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Szanowni Państwo,
organizacja przez Ogólnopolską Federację Stowarzyszeń
UTW konferencji regionalnych Uniwersytetów Trzeciego
Wieku, wspólnie z wieloma parterami, działającymi na
rzecz rozwoju edukacji i aktywizacji osób starszych, ma już
wieloletnią historię. Jak wynika z dużego zainteresowania
uczestnictwem i licznej frekwencji są to bardzo potrzebne,
konsolidujące środowisko spotkania, w czasie których pogłębiają się więzi pomiędzy uczestnikami, nawiązywane
są nowe kontakty z partnerami i gośćmi konferencji. Jest
to także okazja do poszerzenie wiedzy o regionie i o działalności władz i instytucji samorządowych oraz rządowych w zakresie polityki senioralnej. To również możliwość rozmów na temat kreowania w regionie współpracy
UTW z uczelniami wyższymi i środowiskiem akademickim,
a także przedstawicielami przedsiębiorców oraz mediów.
Ożywione dyskusje skutkują wymianą doświadczeń jak
również formułowaniem wniosków na podsumowanie
konferencji. Z przebiegu regionalnej konferencji UTW zarówno na Śląsku jak i na Podkarpaciu, o których szerzej piszemy w tym numerze Biuletynu, problemy prezentowane
w panelach dyskusyjnych i w wystąpieniach merytorycznych oraz dyskusji uczestników dotyczyły m.in:
−− aspiracji i potrzeb współczesnych słuchaczy/studentów
UTW oraz możliwości ich zaspakajania w ramach działań realizowanych przez UTW;
−− niezbędnych zmian w funkcjonowaniu społecznym słuchaczy, diagnozowanych jako rezultat uczestnictwa
w zajęciach UTW;
−− barier i trudności na drodze do pełnej realizacji misji UTW
oraz podejmowanych działań, w celu ich likwidacji;
−− wskazywania kierunków zmian w działalności UTW,
w związku z „napływem” młodych emerytów – słuchaczy/studentów; zwiększenia ilości mężczyzn w UTW;
−− znaczenia nowych kompetencji i umiejętności osób starszych w zakresie nowoczesnych technologii, w celu zapobiegania ich wykluczeniu społecznemu i cyfrowemu.
W czasie konferencji mocno wybrzmiewały glosy o potrzebie wzmacniania wiedzy, kompetencji i umiejętności kadry
kierowniczej UTW w zakresie profesjonalnego zarządzania i organizacji oraz finansowania działalności UTW.
Zróżnicowanie form organizacyjno-prawnych UTW w naszym kraju powoduje – z jednej strony bogactwo i różnorodność oferty dla słuchaczy/studentów UTW, a z drugiej
strony trudności w ustaleniu jednolitych standardów działania. Zapewnienie stabilnego finansowania i warunków
logistycznych jest związane ze specyfiką UTW, które w odróżnieniu od innych podmiotów podejmujących działania
pro senioralne, realizują programy edukacyjno-aktywizujące przez cały rok akademicki.
Z okazji nadchodzących Świąt Wielkiej Nocy Czytelnikom i Sympatykom „Uniwersytetów Trzeciego Wieku”
w imieniu Redakcji składam życzenia radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół oraz wesołego „Alleluja”.
Wiesława Borczyk
Redaktor Naczelny
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Śląskie Forum Uniwersytetów
III Wieku i Politechniki III Wieku
za nami
Gliwice, Centrum Edukacyjno-Kongresowe Politechniki Śląskiej
Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku w partnerstwie z Politechniką Śląską zorganizowała Śląskie Forum Uniwersytetów III Wieku
i Politechniki III Wieku. Regionalna konferencja odbyła się w Centrum Edukacyjno-Kongresowym Politechniki Śląskiej w Gliwicach, w dniu 19 marca 2019 roku. Tematem przewodnim wydarzenia był rozwój kompetencji i umiejętności osób starszych
w zakresie aktywności obywatelskiej i korzystania z nowoczesnych technologii.
Uroczystego otwarcia Forum dokonała Wiesława Borczyk, Prezes
Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW wraz z JM prof. dr
hab. inż. Arkadiuszem Mężykiem,
Rektorem Politechniki Śląskiej.
Następnie głos zabrali zaproszeni
Goście. Stanisław Szwed – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki, który podczas wystąpienia zaznaczył istotną
rolę jaką odgrywa aktywizacja osób
starszych w ich codziennym życiu
oraz przedstawił informację o projektach i działaniach ministerstwa
realizowanych w ramach polityki
senioralnej – Senior+, ASOS, Opieka 75+. Prof. Jerzy Buzek – poseł
do Parlamentu Europejskiego,
b. premier RP zwrócił uwagę na
problem wykluczenia cyfrowego
osób starszych oraz potrzebę osobistego zaangażowania się i wysiłku
samych zainteresowanych w walce
z tym zjawiskiem. Omówił również
osiągnięcia w obszarze polityki cyfrowej w mijającej kadencji PE, tj.:
zniesienie roamingu w Unii Europejskiej, program WiFi4EU – bezpłatny dostęp do Internetu przez

sieć WiFi w urzędach, szpitalach,
bibliotekach czy centrach kultury.
O konieczności edukowania i podnoszenia umiejętności seniorów
oraz korzyściach płynących z międzypokoleniowej współpracy mówiła Krystyna Szumilas, poseł
na Sejm RP, wiceprzewodnicząca sejmowej Komisji Edukacji,
Nauki i Młodzieży. Przypominała
o działaniach rządu i parlamentu
w latach 2012-2015 w tworzeniu
polityki senioralnej w naszym kraju. Podkreśliła aktywny udział środowiska Uniwersytetów Trzeciego
Wieku w przygotowaniu projektów dokumentów rządowych oraz
ustaw dotyczących osób starszych
i polityki senioralnej. Izabela Domogała, Członek Zarządu Województwa Śląskiego, podkreśliła
potencjał środowisk seniorskich
oraz wskazała na szeroki wachlarz
działań samorządu wojewódzkiego dedykowany osobom starszym,
obejmujący usługi opiekuńcze jak
również aktywizację zawodową.
Wojewodę Śląskiego reprezentowała Maria Nowak, doradca ds.
polityki senioralnej.

Marietta Hełka, zastępca Dyrektora ROPS Województwa Śląskiego, zaprezentowała zebranym działania Województwa Śląskiego dla
osób starszych, realizowane w ramach projektu „Śląskie dla Seniora”,
będącego odpowiedzią na dostrzegane postępujące starzenie się społeczeństwa regionu oraz mającego
na celu kształtowanie środowiska
przyjaznego dla osób w każdym
wieku.
Informacje o działalności Centrum
Popularyzacji Nauki Politechniki
Śląskiej wraz z ofertą edukacyjną dedykowaną osobom starszym,
mieszkańcom Śląska, omówiła
dr hab. Aleksandra Ziembińska-Buczyńska, prof. Politechniki
Śląskiej, Dyrektor Centrum Popularyzacji Nauki Politechniki Śląskiej. Jednocześnie Pani Dyrektor
zachęciła przedstawicieli śląskich
uniwersytetów trzeciego wieku, by
włączyli się w tworzenie programu zajęć i zgłaszali interesujące
ich tematy wykładów za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego,
zamieszczonego na stronie internetowej http://www.cpn.polsl.pl/
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Śląskie Forum Uniwersytetów III Wieku i Politechniki III Wieku, fot. Wojciech Łysko, Politechnika Śląska

– zakładka Dla wszystkich – Nauka
skrojona na miarę.
W kolejnej części Śląskiego Forum
przeprowadzone zostały dwa panele dyskusyjne. Pierwszy z nich dotyczył roli i znaczenia Uniwersytetów
III Wieku i Politechniki III Wieku
w rozwoju aktywności edukacyjnej i obywatelskiej osób starszych
w województwie śląskim. Moderator panelu, dr hab. Beata Pituła,
prof. Politechniki Śląskiej, Dyrektor Kolegium Nauk Społecznych
i Filologii Obcych przedstawiła następujące tezy do dyskusji:

−− Jakie są potrzeby współczesnych
słuchaczy UTW i w jakim zakresie możliwe jest ich zaspakajanie
w ramach działań realizowanych
w uczelniach wyższych?
−− Jakie zmiany w funkcjonowaniu
społecznym słuchaczy są diagnozowane jako rezultat uczestnictwa w zajęciach UTW?
−− Jakie bariery, trudności znajdują się na drodze pełnej realizacji
misji UTW i jakie działania są podejmowane w celu ich likwidacji?
−− Jakie kierunki zmian są planowane w działalności UTW?

