych działających
na rzecz osób starszych, gminnych i miejskich rad seniorów, tworzonych przez samorządy lokalne, Polskiego
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Polskiej Unii
Seniorów. Gośćmi każdego Forum III Wieku są naukowcy zajmujący się problematyką starości, eksperci-praktycy, samorządowcy, politycy, a także przedstawiciele
zagranicznych organizacji senioralnych. W tym roku
organizatorzy Forum zaprosili przedstawicieli Niemieckiej Federacji Organizacji Seniorskich BAGSO, Ukraińskiej Federacji Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz
rosyjskich organizacji pozarządowych.

Cele Forum III Wieku
– Naszym celem jest zwrócenie uwagi na wyzwania,
przed jakimi stoi Europa, a w szczególności Polska, oraz
mobilizowanie ośrodków rządowych, samorządowych,
niezależnych grup badawczo-naukowych, organizacji
pozarządowych, a także środowisk gospodarczych do wypracowywania rozwiązań systemowych w zakresie polityki społecznej wobec osób starszych – mówiła podczas
rozpoczęcia obrad Forum III Wieku mecenas Wiesława
Borczyk, inicjatorka i współorganizatorka tej imprezy.
– Polska jest najszybciej starzejącym się krajem europejskim. Obecnie w naszym kraju na 38,4 mln mieszkańców
ponad 9 mln osób to osoby w wieku 60+. Liczbę emerytów
powiększy wiele z ponad 300 tys. osób, które w październiku uzyskały uprawnienia emerytalne. Zróżnicowana
grupa wiekowa seniorów stanowi dla państwa, społeczeństwa i gospodarki szczególne wyzwanie.
Politycy zdają sobie sprawę z coraz wyraźniejszego
oddziaływania starzejącego się społeczeństwa na wiele dziedzin funkcjonowania państwa. Już pierwszego dnia Forum Ekonomicznego wicepremier Mateusz
Morawiecki przyznał, że demografia stała się jednym
z najważniejszych czynników ryzyka dla polskiej gospodarki. Zwiększającą się liczbę osób starszych odczuwa przede wszystkim system emerytalny, służba
zdrowia, rośnie popyt na kosztowne dla państwa usługi opiekuńcze. Jednak podczas Forum III Wieku eksperci wskazują najczęściej na inne oblicza tego zjawiska.
W krajach, które wcześniej niż Polska zmierzyły się ze
skutkami starzenia się populacji, już dekady temu zaczął się rozwijać system usług oraz produkcji dóbr na
potrzeby starszego klienta, jednocześnie wykorzystujący jego potencjał nabywczy. To tzw. silver economy
– srebrna gospodarka, gospodarka senioralna. Starzejące się społeczeństwo nie musi oznaczać zagrożenia
dla gospodarki. Senior zyskuje znaczenie jako klient
i konsument. Przed firmami przestawiającymi się na
odbiorcę – seniora otwiera się bardzo duży i przyszłościowy rynek.

Złoty biznes
Ramy dla działania przedsiębiorców powinno wyznaczyć państwo. Brak jego zaangażowania może bowiem
skutkować bezwzględnym wykorzystywaniem mniej zaradnych, a czasami wręcz bezradnych starszych klientów
przez nieuczciwe firmy. Podczas Forum III Wieku prezes
UOKiK, Marek Niechciał, przytaczał mnóstwo przykładów oszustw na klientach-seniorach, od niesławnej,
ale, niestety, wciąż skutecznej metody „na wnuczka” począwszy, do sprzedaży emerytom w pakiecie z innymi
usługami ubezpieczenia od utraty pracy skończywszy.
Zdaniem prezesa UOKiK powinien powstać ustawowy
zakaz sprzedaży niektórych produktów seniorom, który
chroniłby ich przed oszustami.
Należy dodać, że silver economy to nie tylko przestawienie produkcji i usług na rzecz seniorów, ale również
z udziałem seniorów. Gospodarka senioralna wykorzystuje bezcenne kwalifikacje i doświadczenie starszych
pracowników, których należy zatrzymać na rynku pracy możliwie najdłużej. Niestety, ustawa obniżająca wiek
emerytalny, która weszła w życie w październiku 2017
r. wydaje się przeczyć tym sprawdzonym rozwiązaniom.
Generalnie srebrna gospodarka przez ekonomistów jest
postrzegana jako złoty biznes. Najodważniejsi uczestnicy debat Forum III Wieku proponowali zmienić jej nazwę ze srebrnej na złotą. Podkreślali, że senior to bardzo
przewidywalny konsument o stabilnych dochodach, marzenie każdego producenta.
Jak powinna wyglądać srebrna gospodarka w praktyce
mówiła Marzena Rudnicka, prezes Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej. Wprowadzenie do obrotu
każdego produktu, każdej usługi dla seniorów powinno być poprzedzone badaniem potrzeb osób starszych.
A te potrzeby są coraz większe. Dotyczą nie tylko usług
opiekuńczych, ale i edukacyjnych, turystycznych, rehabilitacyjnych i związanych z szeroko pojętym zdrowiem. Otwiera się ogromne pole do działania nowych
technologii na potrzeby osób starszych (telemedycyna,
teleopieka). Niemal niezagospodarowanym rynkiem
pozostają mieszkania dla seniorów, które muszą być tak
zlokalizowane i urządzone, aby – mimo niesprawności
pojawiających się z wiekiem – pozwoliły na samodzielne funkcjonowanie nie do końca sprawnemu seniorowi.
Zmniejszający się tzw. potencjał opiekuńczy (mniejsza
liczba bardzo zajętych, a często pracujących za granicą
dzieci) sprawia, że zniedołężniałymi seniorami w Polsce
nie będzie się miał kto opiekować.
Ochrona niesamodzielnych
To ta grupa osób starszych zostanie w najbliższym czasie otoczona szczególną troską instytucji państwowych.
Różne formy opieki nad osobami niesamodzielnymi
zostały zapisane w dokumentach strategicznych, które
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zaanonsowano uczestnikom Forum III Wieku ustami
przedstawicieli rządu, parlamentu oraz instytucji centralnych. Kierunki zmian w polityce społeczno-gospodarczej Polski, uwzględniające zmiany demograficzne,
przedstawiły m.in.: Elżbieta Bojanowska – podsekretarz
stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Józefa Szczurek-Żelazko – sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, prof. Józefina Hrynkiewicz – przewodnicząca Rady ds. Polityki Senioralnej przy ministrze
rodziny, posłanka, Małgorzata Zwiercan – przewodnicząca Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej. W debatach
rząd reprezentował również Wojciech Kaczmarczyk –
dyrektor Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego
(Kancelaria Prezesa Rady Ministrów), a głos zabierali
m.in. wiceprezes GUS, prezes UOKiK, prezes Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej, przedstawiciele
Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Pacjenta, Polskiej Unii Seniorów, władze regionu.
Uczestnicy debat reprezentujący rząd i parlament
zdawkowo wspomnieli o głośnym w mediach programie 500+ dla seniorów. Jest on w trakcie przygotowywania. Zapowiedzieli natomiast nowy dokument strategiczny pn. „Polityka społeczna wobec osób starszych
2030. Bezpieczeństwo. Solidarność. Uczestnictwo”.
Przygotowywana jest nowelizacja ustawy o osobach
starszych, nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym (wymuszająca na samorządach tworzenie rad
seniorów, jeśli pojawi się taka inicjatywa mieszkańców), trwają prace nad ustawą o Narodowym Centrum
Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego oraz o Krajowym Korpusie Solidarności (porządkująca działalność społeczną i wolontariat). Przygotowywane dokumenty strategiczne kładą nacisk na zabezpieczenie
potrzeb osób niesamodzielnych, najstarszych. Słabo
wybrzmiało zainteresowanie decydentów wspomaganiem aktywności fizycznej, edukacyjnej i społecznej
seniorów. A to najlepsza profilaktyka ograniczająca
skalę niesamodzielności i zależności od osób trzecich
w podeszłym wieku. Dlatego uczestnicy Forum III Wieku zwrócili się do odpowiednich ministerstw o udział
przedstawicieli tego gremium w konsultacjach społecznych nad przygotowywanymi dokumentami.
Osiągnięcia Forum III Wieku
Organizowane od 9 lat w ramach Forum III Wieku spotkania aktywnych środowisk seniorskich z przedstawicielami rządu, parlamentu, naukowcami i ekspertami
– praktykami przyczyniły się do powstania i wdrożenia wielu projektów społecznych, ekonomicznych i infrastrukturalnych, które służą zarówno seniorom, jak
i innym grupom społecznym. Powstały tak ważne dokumenty, jak np. „Założenia długofalowej polityki senioralnej w Polsce na lata 2014-2020”, ustawa o osobach
starszych, nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym,

