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Szanowni Państwo,
dobiega końca rok szczególny w historii naszego kraju.
Sejm Rzeczpospolitej Polskiej 25 maja 2017 r. ustanowił
rok 2018 Rokiem Jubileuszowym 100-lecia odzyskania
przez Polskę Niepodległości. „11 listopada 1918 r. spełnił
się sen pokoleń Polaków – Państwo Polskie narodziło się
na nowo. Po rozbiorach i 123 latach niewoli, rusyfikacji
i germanizacji, po wielkich powstaniach, wolna Polska
powróciła na mapę świata” – czytamy w uchwale Sejmu.
W dokumencie podkreślono, że „Odzyskanie niepodległości dokonało się poprzez walkę pełną poświęcenia
i bohaterstwa nie tylko na polach bitew, ale i w codziennych zmaganiach o zachowanie duchowej i materialnej substancji narodowej oraz w codziennym trwaniu
polskich rodzin”. Jako Ojców Niepodległości w uchwale
wymieniono Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego,
Ignacego Paderewskiego, Wincentego Witosa, Wojciecha
Korfantego i Ignacego Daszyńskiego.
W tym roku przypada także setna rocznica praw wyborczych kobiet w Polsce. 28 listopada 1918 roku, Naczelnik
Państwa, Józef Piłsudski podpisał dekret o ordynacji
wyborczej do Sejmu Ustawodawczego, który zapoczątkował zmiany i wówczas odmieniły całe życie społeczne.
Po wyborach, które odbyły się 26 stycznia 1919 roku
pierwszymi kobietami zasiadającymi w polskim parlamencie zostały: Gabriela Balicka, Jadwiga Dziubińska,
Irena Kosmowska, Maria Moczydłowska, Zofia Moraczewska, Anna Piasecka, Zofia Sokolnicka i Franciszka
Wilczkowiakowa.
Uniwersytety Trzeciego Wieku w swoich programach
uwzględniły te ważne rocznice. Odbywają się okolicznościowe konferencje, koncerty, słowno-muzyczne programy artystyczne, wykłady, warsztaty, spacery i wyjazdy
edukacyjne szlakami I wojny światowej, odwiedzamy
muzea i liczne miejsca pamięci. Wolność, niepodległość,
patriotyzm – co dziś oznaczają? W tym szczególnym
roku warto się nad tym zastanowić.
W tym numerze Biuletynu polecamy Państwu artykuły
na temat działalności w zakresie rozwoju, wiedzy oraz
aktywności osób starszych. Przytaczamy przykłady
dobrych praktyk, które mogą stanowić inspirację do
poszerzania i urozmaicania oferty edukacyjnej Uniwersytetów Trzeciego Wieku.
W imieniu Redakcji wszystkim Czytelnikom i Sympatykom Uniwersytetów Trzeciego Wieku pragnę złożyć
najserdeczniejsze życzenia zdrowych i radosnych Świąt
Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku.
Wiesława Borczyk
Redaktor Naczelny
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Refleksje po X Forum III Wieku.
W nową dekadę z nową formułą?
Opracowanie: Ewa Piłat – Kierownik Jagiellońskiego UTW Kraków

Chciałabym, aby w programie XI Forum III Wieku znalazł się czas na doskonalenie
zawodowe liderów i ich integrację. To kompetentni liderzy, dobrze zarządzający swoimi jednostkami, budują dobrą markę Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Polsce.
Za nami X Forum III Wieku. Rocznica może niezbyt imponująca, ale warta uwagi i refleksji. Przez te dziesięć
lat, dzięki krynicko-sądeckiemu forum, udało się skutecznie załatwić wiele najistotniejszych spraw polskich
seniorów. Niestety, niewiele osób, poza uczestnikami
i ekspertami od polityki społecznej, ma świadomość
siły społeczno-politycznego oddziaływania tej imprezy. Jednak nawet najlepsza formuła z czasem traci swą
wartość, domaga się aktualizacji, dostosowania do zmieniającego się otoczenia. Jako uczestniczka wszystkich
edycji Forum III Wieku, osoba kierująca uniwersytetem
dla seniorów, chciałam się podzielić z Czytelnikami niniejszego biuletynu swoimi refleksjami i propozycjami
na przyszłość.

Osiągnięcia Forum III Wieku

Sama idea organizacji cyklu konferencji na styku demografii i gospodarki w ogóle nie podlega dyskusji. Wciąż za
mało się mówi o tym, jak istotny wpływ na kształtowanie się polityki senioralnej w Polsce ma Forum III Wieku.
Oczywiście, oprócz Forum III Wieku w Polsce rokrocznie odbywają się dziesiątki, a może i setki konferencji,
kongresów poświęconych różnym aspektom życia osób
starszych. Żadna z tych imprez nie gromadzi jednak tak
licznej publiczności, nie ma tak znaczących dla kształtowania polityki prelegentów i gości specjalnych, nie
odbywa się cyklicznie i nie trwa tak długo. Coroczne
czterodniowe spotkania ekspertów – ludzi nauki i praktyków, polityków, przedstawicieli kultury, sztuki, służby
zdrowia, rynku pracy, instytucji edukacyjnych i pomocy społecznej, dziennikarzy z działaczami organizacji
seniorskich są nie tylko analizą stanu rzeczywistego.
Uczestnicy debat formułują diagnozy i proponują konkretne rozwiązania najpilniejszych problemów będących konsekwencją zmian demograficznych. Znaczenie
Forum III Wieku wynika jednak nie z faktu organizowania cyklicznej, publicznej debaty na temat konsekwencji starzejącego się społeczeństwa, ale na stworzeniu

warunków do autentycznego partnerstwa organizacji
społecznych z administracją publiczną. Ranga Forum
sprawia, że postulaty i propozycje wynikające z debat
znajdują odzwierciedlenie w dokumentach rządowych
i są realizowane przez organy administracji państwowej
wszystkich szczebli. To ogromnej aktywności i determinacji organizatorów i uczestników krynicko-sądeckiego
forum pokolenie osób starszych w Polsce zawdzięcza
zmianę modelu polityki społecznej realizowanej przez
państwo. Osoby starsze zaczęły współdecydować o działaniach państwa i – co bardzo ważne – przestały być postrzegane wyłącznie jako „podopieczni”. Udało się przekonać polityków, że warto wspierać aktywność osób
starszych, aby wyeliminować je w przyszłości z grupy
potencjalnych niedołężnych lub odsunąć w czasie zagrożenie niesamodzielnością i koniecznością objęcia ich
opieką przez rodziny lub instytucje. Taka idea dominuje
zarówno w Programie na rzecz Aktywności Społecznej
Osób Starszych (ASOS), uchwalonym przez Radę Ministrów 24 sierpnia 2012 roku, jak i w „Założeniach Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014 –
2020” przyjętych przez Radę Ministrów w Wigilię, 24
grudnia 2013 r. Wyrażane podczas Forum III Wieku apele o reprezentację interesów seniorów w administracji
publicznej zostały spełnione w dwójnasób – powstał
Departament Polityki Senioralnej w ówczesnym Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej oraz Rada Polityki
Senioralnej. Te instytucje funkcjonują do dziś.
Jednym z ważniejszych osiągnięć polityki senioralnej
– mającym swe źródło na krynicko-sądeckim forum –
była nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym, która
umożliwiła tworzenie gminnych rad seniorów (weszła
w życie 30 listopada 2013 r.). Wprowadzone wówczas
zmiany ustawowe m.in. umożliwiły powołanie Rad Seniorów. Rady Seniorów działają już w ok. 300 gminach.
Mówiąc o wpływie Forum III Wieku należy wspomnieć
także o uchwaleniu ustawy z 11 września 2015 r. o osobach starszych.
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Nie jest pewne, czy krynicko-sądeckie debaty zachowają
w przyszłości rangę najważniejszej, cyklicznej imprezy
mającej wpływ na formułowanie strategii władz państwowych wobec osób starszych, ale należy o to walczyć, ponieważ nie ma drugiej tak silnej, zakorzenionej
w prestiżowej imprezie, jaką jest Forum Ekonomiczne,
i skutecznej reprezentacji osób starszych.