W panelu wzięły udział:
−− dr Helena Hrapkiewicz, Przewodnicząca Rady Programowej
Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
długoletni Kierownik Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Śląskim,
−− dr Joanna Górna, Kierownik
Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
Uniwersytet
HumanistycznoPrzyrodniczy im. Jana Długosza
w Częstochowie,
−− dr Wiesława Walkowska, Uniwersytet Śląski, Instytut Nauk
o Edukacji Zakład Pedagogiki
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Specjalnej, Rada Programowa
Wodzisławskiego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku,
−− Renata Morawska, Pełnomocnik Rektora ds. Uniwersytetu
Trzeciego Wieku Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.

W drugim panelu, zatytułowanym
„Znaczenie kompetencji i umiejętności osób starszych w zakresie nowoczesnych technologii”, wystąpili:
−− dr hab. inż. Robert Michnik,
prof. Politechniki Śląskiej, Zastępca Kierownika Katedry Biomechatroniki, Wydział Inżynierii Biomedycznej, Politechnika
Śląska; przedstawił prezentację
„Nowoczesne technologie a długowieczność”
−− Paweł Abucki, Prezes Centrum
Inicjatyw Lokalnych w Zawierciu, Konsorcjum Zagłębiowskich
Uniwersytetów Trzeciego Wieku, omówił projekt z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w ramach Erasmus+,
z udziałem słuchaczy UTW z Łaz,
Zawiercia, Siewierza i Koziegłów.
−− Artur Pollak, General Manager
APA sp. z o. o, Gliwice, przedstawił prezentację „Starsza młodzież. Wiek to stan umysłu – nie
musi ograniczać.”
Prezentacje multimedialne przedstawiane podczas Forum są dostępne
na stronie: www.federacjautw.pl
Po przerwie na poczęstunek, podczas której uczestnicy mogli porozmawiać z panelistami i przedyskutować omawiane kwestie, Daniel
Jachimowicz, Pełnomocnik Zarządu Ogólnopolskiej Federacji
Stowarzyszeń
Uniwersytetów
Trzeciego Wieku, przekazał najważniejsze informacje na temat formalno-prawnych, organizacyjnych
i finansowych aspektów działalności UTW.
Podczas dyskusji, którą prowadziła
prezes Wiesława Borczyk, liderzy
Śląskich UTW podzielili się swoimi

doświadczeniami oraz zgłaszali potrzeby i problemy utrudniające prowadzenie działalności edukacyjnoaktywizującej dla osób starszych.
M.in. dotyczyły trudności finansowych organizacji, braku stałego dofinansowania ze strony samorządu
lokalnego, braku lub utrudnionego
dostępu do lokali samorządowych
na cele działalności UTW, co w konsekwencji utrudnia realizację bieżących działań jak również planowanie rozwoju. Podkreślono, że UTW
prowadzą działalność w czasie całego roku akademickiego, a niektóre
również w okresie wakacji, co wyróżnia je od innych organizacji pozarządowych. Działania UTW nie są
okazjonalnymi wydarzeniami lecz
stałą, systematyczną pracą z seniorami. W tym zakresie nadal nie ma
właściwego zrozumienia zarówno
władz centralnych jak i lokalnych.
Wskazano na potrzebę większej ilości szkoleń kadry kierowniczej UTW,
szczególnie na temat współpracy
z samorządem lokalnym, pozyskiwania funduszy na działalność, poszerzania wiedzy, nowych kompetencji i umiejętności liderów UTW/
władz stowarzyszenia UTW – zarządów i komisji rewizyjnych – w zakresie organizacji i zarządzania UTW.
Podkreślano trudności w tworzeniu
polityki senioralnej w wymiarze
gminnym i powiatowym. Wskazywano również na utrudnienia w infrastrukturze miast śląskich i braku
dostosowania do potrzeb rosnącej
liczby seniorów.
Na zakończenie Forum zorganizowano zwiedzenie interaktywnej
wystawy z akustyki pn. „Autostrada
Dźwięku” w Centrum Popularyzacji
Nauki Politechniki Śląskiej. Uczestników konferencji po Centrum

oprowadzał pracownik Politechniki
Śląskiej, Witold Ścieszka.
Forum miało wymiar międzypokoleniowy. W konferencji wzięło udział
ponad 100 osób, w tym przedstawiciele Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Politechniki III Wieku, innych
organizacji seniorskich z terenu
województwa śląskiego, studenci
z Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych Politechniki Śląskiej
w Gliwicach oraz przedstawiciele
środowiska akademickiego, politycy, samorządowcy i media.
W prace organizacyjne podczas
konferencji włączyli się aktywnie
słuchacze UTW w Gliwicach wraz
z Prezes UTW Krystyną Jurczewską-Płońską, Wiceprezes Federacji
UTW.
Organizacja przez Ogólnopolską Federację Stowarzyszeń UTW konferencji regionalnych Uniwersytetów
Trzeciego Wieku wspólnie z Parterami, działającymi na rzecz rozwoju edukacji i aktywizacji osób starszych, ma już wieloletnią historię
i kolejny raz możemy stwierdzić, że
są to bardzo potrzebne, integrujące
spotkania, pogłębiające więzi i relacje pomiędzy liderami UTW oraz
służące nawiązywaniu nowych kontaktów.
Patronat honorowy nad Śląskim Forum Uniwersytetów III Wieku i Politechniki III Wieku objął Minister
Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz
Marszałek Województwa Śląskiego.
Patroni medialni: TVP3 Katowice,
Magazyn Głos Seniora.
Informacje o Forum wraz z fotorelacją są dostępne na fanpage’u
Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW na Facebooku
@federacjautw.
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O byciu Krzysztofem Kolumbem
w erze smartfonów, roli innowacji
społecznych, europejskiej sztafecie
pokoleń i znaczeniu wyborów 26 maja
Rozmowa z prof. Jerzym Buzkiem, posłem do Parlamentu Europejskiego, przewodniczącym
PE (2009-2012), Premierem RP (1997-2001)
Panie Premierze, rozmawiamy
w Gliwicach, na marginesie Śląskiego Forum Uniwersytetów III
Wieku i Politechniki III Wieku,
którego był Pan gościem honorowym. Jak Pan ocenia tę imprezę?
Absolutnie genialna! Przyleciałem
wczoraj w nocy – prosto z głosowania dyrektywy gazowej, za którą
odpowiadam w Parlamencie Europejskim. Chodzi o kluczową dla bezpieczeństwa energetycznego Polski
sprawę – objęcie prawem unijnym
gazociągu Nord Stream 2 z Rosji do
Niemiec. Za chwilę znów ruszam na
lotnisko, by wieczorem prowadzić
decydujące negocjacje nad „Horyzontem Europa” – największym na świecie programem finansowania nauki
i badań. Ale z zaproszenia na Forum
nie mogłem nie skorzystać! Wiedziałem poza tym, że studentki i studenci
Uniwersytetów III Wieku naładują
mnie takim optymizmem i energią,
że będę mógł negocjować choćby
całą noc – i jak zwykle się na nich nie
zawiodłem (śmiech). Gratuluję Organizatorom i trzymam kciuki, by wydarzenie to dało początek cyklicznym
spotkaniom – ciekawych i ważnych
tematów na pewno nie zabraknie.
Tym razem jednym z wiodących
tematów było przeciwdziałanie
wykluczeniu cyfrowemu seniorów. Pan miał kiedykolwiek poczucie takiego wykluczenia?

prof. Jerzy Buzek, fot. Wojciech Łysko, Politechnika Śląska

Byłem dość długo przywiązany do
tradycyjnego telefonu. Gdy jednak
kilka lat temu dostałem od mojej
córki Agaty smartfona, poczułem
się jak Krzysztof Kolumb – odkrywca nowego świata i możliwości. Dziś
bez problemu obsługuję na telefonie
skrzynkę mailową, kontaktuję się ze
znajomymi i współpracownikami
przez WhatsAppa, dużo łatwiej mi
ponadto funkcjonować na Facebooku

i Twitterze, a ostatnio – wielką radość
czerpię z odkrywania Instagrama.