dająca możliwość tworzenia gminnych rad seniorów,
nowelizacja ustawy o rentach i emeryturach. Samorządy wojewódzkie, powiatowe i gminne tworzą strategie,
plany i programy działania ukierunkowane na rosnącą
liczbę starszych mieszkańców.
Uczestnicy 9. Forum III Wieku przygotowali kilka stanowisk, skierowanych do konkretnych ministrów. Zwrócili się m.in. do ministra nauki i szkolnictwa wyższego
Jarosława Gowina o włączenie problematyki edukacji
seniorów do programu Narodowego Kongresu Nauki
Polskiej, odbywającego się w dniach 19-20 września
br. w Krakowie, przypominając wypowiedziane w ub.r.,
podczas 8. Forum III Wieku, słowa: „Nauka powinna służyć każdemu z nas, powinna służyć społeczeństwu. Chcemy, żeby naukowcy wyszli z murów uczelni”.
Środowiska akademickie mają niezwykle ważną rolę
do wypełnienia w kształtowaniu polityki senioralnej
w Polsce.
Realizacją tego słusznego postulatu miał być ogłoszony podczas poprzedniego Forum III Wieku - przez
ministra Jarosława Gowina pilotażowy program
wspierający Uniwersytety Trzeciego Wieku. Został on
entuzjastycznie przyjęty przez środowisko UTW, które
obecnie skupia już 615 UTW i ok. 200 tys. słuchaczy.
Po roku to samo środowisko w kuluarach 9. Forum III
Wieku dzieliło się wielkim rozczarowaniem. Konkurs
miał niejasny regulamin, nietransparentne kryteria,
nieprzejrzysty system oceniania. Wiele do życzenia pozostawiało ogłoszenie wyników konkursu. Brakowało
uzasadnień wyboru zwycięskich projektów oraz punktacji. Mamy nadzieję, że zapowiedziana przez ministra
nauki i szkolnictwa wyższego II edycja konkursu zmieni jego opinie w środowiskach Uniwersytetów Trzeciego Wieku.
Uczestnicy Forum III Wieku – przedstawiciele najaktywniejszej grupy polskich seniorów - zadeklarowali
chęć włączenia się w przygotowywanie programów rozwiązujących problemy różnych grup polskich seniorów,
kształtujących politykę senioralną w Polsce. W stanowiskach przesłanych do ministerstw i instytucji centralnych podkreślali, że polityka wobec osób starszych
powinna być tworzona przy udziale samych zainteresowanych. Nic o nas bez nas.

Stanowiska IX Forum III Wieku dostępne na stronie:
http://www.forumtrzeciegowieku.pl/index.php?option
=com_k2&view=item&id=1671:stanowiska-ix-forum-iii-wieku&Itemid=191
Videorelacja z Forum III Wieku Nowy Sącz – Krynica-Zdrój 2017:
https://www.youtube.com/watch?v=NHGfUOAgthM
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Niemieccy seniorzy
Rozmowa z dr Renate Heinisch, gościem specjalnym IX Forum III Wieku
Jest Pani członkinią Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego. Co jest przedmiotem waszych
prac?
Komitet nie jest ciałem politycznym, lecz organem doradczym i opiniotwórczym Unii Europejskiej. Należą do
niego przedstawiciele pracodawców, związków zawodowych, organizacji pozarządowych wszystkich krajów Unii. Tu sytuuje się BAGSO zrzeszające organizacje
niemieckie, które reprezentują interesy osób starszych.
Doradzamy UE w kwestiach polityki gospodarczej i społecznej. Staramy się wypracować wspólne stanowisko
dla różnych grup.
Jakimi problemami zajmują się niemieckie organizacje seniorów?

W BAGSO zrzeszonych jest ponad 110 takich organizacji – nasz głos jest bardzo silny. Jeśli ministerstwa mają
problem, to zwracają się do nas, o opinię. BAGSO opracowuje swoje stanowiska i przekazuje do poszczególnych resortów. Jest pośrednikiem pomiędzy seniorami
a rządem, opiniuje rządowe projekty. Dodatkowo, przy
ministerstwach są usytuowani jego przedstawiciele. W czasie kampanii wyborczej BAGSO przedstawia
wszystkim partiom konkretne zadania do zrealizowania
przez kolejny rząd, jaki powstanie po wyborach. Rząd
corocznie przedstawia sprawozdanie z opisem realizacji
zadań dotyczących osób starszych, które mają sprawić,
by „seniorzy nie siedzieli za piecem”. Głównym celem organizacji jest podniesienie lub zachowanie jakości życia
seniorów, których w RFN jest 13 milionów. Szczególną
wagę przykłada się do opieki zdrowotnej, zwłaszcza na
obszarach wiejskich, dostosowania innowacji technologicznych do możliwości osób starszych, projektowania
miast i mieszkań z myślą o zapobieganiu powstawania
barier architektonicznych.
Jak duży jest wolontariat w tej grupie wiekowej?

ba młodym zastąpić dziadków i równocześnie pokazać,
że starość jest zwykłym etapem życia, który czeka każdego, trzeba pokazywać pozytywny jej obraz. Są programy
współpracy z rodzicami, przygotowujące ich do kontaktów z dziećmi, programy muzyczne: wnuki i dziadkowie.
Jest duża liczba organizacji przy kościołach, a ostatnio
w związku z napływem uchodźców z małymi dziećmi,
zaszła konieczność pomocy przy nauczaniu w szkołach
języka niemieckiego – w to także angażują się seniorzy.

Niemieccy seniorzy bardzo się angażują w działalność
społeczną, masowo biorą udział w wolontariacie, niekiedy wkładając w tę formę działania także własne pieniądze. Jest program międzypokoleniowego kształcenia
– seniorzy idą do przedszkoli, szkół, kościołów, starają się
przekazać młodszym swoje doświadczenie, propagować
zdrowy styl życia. Znikły rodziny wielopokoleniowe, trze-

W 80% taka opieka jest w domach, ale nie w rodzinach.
Zmiana modelu rodziny spowodowała, że takimi osobami zajmują się opiekunki, często z Polski. W Europie
dyskutuje się i szuka takich rozwiązań, aby Polacy nie
musieli masowo szukać pracy na Zachodzie - wyjściem
byłoby podniesienie płac. Niemcy mają „Ustawę Pielęgnacyjną”, która zapewnia jednakową, na bardzo wyso-

Dr Renate Heinisch, niemiecka polityk i farmaceutka, posłanka do
Europarlamentu IV kadencji. Od 2001 r. jest stałą przedstawicielką
BAGSO – Niemieckiej Organizacji Seniorów w Brukseli. W 2002
r. powołana została do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, organu doradczego i opiniodawczego Unii Europejskiej.