Formuła sądecko-krynickiego forum

Nie zmienia się tego, co dobre, a w formule Forum III
Wieku największą wartością – moim zdaniem – nie są
spotkania w Krynicy, ale pierwsza, otwierająca forum
debata. To ona zazwyczaj ustawia poziom czterodniowego cyklu konferencji. To w Nowym Sączy na otwarciu Forum III Wieku starają się być obecni włodarze
regionu, miasta, powiatu, przedstawiciele ministerstw
odpowiedzialnych za politykę społeczną, zdrowie, edukację i szkolnictwo wyższe, kulturę, politykę lekową,
działalność organizacji pozarządowych itd. Forum III
Wieku ma już taką markę, że tu nie wypada nie być. Należy tylko życzyć organizatorom, aby w przyszłości nie
dopuścili do obniżenia merytorycznego poziomu debaty
otwierającej.
W drugim dniu forum fizycznie przenosi się do Krynicy,
gdzie stanowi część Forum Ekonomicznego. Odbywające się od 1990 r. debaty, konferencje, panele dyskusyjne
dotyczące przyszłości Europy i świata mają na tyle duże
znaczenie, że zazwyczaj zjeżdża tu kilka tysięcy gości
z całego świata. W Krynicy – niestety – nie na wszystko
mają wpływ organizatorzy Forum III Wieku. W br. np.
sale konferencyjne były za ciasne, a prelegenci (czasami
wskazani przez organizatorów FE) pozostawiali wiele do życzenia. Może któryś z tegorocznych panelistów
przeczyta ten tekst, a wtedy się dowie, że sama obecność polityka na konferencji Forum III Wieku nie powoduje, że publiczność zaniemówi z wrażenia. Publiczność
stanowią osoby inteligentne, wiele wiedzące o sytuacji osób starszych i odczytywanie z kartki oczywistych
oczywistości oraz banałów nie powali jej na kolana. Poczuje się raczej zażenowana i zlekceważona. Szanowni
Państwo Politycy – jesteście oczekiwanymi gośćmi podczas Forum III Wieku pod warunkiem, że macie coś do
powiedzenia!
W trzeci dzień Forum III Wieku wraca do Nowego Sącza, a wypełniają go zazwyczaj debaty o charakterze
– można powiedzieć – branżowym. Skala makro – dominująca w Krynicy – tu zamienia się w skalę mikro. To
dobry pomysł, ale – moim zdaniem – można by go jeszcze udoskonalić.

Doskonalenie zawodowe

Osoby kierujące Uniwersytetami Trzeciego wieku realizują w praktyce modną zasadę kształcenia przez całe ży-

Ewa Piłat, fot. Archiwum OFSUTW

cie. Przy czym całożyciowe kształcenie dotyczy wyłącznie słuchaczy UTW. A czy my, kierujący uniwersytetami
dla seniorów, sami się kształcimy? Wiele zawodów ma
ten obowiązek ustawowo wpisany w formułę wykonywania swej profesji. Systematycznie kształcić się muszą
lekarze, aptekarze, prawnicy, inżynierowie budownictwa, architekci. Lista jest bardzo długa.
Jeśli chodzi o zawodową prowieniencję liderów jednostek skupiających seniorów panuje tu absolutna przypadkowość. Z rozmów z szefami UTW, obecnymi na
forach w Nowym Sączu, wynika, że w większości są to
emerytowani nauczyciele, czasem prawnicy, zdarzają
się urzędnicy i to z wysokich stanowisk – nawet prezydenci miast (sama znam dwie szefowe UTW w przeszłości zarządzające miastami). O objęciu funkcji szefa UTW
decyduje nie merytoryczne przygotowanie, ale osobiste
zaangażowanie, charyzma, pasja.
W przypadku liderów Uniwersytetów Trzeciego Wieku nikomu nie można czynić zarzutów z powodu braku
specjalistycznego przygotowania. Nikt nie kształci takich fachowców. Istotniejsze wydają się tu cechy osobowościowe lidera. Musimy sobie jednak uświadomić,
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że można i trzeba tę wiedzę uzupełnić. Forum III Wieku
jest znakomitą okazją do tego celu.
Do tej pory Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz
Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń UTW – organizatorzy forum – dbali o to, aby uczestniczący w spotkaniach
liderzy uniwersytetów dla seniorów mieli możliwość
uzupełnienia wiedzy, która pozwoli szefom sprawnie
kierować stowarzyszeniem. Bardzo bolesne dla naszych
uniwersytetów są bowiem konsekwencje nieznajomości
przepisów, zwłaszcza finansowych.
Do organizatorów Forum III Wieku kieruję propozycję
poświęcenia części trzeciego dnia forum na doskonalenie zawodowe liderów UTW. My, kierujący Uniwersytetami Trzeciego Wieku, powinniśmy jak nikt inny np.
poznać techniki z zakresu geragogiki (kształcenia osób
starszych). Prowadzenie edukacji osób starszych to
zupełnie co innego niż kierowanie kształceniem dzieci
i młodzieży. Intuicyjnie wiemy, jak ważny jest dobór metod i form uczenia seniorów. One muszą m.in. uwzględniać fakt pogarszania się z wiekiem dwóch ważnych zmysłów – wzroku i słuchu. Ilu z nauczycieli seniorów wie,
że u osób w podeszłym wieku często następują zmiany
w percepcji kolorów, które nie pozwalają na odróżnienie barw zielonej, niebieskiej i purpurowej. I o tym, że
z wiekiem następuje utrata tzw. widzenia peryferycznego (i w mniejszym stopniu widzenia w pionie), dlatego
najważniejsze treści należy lokować w centrum obrazu,
jeśli wykład wspomagamy prezentacją. Takich technicznych informacji, które uczynią naukę w starszym wieku
skuteczną, jest mnóstwo.
Niełatwo jednak znaleźć w Polsce geragoga lub choć
andragoga (edukacja dorosłych). W maju br. zrobiłam
takie rozeznanie na wielkim Uniwersytecie Jagiellońskim. Znalazłam jedną osobę. Do tego zajmująca się geragogiką w przeszłości. Dla współczesnych pedagogów
znacznie atrakcyjniejszym tematem jest edukacja dzieci
i młodzieży. Zmieńmy to!
Moje ostatnie doświadczenia wskazują również na to, że
nasze środowisko powinno uzupełnić swoje wiadomości o rzetelną wiedzę z zakresu historii Uniwersytetów
Trzeciego Wieku. Czasami jesteśmy proszeni o wypowiedzi do mediów, spotkania z młodzieżą, czasem prelekcje
w firmach. Nie wypada mówić, co się wie. Lepiej wiedzieć, co się mówi. Wypowiedzi każdego z nas, szefów
UTW, świadczą o profesjonalizmie naszego środowiska.
Każdy z nas ma swoje zawodowe problemy, które rozwiązuje lepiej lub gorzej: są trudni słuchacze, osoby
psychicznie chore, zwykli pieniacze. I odwrotnie – ludzie
o wyjątkowych talentach. Wcale nierzadko jesteśmy
zmuszeni podjąć się roli arbitra albo radykalnie rozwiązać sytuację konfliktową między studentami, między pracownikami albo na linii słuchacz – UTW. Sama
z przyjemnością posłuchałabym psychologa albo specjalisty od mediacji. Czasami przydałby się wykład prawni-

ka, instruujący, jak zgodnie z przepisami uwolnić się od
osoby działającej destrukcyjnie na UTW, czasem dobre
rady doświadczonych liderów.
I tu dochodzę do ostatniej propozycji.