A w Parlamencie Europejskim od
pięciu lat przewodniczy Pan Premier ważnej Komisji Przemysłu,
Badań i Energii, odpowiedzialnej
również za politykę cyfrową i innowacje...
To prawda. W mijającej kadencji
przygotowaliśmy m.in. program Wi-
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Uczestnicy mogli przygotować krótki film, reportaż fotograficzny, prezentację multimedialną albo album.
Jednocześnie zależało mi na podkreśleniu tego, jak ważne są relacje
międzypokoleniowe – w tym w kontekście przeciwdziałania wspomnianemu już wykluczeniu cyfrowemu.
Wnuki mogą być przecież swoistymi
przewodnikami po wirtualnej rzeczywistości, a Internet może pomóc
w jeszcze częstszym rodzinnym obcowaniu – zwłaszcza, jeśli młodsze
pokolenie mieszka, uczy się lub pracuje w innym mieście czy kraju. Jedno jest bowiem pewne: technologie
idą do przodu, Babcie i Dziadkowie
też się zmieniają i stają coraz bardziej nowocześni, ale ich miłość do
wnuków – jest i pozostanie bezwarunkowa.

Designed by Freepik

Fi4EU, dający darmowy dostęp do
Internetu przez sieć WIFI w urzędach, szpitalach, bibliotekach, parkach, centrach kultury. Prowadziłem
negocjacje, które doprowadziły do
zniesienia roamingu – dodatkowych
opłat za połączenia i Internet w telefonach, gdy podróżujemy po Unii Europejskiej. Pracujemy także nad rozwiązaniami z zakresu tzw. e-zdrowia,
które – bazując na technologiach informacyjno-komunikacyjnych – pomagają nam zapobiegać, diagnozować i leczyć choroby, monitorować
stan zdrowia czy prowadzić zdrowy
tryb życia. Przykładem jest powstająca w województwie śląskim – przy
wsparciu środków unijnych – Platforma Medyczna eCareMed, która
ułatwi leczenie w zakresie kardiologii, neurologii i onkologii. Takie
innowacje społeczne są niezwykle

istotne – trzeba wykorzystywać
technologie do realnej pomocy naszym seniorom, poprawy ich bezpieczeństwa, jakości codziennego życia,
sytuacji na rynku pracy.
Wsparcie Pana Premiera dla osób
starszych nie ogranicza się do
pracy w Brukseli i Strasburgu.
Ostatnio zorganizował Pan dla
nich chociażby konkurs „Harce
i łamańce – mój czas z wnukami”,
w którym główną nagrodą był
ufundowany przez Pana 5-dniowy wyjazd do Brukseli i Amsterdamu. Czy mógłby Pan proszę
w kilku słowach przybliżyć czytelnikom ten konkurs?

Był on zaproszeniem do refleksji nad
sposobem spędzania przez seniorów
wolnego czasu, nad potrzebą aktywności i nad tym, co ich pasjonuje.

Wspomniał Pan Premier o relacjach międzypokoleniowych –
często mówi Pan również o Unii
Europejskiej jako niezwykłym
projekcie międzypokoleniowym.
Co to oznacza – także w kontekście
zbliżających się wyborów do Parlamentu Europejskiego 26 maja?
Nasza europejska wspólnota zależy
rzeczywiście od zaangażowania i odpowiedzialności za nią kolejnych pokoleń Europejczyków – poczynając
od tego doświadczonego tragedią II
wojny światowej, które zdobyło się na
niełatwe pojednanie między niedawnymi wrogami; przez pokolenia, które
doprowadziły do końca Zimnej Wojny
i zjednoczenia Europy; aż po te, które dopiero 26 maja, po raz pierwszy
w życiu, będzie mogło wziąć udział
w wyborach do PE – i każde pokolenie
po nim. Los Unii Europejskiej, 15 lat
po naszym wejściu do niej, spoczywa
też w rękach Polek i Polaków; każdy
z nas niesie część odpowiedzialności
za to, jaką wspólnotę pozostawimy
tym, którzy przyjdą po nas – w swoistej europejskiej sztafecie pokoleń.
Pamiętajmy o tym – w kontekście
najbliższych wyborów, ale i na co
dzień – w kontekście naszej obywatelskiej aktywności i zaangażowania.
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Politechnika III Wieku
Informacje o powstaniu i realizacji przez Centrum Popularyzacji Nauki Politechniki
Śląskiej inicjatywy „Politechnika Trzeciego Wieku”
Jedną z pierwszych inicjatyw Centrum Popularyzacji Nauki Politechniki Śląskiej, jednostki pozawydziałowej PŚ, powołanej przez
JM Rektora PŚ 1 lutego 2017 roku,
była Politechnika Trzeciego Wieku
(PIIIW). To inicjatywa popularnonaukowa dla każdego, kto nie jest
juniorem, ani dwudziestoletnim
studentem, a nadal chce się uczyć.
Uczymy się przez całe życie – to
motto, które towarzyszy PIIIW.
W roku akademickim 2018/2019
Centrum Popularyzacji Nauki zaproponowało realizację PIIIW
w formie wykładów, które „dojeżdżają” do studentów Trzeciego Wieku. We wrześniu 2018 roku do rąk
liderów została przesłana tematyka wykładów, jako propozycja naukowców PŚ.
Kolejną propozycją Centrum Popularyzacji Nauki dla dorosłych-seniorów jest Nauka skrojona na
miarę. To cykl zajęć prowadzonych
przez naukowców Politechniki Śląskiej z zakresu szerokiego wachlarza tematycznego nauk ścisłych,
humanistycznych oraz językowych,
dopasowanych do indywidualnych
potrzeb uczestników, przedstawiany w sposób ciekawy, różnorodny
i kreatywny. Szczegółowe informacje dotyczące Nauki skrojonej na
miarę, dostępne są na stronie www.
cpn.polsl.pl/index.php/nauka-skrojona-na-miare/.
W zakresie działań na rzecz seniorów jest także Politechnika Śląska
Trzeciego Wieku. To projekt, którego organizatorem jest Kolegium
Nauk Społecznych i Filologii Obcych,
podstawowa jednostka organizacyjna Politechniki Śląskiej.

Projekt przewiduje nawiązanie
formalnej współpracy Politechniki
Śląskiej z 10 lokalnymi instytucjami, działającymi na rzecz aktywizacji, podniesienia kompetencji osób
w wieku senioralnym. Głównym
założeniem projektu, jest rozwój
i osiągnięcie przez osoby starsze
kompetencji kluczowych umożliwiających:
−− aktywizację społeczną i zawodową,
−− poszerzenie wiedzy ogólnej
i specjalistycznej oraz rozwój zainteresowań,
−− pobudzenie aktywności edukacyjnej i kulturalnej,
−− zapobieganie społecznemu wykluczeniu.
To, co wyróżnia projekt Kolegium
Nauk Społecznych i Filologii Obcych Politechniki Śląskiej na tle
działających UTW w regionie, to
wiodący udział modułów technicznych z zakresu budownictwa, elektryki, fizyki, chemii, transportu, zaawansowanych technologii, a także
inżynierii biomedycznej, zaproponowanych w ofercie zajęć przewidzianych do realizacji. Projekt

zakłada szeroki wachlarz tematyki
technicznej, która jest uzupełniona
o zajęcia z zakresu psychologii, pedagogiki, jak również kulturoznawstwa i zagadnień filologicznych,
które tradycyjnie cieszą się zainteresowaniem słuchaczy UTW.
Implikacją tak opracowanej oferty
winno być uzyskanie nowej jakości
w działaniu UTW, jaką będzie aktywizacja intelektualna i społeczna
grona męskiego pośród grupy docelowej słuchaczy UTW. Mężczyźni
w wieku poprodukcyjnym stanowią
bowiem minimalny odsetek uczestników zajęć Uniwersytetów Trzeciego Wieku.
Ponadto działania w środowisku lokalnym poprzez współpracę z zaangażowanymi UTW pozwolą na aktywizację społeczności na rzecz
rozwijania solidarności międzypokoleniowej, zapobieganie społecznemu wykluczeniu osób starszych, jak również stymulowanie
rozwoju potrzeb poznawczych ludzi w każdym wieku, kreując tym
samym otwartość na postawy całożyciowego uczenia się.
Realizacja wykładów w formie otwartej w środowiskach lokalnych
będzie animować proces integracji
grup społecznych poprzez promocję i popularyzację działalności naukowo-badawczej.
Region Śląski jako teren wysoko
uprzemysłowiony, zamieszkiwany
przez liczną grupę pracowników
technicznych z wykształceniem
wyższym lub średnim stanowi
właściwe miejsce do organizacji zajęć UTW o takim charakterze. Z rozmów z uczestnikami UTW i Klubów
Seniora wynika, że wielu z nich
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to dawni absolwenci Politechniki
Śląskiej. Dla nich oferta projektu
będzie możliwością powrotu po latach do swojej macierzystej uczelni, a w konsekwencji odnowieniem
z nią swoich relacji w nowym wydaniu. Uczestnictwo w zajęciach wykładowych może stać się również
możliwością poznania nowych osób
o podobnych zainteresowaniach
i podobnych biografiach, co w tej
fazie życia, poza aktywnością zawodową, ma również duże znaczenie
w aspekcie kontaktów społecznych.