Jak wygląda opieka nad osobami niesamodzielnymi?
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kim poziomie opiekę dla seniorów. W Europie prawo
opiekuńcze jest zróżnicowane. Niestety, nie wszystkie
kraje mogą sobie pozwolić na model niemiecki – barierę
stanowią finanse.

Niemieccy seniorzy mają bardzo bogatą ofertę zajęć,
które pozwalają im zachować sprawność fizyczną
i intelektualną. Czy są pośród nich Uniwersytety III
Wieku?
Rzeczywiście, mamy bardzo dużo możliwości. Pozwala
to zachować dobrą kondycję fizyczną jak i sprawność
umysłową. Jednak nie ma u nas czegoś takiego jak UTW,
z którymi zetknęłam się w Polsce i jestem pod ich dużym wrażeniem. Kształcenie seniorów odbywa się na

Uniwersytetach, programy przygotowują profesorowie
akademiccy, metody nauczania są dostosowane do możliwości osób starszych. Problemem jest często komunikacja, gdy Uniwersytet jest zbyt oddalony. Są zatem
tworzone Wyższe Szkoły dla Społeczeństwa – centra
szkoleniowe organizujące różne kursy: szycia, językowe
itp. Kładziemy duży nacisk na rozwijanie swoich zainteresowań, kształcenie, uczestnictwo w życiu społecznym,
dialog z młodym pokoleniem.
Dziękujemy za rozmowę.

Rozmawiały: Barbara Gieroń,
Maria Halina Starzyk
z Sądeckiego UTW

STANOWISKO IX FORUM III WIEKU

Konferencji w ramach XXVII Forum Ekonomicznego
w Krynicy-Zdroju i Nowym Sączu
z dnia 8 września 2017 r.
w sprawie nawiązania współpracy
z Niemiecką Federacją Organizacji Senioralnych BAGSO
Uczestnicy Forum III Wieku – liderzy Uniwersytetów Trzeciego Wieku, przedstawiciele Gminnych Rad Seniorów oraz organizacji pozarządowych działających na rzecz osób starszych w Polsce – deklarują wolę nawiązania współpracy z Niemiecką Federacją Organizacji Senioralnych
BAGSO.
Polska jest najszybciej starzejącym się krajem europejskim. W dobie postępujących zmian demograficznych uważamy za celowe podejmowanie wszelkich działań dla tworzenia warunków
godnego, bezpiecznego, zdrowego i aktywnego starzenia się, kształtowania pozytywnego postrzegania starości w społeczeństwie oraz wzmacniania więzi międzypokoleniowych.

Współpraca międzynarodowa i wymiana doświadczeń pozwoli na wzbogacenie treści, form i
metod działania w zmaganiu się z wyzwaniem, jakim jest starzenie się społeczeństwa w naszych
krajach. Niemiecka organizacja BAGSO zrzeszająca różnorodne organizacje skupiające seniorów
oraz działające na ich rzecz ma ogromne doświadczenia w zakresie reprezentowania niemieckich seniorów wobec władz szczebla krajowego oraz kreowania polityki senioralnej.
Uczestnicy Forum III Wieku wskazują Ogólnopolską Federację Stowarzyszeń Uniwersytetów
Trzeciego Wieku jako organizację do kontaktów z BAGSO.
W imieniu
organizatorów i uczestników Forum III Wieku
Wiesława Borczyk
Prezes Zarządu Sądeckiego UTW
i Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW
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KULTURA W UTW

Teatralny debiut Studentów
Świętochłowickiego UTW

„Chłopcy” Stanisława Grochowiaka
Opracowanie: Weronika Grychtoł, artykuł pochodzi ze strony: www.swietochlowice.naszemiasto.pl
We wtorkowy wieczór (30 maja br.) na scenie CKŚ „Zgoda” w Świętochłowicach stanęli studenci Uniwersytetu
Trzeciego Wieku. Na zakończenie roku akademickiego
wystawili „Chłopców” Grochowiaka. Patronat emocjonalno-artystyczny nad wydarzeniem objął Teatr im. Stanisława Witkacego w Zakopanem.
Spektakl rozpoczął się o godz. 19.00. Na widowni znaleźli się mieszkańcy, pozostali słuchacze Uniwersytetu
oraz znajomi, rodzina i przyjaciele dojrzałych aktorów.
Tytułowi chłopcy to panowie zamknięci w domu spokojnej starości, za wszelką cenę próbujący zachować niezależność: Kalmita (Jerzy Kryczka), Jo-Jo (Bernard Kurpas),
Smarkul – bo ma tylko 66 lat (Stefan Czerny), Pożarski
(Jan Nagel) i profesor Perlec (Stanisław Rybiński). Towarzyszy im hrabina De Profundis (Teresa Adamus).

Niesforni podopieczni lubią sobie potajemnie potańczyć, popisać po ścianach toalety, wychylić „gromnicę”
(czyli pół litra) i ponarzekać na opiekujące się nimi zakonnice. Jedną z nich jest dystyngowana siostra Maria
(w tej roli prezes świętochłowickiego UTW – Krystyna
Rawska), próbująca rządzić silną ręką, oraz siostra przełożona (Jadwiga Kłoska).
W rocznicę ślubu Kalmitę odwiedza jego dużo młodsza
żona, aktoreczka Narcyza. Tutaj reżyser i scenograf –
Andrzej Bienias z zakopiańskiego teatru – pokusił się
o ciekawe rozwiązanie. Postać Narcyzy grały równolegle cztery słuchaczki UTW: Jadwiga Denysiewicz, Zofia
Drużdż, Teresa Gajsler i Wiesława Kącka. Taka multiplikacja Kalmitowej podkreśliła jak bardzo kobieta osaczyła biednego Józefka. Ten żony już dawno nie kocha,

Spektakl „Chłopcy” Stanisława Grochowiaka, fot. Archiwum UTW w Świętochłowicach
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ale nie protestuje, kiedy kobieta zabiera go... do domu.
Ku swojemu zaskoczeniu nie jest „na wolności” szczęśliwy. Wraca do swoich kompanów, do „pełnego życia, nie
przepełnionego konsumpcjonizmem i małymi, plastikowymi pragnieniami”.
To było wspaniałe przedstawienie, zabawne i pouczające. Przyczyniła się do tego sumienna, dwumiesięczna

praca studentów, starania reżysera jak i dopracowane
kostiumy.
Spektakl zakończył się burzą braw i ogromnym sukcesem świętochłowickich aktorów, którzy we wrześniu
wystąpią ze swoim spektaklem na prawdziwych deskach zakopiańskiego teatru.