Integracja

Od dziesięciu lat Forum III Wieku gości około 200 osób,
głównie liderów Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Wielu
z nas spotyka się tu od dekady i wzajemnie rozpoznaje.
Niestety, nie mamy wielu okazji, aby ze sobą porozmawiać.
Przerwy kawowe między konferencjami są zbyt krótkie
na rozmowy o poważnych problemach. Aby środowisko
lepiej się skonsolidowało, powinno się lepiej poznać.
Nie podczas wieczorku tanecznego. Taka formuła raczej
odstrasza niż zachęca (to moja osobista opinia). Wystarczy wieczór przy herbacie lub lampce wina, niezbyt
późno, bowiem uczestnictwo w Forum oznacza wczesne
wstawanie. W czasie czterech dni konferencji przyda się
trochę luzu i towarzyskiej wymiany informacji. W tym
roku niemal w ostatniej chwili przed zakończeniem części oficjalnej osobiście odczułam konsekwencje braku
części integracyjnej, kiedy w drodze do wyjścia kilku
szefów małopolskich UTW próbowało wymienić ze mną
telefony. Zależało im na pozyskaniu ciekawych wykładowców, głównie na wykłady inauguracyjne. Pracując
na Uniwersytecie Jagiellońskim, znam wielu wspaniałych wykładowców. Chętnie pomogę.
Musimy mieć jednak czas na wzajemne poznanie swoich
oczekiwań i kierowanych przez nas uniwersytetów. Być
może pozyskamy partnerów do przyszłych projektów?
Być może dowiemy się czegoś, co ustrzeże nas przed
błędami i wpadkami, których doświadczyli inni? W tym
roku w przerwie kawowej w rozmowie z koleżanką ze
Śląska dowiedziałam się o poważnym wypadku słuchaczki UTW podczas wyjazdu zagranicznego. Sama też
doświadczyłam podobnego zdarzenia. Zabrakło czasu,
aby wymienić się szczegółami po to, aby w przyszłości
wyeliminować takie ryzyka.
Do organizatorów Forum III Wieku kieruje zatem propozycję: czas na forum nie musi być szczelnie wypełniony konferencjami i debatami. Tak jak nasi studenci i my
mamy swoje lata i możliwość przyswajania informacji
z czasem się wyczerpuje. Równie istotne jest poznanie
pracy Uniwersytetów Trzeciego Wieku od kuchni. To
bardzo pożyteczna wiedza. Wymieniajmy się nią dla dobra swoich jednostek i całego ruchu UTW w Polsce! Czas
spędzony na rozmowach liderów o swoich uniwersytetach wzbogaci naszą wiedzę i kompetencje zarządzania
swoimi jednostkami. Chciałabym, aby w programie XI
Forum III Wieku znalazł się czas na doskonalenie zawodowe liderów i ich integrację. To kompetentni liderzy,
dobrze zarządzający swoimi jednostkami, budują dobrą
markę Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Polsce.
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Polskie Uniwersytety
Trzeciego Wieku za granicą
wschodnią na X Forum III Wieku
Lwowski UTW, Ukraina
Na X Forum III Wieku nie zabrakło też przedstawicieli
polskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku zza wschodniej granicy. Z radością przyjmują nasze zaproszenia. Ze
Lwowa już kolejny raz przyjechali: pani doc. dr n. med.
Ewelina Hrycaj-Małanicz, która od 2010 roku jest prezesem Polskiego Lwowskiego Uniwersytetu III Wieku
oraz Marian Frużyński pracownik naukowy Lwowskiej
Politechniki, członek Zarządu LUTW, który jako fotograf
z pasją dokumentuje jego działania.
Słowa hymnu LUTW My, seniorzy lwowscy, kochający Polskę i Lwów, zawsze będziemy wierni mu odzwierciedlają
główne idee i działania Uniwersytetu powstałego w 1994
roku z inicjatywy pani dr Zofii Iwanickiej z Mokotowskiego UTW w Warszawie. We Lwowie działa też Katolicki
UTW, a w powiecie lwowskim działają Koła Seniorów.
Uniwersytet współpracuje ze Stowarzyszeniem Lekarzy
Polskich we Lwowie. Lekarze prowadzą wykłady i konsultacje w wielu specjalnościach. Zaopatrują też potrzebujących w bezpłatne leki. Uniwersytet okolicznościowo
korzysta z pomocy Konsulatu Generalnego RP we Lwowie, Stowarzyszenia ,,Wspólnota Polska” w Warszawie,
Fundacji Wolność i Demokracja.
Jest to kropla w morzu a raczej oceanie potrzeb – podkreśla pani Ewelina Hrycaj-Malanicz. Sytuacja seniorów
na Ukrainie daleko odbiega od standardów europejskich.
Brakuje polityki senioralnej, brak środków na rozwój
usług dla osób starszych. Jeden Dom Starców i dwa hospicja małe, odpłatne – nie każdego stać na pokrycie kosztów pobytu. Pomoc społeczna i służba socjalna nie jest
w stanie wypełnić szerokiej gamy potrzeb – dodaje pani
Prezes.
W ramach Uniwersytetu działają sekcje: malarska, literacko-poetycka, historyczna, j. angielskiego oraz chór
,,Lutnia”. Niestety brak lokali uniemożliwia rozwój usług
aktywności fizycznej dla seniorów. Bardzo uroczyście
obchodzimy święta państwowe, święta Wielkanocne,
Bożego Narodzenia, ważne rocznice oraz czcimy miejsca pamięci Polaków. Na Majówkę Lwowską w Brzuchowicach z grillowaniem, muzyką, koncertami zespołów
przybywa wiele osób. Często organizowane są wycieczki

doc. dr n. med. Ewelina Hrycaj-Małanicz – prezes Lwowskiego
Uniwersytetu III Wieku, fot. Tadeusz Legutko

po Lwowie i Ukrainie, a także wyjścia na wystawy i do
muzeów. Chór ,,Lutnia” swoimi koncertami uświetnia m.
in. Dni Niepodległości Polski, Konstytucji 3 Maja. Występował również w Polsce: w Olsztynie, Dąbrowie Górniczej, Koszęcinie, Przemyślu, Dukli.
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dr Marian Grygorowicz, fot. Krystyna Słaby

Trwają przygotowania do obchodów 25-lecia Lwowskiego UTW 1994-2019, na które bardzo chcielibyśmy
zaprosić Ogólnopolską Federację Stowarzyszeń UTW,
zaprzyjaźnione UTW z Polski i inne organizacje. Czynimy starania o środki na godną organizacje tak ważnego
Jubileuszu – mówi Pani Prezes. Jesteśmy wdzięczni organizatorom Forum III Wieku w Nowym Sączu, pani prezes
Wiesławie Borczyk za zaproszenie na X Forum III Wieku
oraz możliwość udziału w międzynarodowym Forum Ekonomicznym w Krynicy-Zdroju. Na długi czas pozostaną
w naszych sercach miłe spotkania z uczestnikami, uroki
krajobrazów Krynicy, Nowego Sącza i Sądecczyzny – dodaje pani Ewelina. Korzystając z obecności na X Forum
III Wieku tak wielu znaczących osobistości z organizacji
senioralnych Europy, chciałabym zwrócić uwagę na duże
potrzeby Polaków zamieszkałych we Lwowie i na Ukrainie. Apeluję i proszę wszystkich o większe działania na
rzecz poprawy życia, nie tylko seniorów na Ukrainie –
prosi doc. dr n. med. Ewelina Hrycaj-Małanicz, prezes
Lwowskiego UTW.