Projekt Politechnika Śląska Trzeciego Wieku obejmuje więc działania nakierowane na:
−− wzbogacenie i uzupełnienie dotychczasowej oferty Uniwersytetów Trzeciego Wieku w województwie śląskim o zagadnienia
z zakresu nauk technicznych,
−− wzrost zainteresowania działalnością UTW pośród docelowej grupy mężczyzn w wieku
poprodukcyjnym,
−− konsolidację współpracy pomiędzy lokalnymi struktura-

mi UTW a Politechniką Śląską
jako uczelnią techniczną,
−− poszerzenie działalności Politechniki Śląskiej w regionie
na rzecz popularyzacji wiedzy na poziomie akademickim
jak również prezentację osiągnięć naukowo-badawczych Politechniki Śląskiej,
−− aktywizację środowisk lokalnych na rzecz społecznej integracji i kreowania aktywnego
stylu życia.

Potrzeby współczesnych
słuchaczy UTW i ich realizacji
Wypowiedź dr Heleny Hrapkiewicz, Przewodniczącej Rady Programowej UTW, długoletniej
Kierownik UTW w Uniwersytecie Śląskim podczas Śląskiego Forum Uniwersytetów III Wieku i Politechniki III Wieku
Lawinowe powoływanie uniwersytetów trzeciego wieku począwszy
od roku dwutysięcznego nasuwało
pytanie czy proces ten jest modą czy
potrzebą? Kolejne lata i rozwój tych
placówek oraz ich liczebność pokazały, że uniwersytety są potrzebą.
Co to jest potrzeba? Bardzo ogólnie można powiedzieć, że jest to
zdarzenie, przedmiot bez którego
życie człowieka jest niemożliwe,
a na pewno utrudnione. A więc
przynależność do UTW zaspakaja
pewne potrzeby uczestników. Jakie
potrzeby są zaspakajane i przez jakie zajęcia?
Potrzeba aktywności: aktywność
jest cechą organizmów żywych.
Uczestniczenie w zajęciach organizowanych w ramach UTW takich
jak wykłady, ćwiczenia, warsztaty,
a także praca w samorządzie słu-

chaczy, w grupie wolontariuszy,
w grupie digitalizacji zbiorów w Bibliotece Śląskiej, współpraca z Muzeum Historii Katowic czy współpraca z Radiem Katowice ukazuje
realizację potrzeby aktywności. Słuchacze UTW uczestniczą również
w zdarzeniach, które organizowane
są przez gminy, przynależą np. do
Rady Seniorów.
Potrzeba poznawcza: udział w wykładach, lektoratach języków obcych, wycieczkach edukacyjnych jak
np.: spacery ulicami Katowic, poznając dzielnice miasta i ich przeszłość,
spacery śladami kapliczek katowickich, wyjazdy autokarem po kraju
ale również i za granicę. Propozycje
tematyki wykładów, osób, z którymi
chcą się poznać.
Potrzeba realizacji siebie: zaspokajanie tej potrzeby to realizacja za-

dr Helena Hrapkiewicz,
fot. archiwum Ogólnopolskiej Federacji UTW

interesowań, a więc przynależność
do grupy malarskiej, teatralnej, tanecznej, śpiewającej oraz brydż,
szachy. Potrzeba bycia w grupie,
potrzeba uczestnictwa.
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Potrzeba uznania: w rodzinie
i możliwość dzielenia się wiedzą
zdobytą na wykładach – „babcia
skąd ty to wiesz?”, stwierdzenie
wnuka „ja jestem studentem ty jesteś studentem to będziemy wymieniali się informacjami o naszych
studiach”; w społeczności lokalnej:
spotkania długoletnich studentów,
powyżej 10 lat uczestnictwa i wyrażanie uznania z powodu długoletniej przynależności.
Z potrzebą uznania łączy się Potrzebą poczucia wartości.

Potrzeba transgresji, przekraczania samego siebie. Udział w olimpiadzie sportowej, digitalizacja,
udział w konkursach recytatorskich,
wystawy malarskie w bibliotekach
miejskich, w Centrum Informacji
Naukowej i Bibliotece Akademickiej
wydanie wierszy. Propozycja powołania i prowadzenie grup tematycznych np. grupa historyczna, klub podróżnika.
Potrzeba duchowa: udział w wykładach z historii kościoła, w duszpasterstwie seniorów.

Zaspokojenie wymienionych potrzeb prowadzi do zaspokojenia tej
najważniejszej jaką jest potrzeba
sensu życia. A skoro moje życie ma
sens to warto żyć i być aktywnym.

O barierach i trudnościach na drodze
do pełnej realizacji misji UTW
Wypowiedź dr Wiesławy Walkowskiej, Uniwersytet Śląski, Instytut Nauk o Edukacji Zakład
Pedagogiki Specjalnej, Rada Programowa Wodzisławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, podczas Śląskiego Forum Uniwersytetów III Wieku i Politechniki III Wieku
Bariery, trudności występują w działalności każdej organizacji, nawet
zarządzanej idealnie. Jest więc rzeczą naturalną, że występują one
również w bardzo szerokiej działalności UTW. Jednak to wcale nie przeszkadza im realizować swojej misji
i głównych założeń, a często wręcz
kreuje nowe działania i pomysły.
Do najczęściej wymienianych
barier, także tych zdiagnozowanych w badaniach, można
zaliczyć problemy finansowe,
rzeczowe, a wśród nich problemy z bazą lokalową, zwłaszcza
na biuro czy też jego wyposażenie w podstawowe urządzenia
biurowe (takie jak komputer,
drukarka, kopiarka). Można
jeszcze wymienić ograniczenia
formalno-prawne, które nie-

jednokrotnie utrudniają pozyskanie funduszy na realizacje
projektów.
Niektóre UTW, szczególnie działające jako stowarzyszenia, korzystały z dotacji w ramach konkursów
grantowych rządowego Programu
na rzecz Aktywności Społecznej
Osób Starszych na lata 2014-2020.
Niestety pozyskane fundusze stanowią „krople w morzu potrzeb” coraz
większej liczby UTW.

Śledząc raporty i analizując działalność UTW można dostrzec, że
aktywni seniorzy na ogół dobrze
sobie radzą z występującymi trudnościami. Trzeba podkreślić, że jest
to pokolenie, które wychowywało
się i żyło często w trudnych warunkach, stąd też potrafi sobie radzić
z trudnościami.

dr Wiesława Walkowska,
fot. archiwum Ogólnopolskiej Federacji UTW

Planując rozwój działalności UTW
należy uwzględnić zachodzące
zmiany
społeczno-gospodarcze,
w tym demograficzne. W wiek senioralny zaczną wchodzić coraz
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bardziej wykształcone osoby i tym
samym będą oczekiwać edukacji na
miarę swoich potrzeb. Będą również
chcieli się realizować i współdecydować o kształcie swojej edukacji.
Powinni być angażowani w procesy
decyzyjne dotyczące ich edukacji,
ich możliwości, wolontariatu, który
należy coraz bardziej propagować
i rozwijać.
Dlatego UTW powinny nadążać za
zmianami społeczno-gospodarczymi i uwzględniać dokonujące się
przemiany w postrzeganiu starości,
stylu życia w starości i związane
z tym oczekiwania, nie zapominając jednocześnie o coraz większym
potencjale seniorów. Niezależnie od
tego w jakim kierunku pójdą zmiany
należy nie zapominać o głównej mi-

sji UTW i realizować humboldtowskie ideały.
Nowoczesny UTW coraz bardziej powinien się otwierać się
na partnerów zewnętrznych,
w tym lokalne samorządy, organizacje pozarządowe, także
na współpracę ze środowiskiem
przedsiębiorców i partnerami
zagranicznymi.