KULTURA W UTW

Recepta na życie

Krystyna Rawska, Prezes Świętochłowickiego UTW, pomysłodawczyni przedsięwzięcia, aktorka-amatorka, animatorka wielu inicjatyw kulturalnych i sportowych

„Czy to zamiar realizacji młodzieńczych marzeń o aktorstwie, czy też tylko trochę „zwariowany” i zarazem
odważny pomysł będący kolejnym wyzwaniem, dostarczającym nowych doświadczeń?
Niektórzy z nas wątpili w powodzenie tego przedsięwzięcia, a jednak godziny mozolnych prób pod okiem
fachowca – Andrzeja Bieniasa (z Teatru „Witkacego”
w Zakopanem) oraz zapał i determinacja uczestników
projektu dały pożądany, zaskakująco dobry efekt.
„Chłopcy” Stanisława Grochowiaka to opowieść o miłości, miłości do życia. Życia pełnego, a nie rozumianego

jak dzisiaj, od jednego punktu do drugiego. Nie przepełnionego konsumpcjonizmem i małymi plastikowymi
pragnieniami. Bohaterowie dramatu to ludzie pragnący
wyskoczyć poza nawias, nie zgadzający się ze stereotypami, że coś zostało im przypisane i nie ma od tego
odstępstwa. To historia pełna humoru, przesiąkniętego
gorzkim przeświadczeniem, że wszystko za nas zostało
postanowione. …A przecież jestem. A przecież wystarczy spytać czego pragnę...
Uniwersytet Trzeciego Wieku jest właśnie taką enklawą
pośród świata z gotową receptą na życie. To chęć poznawania, która z wiekiem zwykle zanika, w tym miejscu
jednak nigdy nie ginie.
„Nie dać się zaszufladkować” – to motto powinno przyświecać dziś każdej istocie, która waży się nazywać
człowiekiem. Droga, którą wspólnie dążymy już jest sukcesem, a co nas czeka na mecie? Tego nie wie nikt. A niewiedza i brak strachu przed przyznaniem się do niej, to
najpotężniejsza oznaka młodości.
Spektakl wystawialiśmy w rodzinnych Świętochłowicach 3 razy, a potem odbyliśmy „tourne” na zaproszenie
UTW w Kędzierzynie-Koźlu, Chorzowie, Katowicach,
Kłaju, Pszczynie i w Lesznie. Teraz przed nami wyjazd
do Zakopanego.”

Uniwersytet Trzeciego Wieku
w Świętochłowicach
ul. Bytomska 40 (bud. OSiR Skałka)
41-605 Świętochłowice
e-mail: utw.swce@wp.pl
tel. +48 601 066 899, +48 601 885 597
+48 608 565 197, +48 694 800 163
www.utw-swietochlowice.pl
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KULTURA W UTW

Premiera „Chłopców”
w Świętochłowicach
Rozmowa z reżyserem i scenografem Andrzejem Bieniasem z zakopiańskiego Teatru im. Stanisława Witkacego
Przed chwilą zakończył się premierowy spektakl
„Chłopcy” Grochowiaka, przygotowany przez Studentów Świętochłowickiego UTW, jakie są Pana
odczucia?
Jako reżyser byłem zbyt zdenerwowany żeby siedzieć
na widowni, ja wolałem być z nimi z tyłu i oddawać im
swoją energię, gdyby ewentualnie coś jeszcze się stało
czuwać nad tym, natomiast zawsze najlepszą odpowiedzią jest reakcja widowni, wiadomo, też że byli przyjaciele, jeszcze przed spektaklem poprosiłem żeby byli
wyrozumiali bo to nie są zawodowi aktorzy ale amatorzy w tym najlepszym rozumieniu tego słowa; amator
czyli wielbiciel, tj. coś pięknego, coś co mi zostanie naprawdę na długo.
Jak się układała Wasza współpraca , jak się współpracuje z tymi aktorami trzeciego wieku?

Powiem Pani, że gdyby większość ludzi miało takie zaangażowanie , młodych tego pierwszego wieku, a może
nawet i drugiego, to by inaczej świat wyglądał, bo tutaj,
tak jak wspomniałem w przedmowie przed spektaklem
ta chęć już była, bo oni podjęli kolejną próbę zdobywania czegoś w swoim życiu, więc to już było, a chęć jest
najważniejsza; bez chęci nic się nie stworzy, można mieć
wielki talent i największy talent można zaprzepaścić,
a czasami właśnie ta chęć i brak strachu przed niewiadomym, bo to jest najważniejsze, bo człowiek nie wie
co się z nim stanie, ale oni mi zawierzyli. Nie wiem dlaczego to zrobili ale jestem im za to bardzo wdzięczny;
ja tylko im pokazałem pewne kierunki, drogę. Robiliśmy
warsztaty ruchowe, głosowe, bawiliśmy się, ja nie spodziewałem się, że w ludziach w trzecim wieku jest tyle
siły, że pełzają po podłodze, skaczą, tupią zachowują się
po prostu jak rozkapryszone dzieci, to jest wprost coś
niesamowitego…
A czy wśród tych aktorów odnalazł Pan jakieś sceniczne talenty, perełki?

Tak, ich było około piętnastu, dokładnie piętnastu,
wszyscy, ja nie lubię czegoś takiego, że to była świetna

Premierowy spektakl „Chłopcy” Stanisława Grochowiaka
w Świętochłowicach, fot. Archiwum UTW w Świętochłowicach

rola, bo to uczy samolubstwa i egoizmu, co w teatrze
się nigdy nie sprawdza; w teatrze idzie czasem na spektakl i mówi się świetna rola, świetna rola, a spektakl…?
no nie, więc ja ich zawsze zarażam do tego, żeby jedno
na drugie mogło liczyć, żeby razem tworzyli ten świat,
żeby się słuchali, nie gadali i dlatego każdy z tych piętnastu to zrobił, więc jednej osoby nie da się tutaj wyróżnić, absolutnie.
Myśli pan, że ten spektakl był pierwszym ale nie Waszym ostatnim?
Na pewno nie był ostatnim, już to sobie obiecaliśmy.

Rozmawiała red. Sonia Kwaśny
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Wspomnienie o Władysławie
Marii Francuz
Opracowanie: Małgorzata Rakoczy, Barbara Kwiatkowska, Anna Cygan z UTW przy Politechnice Krakowskiej

dr inż. Władysława Maria Francuz,
fot. Jan Zych/Archiwum UTW przy PK

W Krakowie, 3 sierpnia br. w wieku 73 lat zmarła dr
inż. Władysława Maria Francuz, wieloletnia dyrektor Centrum Pedagogiki i Psychologii Politechniki
Krakowskiej, koordynatorka Uniwersytetu Trzeciego
Wieku przy Politechnice Krakowskiej, profesor oświaty, aktywna działaczka w zespołach Komisji Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk, założycielka
i wieloletnia kierownik Zespołu Pieśni i Tańca „Małe