Akademia Trzeciego Wieku w Wilnie

Z Wilna, miasta Mickiewicza, Słowackiego, Piłsudskiego
przybył dr Marian Grygorowicz, prezes Akademii Trze-

ciego Wieku, działającej przy Związku Polaków na Litwie.
Jako doktor nauk przyrodniczych pracował w Instytucie Chemii i Technologii Litewskiej Akademii Nauk. Jest
członkiem Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy.
Akademia Trzeciego Wieku, którą kieruje od 2 lat została założona 2010 roku. Jest to niezbyt liczna grupa - ok.
40 seniorów Polaków pragnących kultywować tradycje,
mowę rozpowszechniać historię, pomagać potrzebującym. Niewielkie składki członkowskie oraz wsparcie materialne od Związku Polaków Litwy, Domu Kultury Polskiej czy ambasady RP nie pokrywają tak wielu potrzeb.
Akademia współpracuje również z Stowarzyszeniem
Naukowców Polaków Litwy, Związkiem Medyków Polaków Litwy, Stowarzyszeniem Prawników Litwy. Członkowie Stowarzyszeń zapraszani są na wykłady o różnej
tematyce, udzielają porad, konsultacji. Zapraszani są
poeci z Związku Polaków na Litwie. Wykłady odbywają
się raz w miesiącu. Organizowane są również uroczyste spotkania z okazji Świąt Bożego Narodzenia, Świat
Wielkanocnych. Rozbrzmiewają pieśni patriotyczne,
hymn Akademii, pieśni religijne oraz biesiadne przy
akompaniamencie akordeonu. Członkowie Akademii
biorą udział w patriotycznych uroczystych spotkania na
cmentarzu na Rosie z okazji 3 Maja, 15 sierpnia – Dzień
Wojska Polskiego, 11 Listopada – Dzień Niepodległości.
Opiekują się kwaterami mogił Polaków na Rosie.
Bardzo uroczyście Akademia rozpoczynała Nowy Rok
2018 – 100 lecie Odzyskania Niepodległości. Dni 16 Lutego i 11 Listopada są ważnymi świętami naszych dwóch
Ojczyzn – Polski i Litwy. Nasza Akademia ceni sobie
współpracę z Akademią III Wieku w Olsztynie, która organizuje cykliczne Europejskie Spotkanie Integracyjne
Polskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz Ogólnopolską Federacją Stowarzyszeń UTW w Nowym Sączu.
Dziękuję Pani Prezes Wiesławie Borczyk za zaproszenie,
za możliwość udziału w X Forum III Wieku w Nowym
Sączu i Krynicy-Zdroju. Jest to dla mnie niezapomniane
przeżycie. Pomimo wieku przybyłem z wielką radością, zapominając o trudach i kosztach z tym związanych. Chciałbym przenieś dobre praktyki z Polski, takie jak: współpracę z samorządami, zjednoczenia się UTW na Litwie,
aby wspólnie z większą siłą i energią rozwijać działania
na rzecz seniorów i Polaków na Litwie, rozpocząć pisanie
projektów i zdobywać środki na rozwijanie działań. Życzę
dalszych sukcesów i owocnej współpracy tak potrzebnej
seniorom szczególnie mieszkających na Litwie. Nam Polakom marzy się, aby władze Rzeczpospolitej w większym
stopniu pomagały w integracji Polaków mieszkających
na Litwie z Macierzą – mówi prezes Akademii Trzeciego
Wieku w Wilnie, dr Marian Grygorowicz.
Tekst pochodzi z Biuletynu Sądeckiego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku, nr 57/ 2018
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Jak budować świat
przyjazny seniorom?
IV Kongres Gospodarki Senioralnej – Warszawa, 27 listopada 2018 r.
Opracowanie: Marzena Rudnicka

W Polsce jest prawie 12 milionów osób w wieku 55+. Czy rynek produktów i usług
nadąża za potrzebami konsumenckimi seniorów? Dostosowanie otoczenia i rynku
w odpowiedzi na zmieniające się potrzeby osób 55+ oraz określenie potencjału rynkowego w segmentach srebrnej gospodarki – to główne zagadnienia IV Kongresu Gospodarki Senioralnej, który odbył się w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.
Witając uczestników IV Kongresu Gospodarki Senioralnej Marzena Rudnicka, Prezes Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej i organizatorka Kongresu powiedziała m.in. Świat na miarę wieku czyli srebrna rewolucja
na rynku konsumenckim – to motto, wokół którego koncentrujemy dziś dyskusję.
Doskonale się składa, że każdy z nas ma udział w budowaniu swojego otoczenia. Przedsiębiorcy mogą tworzyć
oferty przyjazne wiekowi. Samorządy, planując działania u siebie w gminie, mogą dbać o dostosowanie lokalnej oferty do potrzeb seniorów, a każdy z nas może na co
dzień otaczać się ludźmi w każdym wieku, nie pytając ich
nawet, ile mają lat.
Choć nie jest to proste, świat możemy dopasować do wieku, ale odwrotnie już się nie da.
To zadanie będzie łatwiejsze, jeżeli bliżej przyjrzymy się
pokoleniu 55+. To ponad jedenaście milionów osób, spośród których jedni jeszcze pracują, inni są na emeryturze.
O jednych powiemy seniorzy a o innych nie, i to wcale nie
z uwagi na ich faktyczny wiek. Nie PESEL decyduje o wieku, ale styl życia, kondycja zdrowotna oraz relacje z innymi. Dzisiejsi sześćdziesięciolatkowie i ich starsi koledzy
tak samo różnią się między sobą, jak różnili się dwadzieścia lat temu. Skąd zatem mamy wiedzieć, jakie są dzisiejsze potrzeby jednych i drugich?
W raporcie Silver Book zebraliśmy wyniki wieloletnich
badań firmy Kantar Polska SA oraz Krajowego Instytutu
Gospodarki Senioralnej i podczas dzisiejszego kongresu
podzielimy się wybranymi wnioskami.
Rozwój medycyny przyczynił się do tego, że jesteśmy coraz
dłużej młodzi i żyjemy dłużej niż kiedykolwiek w historii.
Ta zmiana wpłynęła również na strukturę rodziny. Nigdy

Marzena Rudnicka, fot. Piotr Droździk
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dotąd nie mieliśmy tylu rodzin czteropokoleniowych. Starzejemy się wolniej jako jednostki, ale coraz szybciej jako
społeczeństwo. Te dwa bieguny starzenia cieszą i martwią zarazem, ale na pewno wywołują konieczność zmiany zarówno w myśleniu o starości jak również w uświadomieniu, że starzenie dotyczy każdego. Warto zatem
świadomie budować nasze otoczenie, w taki sposób, aby
pomagało utrzymać jak najwyższą jakość życia każdego
z nas przez jak najdłuższy czas.
Minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński, współorganizator Kongresu, w swoim wystąpieniu powiedział
m.in.: Każdy z nas doświadczy lub doświadczył ograniczeń związanych z dostępem do przestrzeni publicznej
czy usług. Seniorzy są jedną z grup do których kierujemy
rządowy Program Dostępność Plus, który pomaga te bariery likwidować. Chcemy wypracowywać rozwiązania,
które uczynią nasze otoczenie bardziej przyjaznym seniorom i osobom niepełnosprawnym.
W czasie dyskusji paneliści podkreślali rolę seniorów
na rynku i zwracali uwagę, że dzisiejszy senior nie funkcjonuje wyłącznie w roli babci lub dziadka. Szczególnie
„młodsi” seniorzy chcą się starzeć dynamicznie i zachować jak najdłużej najwyższą jakość życia, pracowali na

ten okres całe życie. Osoby, które używały smartfona
i internetu, przechodząc na emeryturę nie przestaną go
używać i tak jak wcześniej, będą śledzić nowinki technologiczne.