Czasem barierą jest słaba znajomość języka obcego. Jednak doskonałą płaszczyzną w jej pokonywaniu
jest działalność międzypokoleniowa
i zaangażowanie młodzieży w działania UTW. To samo dotyczy upowszechniania nauki i otwierania się
uczelni na seniorów. UTW, zwłaszcza te w uniwersytetach i innych

uczelniach wyższych, są doskonałą platformą wymiany wiedzy czy
też odbywania praktyk przez studentów niektórych kierunków. To
również doskonała płaszczyzna do
łamania stereotypów i budowania
więzi. Potencjał seniorów powinien
być coraz bardziej dostrzegany i wykorzystywany nie tylko w postaci
wolontariatu, ale także w placówkach edukacji ustawicznej czy nawet w przedsiębiorstwach. Zgodnie
z paradygmatem gerontechnologii,
to seniorzy najlepiej mogą przetestować nowe produkty/usługi dla
starszej generacji, a także mogą
zgłaszać pomysły w tym obszarze.
Warto więc nawiązać współpracę UTW również ze środowiskiem
przedsiębiorców.

O Uniwersytecie Trzeciego
Wieku Akademii TechnicznoHumanistycznej w Bielsku-Białej
Wypowiedź Renaty Morawskiej, Pełnomocnika Rektora ds. Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej podczas Śląskiego Forum Uniwersytetów III Wieku i Politechniki III Wieku
Działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku Akademii TechnicznoHumanistycznej mam zaszczyt koordynować od września 2018 roku.
Po zasłużonych poprzednikach
przejęłam dużą i złożoną strukturę, z określoną filozofią działania
skupioną wokół idei ustawicznego
kształcenia przez całe życie i wypracowanymi strategiami pozwalającymi zarządzać organizmem liczącym
niemal 500 aktywnych uczestników
rocznie. W tym roku akademickim

stan liczbowy słuchaczy wynosi
456, a wciąż sporo osób dzwoni
z zapytaniem, czy można dołączyć
w trakcie roku. Cieszy ta liczba,
niemal identyczna jak w minionym
roku 2017/2018, kiedy aktywnych
studentów UTW ATH było 470.
Świadczy ona o dobrej kondycji
uniwersytetu, który mimo zachodzących zmian, kontynuuje dobre
tradycje, zaszczepione przez założycielkę i wieloletnią kierowniczkę
bielskiego UTW dr Halinę Moszyń-
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ską, a następnie rozwijane w latach
2012-2018 przez mgr Józefa Cegielskiego, b. Pełnomocnika Rektora ds.
UTW. Jestem pełna uznania dla ich
aktywności, koncepcji i rozmachu,
z jakim w bielskiej uczelni stworzyli
uniwersytet dla seniorów.
Wystarczy powiedzieć, że oprócz
cotygodniowych wykładów z różnych dziedzin nauki w naszej ofercie
znajduje się ponad 40 godzin zajęć
fakultatywnych. Są wśród nich seminaria tematyczne (m.in. dietetyczne
czy historyczne), sekcja malarska,
klub literacki, klub brydżowy, kursy
komputerowe czy lektoraty języków
obcych, które obejmują nie tylko zajęcia z popularnego języka angielskiego, ale również lekcje niemieckiego, włoskiego i hiszpańskiego.
Wielką wagę przykładamy też do zajęć z zakresu kultury fizycznej. Działa u nas kilkanaście stabilnych grup
w ramach takich form, jak: gimnastyka ogólnorozwojowa i rehabilitacyjna, gimnastyka ciała i umysłu,
joga, a także zajęcia taneczne.
Warto przy okazji wspomnieć, że od
pięciu lat dobrze rozwija się „dziecko” naszego UTW w postaci filii
w gminie Wilkowice. Dla jej mieszkańców organizujemy niezależne
cykle zajęć, umożliwiając równocześnie udział we wszystkim, co odbywa się na terenie Bielska-Białej.
Jakie są kierunki zmian w działalności UTW planowane na naszej
uczelni – trudno mi precyzyjnie
odpowiedzieć. Radykalna zmiana,
mogłoby się wydawać błaha, zaszła
początkiem tego roku akademickiego. Cotygodniowe wykłady, będące merytorycznym „kręgosłupem”
naszego UTW, decyzją JM Rektora
zostały przeniesione z wynajmowanej w centrum miasta sali do
głównej auli na terenie uczelni.
Warunki są nieporównanie lepsze
(akustyka, wygodna sala audytoryjna, nagłośnienie, możliwość udziału osób niepełnosprawnych dzięki
windom i podjazdom), ale wobec
faktu, że Akademia Techniczno-

Renata Morawska, fot. Wojciech Łysko, Politechnika Śląska

-Humanistyczna leży na obrzeżach
miasta, część niezmotoryzowanych
seniorów ma problem z dojazdem,
co w przypadku niektórych wpłynęło na decyzję o rezygnacji z zajęć. Oprócz wykładów od tego roku
na ATH odbywają się jeszcze niektóre zajęcia seminaryjne. Niewykluczone, że w najbliższych latach
większość zajęć, dla których uczelnia może udostępnić sale, zostanie
przeniesionych na teren kampusu.
Z perspektywy zarządzania jednostką jest to na pewno rozwiązanie oszczędne i wygodne, jednak
od seniorów mieszkających z dala
od uczelni, a przyzwyczajonych do
bogatej oferty w centrum miasta
wymaga elastyczności, zmiany nawyków i przeorganizowania, aby
do czasu zajęć doliczyć dłuższy czas
dotarcia na miejsce zajęć. Ufam, że
zmiany w tym zakresie będą zacho-

dzić stopniowo, a przy współpracy
ATH z władzami miasta uda się zapewnić seniorom lepszy dojazd.
Z mojej strony, jako Pełnomocnika
Rektora ds. UTW, mogę zdeklarować ogromną wolę wprowadzania
wszelkich zmian w sposób „aksamitny”, uwzględniający racje, potrzeby
i możliwości obu stron. Dużą wagę
przykładam do udrażniania komunikacji między władzami uczelni
a słuchaczami, jak również między
UTW a władzami miasta i podlegającymi im placówkami oświatowymi
i kultury, w których wciąż odbywa
się wiele zajęć dla naszych słuchaczy. Szukam rozwiązań dotychczas
niesprawdzanych, możliwości obniżenia kosztów czy pozyskania
dofinansowania z różnych źródeł.
Niektóre z tych prób się powiodły,
o czym chętnie podzielę się z państwem przy następnej okazji.
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Rzeszów. Konferencja Porozumienia
Podkarpackich Uniwersytetów
Trzeciego Wieku
Tematyka: Współpraca UTW z Samorządem Terytorialnym.
W Sali Audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie przy ul.
Cieplińskiego 4, w dniu 14 grudnia
2018 r. miała miejsce Konferencja
Porozumienia Podkarpackich Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Tematem wiodącym wydarzenia, które objął patronatem honorowym
Marszałek Województwa Podkarpackiego, była „Współpraca UTW
z Samorządem Terytorialnym”.
Konferencję otworzyła Małgorzata Cisek-Kozieł, Przewodnicząca
PP UTW. Po powitaniu gości i zaproszonych przedstawicieli UTW
przekazała prowadzenie konferencji Danucie Kamienieckiej-Przywara, Prezes Zarządu UTW-UR, która przedstawiła gości honorowych:
przedstawiciela Marszałka Województwa Podkarpackiego, przewodniczącą Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa
Podkarpackiego,
przedstawicieli Urzędów Miast: Rzeszowa, Przemyśla i Jarosławia, przewodniczącą
Rzeszowskiej Rady Seniorów oraz
przedstawicielki urzędów współpracujących z NGO.
W konferencji uczestniczyli delegaci
UTW województwa podkarpackiego z Jarosławia, Mielca, Przemyśla,
Jasła, Krosna, Łańcuta, Strzyżowa,
Nowej Dęby, Tarnobrzega, Sanoka, Akademii 50+ z Rzeszowa, UTW
Diecezji Rzeszowskiej oraz UTW
Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Na konferencję została zaproszona,
jako gość specjalny, pani Wiesława
Borczyk Prezes Ogólnopolskiej Fe-