Słowianki”, instruktorka ZHP, Kawaler Orderu Uśmiechu, laureatka wielu nagród i odznaczeń.
Pracowała na Politechnice Krakowskiej przez 26 lat jako
adiunkt, a z Uczelnią związana była od 1962 roku, kiedy
to rozpoczęła studia na Wydziale Budownictwa Lądowego. Przez 25 lat kierowała Centrum Pedagogiki i Psychologii PK (7 kadencji) i w ramach swojej działalności
wdrażała oraz doskonaliła koncepcje humanizacji studiów technicznych. Będąc nauczycielem akademickim
PK otrzymywała najwyższe oceny we wszystkich obszarach – naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym.
Kierując Centrum Pedagogiki i Psychologii uruchomiła Punkt Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej dla
studentów i słuchaczy UTW oraz w ramach programu
rozwoju osobistego dla pracowników PK. Na podkreślenie zasługuje fakt wyjątkowej troski Władysławy
Marii Francuz o rozwój naukowy i zawodowy swoich
współpracowników. Gorąco wspierała również działalność artystyczną na uczelni, pod jej skrzydłami funkcjonowały: Akademicki Chóru PK „Cantata” (przez 18
lat) i Krakowska Orkiestra Staromiejska (7 lat).
W październiku 2010 r. z inicjatywy JM Rektora PK
prof. dr hab. inż. Kazimierza Furtaka podjęła się utworzenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku Politechniki Krakowskiej. Koordynowała corocznie działalnością niemal 300-osobowej grupy seniorów. Stworzyła bardzo
dobry program, który skutecznie był realizowany we
współpracy ze słuchaczami UTW.
Miała wyjątkowy dar zjednywania sobie ludzi, zdobyła
wielkie uznanie środowiska seniorów i została wybrana do grona Rady Krakowskich Seniorów.
Władysława Maria Francuz była wyjątkową, niezwykle
ciepłą osobą, urodzonym menadżerem i człowiekiem,
dla którego nie było rzeczy niemożliwych. Jej nieustanne zaangażowanie w pracę oraz podejmowane inicjatywy stanowiły nieoceniony wkład w funkcjonowanie
UTW, Centrum, Uczelni, miasta i ogólnopolskiego środowiska pedagogicznego. Inspirowała ludzi do działania i motywowała do ciągłego rozwoju. Każdego studenta, słuchacza UTW, seniora, czy współpracownika
traktowała indywidualnie, zawsze gotowa do pomocy
– taką Ją zapamiętamy.
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ABC FINANSÓW SENIORA
– w pytaniach i odpowiedziach
Opracowanie: Daniel Jachimowicz, Wojciech Nalepa

Co to jest kredyt konsolidacyjny?
Kredyt konsolidacyjny to taki rodzaj kredytu, którego istotą jest połączenie kilku mniejszych długów
w jedno zobowiązanie o ujednoliconych warunkach
spłaty. Zabieg taki stosuje się w celu zmniejszenia
łącznej wysokości comiesięcznych należności ratalnych, przy jednoczesnym jednak wydłużeniu okresu spłaty. Podkreślić należy, iż w całościowym rozliczeniu tego typu rozwiązanie finansowe będzie co
do zasady droższe dla potencjalnego kredytobiorcy,
aniżeli spłata pierwotnych (łączonych) kredytów.

Konsolidację można przeprowadzić zasadniczo
w stosunku do wszystkich rodzajów zobowiązań
(bankowych i niebankowych). Z tego punktu widzenia nie ma również znaczenia forma kredytu
(z karty debetowej, karty kredytowej, gotówkowy,

bezgotówkowy), czy też jego cel (konsumpcyjny, samochodowy, mieszkaniowy itp.).

WAŻNE!

Należy pamiętać, iż kredyty konsolidacyjne są zobowiązaniami długoterminowymi – często termin ich spłaty wynosi
10 i więcej lat.
Z kredytów konsolidacyjnych należy korzystać
świadomie – niezbędna jest dokładna analiza prawna i ekonomiczna oferowanego produktu finansowego. Rozwiązania te niosą bowiem dla klienta
zarówno korzyści, jak i pewne ryzyka, które każdy
zainteresowany powinien znać i je rozumieć.

PUNKT INFORMACYJNO-DORADCZY
„BEZPIECZNE FINANSE SENIORA”

Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku
indywidualne, BEZPŁATNE konsultacje dla seniorów z zakresu
racjonalnego i bezpiecznego zarządzania sferą finansów osobistych

801 002 170

(bezpłatna dla połączeń z telefonów stacjonarnych)
czynna od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 15:00
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KORZYŚCI

RYZYKA

związane z kredytem
konsolidacyjnym:

związane z kredytem
konsolidacyjnym:

−− Zmniejszenie comiesięcznego obciążenia finansowego związanego z obsługą (spłatą) rat kredytowych –
odciążenie domowego budżetu.
−− Poprawa sytuacji materialnej kredytobiorcy w danym momencie – zwiększa się szansa, aby dłużnik
nie popadł w zwłokę w spłacie swoich zobowiązań,
czy też w pętlę kredytową.
−− W sprawie spłaty należności, negocjacji oraz w innych kwestiach dotyczących zawartej umowy kredytobiorca kontaktuje się wyłącznie z jedną instytucją
finansową.
−− Ujednolicenie zasad spłaty kredytu – jedna umowa
zamiast kilku, które najczęściej znacząco się od siebie różnią.
−− Niższe oprocentowanie nominalne – nie stanowi to
jednak zasady, warto podjąć w tym zakresie negocjacje.
−− Uproszczenie obsługi naszych zobowiązań – redukcja wykonywanej liczby comiesięcznych płatności
(zamiast kilku przelewów do różnych instytucji, realizowany jest jeden).

−− Wydłużenie okresu spłaty – obniżenie wysokości comiesięcznej łącznej raty nie jest co do zasady efektem zmniejszonego oprocentowania nominalnego,
ale rozłożenia harmonogramu płatności na dłuższy
okres, niż wynikający z pierwotnych zobowiązań.
Zmniejszenie raty jest jedną z największych pokus
związanych z tego typu kredytem – należy jednak
szczegółowo policzyć dodatkowe koszty i porównać
oferty z kilku podmiotów.
−− Dodatkowe koszty – podobnie jak w przypadku klasycznych kredytów, tak i przy zobowiązaniach konsolidacyjnych instytucje finansowe mogą pobierać
prowizję za udzielenie nowego kredytu/pożyczki i/
lub inne dodatkowe opłaty, które podnoszą całościowy koszt takiego produktu finansowego.
−− Wymóg dodatkowych zabezpieczeń – warunkiem
udzielenia kredytu konsolidacyjnego zazwyczaj będzie zabezpieczenie spłaty poprzez udzielenie poręczenia lub ustanowienie hipoteki na nieruchomości
kredytobiorcy/pożyczkobiorcy. W przypadku poręczenia największym problemem może być znalezienie osób, które spełniają warunki stawiane przez
bank i jednocześnie wyrażą zgodę na poręczenie. Natomiast w przypadku zabezpieczenia hipotecznego
dojdą kolejne koszty związane z wyceną nieruchomości, notariusza oraz wpisu do hipoteki. Niebagatelne
znaczenie ma również fakt, iż w sytuacji pogłębienia
się kłopotów finansowych uniemożliwiających spłatę, hipoteka pozwala bankowi na swoistą, uproszczoną ścieżkę dochodzenia swoich należności z obciążonej nieruchomości (w konsekwencji może to
doprowadzić do sprzedaży naszej nieruchomości).