Podczas Kongresu przedstawiono wnioski z badania
Silver Book 2019, pierwszego w Polsce kompleksowego
raportu o konsumentach 55+. Publikacja została przygotowana przez Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej oraz KANTAR Polska S.A.
Pokazano portret polskich seniorów nie tylko w ujęciu
współczesnym, ale też określono zmiany tej grupy na
przestrzeni ostatnich 20 lat. Raport zrywa ze stereotypami, mówi o obserwowanej zmianie stylów życia, oraz
o tym, że grupa seniorska „młodnieje” fizycznie i psychicznie z dekady na dekadę. Zmieniają się zachowania
i potrzeby. Jest to stymulowane między innymi coraz
dłuższym życiem, lepszym stanem zdrowia, poprawiającą się sytuacją finansową oraz akceptacją społeczną.
Wiek przestaje być przeszkodą w samorealizacji, a jedynie czasem wymaga wsparcia.
Prezentacja raportu jest dostępna na: https://kigs.
org.pl/prezentacja-projektu-silver-book/

Czy wypada mówić
o testamentach w grudniu?
Opracowanie: Ewelina Szeratics

W grudniu myślimy zazwyczaj o Świętach i o tym,
jak będą wyglądały – z kim zasiądziemy do stołu,
kogo w tym roku zabraknie; planujemy jadłospis,
robimy zakupy i pakujemy prezenty. W takich
chwilach rozmowa z najbliższymi o testamentach
wydaje się nieodpowiednia, jednak być może znajdziemy czas, aby porozmawiać z samym sobą i zadać sobie kilka podstawowych pytań...
Co by się stało, gdyby nagle mnie zabrakło?

Zazwyczaj nie myślimy o śmierci. Temat ten
skrywamy w najgłębszych zakamarkach naszej
świadomości i wyciągamy jedynie wtedy, gdy na
prawdę zajdzie taka konieczność. Zastanówmy się

jednak, co by się stało, gdyby nagle nas zabrakło?
Co by się stało z naszym mieszkaniem? Naszymi meblami, obrazami, zbiorem książek, plikiem
dokumentów, z naszą biżuterią, kolekcją monet,
naszym fortepianem, roślinami, ubraniami i obuwiem? Kto by przyszedł, żeby to wszystko znaleźć,
poukładać, posprzątać, zabrać, a może nawet wyrzucić? Czy rodzina znalazłaby dokumenty? Czy
wiedziałaby do jakiego banku się udać, żeby podjąć oszczędności, zapłacić kolejną ratę kredytu lub
pożyczki, wykonać inne dyspozycje finansowe?
Czy każdy z członków rodziny wiedziałby, jaką
pamiątkę może zabrać ze sobą do domu? Czy jest
nam wszystko jedno, gdzie zostaniemy pochowani, czy jednak naszą wolą jest, aby spocząć w kon-
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kretnym miejscu? A może mamy jakieś życzenia,
które po naszej śmierci rodzina byłaby w stanie
spełnić? Takich pytań znalazłoby się zapewne
jeszcze więcej...
Co zatem zrobić, aby ułatwić życie rodzinie?

Napisać testament oczywiście! Bo przecież nie piszemy go dla siebie, tylko dla naszych najbliższych,
którzy po naszej śmierci staną przed trudnym zadaniem podziału tego, co po nas zostanie. Oczywiście,
jeśli nasza sytuacja rodzinna jest jasna i klarowna,
i dziedziczenie ustawowe jak najbardziej spełni
swoją rolę, nie ma sensu pisać testamentu. Jednak
w wielu przypadkach, relacje między rodzicami,
dziećmi, wnukami, rodzeństwem czy kuzynostwem
są niełatwe, więc testament może okazać się remedium na większość problemów.
Czy podzielić się z kimś naszymi troskami?

Jeśli relacje w Twojej rodzinie są na tyle dobre, że
możesz porozmawiać o spadkach i dziedziczeniu
ze swoimi najbliższymi, zrób to. Jednak nie mów
o nich jak o dokumentach, które pisane są wyłącznie przed śmiercią, tylko jak o Twojej dobrej woli,
wyrażonej na wypadek, gdyby nagle Cię zabrakło.
Tak na wszelki wypadek. Jeśli natomiast wiesz, że
nie możesz podejmować takich tematów z najbliższymi, zadzwoń do nas, a my pomożemy Ci poukładać wszystkie elementy układanki spadkowej. Dwa
razy w tygodniu: we wtorki między 16:00 a 17:00
oraz w czwartki między 10:00 a 11:00 pod numerem telefonu 500 857 074 dyżuruje prawnik specjalizujący się w prawie spadkowym, który udziela
porad prawnych. Możesz również udać się do adwokata lub radcy prawnego w swojej okolicy i poprosić go o pomoc w sporządzeniu testamentu. Cokolwiek zadecydujesz, ważne, abyś zrobił pierwszy
krok.
Może jeszcze nie czas, aby o tym myśleć?

Takie zdanie najczęściej wypowiadają osoby, które przeciągają moment napisania testamentu. Nie
wiadomo jednak, kiedy jest „właściwy czas”. Być
może warto poczekać jeszcze chwilę-kilka tygodni,
miesięcy lub lat. Co jednak, jeśli nagle, zupełnie niespodziewanie, odejdziemy? Tego momentu nie da
się przewidzieć, a im wcześniej zadbamy o komfort
naszych najbliższych, tym lepiej.
Ktoś może powiedzieć: grudzień, to nie najlepszy
czas na myślenie o testamentach. Jaki czas jest jednak dobry? Zawsze znajdziemy jakiś powód, aby
przełożyć te rozważania na później. Może zatem
warto zrobić to teraz?

Ewelina Szeratics – Fundacja Otwarte Forum,
fot. Piotr Droździk

Ewelina Szeratics z Fundacji Otwarte Forum
jest managerem kampanii „Napisz Testament”, której celem jest edukacja Polaków
w dziedzinie testamentów. W ramach działań
edukacyjnych prowadzone są na terenie całego kraju nieodpłatne wykłady testamentowe.
Jeśli chcieliby Państwo, aby taki wykład został przeprowadzony w Waszym UTW, Waszej
miejscowości, należy skontaktować się z p.
Eweliną wysyłając maila na adres:
ewelina.szeratics@of.org.pl
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Dobre praktyki: Trening pamięci
dla seniorów w Sądeckim UTW
Opracowanie: Anna Czyżycka

Dlaczego właśnie treningi pamięci?
Przypomnij mi, jak miał na imię ten mężczyzna?
Nie pamiętam, skąd go znam.
Znowu gdzieś posiałam okulary
i nie pamiętam gdzie.
Co ja to jutro miałem zrobić?
Aha… Tę historię już Ci opowiadałem…
Zapomniałem...
Jaki ja to miałem PIN do tej karty?
Poczekaj, mam to na końcu języka.
Zaraz sobie przypomnę...
I jak się obsługiwało to urządzenie?!
Na początku takie sytuacje bawią, potem zaczynamy się
nad nimi zastanawiać, w końcu z tyłu głowy pojawia się
niejasny niepokój: A co, jeśli zaczynam mieć problemy
z pamięcią? Czy można temu zaradzić? Czy są na to jakieś
sposoby?
Możliwości naszego umysłu są na najwyższym poziomie
gdy mamy lat 20-30, potem zaczyna się proces ich osłabienia. Problem więc nie dotyczy tylko seniorów.
Normą jest, że większość dorosłych zastanawia się nad
stanem swojej pamięci. Obserwują zmniejszenie jej skuteczności nie tyko u siebie, ale i u innych osób, najczęściej z rodziny i bliskiego kręgu znajomych. Jak zachować
w tej dziedzinie sprawność i czy to w ogóle możliwe?
No właśnie… Dawniej uważano, że zaburzenia pamięci
u osób starszych są zjawiskiem normalnym i nieuchronnym. Obecne badania jednoznacznie dowodzą, że mózg
jest organem, na którego funkcjonowanie można wpływać, można go korzystnie zmieniać, jeśli jest właściwie
pobudzany, gimnastykowany, aktywizowany.
Najbardziej skuteczna, efektywna, potwierdzona w wielu badaniach na całym świecie stymulacja mózgu dla
osób w dojrzałym wieku to TRENING PAMIĘCI.
Stereotypy takie jak: „do starszych trzeba mówić, jak do
dziecka”, „osoby starsze nie chcą już nic robić”, „nie chcą
się uczyć nowych rzeczy”, „mają mnóstwo czasu wolnego”, „są niebezpiecznymi kierowcami”, „nie dbają o wygląd”, „są słabe intelektualnie”, „są podatne na oszustwa”
itd. są obalone w badaniach.