Danuta Kamieniecka-Przywara, fot. archiwum
Ogólnopolskiej Federacji UTW

deracji Stowarzyszeń UTW w Nowym Sączu. Skierowała do uczestników list nt. „Współpracy UTW
z samorządami Małopolski i Komisją Polityki Senioralnej”, który odczytała moderator Danuta Kamieniecka-Przywara.
W dyskusji głos zabrali między innymi przedstawiciele samorządów.
Szczególnie interesujące było wystąpienie p. Macieja Magnowskiego
z UM Rzeszowa, który współpracę
z trzema działającymi w Rzeszowie
UTW przedstawił jako wzorową,
podając jej przykłady. Pochwalił
rzeszowskich seniorów jako bardzo
aktywnych, biorących własny los
w swoje ręce. Przedstawił działania
podejmowane w ramach polityki senioralnej m. Rzeszowa:
−− 3 edycje projektu Rzeszów Przyjazny Seniorom, Ogólnopolska

Karta Seniora – edycja Rzeszów,
−− Dni Zdrowia Seniora, wydanie trzech
lokalnych numerów Głosu Seniora,
−− przy Prezydencie Miasta działa
Rzeszowska Rada Seniora,
−− we wrześniu 2018 został zrealizowany projekt „Senior w mieście czyli jak zawojować Rzeszów
po sześćdziesiątce”. W ramach
projektu rzeszowskie UTW
otrzymały z UM wsparcie finansowe w postaci tzw. „małych
grantów” na zorganizowanie
„Dni otwartych drzwi” w swoich
uczelniach.

W kolejnych wystąpieniach przedstawiciele między innymi Przemyśla, Jarosławia, Tarnobrzega,
Sanoka, Mielca, Jasła wskazywali
na bardzo dobrą współpracę samorządów terytorialnych z seniorami
działającymi w ramach UTW.
Małgorzata Cisek-Kozieł podsumowała projekt „Wolontariat 50+
szansą na fajną aktywność” trwający od 9 września do 15 grudnia
2018 r. Celem projektu było: propagowanie wolontariatu osób 50+ na
Podkarpaciu; zachęcenie do pracy
w charakterze wolontariusza; pomoc w zakładaniu Klubów lub Kół
Wolontariusza. W ramach projektu zostały zorganizowane 2 konferencje ogólne oraz 10 konferencji
szczegółowych na temat wolontariatu. 5 grudnia nastąpiło uroczyste
otwarcie Rzeszowskiego Centrum
Wolontariatu w siedzibie Rzeszowskiej Rady Seniorów. Ponadto, od
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1 stycznia 2019 r. powstaje Klub
Nowoczesnego Rękodzieła „ToTeTa
-To szydełko, Te druty, Ta igła”. Wyroby wytworzone przez Klub będą
przekazywane potrzebującym.
W dalszej dyskusji Małgorzata
Siuta z UTW – UR zwróciła uwagę,
że wolontariat to również praca
w poszczególnych UTW na rzecz
seniorów. Jako przykład podała
działający w UTW-UR klub Senior
80+. Zwróciła uwagę, że jest potrzeba znalezienia sposobu przekazywania informacji dla seniorów oraz „wyciągnięcia” seniora
z domu. Wskazała na konieczność większego zaangażowania
mediów oraz Kościoła w przekazywanie takich informacji oraz
w mobilizowanie ludzi starszych
do aktywności.

Konferencja zakończyła się przyjęciem wniosków, opracowanych
przez komisję wnioskową, wśród
których wskazywano między innymi na:
−− potrzebę kontynuowania konferencji Porozumienia Podkarpackich UTW, które stanowi dobre
forum do wymiany doświadczeń
pomiędzy poszczególnymi UTW
i jednostkami samorządu terytorialnego,
−− potrzebę stworzenia jednostkom samorządu terytorialnego
prawnej możliwości dofinansowywania działalności organizacji
senioralnych,
−− nową misją UTW powinno być
aktywizowanie seniorów jako
wolontariuszy – opiekunów chorych czy osób niesamodzielnych,

−− potrzebę stworzenia przy Porozumieniu Podkarpackich UTW
bazy danych o wykładowcach,
którzy mogliby podjąć współpracę z poszczególnymi UTW,
prowadząc zajęcia z uwzględnieniem zainteresowań seniorów,
−− upowszechnianie akcji „Seniorze,
rozlicz swego radnego z realizacji
obietnic przedwyborczych”. Tylko
aktywny udział w życiu społecznym daje seniorom możliwość
upominania się o swoje prawa,
−− potrzebę lepszej komunikacji
i zachęty seniorów do większej
aktywności społecznej przez media oraz parafie, które najlepiej
znają potrzeby osób starszych.
Opracowała: Maria Suchy, Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół UTW w Rzeszowie

40-lecie Łódzkiego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku im. Heleny Kretz
Nie ma na starość lepszego leku niż
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Helena Fryś
3-4 czerwca 2019 r. Łódzki Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Heleny
Kretz organizuje uroczyste obchody
jubileuszu 40-lecia swojej działalności, którą rozpoczął 25 kwietnia
1979 r.
Powstanie Uniwersytetu zainicjowała Helena Kretz już w 1978 r., występując z wnioskiem w tej sprawie
do prezydenta miasta Łodzi. Łódzki
Uniwersytet Trzeciego Wieku został
zorganizowany staraniem grupy
osób, z których wyłoniła się Rada
Naukowo-Programowa i Organiza-

cyjna. Przewodniczącą 12-osobowej
Rady Naukowo-Programowej wybrana została dr Anna SztaudyngerKaliszewicz. Kierownictwo 7-osobowej Rady Organizacyjnej złożono
w ręce Heleny Kretz i mgr Krystyny
Osady. Władze UTW (Zarząd i Prezes Zarządu) wybierane są na trzyletnią kadencję przez Walne Zgromadzenie słuchaczy.
UTW prowadzi różnorodne formy
edukacji: wykłady ogólne, sekcje zainteresowań, lektoraty, gimnastyka
i wiele innych.

Łódzki Uniwersytet
Trzeciego Wieku
im. Heleny Kretz
ul. Traugutta 18, pok. 412,
90-113 Łódź
e-mail: lutw@uni.lodz.pl
www.3wiek.uni.lodz.pl
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Ogólnopolska Kampania Społeczna
BEZPIECZNY SENIOR – ŚWIADOMY SENIOR
Osoby starsze są, w większym stopniu niż młodsze pokolenia, narażone na różnego rodzaju niebezpieczeństwa. Dlatego niezbędne
jest im szczególne wsparcie przy
wdrażaniu obywatelskiej edukacji
dla bezpieczeństwa, podnoszeniu
samoświadomości oraz nabywaniu
wiedzy i umiejętności w skutecznym zapobieganiu zagrożeniom,
a także przygotowanie do działania
w razie ich wystąpienia.
Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku dostrzegając ten problem opracowała projekt i złożyła
go w ramach otwartego konkursu
ofert na realizację zadania publicznego pn.: „Realizacja kampanii edukacyjno-informacyjnej
dotyczącej bezpieczeństwa seniorów”, ogłoszonego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji. Rozstrzygnięcie
konkursu nastąpiło w połowie lutego. Do realizacji zadania wybrane zostały 2 organizacje, w tym
Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku, która otrzymała najwyższą punktację.
Od kwietnia br. rusza Kampania
BEZPIECZNY SENIOR – ŚWIADOMY SENIOR. W jej ramach przewidziano szereg działań o charakterze
edukacyjno-informacyjnym, w tym:

− − cykl szkoleniowo-doradczy
„AKADEMIA LOKALNEGO ANIMATORA
BEZPIECZEŃSTWA
SENIORÓW”,
−− konferencja FORUM BEZPIECZNEGO SENIORA,
−− dystrybucja broszur edukacyjno-

informacyjnych
SENIOR”.

„BEZPIECZNY

Informacje o Kampanii będą zamieszczane na: www.federacjautw.pl
oraz na profilu Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów
Trzeciego Wieku na Facebooku.