Warto pamiętać, iż starania o uzyskanie kredytu
konsolidacyjnego powinny być podjęte jeszcze
wtedy, gdy zobowiązania regulowane są terminowo, ale jednocześnie przewiduje się możliwe
problemy w tym zakresie w przyszłości. Gdy
zobowiązania regulowane są już nieterminowo
albo wcale – szanse na uzyskanie kredytu konsolidacyjnego maleją.
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Wykład pn. „Seniorze nie daj się oszukać! Wybrane zagadnienia prawa konsumenckiego” w UTW w Gliwicach, fot. Archiwum OFSU

Ogólnopolska Kampania
Informacyjno-Edukacyjna
„Senior Znaczy Szacunek”
Opracowanie: Daniel Jachimowicz, Wojciech Nalepa

W okresie od października do grudnia br. w ramach Kampanii Informacyjno-Edukacyjnej „Senior Znaczy Szacunek” eksperci Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku przeprowadzili 18 wykładów pn.
„Seniorze nie daj się oszukać – wybrane zagadnienia prawa konsumenckiego”.
W wykładach łącznie uczestniczyło ponad 1600 słuchaczy uniwersytetów trzeciego wieku oraz przedstawicieli
innych organizacji senioralnych, gminnych rad seniorów,
a także reprezentanci władz samorządowych. Spotkania
odbyły się m.in. w Głuchołazach, Gliwicach, Rudzie Ślą-

skiej, Bytomiu, Przemkowie, Tarnowie, Opolu, Katowicach, Łazach, Andrychowie, Nowym Targu, Mogilanach,
Nowym Sączu, Zawierciu, Tychach, Nysie, Kędzierzynie
Koźlu, Częstochowie. Zaplanowano jeszcze co najmniej
5 tego typu wydarzeń.
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W ramach wykładu poruszana jest problematyka dotycząca w szczególności:
a) umów zawieranych na pokazach sprzedażowych;
b) umów zawieranych w drodze akwizycji;
c) przykładów oraz najczęściej stosownych metod wyłudzania pieniędzy od seniorów.
Zajęcia mają na celu kształtowanie pożądanych, bezpiecznych zachowań seniorów w sferze zawierania
umów oraz dysponowania oszczędnościami, co należy uznać za szczególnie ważne w kontekście licznych,
nieuczciwych praktyk spotykanych w tym zakresie.
W ramach dotychczas przeprowadzonych wykładów
szczególnym zainteresowaniem słuchaczy UTW cieszyły się zagadnienia dotyczące umów zawieranych na
pokazach sprzedażowych. Warto zatem przypomnieć
kilka zasad, których należy w przedmiotowym zakresie przestrzegać.
Umowa zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa (takimi
umowami są najczęściej umowy podpisywane na pokazach), to umowa z konsumentem zawarta:
a) przy jednoczesnej fizycznej obecności stron w miejscu, które nie jest lokalem przedsiębiorstwa danego
przedsiębiorcy,
b) w wyniku przyjęcia oferty złożonej przez konsumenta w okolicznościach, o których mowa w lit. a),
c) w lokalu przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy
lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość bezpośrednio po tym, jak nawiązano indywidualny i osobisty kontakt z konsumentem w miejscu, które nie jest lokalem przedsiębiorstwa danego
przedsiębiorcy, przy jednoczesnej fizycznej obecności stron,
d) podczas wycieczki zorganizowanej przez przedsiębiorcę, której celem lub skutkiem jest promocja oraz
zawieranie umów z konsumentami.
Lokal przedsiębiorstwa natomiast ustawodawca definiuje jako:
a) miejsce prowadzenia działalności będące nieruchomością albo częścią nieruchomości, w którym przedsiębiorca prowadzi działalność na stałe,
b) miejsce prowadzenia działalności będące rzeczą ruchomą, w którym przedsiębiorca prowadzi działalność zwyczajowo albo na stałe.

Jeśli zatem zawieramy umowę kupna określonego towaru podczas pokazu organizowanego np. w restauracji
lub hotelu, to będzie to tzw. umowa zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa.

O czym należy PAMIĘTAĆ w kontekście pokazów sprzedażowych:
a) Masz zaproszenie na pokaz – najlepiej nie idź!
b) Musisz na pokazie coś podpisać (lista obecności, protokół, umowę) – ZACHOWAJ SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚĆ! Najlepiej nic nie podpisuj.
c) Jeśli jednak zdecydujesz się na podpisanie jakichś
dokumentów – PRZECZYTAJ JE UWAŻNIE. Nie wierz
w słowne zapewnienia sprzedawców co do treści
podpisywanych dokumentów, zawsze dokładnie je
zweryfikuj!
d) Pamiętaj, że na manipulację marketingową podatny
jest prawie każdy!
e) Jeśli nie skorzystałeś z ww. rad i podpisałeś niekorzystną umowę pozostaje Ci jeszcze możliwość skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od umowy!
Termin do odstąpienia wynosi 14 dni od chwili jej zawarcia! Odstąpienie od umowy nic nie kosztuje i nie
wiąże się z żadnymi karami dla konsumenta.

PAMIĘTAJ!
Osoby potrzebujące doradztwa prawnego mogą korzystać z OGÓLNOPOLSKIEGO SYSTEMU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ. System ten działa
w każdym powiecie. Wykaz punktów
udzielających wsparcia znajduje się
na stronie:
https://darmowapomocprawna.
ms.gov.pl/pl/nieodplatna-pomoc-prawna/mapa-punktow-pomocy/
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OGÓLNOPOLSKIE CENTRUM
WSPARCIA GMINNYCH
RAD SENIORÓW

prowadzone przez
Fundację Europejski Instytut Rozwoju Obywatelskiego
ul. Jagiellońska 18, 33-300 Nowy Sącz
tel. 18 443 57 08
fundacja@eiro.pl, federacjautw@interia.eu

OFERUJEMY:
1) bezpłatne poradnictwo dla istniejących
gminnych rad seniorów (GRS);
2) bezpłatne poradnictwo dla osób
zamierzających zainicjować powstanie GRS.
Zainteresowanych uzyskaniem wsparcia doradczego
prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy:
tel. 18 443 57 08, fundacja@eiro.pl, federacjautw@interia.eu
Zapraszamy!
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Regulamin V Ogólnopolskiej
Zimowej Senioriady na Podhalu
Rabka-Zdrój, 26-27 lutego 2018 r.
I. Cel Zawodów
Celem Senioriady jest integracja studentów UTW, wymiana doświadczeń, sportowa rywalizacja oparta na
zasadach „fair play”, wspieranie aktywnego trybu życia
seniorów oraz promocja naszego regionu.

II. Miejsce

Obiekty sportowe, rekreacyjne, kulturalne na terenie
miasta i gminy Rabki-Zdroju: Wyciąg narciarski „U Żura”.
Biuro Organizacyjne: Muszla Koncertowa.

III. Uczestnicy

W V Ogólnopolskiej Zimowej Senioriadzie na Podhalu
Rabka-Zdrój 2018 prawo startu mają Studenci Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz członkowie innych organizacji i stowarzyszeń seniorów – rocznik 1968 i starsi.
GRUPY WIEKOWE
• 50+ (roczniki 1968-1959)
• 60+ (roczniki 1958-1949)
• 70+ (roczniki 1948-1939 )
• 80+ (roczniki 1938-1929)
• 90+(roczniki 1928 i wcześniejsze)

Start i przeprowadzenie zawodów (medale dla zwycięzców wręczane na miejscu, po zakończeniu konkurencji).

Godz. 15.30
Ogłoszenie wyników, wręczanie statuetek, prezentacja
medalistów wszystkich konkurencji. Zakończenie Senioriady (Amfiteatr – Muszla Koncertowa).

V. Konkurencje

KONKURENCJE PUNKTOWANE
DO KLASYFIKACJI UTW
„Kręgle
curlingowe”
na lodzie
Biegi narciarskie
lub biegi

Rzut „śnieżkami
do celu”

Zjazd na dętkach

26 lutego (poniedziałek)
Program dnia integracyjnego zostanie podany przez Komitet Organizacyjny Senioriady do 15 grudnia 2017 r.