Nikt nas nie przygotowuje do starości, nikt nam nie mówi,
że w tym okresie słabiej funkcjonuje podzielność uwagi,
pamięć robocza, mniej rzeczy człowiek potrafi wymyślić, więc słabiej funkcjonują zdolności płynne (tyle, że te
zdolności zaczynają się pogarszać już po 30. roku życia),
wolniej przetwarza się informacje, no właśnie…
Ważne, aby osoby starsze miały świadomość, iż mogą te
elementy kompensować, wyrównywać, radzić sobie tak,
by fakt osłabienia zdolności poznawczych był niezauważalny, nie przeszkadzał w życiu.
U osób starszych na ogół występuje zgodne z wiekiem
obniżenie tylko niektórych funkcji poznawczych, które
można kompensować swoimi mocnymi stronami. Jeśli
seniorzy są zmotywowani, aktywizowani i stymulowani, jeśli pozostają w interakcji z innymi ludźmi, jeśli nie
uwierzą stereotypom, mogą żyć tak, jak zechcą. Mają
prawo być szczęśliwi, mają prawo korzystać z życia,
dóbr kultury, edukacji, usług opiekuńczych, organizacji
czasu wolnego jak każda inna grupa wiekowa.
Anna Czyżycka, pedagog, trener zdolności
poznawczych (pamięci, uwagi, twórczości),
umiejętności społecznych, TIK, metodologii
projektowej; członek Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych; absolwent
Szkoły Trenerów STOP-u, Uniwersytetu
SWPS, Uniwersytetu Rzeszowskiego, WSP
w Częstochowie. Doświadczenie jako trener
zdobywa od 2010 roku prowadząc zajęcia
dla dzieci, młodzieży, dorosłych z zakresu
pamięci, uwagi, twórczości, umiejętności
społecznych, opartych o własne programy
i scenariusze.
Organizacje zainteresowane przeprowadzeniem treningów pamięci dla seniorów zapraszamy do kontaktu: Akademia Umiejętności
POZA SCHEMATEM ul. Pocztowa 2,
33-330 Grybów, tel. 509-409-262, e-mail:
aczyzycka@poza-schematem.edu.pl
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Designed by kjpargeter / Freepik

Program i forma zajęć
Przygotowany przez nas program TRENINGÓW PAMIĘCI DLA SENIORÓW złożony jest z trzech części, które
przeplatane są ze sobą w trakcie poszczególnych spotkań (sesji treningowych). Dotyczą one:
1. stereotypów i ich roli w funkcjonowaniu pamięci,
2. wiedzy na temat tego, jak to się dzieje, że pamiętamy,
3. konkretnych metod i strategii wspomagania pamięci.
Najsilniej działa i najbardziej skuteczne jest nauczanie
przez doświadczanie: jeśli czegoś nie sprawdzę na sobie
– nie uwierzę, nie zapamiętam, nie będę tego stosował.
Ktoś może mądrze mówić, ale... to tylko słowa – nie mają
takiej mocy jak działanie, a na działaniu przede wszystkim oparte są treningi pamięci. Aby osiągnąć cel związany z usprawnieniem funkcji poznawczych ćwiczenia

rozwijające pamięć połączone są z ćwiczeniami poprawiającymi koncentrację uwagi, pobudzającymi kreatywność, twórcze rozwiązywanie problemów, rozwijającymi komunikację i funkcje zarządcze. Tylko w takiej
konfiguracji cele treningu będą osiągnięte.
Trening pamięci dla seniorów będzie skuteczny i efekty
widoczne jeśli będzie trwać przez określony czas, a spotkania odbywać się cyklicznie. Najczęściej proponujemy
trening podstawowy, 20 – godzinny. Na ogół spotkania
odbywają się 1 raz w tygodniu, w grupach do 15 osób.
Trening pamięci może mieć kilka poziomów: wstępny,
podstawowy i zaawansowany.
Prowadzone w Sądeckim Uniwersytecie Trzeciego Wieku treningi pamięci cieszą się dużym zainteresowaniem
słuchaczy.
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Wizerunek seniora
– ciekawa propozycja
wzbogacenia oferty
edukacyjnej UTW
Opracowanie: Agnieszka Jelonkiewicz

Bądź kolorową, stylową,
radosną seniorką!
Wykorzystaj zawartość całej
swojej szafy.
Stwórz swoją modę, a do aktualnej
puszczaj oko!
Żyjemy w bardzo pośpiesznych czasach. Jesteśmy stale
zalewani masą informacji. Na wszystko brakuje czasu,
nawet relacje z ludźmi stają się coraz bardziej pośpieszne, powierzchowne. Jesteśmy społeczeństwem odczytującym skróty, nagłówki. Szybciej dociera do nas przekaz
w postaci obrazu, emotioikony, symbolu. Jednocześnie
sami jesteśmy obrazem: dla siebie – w lustrze, dla innych – gdy patrzą na nas. Dziś wizerunek urasta do roli
skrótu, symbolu. Nasz wygląd bezpośrednio wpływa na
to, co inni myślą na nasz temat. Od tego jak jesteśmy postrzegani, często zależy jak jesteśmy traktowani.
Będąc historykiem sztuki, umiem czytać modę, ale to
człowiek był zawsze dla mnie najpiękniejszym dziełem sztuki. Dlatego od 19 lat prowadzę Akademię Stylu i uczę jak podkreślać piękno, które każdy z nas ma
w sobie. Od dawna też chciałam prowadzić Warsztaty
Stylu dla seniorów. I tak stworzyłam zajęcia „Wizerunek Seniora”. Chcę dawać seniorkom radość z ubierania
się, poczucie że można być atrakcyjną w każdym wieku, zachęcam do dbania o siebie. Nie można „odpuszczać” tylko dlatego że jest się „w pewnym wieku”! Marzę o tym, aby seniorzy w Polsce byli najpierw zdrowi,
a potem kolorowi. Na to drugie mam wpływ – i realizuję to. Prowadzę Warsztaty Stylu dla seniorów w Uniwersytetach Trzeciego Wieku, Klubach Seniora, Stowarzyszeniach, Domach Kultury.