Zadanie publiczne
jest współfinansowane
ze środków Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji
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Zaprosili nas...
Warszawa, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Instytut Badań Edukacyjnych na warsztaty
diagnostyczne i dyskusję z udziałem ekspertów OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) w ramach prac nad Zintegrowaną Strategią Umiejętności 2030, dot. większego wsparcia dla
uczestnictwa osób dorosłych w uczeniu się we wszystkich formach.
Warszawa, Rzecznik Praw Obywatelskich na posiedzenie Komisji Ekspertów ds. Osób Starszych.
Tematyka: rekomendacje Najwyższej Izby Kontroli dot. opieki nad osobami starszymi. O pracach
Komisji Ekspertów ds. Osób Starszych można przeczytać na: https://www.rpo.gov.pl/pl/tagi/komisja-ekspertow-ds-osob-starszych
Warszawa, Rada Działalności Pożytku Publicznego, Przewodniczący Zespołu ds. Rozwoju Dialogu Obywatelskiego Krzysztof Balon, na posiedzenie Zespołu w celu rozpatrzenia postulatu Federacji UTW o powołaniu w ramach Rady Zespołu działającego na rzecz konsolidacji pozarządowych
organizacji senioralnych, zgodnie z postulatami zawartymi w Stanowisku X Forum III Wieku 2018.
Rada Działalności Pożytku Publicznego podjęła Uchwałę w sprawie powołania Zespołu problemowego do spraw Partycypacji Społecznej Osób Starszych. Zapraszamy na https://pozytek.gov.pl/
rada-dzialalnosci-pozytku-publicznego/rdpp-2018-2021/
Józefów k. Warszawy, na spotkanie w Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowy Instytut Badawczy. Tematyka dotyczyła
edukacji dla bezpieczeństwa seniorów oraz ich otoczenia jak również sposobu prawidłowego
zachowania wobec tych zagrożeń przed przybyciem na miejsce zdarzenia służb ratunkowych.

Prezydium sejmowej Komisji Polityki Senioralnej na posiedzenie Komisji, tematyka: Informacja Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. o sytuacji osób starszych w Polsce za rok 2017.
Informacja Ministra Zdrowia na temat rozwoju teleopieki w Polsce – uwarunkowania, funkcjonowanie i finansowanie. Rozpatrzenie projektu planu pracy Komisji na okres od 1 stycznia do 30
czerwca 2019 r.
Prezydium sejmowej Komisji Polityki Senioralnej na posiedzenie Komisji, tematyka: Informacja Ministra Inwestycji i Rozwoju na temat założeń i realizacji rządowego programu „Dostępność
plus” – znaczenie dla seniorów. Informacja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na temat edukacji i kształcenia ustawicznego osób starszych.

Prezydium sejmowej Komisji Polityki Senioralnej na posiedzenie Komisji, tematyka: Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat działań jednostek samorządu terytorialnego na rzecz osób starszych. Przykłady dobrych praktyk. Informacja Prezesa Najwyższej Izby
Kontroli o wynikach kontroli dostępności zmodernizowanych obiektów kolejowych dla pasażerów
niepełnosprawnych lub o ograniczonej zdolności poruszania się.

Pełne zapisy przebiegu posiedzeń Komisji Polityki Senioralnej znajdują się na stronie http://sejm.gov.pl/
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Czy seniorka
może być modna?
Ale zaraz, czy seniorka może być modna? W tym wieku? Czy ją na to stać?
Z emerytury? Poza tym, moda jest dla młodych! Seniorka z kolorowymi
włosami, w butach w kwiatki? Toż to nie-poważne! O proszę, spódnica za
kolano, nogi pokazuje, wstydu nie ma! Co ludzie powiedzą?!
Ubiór odkąd powstał – a więc od
czasów rajskich, gdy Ewa skusiła Adama dorodnym jabłuszkiem,
skutkiem czego było wypędzenie
z raju i konieczność zasłonięcia nagości – ten ubiór niezmiennie człowiekowi towarzyszy. Strój nigdy nie
ograniczał się tylko do funkcji praktycznych: czyli okrycia i ogrzania
ciała. Zawsze ciało przy okazji zdobił. Ubiór był też od zawsze sposobem na dzielenie ludzi. Czy nie jest
tak do dziś? Czy zdarzało nam się
słyszeć lub wypowiadać takie komentarze jak wyżej?
Z punktu widzenia historii mody:
w każdej epoce były klasy uprzywilejowane mogące nosić konkretne
ozdoby, kolory i fasony stroju. Pozostałej części społeczeństwa tych
strojów nie wolno było nosić, poza
tym i tak możliwości finansowe by
to uniemożliwiły. Przepisy odnośnie wyglądu ubrań były nawet regulowane prawem. Jednak gdy czegoś
nie wolno, zawsze można to zastąpić czymś podobnym. I tak, gdy
już jakiś strój stawał się zbyt powszechny, na dworach wymyślano
coś innego, celem wyróżnienia się.
Do dziś mechanizm mody działa tak
samo. Dwa razy do roku projektanci
wymyślają nowe trendy, bo przemysł odzieżowy musi produkować,
a klient musi kupować – by bilans
nie wyszedł na zero.

Do dziś ubiór jest ważnym elementem życia. To warstwa najbliższa ciału, stale nam towarzyszy, w różnych
okolicznościach: podczas wypoczynku, w chwilach radości i relaksu, w trakcie aktywnego spędzania
czasu, w chwilach wyjątkowych,
podniosłych i uroczystych, a nawet
w czasie snu… Ubiór jest wyrazem
naszej osobowości, temperamentu, nastroju, stanu ducha. Ubieramy się inaczej jak jesteśmy smutni
lub w żałobie, inaczej gdy jesteśmy
radośni lub świętujemy radosne
chwile. Nie powinno się lekceważyć
ubioru i swojego wyglądu.
A jak to jest w przypadku seniorów?
Czy seniorka może być modna? Czy
stać ją na to? Czy w ogóle wypada
bawić się modą w tym wieku? I tu
dochodzimy do sedna, czyli do pytania czym jest moda? Moda jest
tylko i wyłącznie propozycją. Może
służyć za inspirację, ale nie musi.
Jak wspominałam w poprzednim
artykule, seniorki przez wszystkie
lata wypracowały swój styl i mogą
się trzymać takiej mody, która im
odpowiada. Mogą modę interpretować po swojemu. Z mody powinny wybierać tylko to co sprawi im
radość i poczucie że wyglądają dobrze. Mogą też na modę kompletnie
nie zwracać uwagi wykorzystując
tylko zawartość swoich przepastnych szaf. I to jest też odpowiedź

na wątpliwości czy seniorkę stać
na zabawę modą. Stać, bo nie musi
kupować modnych i drogich ubrań
– ma swoje. A polem do popisu jest
zestawienie ubrań i dodatków tak,
by stworzyć ładną całość pasującą
do sylwetki, metryki i miejsca.
Seniorki są też w luksusowej sytuacji, bo nie muszą już uczyć się stylu. Już go mają. Teraz jest więc czas
na zabawę strojem, dodatkami, na
radość z ubierania się, na delektowanie się uczuciem że można, nadal można być atrakcyjną, można
podobać się sobie i innym. Jak ktoś
ma ochotę na kolorowy, wzorzysty
płaszcz, albo broszkę z piór, albo różowe włosy – to dlaczego nie? Kiedy
jak nie teraz?
Z całych sił walczę z tym przekonaniem, że seniorom nie wypada bawić się modą. Że nie wypada mieć
frajdy z tego, że można się inaczej,
z fantazją ubrać. Cóż w tym złego?
Że ludzie powiedzą? Plotki istnieją
od wieków, ludzie mówili i mówić
będą – a tak przynajmniej będą mieli o czym!
Moim zawodowym marzeniem jest
by seniorzy nie traktowali ubioru
jak tylko „warstwę” chroniąca przed
chłodem, deszczem, czy słońcem.
Żeby wiedzieli, że mogą i żeby im się
„chciało chcieć” dbać o siebie i traktować ubiór jak coś więcej: ozdo-

17
OGÓLNOPOLSKI BIULETYN UTW

bę, wyróżnik, piękne podkreślenie
własnej osobowości.
Chciałabym, żebyśmy na ulicach
mogli zobaczyć ludzi nie tylko ubranych w jednakowe dresy, trampki,
wiatrówki i czapki z daszkiem. Obyśmy nie przywykli do brzydoty i bylejakości. „Ubiór może podwyższyć
wartość człowieka” – wedle słów
Jerzego Nowosielskiego.