Turniej brydżowy

Godz. 9.00-9.45
Uroczyste otwarcie Senioriady. Defilada UTW. Zapalenie
znicza (Amfiteatr – Muszla Koncertowa).

Godz. 9.45-14.30
Dojazd, dojście na miejsca konkurencji sportowych.

indywidualna

Slalom narciarski indywidualna

IV. Program Senioriady

27 lutego (wtorek)
Godz. 8.00-9.00
Odprawa kierowników grup w Biurze Organizacyjnym.
(Amfiteatr – Muszla Koncertowa).

indywidualna

indywidualna
indywidualna
zespołowa
(1 para)

Turniej szachowy indywidualna

podział: K/M*

podział: K/M
i grupy wiekowe
podział: K/M
i grupy wiekowe
podział: K/M

podział: K/M
bez podziału
bez podziału

KONKURENCJA NIEPUNKTOWANA
DO KLASYFIKACJI UTW

Nordic Walking
połączony
z konkursem
wiedzy

zespołowa
(drużyny
3-osobowe)

* K – kobiety, M – mężczyźni

bez podziału
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VI. Imprezy towarzyszące
• Program dnia integracyjnego zostanie podany przez
Komitet Organizacyjny Senioriady do 15 grudnia
2017 r.
• Nordic Walking Gorczański – dotarcie do Schroniska PTTK na Maciejowej (852 m n.p.m.), możliwość
uzyskania pamiątkowego stempla – czas dojścia do
schroniska około 1,5 godz.

VII. Klasyfikacja ogólna UTW
1.

2.
3.

O miejscu danego UTW zadecyduje suma punktów
zdobytych w poszczególnych konkurencjach i kategoriach wiekowych. W przypadku jednakowej liczby punktów o miejscu UTW zadecyduje w pierwszej kolejności liczba zdobytych medali złotych,
a następnie srebrnych i brązowych.
Punkty zdobyte w konkurencji brydż mają taką
samą wartość jak punkty zdobyte w konkurencjach
indywidualnych.
Punktacja do klasyfikacji ogólnej. Za I miejsce, bez
względu na liczbę zawodników w poszczególnych
konkurencjach i kategoriach wiekowych, zawodniczka, zawodnik, para otrzymuje liczbę punktów
równą liczbie zgłoszonych Uniwersytetów do Senioriady +1, kolejni zawodnicy (pary) -2, -3, -4 itd.
w stosunku do pierwszego zawodnika.

Przykład:
• Liczba zgłoszonych UTW – 29
• Liczba punktów za miejsca:
– I – 30
– II – 28
–…
– XXIX – 1

VIII. Postanowienia końcowe
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Uniwersytet może zgłosić do konkurencji w każdej
grupie wiekowej, z podziałem na płeć, tylko jednego zawodnika; w konkurencjach zespołowych tylko
jedną drużynę.
Zawodnik ma prawo startu tylko w jednej konkurencji i w jednej grupie wiekowej.
W konkurencjach Senioriady startować mogą osoby, które nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do
udziału w konkurencjach sportowych.
Uczestnicy Senioriady ubezpieczają się we własnym
zakresie i startują na własną odpowiedzialność.
Uczestnicy zabezpieczają we własnym zakresie odpowiedni strój i sprzęt do konkurencji narciarskich.
W konkurencjach za miejsca I-III zawodnicy otrzymają medale złote, srebrne i brązowe. Wszystkim

drużynom wręczone zostaną pamiątkowe statuetki.
7. Kontakt: e-mail: uniwersytet3@gmail.com, tel./
fax. (18) 26 82 371, adres: ul. Parkowa 5, 34-700
Rabka-Zdrój. W tytule wiadomości prosimy wpisywać „SENIORIADA – miejscowość”.
8. Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność
zgłoszeń.
9. Ewentualne zmiany na listach startowych muszą
być dokonane do 23 lutego 2018 r.
10. Wpisowe za uczestników w wysokości 20 zł/os należy przesłać do 31 stycznia 2018 r. Kwotę na wpisowe oraz dane do przelewu:
75 1140 2004 0000 3502 7597 2013
UWAGA! Proszę nie dokonywać indywidualnych
wpłat! Faktury wypisywane będą tylko dla UTWów. Przed dokonaniem wpłaty proszę o kontakt
z firmą „INTROLASER” celem podania danych, na
które będzie wystawiony dokument sprzedaży
(faktura/paragon): e-mail: biuro@introlaser.pl,
tel. 18 26 80 500, kom. 604 46 38 09, kom. 604
46 38 20.
11. Harmonogram czasowy przedstawiony w pkt. IV.
Z przyczyn niezależnych od organizatorów może
ulec zmianie.
12. Protesty odnośnie przebiegu konkurencji, klasyfikacji oraz wyników należy składać wyłącznie
w formie pisemnej sędziemu głównemu konkurencji. Protesty dotyczące wyników i klasyfikacji
będą przyjmowane przez 15 min. od momentu wywieszenia nieoficjalnych wyników przez sędziego
głównego na miejscu każdej konkurencji. Po tym
czasie protesty nie będą rozpatrywane.
13. W zależności od ostatecznej liczby uczestników
i warunków pogodowych organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu,
programu imprezy oraz regulaminów poszczególnych konkurencji.
14. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu
należy do organizatorów.
Przewodniczący
Komitetu Organizacyjnego
Marek Szarawarski

Rabka-Zdrój, listopad 2017
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warto wiedzieć...
Ustawa z dnia 15 września 2017 r. o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum
Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (Dz. U. z dnia 13 października 2017 r.,
poz. 1909). Ustawa weszła w życie z dniem 27 października br. Tekst ustawy dostępny
jest na stronie: https://www.spoleczenstwoobywatelskie.gov.pl/aktualnosci
Prof. Piotr Gliński Przewodniczącym Komitetu
ds. Pożytku Publicznego
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda w dniu 14 listopada br. wręczył akt powołania na urząd Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego prof. Piotrowi Glińskiemu, wiceprezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
W myśl ustawy z dnia 15 września 2017 r. o Narodowym Instytucie
Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Przewodniczący stoi na czele Komitetu ds. Pożytku Publicznego, nadzoruje
Narodowy Instytut i powołuje jego dyrektora, wydaje akty wykonawcze
do ustawy o NIW-CRSO, sprawuje nadzór nad działalnością pożytku publicznego, przewodzi Radzie Działalności Pożytku Publicznego i powołuje jej członków,
zatwierdza sprawozdania z realizacji programów wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Powołanie Komitetu ds. Pożytku Publicznego ma wzmocnić
współdziałanie poszczególnych resortów w zakresie współpracy z organizacjami
pozarządowymi.
Narodowy Instytut Wolności
– Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Został utworzony Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju
Społeczeństwa Obywatelskiego. Będzie funkcjonować przy Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów. Ma wspierać rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce przez wzmacnianie zorganizowanej i dobrowolnej aktywności obywateli na rzecz różnorakich ważnych społecznie celów; ma nawiązywać do wielowiekowego dziedzictwa polskiej
wspólnoty wolnych obywateli i jednocześnie wypełniać ideały wolności.
Przejmie m.in. zadania Departamentu Pożytku Publicznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, dotychczas odpowiedzialnego za
III sektor. W dniu 20 listopada 2017 r. na stanowisko dyrektora Narodowego Instytutu Wolności został powołany Wojciech Kaczmarczyk, który do tej pory był
dyrektorem Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego w Kancelarii Premiera
Rady Ministrów.
Więcej informacji na stronie:
https://www.spoleczenstwoobywatelskie.gov.pl/
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Odbył się I Ogólnopolski
Kongres Praw Obywatelskich
W Warszawie, w dniach 8-9 grudnia br. odbył się I Ogólnopolski Kongres Praw Obywatelskich oraz jubileuszowe uroczystości 30-lecia działalności Rzecznika Praw
Obywatelskich.
Każdy Rzecznik ma określoną misję do spełnienia; ochrona praw człowieka i obywatela to ciągłe wyzwanie – powiedział Rzecznik Praw Obywatelskich dr Adam Bodnar
podczas otwarcia I Kongresu Praw Obywatelskich. Przypomniał, że każdy rzecznik stoi na straży praw i wolności obywatelskich, o czym mówi konstytucja, i ma określoną misję do spełnienia. Zaznaczył, że (…) każdy z nich
wykonuje funkcje w innych czasach, dodaje coś od siebie,
wzmacnia prace urzędu, przekazuje pałeczkę następcy.
Na Kongres składało się 36 paneli. Uczestniczyło w nich
ponad 1500 osób z kraju i zagranicy, na miejscu i drugie
tyle widzów transmisji online. Głos zabierało ponad 150
panelistów.
W obradach Kongresu Ogólnopolską Federację Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku reprezentowała Krystyna Jurczewska-Płońska, Wiceprezes Zarządu.
Na stronie Rzecznika Praw Obywatelskich zamieszczono
fotorelacje z przebiegu Kongresu oraz nagarnia debat.
źródło: www.rpo.gov.pl