Daję seniorkom pomoc wizerunkową, dodaję odwagi
w podkreślaniu atutów swojej urody/sylwetki, zachęcam do zabawy swoim wizerunkiem. Przekonuję, że
można – a nawet trzeba – bawić się modą. Bez dodatkowych funduszy. Każda seniorka ma taką zawartość szafy,
że można by w nią ubrać całe miasteczko. Na warsztatach ćwiczymy więc z własnymi ubraniami. Zdarzają się
cudowne odkrycia i na światło dzienne „wychodzą” rzeczy, o których teraz można tylko pomarzyć. Są też przypadki, że ubranie od dawna nie noszone – bo nie pasuje
– znajduje nową właścicielkę. I od razu mamy trzy korzyści: miejsce w szafie, radość nowej właścicielki, ubranie znowu wraca do gry!
Walczę z przekonaniem, że elegancja wiąże się z grubością portfela. Markowe ubranie nikogo nie uczyni eleganckim. Zaś elegancja nie ma metryki – co realizujemy
i widzimy na warsztatach. Podstawowe fundamenty elegancji to: ubiór dopasowany do sylwetki, metryki i sytuacji oraz ubiór schludny. To można zrealizować. Można
też skorzystać z fachowej porady i upewnić się czy dany
fason stroju jest dla mnie odpowiedni lub jakie poprawki w nim wprowadzić.
Najczęstszym błędem u seniorek są rzeczy za duże, za
obszerne, w których ginie sylwetka. Plagą są obszerne,
często szyte „w gumkę”, marszczone (najczęściej wzorzyste) spódnice o długości do połowy łydki, a do tego
długa koszula lub sweter wypuszczone na wierzch.
W takim stroju nawet młoda dziewczyna wygląda jak
własna babcia! A wystarczy skrócić spódnicę, bluzkę
włożyć do środka, założyć pasek. Sylwetka kobieca ma
wypukłości i przewężenia. Jeśli ubranie będzie przypominać formą namiot, z kobiecości już nic nie zostanie.
Nie jest grzechem pokazanie szyi, nadgarstków, czy ładnych nóg w spódnicy tuż za kolana. Przeciwnie dodaje to
sylwetce lekkości i odejmuje lat.
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Kobiety po przekroczeniu pewnego wieku narzekają na
„syndrom przezroczystości” – są niezauważalne dla otoczenia. A wcale tak być nie musi! Przyznaję, że nierzadko
dzieje się tak na własne życzenie. Gdy seniorka dochodzi
do wniosku, że już nie warto o siebie dbać, „odpuszcza”
sobie, nosi to co ma akurat pod ręką – bo moda przecież
nie jest już dla niej. Bo jej już nie wypada „stroić się”, bo
„co ludzie powiedzą!” Chcę, poprzez dbanie o swój wygląd, zapobiec takiemu poczuciu wykluczenia.
Walczę z mitem: „bo mi nie wypada”. „Nie wypada mi
się bawić modą.” Nie trzeba być modnym, nie trzeba
wydawać pieniędzy na najmodniejsze i drogie ubrania.
To akurat droga donikąd. Seniorki przez wszystkie lata
wypracowały swój styl i mogą się trzymać takiej mody,
która im odpowiada. Mogą modę interpretować po swojemu. I to jest dopiero pole do popisu! I nierzadko przykład dla młodszego pokolenia, które nie widziało takich
ubrań i dodatków, a często i takiej jakości. Wypada ba-

Pokaz Mody Seniorek w Rembertowskiej Akademii Seniora, fot. Marcin Ogar

wić się modą! Zawsze wypada i warto dbać o siebie. Zawsze wypada chcieć się czuć atrakcyjnie, bez względu
na wiek. Zawsze wypada chcieć się podobać sobie i innym. Zawsze wypada mieć radość z ubierania się.
Kolejna obawa o kolor: „Czerwony płaszcz?”, „Turkusowa
czapka?”, „Pomarańczowe buty?” – „Ale to nie dla mnie!
Nie wypada, w moim wieku!” Następny mit. Zawsze wypada nosić rzeczy kolorowe, jak się ma na nie ochotę. Nie
ma takich reguł, które przypisują seniorom tylko szaro-bure ubrania, bo turkus, czerwień, pomarańcz „to już nie
wypada”. I to jest chyba moja misja – zaszczepianie koloru
na naszych ulicach. Na warsztatach stylu dobieram kolory
indywidualnie dla każdej osoby. Mając świadomość które
barwy służą mojej urodzie, można korzystać z ich dobrodziejstwa. A kolorowy senior ma od razu błysk w oku i chęć
do większych lub mniejszych odstępstw od powszechnie
przyjętego wizerunku seniora. A ja cieszę się, że znów wypuściłam w świat kolejną grupę Kolorowych Motyli…
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Agnieszka Jelonkiewicz, trenerka, pomysłodawczyni zajęć WIZERUNEK
SENIORA, fot. archiwum własne A. Jelonkiewicz

Cykl zajęć „Wizerunek Seniora” zazwyczaj kończy się
pokazem mody, oczywiście z wykorzystaniem rzeczy
z własnych szaf. W trakcie przygotowań do finału staram się dobrać ubrania tak, by było jak najbardziej kolorowo. Dużą rolę odgrywają tu dodatki. I znowu na światło dzienne wychodzą przepiękne kapelusze, toczki albo
zdolności manualne seniorek – bo zrobić można przecież prawie wszystko. Nawet przykleić złote elementy
do czarnych butów, by pasowały do złotej kreacji – co
zrobiła ostatnio jedna z „moich” seniorek. Taki wspólny pokaz mody i pokazanie się publiczności/światu ma
ogromną wartość dla seniorek. Daje im radość i odwagę.
Jest dowodem, że warto dbać o siebie i że można atrakcyjnie wyglądać. W każdym wieku. Świadomość swoich
atutów to oznaka dojrzałości, a nie próżności.
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. Zajęcia „Wizerunek Seniora” – kreowanie wizerunku Seniorów mają na celu:
−− zmianę odbioru starszego człowieka przez młodsze
pokolenia,
−− aktywizację osób starszych poprzez dbałość o sylwetkę i wizerunek przy pomocy stroju,
−− przekonanie seniorów, że moda 60 plus też jest kolorowa i elegancka,
−− umożliwienie budowania eleganckiego wizerunku
seniorów,
−− integrację wewnątrz- i międzypokoleniową,
−− przełamywanie stereotypu postrzegania człowieka
późnej dorosłości,
−− krzewienie pogody ducha, tolerancji i życzliwości.

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 19 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+. Ma
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/
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Zapraszamy do Rabki-Zdroju
VI Ogólnopolska Zimowa Senioriada na Podhalu Rabka-Zdrój, 25-26 lutego 2019 r.
Opracowanie: Marek Szarawarski – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

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 Rabka-Zdrój: wyciąg narciarski „U Żura”.
Biuro Organizacyjne: Muszla Koncertowa.

III. Uczestnicy

W Zimowej Senioriadzie prawo startu mają Studenci
Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz członkowie innych organizacji i stowarzyszeń seniorów – rocznik
1969 i starsi.
„KRĘGLE CURLINGOWE” NA LODZIE
BIEGI NARCIARSKIE LUB BIEGI
SLALOM NARCIARSKI
RZUT „ŚNIEŻKAMI DO CELU”
ZJAZD NA DĘTKACH

GRUPY WIEKOWE
• 50+ (roczniki 1969-1960)
• 60+ (roczniki 1959-1950)
• 70+ (roczniki 1949-1940 )
• 80+ (roczniki 1939-1930)
• 90+ (roczniki 1929 i wcześniejsze)

IV. Program

25 lutego (poniedziałek) – „Dzień Integracyjny”
26 lutego (wtorek) – Dzień konkurencji sportowych
Szczegółowy regulamin i program VI Senioriady podamy w 30 grudnia 2018 r.