Co chcę przekazać seniorom?
−− Elegancja nie ma nic wspólnego
z grubością portfela
−− Markowe ubrania nie uczynią nikogo eleganckim
−− Elegancja nie ma metryki
−− Fundamenty elegancji to: strój
dopasowany do sylwetki, metryki i miejsca
−− Można być atrakcyjnym w każdym wieku

Co wypada?
−− Dbać o siebie
−− Bawić się wizerunkiem i modą
−− Mieć radość z ubierania się
−− Podobać się sobie
−− Podobać się innym
−− Być kolorowym, jak się ma na to
ochotę
−− Śmiać się i cieszyć życiem

Czego nie wypada?
−− „Odpuszczać sobie” bo jest się
„w pewnym wieku”
−− Zakładać na siebie cokolwiek, bo
moda jest „już nie dla mnie”
−− Narzekać, że już nie warto się starać bo i tak „jestem stara/stary”

−− Nie wykluczaj się!
−− Ubieraj się tak, by sprawiało Ci to
radość!

O czym warto szczególnie pamiętać?
−− Nie zwracaj uwagi na to co ludzie
powiedzą!

Wypada bawić się modą, interpretować ją po swojemu.
Świadomość swoich atutów to
oznaka dojrzałości, nie próżności.
Dołącz do Stylowych Seniorek
w Akademii Stylu Agnieszki Jelonkiewicz.

O czym warto pamiętać?
−− Starość to stan umysłu
−− Nie odpuszczaj!

Agnieszka Jelonkiewicz, trenerka, pomysłodawczyni zajęć WIZERUNEK SENIORA. Jedna z pierwszych
konsultantek wizerunku w Polsce, historyk sztuki.
Absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych. Jedna z bohaterek książki „Sukces jest kobietą! Piękna twarz biznesu”.
Odznaczona Diamentem Biznesu 2016 jako Firma Godna
Zaufania. Posiada certyfikat międzynarodowego konsultanta koloru i wizerunku (image & color consultant).
Od 20 lat prowadzi Akademię Stylu. Szkoli z kreowania
wizerunku biznesowego Zarząd i głównych ekspertów
firm. Przygotowuje wizerunek medialny rzeczników
prasowych. Organizuje Warsztaty Stylu dla kobiet
i mężczyzn. Jest autorką unikatowego programu szkoleniowego dla kobiet o rozmiarach 40 +. Prowadzi zajęcia
dydaktyczne z młodzieżą, szkoli grono pedagogiczne.
Pracuje przy sesjach zdjęciowych.
Jest autorką kilkuset publikacji w pismach branżowych
i portalach internetowych, bywa gościem mediów. Jako
ekspert z historii mody, komentuje aktualne trendy. Jako
ekspert z dress code’u wypowiada się na kongresach
i targach skierowanych do świata biznesu.
http://twoj-wizerunek.com/
http://twoj-wizerunek.com/warsztaty-stylu/wizerunek-seniora/
Agnieszka Jelonkiewicz,
fot. archiwum własne A. Jelonkiewicz
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Gratulujemy zwycięzcom,
uczestnikom i organizatorom
Senioriady na Podhalu w Rabce-Zdroju
VI Ogólnopolska Zimowa Senioriada
na Podhalu w Rabce-Zdroju odbyła
się w dniach 25-26 lutego 2019 r.
Tradycyjnie rozpoczęła się defiladą
34 Uniwersytetów Trzeciego Wieku,
Rad Seniorów i organizacji senioralnych z Polski, Ukrainy i Austrii.
Uroczystość zaszczycili swoją obecnością patroni honorowi: Leszek
Świder – Burmistrz Rabki-Zdroju,
Krzysztof Faber – Starosta Powiatu
Nowotarskiego.
Wszystkich obecnych, w imieniu
organizatorów, powitali: Beata Śliwińska – członek Komitetu Organizacyjnego Senioriady i Marek Szarawarski – Przewodniczący Komitetu
Organizacyjnego Senioriady, pomysłodawca imprezy, Grażyna Lysy
prezes Stowarzyszenia Rabczański
Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz
w imieniu Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW Krystyna
Jurczewska-Płońska,
wiceprezes
Zarządu.
W sztafecie ognia biegli zasłużeni
sportowcy, członkowie Rabczańskiego UTW – Stanisław Szarawara
i Maria Zachara – oraz lekkoatleci
MKS Korzeniowski Rabka-Zdrój:
Wojciech Galik, Maciej Czyszczoń,
Julia Kusiak i Paweł Rapta (uczniowie Liceum Romera).
Imprezami towarzyszącymi tegorocznej Senioriadzie były:
−− „Biesiada góralska” przy muzyce
w Domu Weselnym w Spytkowicach (Przystań w Kabanosie) dla
420 osób,
−− Nordic Walking Gorczański, który polegał na dotarciu do Schroniska PTTK i uzyskaniu pamiątkowego stempla „Zdobywca

ZESTAWIENIE KONKURENCJI, LICZBY UCZESTNIKÓW
I MIEJSCA ZAWODÓW
Liczba
Miejsce zawodów
uczestników

Konkurencja

Slalom gigant

101

Stok „U Żura”

Kręgle curlingowe

54

Lodowisko

Nordic walking

68

Biegi

Rzut śnieżkami do celu
Zjazd na dętkach
Brydż

Szachy

61

59

53

38
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Maciejowej”. Pieczęć będzie dostępna do 30 IV br.
W zawodach, w ośmiu konkurencjach, wystartowało 450 kobiet
i mężczyzn. W slalomie gigancie i biegach obowiązywał podział na grupy
wiekowe od 50+, 60+, 70+, 80+.

Ważne obiekty Rabki-Zdroju
Stadion KS „Wierchy”
Amfiteatr

Stok „U Żura”

Kawiarnia Zdrojowa

Rabczańska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Nordic Walking, wyłączony z klasyfikacji ogólnej, połączono ze zwiedzaniem obiektów o znaczeniu
kulturalnym i historycznym oraz testem wiedzy na temat uzdrowiska.

WYNIKI KLASYFIKACJI DRUŻYNOWEJ
VI ZIMOWEJ OGÓLNOPOLSKIEJ SENIORIADY
Miejsce

Liczba punktów

1

757

Gliwice

483

Rabka-Zdrój

2

531

3

514

6

374

4
5

7
8

9

Miejscowość

Rzeszów
Kęty

374

Nowy Sącz

326

Łazy

343
311

Zawiercie

Myślenice

Nowy Targ
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10

291

Dąbrowa Górnicza

13

276

Wodzisław Śląski

11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

32

33

34

282
279
267
244
228
225
217
191
182
181
173
155
141
138
135
126
124
122
111
87

34

31

20

Pszczyna

Łuck UTW Ukraina
Wojkowice
Myszków

Andrychów
Bytom
Ropa

Koziegłowy
Lublin

UR Kraków
Cieszyn

Wadowice

Centrum Oświaty trzeciego Wieku Łuck Ukraina
Tychy

Miechów

Piekary Śląskie
Austria

Komanda „Mlynów” Riwne Ukraina
UJ Kraków

Spytkowice
Czeladź

Siewierz
Żory

Serdecznie gratulujemy!

Trzeci Wiek
na Start
Trwają przygotowania do kolejnej
edycji Olimpiady Sportowej Uniwersytetów Trzeciego Wieku i Organizacji Senioralnych, która zaplanowana jest na dzień 25 maja 2019 r.
Prawo startu w Olimpiadzie mają
zawodnicy uniwersytetów trzeciego wieku i organizacji senioralnych
– rocznik 1968 i starsi.
Organizatorem jedenastej edycji
olimpiady jest Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łazach. Więcej informacji o tym wydarzeniu na stronie:
www.utwlazy.pl

Łączymy się w bólu...
Pożegnanie Marty Cybulskiej-Wolnickiej
z Podhalańskiego UTW w Zakopanem
„Odszedłeś tak nagle, pozostawiając smutek i wielki żal...
A chcielibyśmy tak wiele dokonać.
W naszych sercach trwać będziesz na zawsze”

Pogrążeni w niewypowiedzianym smutku i żalu słuchacze Podhalańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Zakopanem pożegnali 23 marca br. tragicznie zmarłą
Martę Cybulską-Wolnicką, aktywną i bardzo lubianą, wieloletnią słuchaczkę Uniwersytetu.
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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 osób
w różnym 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 sły-
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szymy 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.

ŚLĄSKIE FORUM UNIWERSYTETÓW III WIEKU
I POLITECHNIKI III WIEKU
Gliwice, Centrum Edukacyjno-Kongresowe Politechniki Śląskiej, 19 marca 2019 r.

POKAZ MODY SENIOREK
W REMBERTOWSKIEJ AKADEMII SENIORA
fotograf Marcin Ogar, Realizacja Akademia Stylu Agnieszki Jelonkiewicz