Dr Adam Bodnar, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, związany z Helsińską Fundacją Praw
Człowieka, ekspert Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej.
Na stanowisku Rzecznika Praw Obywatelskich od 2015 roku.

Samorząd Województwa Śląskiego
docenia aktywnych seniorów
Tytuł Ambasadorki Srebrnego Pokolenia Województwa Śląskiego 2017 przypadł Krystynie Jurczewskiej-Płońskiej, prezes Uniwersytetu Trzeciego
Wieku w Gliwicach, członkini Rady Seniora w Gliwicach i Śląskiej Rady ds. Seniorów.
13 grudnia br. odbyła się uroczysta gala podsumowująca konkurs ogłoszony przez Zarząd Województwa
Śląskiego. Celem konkursu, którego pierwszą edycję
ogłoszono 31 maja br., było wyróżnienie osób starszych
mogących stanowić godny do naśladowania wzór dla innych seniorów, wyróżniających się wybitną działalnością i postawą. Konkurs ma też wpłynąć na kształtowanie w świadomości społecznej pozytywnego wizerunku

osób w podeszłym wieku jako osób aktywnych oraz zaangażowanych w działania na rzecz różnych grup społecznych i wiekowych.
Tytułem Ambasadora uhonorowano Andrzeja Sodowskiego, inicjatora powstania Chorzowskiej Grupy Plastycznej Krajcok’12, członka Grupy Artystów
Nieprofesjonalnych GROTA w Świętochłowicach
oraz Grupy Plastycznej Spichlerz’86 z Siemianowic
Śląskich.
Serdecznie gratulujemy Ambasadorom. Szczególne gratulacje kierujemy do Pani Krystynie Jurczewskiej-Płońskiej, będącej również Wiceprezesem Zarządu Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW.
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Słyszę, ale nie rozumiem
Słuch, podobnie jak wzrok, smak czy węch, jest jednym ze zmysłów, które
wzbogacają nasze życie, pozwalając nam w pełni z niego korzystać. Niestety wraz z wiekiem, ulega on naturalnemu, stopniowemu i długotrwałemu procesowi osłabienia. Niedosłuch dotyka w różnych wieku, ale jest
powszechnie spotykaną dolegliwością szczególnie u najstarszych. Z zaburzeniami narządu słuchu boryka się już co czwarty Polak po 65. roku życia
i ponad jedna trzecia społeczeństwa po 75. roku życia.
O ile 60-latkowie wykonują badania
wzroku czy poziomu cukru, to niestety większość z nich zapomina
o kontroli słuchu. Niedosłuch to
przypadłość, której wielu nie
dostrzega, dopóki nie zacznie
utrudniać codziennego funkcjonowania. „Bardzo często
na problem ze słyszeniem
u danej osoby, zwraca najpierw uwagę rodzina, która
najszybciej wyczuwa trudności w komunikowaniu się.
Częste prośby o powtórzenie wyrazu lub zdania, jak
również głośne nastawianie
telewizora czy radia to typowe sygnały świadczące o ubytku słuchu”, mówi Dorota Kłos,
protetyk słuchu z wieloletnim doświadczeniem.
Osoby z niedosłuchem mają najczęściej
problemy ze śledzeniem rozmowy prowadzonej w większym gronie osób. Brak rozumienia mowy, zwłaszcza w hałaśliwych sytuacjach, wynika z tego, że zazwyczaj w pierwszej
kolejności tracimy słuch w zakresie wysokich częstotliwości, które są odpowiedzialne za słyszenie np.
śpiewu ptaków, dźwięków alarmowych i co najważniejsze niektórych głosek i liter – zwłaszcza tych szeleszczących i świszczących. Dolegliwość ta w tym samym
stopniu obejmuje prawe jak i lewe ucho. Wszystko to
powoduje, że gdy słyszymy jakiś wyraz, nasz mózg nie
jest w stanie go zidentyfikować, ponieważ dociera do
niego jedynie część liter. Dlatego, jak dodaje pani Dorota
„najczęstszym zdaniem, jakie słyszę od klientów, którzy

do mnie przychodzą jest <<Słyszę,
ale nie rozumiem>>”.
Niedosłuch może być również
przyczyną zawrotów głowy
i szumów usznych. Z czasem problemy ze słuchem
pogłębiają się na tyle, że
mogą prowadzić do wycofywania się z życia społecznego a w konsekwencji do depresji. Cierpiący na ubytek słuchu,
nie rozumiejąc co się do nich mówi,
często czują się odrzuceni. Nie nadążając za rozmową, są zawstydzone
koniecznością ciągłego proszenia
o powtarzanie. Nierzadko osoby
takie poszukują przyczyn własnych problemów komunikacyjnych w swoim otoczeniu, na
przykład tłumacząc je za szybko mówiącymi prezenterami
telewizyjnymi. Warto więc zadbać o siebie i sprawdzić w jakiej kondycji jest słuch, aby
pozostać aktywnym i cieszyć
się każdą chwilą. Badania
słuchu są ogólnodostępne,
punkty protetyczne znajdują
się praktycznie w każdym mieście, a samo badanie jest szybkie
i bezbolesne. Nie trzeba mieć na nie skierowania i czekać w długich kolejkach. Wizytę można komfortowo
umówić z domu lub spontanicznie odwiedzić wybrany
oddział. Wczesne wykrycie problemów ze słuchem pomaga zareagować w odpowiednim momencie i zapobiec
przykrym następstwom niedosłuchu.

TEATRALNY DEBIUT STUDENTÓW
ŚWIĘTOCHŁOWICKIEGO UTW
„CHŁOPCY” STANISŁAWA GROCHOWIAKA
CKŚ „Zgoda” w Świętochłowicach, 30 maja 2017 r.

OGÓLNOPOLSKA KAMPANIA INFORMACYJNO-EDUKACYJNA
„SENIOR ZNACZY SZACUNEK”,
WYKŁADY W UNIWERSYTETACH TRZECIEGO WIEKU
październik-grudzień 2017 r.
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