V. Konkurencje

(punktowane do klasyfikacji UTW)

Indywidualna

Podział: K/M*

Indywidualna

Podział: K/M i grupy wiekowe

Indywidualna

Indywidualna

Indywidualna

TURNIEJ BRYDŻOWY

Zespołowa (1 para)

TURNIEJ SZACHOWY

Indywidualna

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
* K – kobiety, M – mężczyźni

Zespołowa
(drużyny 3 osobowe)

Bez podziału
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Zaprosili nas...
Narodowy Instytut Zdrowia – Państwowy Zakład Higieny w Warszawie
na konferencję „Wyzwania dla aktywnego i zdrowego starzenia się”, 14 listopada br.;
Marszałek Senatu RP na konferencję pn. „Senior w rodzinie”
z okazji ogólnopolskiego Dnia Seniora, 14 listopada br.;
Prezydium sejmowej Komisji Polityki Senioralnej na posiedzenie Komisji
w gmachu Sejmu RP w Warszawie, przy ul. Wiejskiej, 20 listopada br.;
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w Warszawie na spotkanie Sygnatariuszy
Partnerstwa na rzecz dostępności, dotyczącego rządowego programu
Dostępność Plus, 22 listopada br.;

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju oraz Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej
na IV Kongres Gospodarki Senioralnej w Warszawie; temat przewodni Kongresu:
Świat na Miarę Wieku czyli Srebrna Rewolucja na rynku konsumenckim, 27 listopada br.;
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie na konferencję
„Architektura i Przestrzeń Przyjazna Seniorom”, 27 listopada br.;

Prezydium sejmowej Komisji Polityki Senioralnej na posiedzenie Komisji
w dniu 4 grudnia br. w gmachu Sejmu RP w Warszawie, przy ul. Wiejskiej.
Porządek obrad: Informacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
na temat aktywności osób starszych w obszarze kultury. Informacja Ministra
Sportu i Turystyki na temat możliwości rozwoju turystyki osób starszych;

Stowarzyszenie MANKO i Głos Seniora oraz Federacja Pacjentów Polskich
na I Kongres Pacjentów Kardiologicznych w Centrum Kongresowym ICE w Krakowie,
7 grudnia br.;
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Małopolskie Partnerstwo na Rzecz Kształcenia
Ustawicznego do udziału w Walnym Zgromadzeniu, 12 grudnia br.,
Rzecznik Praw Obywatelskich na II Kongres Praw Obywatelskich w Warszawie,
14-15 grudnia br.
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UTW z Zagłębia realizują
projekt edukacji dorosłych
w ramach programu Erasmus+
Rozmowa z Pawłem Abuckim, prezesem Centrum Inicjatyw Lokalnych,
który wspólnie z Zagłębiowskimi Uniwersytetami Trzeciego Wieku realizuje projekt edukacji dorosłych w ramach programu Erasmus+.
Skąd pomysł na zagraniczny wyjazd
edukacyjny dla Uniwersytetów
Trzeciego Wieku?
Pomysł przygotowania projektu z zakresu edukacji dorosłych pojawił się pod koniec 2017 roku niedługo przed
terminem składaniem wniosków do Narodowej Agencji
Programu Erasmus+ z zakresu edukacji dorosłych. Propozycja wyszła od Pani Marii Grabowskiej, wiceprezes
Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Zawierciu. Postanowiliśmy wspólnie założyć konsorcjum z UTW w Łazach
oraz w Siewierzu i złożyć projekt w partnerstwie. Było
nam łatwiej, bo posiadaliśmy już doświadczenie w realizacji różnych projektów w ramach Programu Erasmus+,
takich jak np. międzynarodowa wymiana młodzieży,
inicjatywy młodzieżowe oraz zagraniczne praktyki dla
uczniów.

Jaki jest zakres tematyczny projektu?

Projekty z zakresu edukacji dorosłych są skierowane do osób odpowiedzialnych za kształcenie innych.
W przypadku naszego projektu z każdego Uniwersytetu Trzeciego Wieku wysyłamy po 13 osób. Są to członkowie zarządu, członkowie szkolenia lub pobytu edukacyjnego, liderzy sekcji oraz wykładowcy. Głównym
działaniem tej akcji jest odbycie kursu u zagranicznego
partnera. W naszym wypadku jest to włoski partner,
z którym współpracowaliśmy już wcześniej. Przygotował nam kurs komputerowy z zakresu technologii
komputerowych na Teneryfie. Tematyka kursu obejmuje media społecznościowe, tworzenie stron www,
prezentacji, obróbkę zdjęć i tworzenie filmów. Przed
wyjazdem uczestnicy odbyli przygotowanie kulturowe z zakresu kultury Hiszpanii, odbyli kurs języka angielskiego, a także odbyli cykl spotkań integracyjnych
z psychologiem.

Jaki jest cel wyjazdów?
Mimo atrakcyjnej lokalizacji naszego kursu, głównym
celem takich wyjazdów nie jest turystyka lecz edukacja. Głównym zadaniem projektu jest nabycie wiedzy,
którą można później wykorzystać w kształceniu innych.
W naszym przypadku są to w szczególności metody
dzielenia się wiedzą w internecie. Myślę, że nasze organizacje mogą się wiele nauczyć jak komunikować się
ze swoimi członkami i partnerami. Narzędzia internetowe cały czas się rozwijają i dobrze być zaznajomionymi
z nowymi trendami. Oczywiście w zależności od potrzeb
UTW w projekcie można nabywać inne umiejętności. My
wspólnie z organizacjami UTW wybraliśmy tematykę internetu.

Jak zrealizować projekt edukacji dorosłych?

Przede wszystkim trzeba przygotować się do napisania
projektu. Projekt można złożyć w konsorcjum tak jak
nasz. Nasza organizacja bierze na siebie ciężar napisania projektu, finansowania, prowadzenia i rozliczenia
środków, a zadania UTW ograniczają się do rekrutacji,
uczestnictwa, promocji i upowszechniania projektu.
Uniwersytety trzeciego Wieku mogą również składać
projekty samodzielnie. Do napisania projektu potrzebny jest zagraniczny partner, który przedstawi ofertę wyjazdu zagranicznego bądź opracuje taką ofertę wspólnie
z UTW. Rozliczanie projektu jest znacznie ułatwione, bo
oparte jest na stawkach ryczałtowych, a nie na zwykłym
budżecie zadaniowym.

Jakie są największe wyzwania jeśli
chodzi o realizację projektu przez UTW?

Pisząc projekt trzeba pamiętać, że Narodowa Agencja
Programu Erasmus+ prześle nam na początku projektu maksymalnie 80% środków, resztę trzeba założyć ze
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Paweł Abucki – prezes CIL Zawiercie podczas kursu komputerowego, fot. archiwum własne P. Abucki

swoich funduszy, do czasu rozliczenia projektu. W projekcie nie wymagane jest wnoszenie wkładu własnego.
Trzeba wziąć pod uwagę, że w przypadku większości
takich kursów językiem wykładowym nie jest język
polski lecz angielski, na co trzeba uczestników przygotować. No i kwestia najważniejsza. Trzeba pamiętać, że
takie wyjazdy to nie wycieczka wykupywana u touroperatora, nie ma tu opieki rezydenta, więc wymagana jest
duża doza samodzielności słuchaczy UTW. W przypadku
naszego projektu w każdym wyjeździe uczestniczą osoby z naszej organizacji – Centrum Inicjatyw Lokalnych,
tak by zawsze przy seniorach była osoba, która płynnie
mówi w obcym języku i może interweniować w sytuacjach wyjątkowych.

Paweł Abucki jest prezesem Centrum Inicjatyw Lokalnych, organizacji działającej
w Zawierciu. Od wielu lat realizuje projekty
społeczne z lokalnymi organizacjami pozarządowymi i samorządem. Od początku
swej działalności współpracuje z lokalnymi
organizacjami senioralnymi, m.in. wspierając
organizacje przy realizacji projektów i inicjatyw jak np. Kongres Zdrowia Seniorów, Karta
Seniora, Ogólnopolska Olimpiada Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Łazach.
https://cil.org.pl
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ABC FINANSÓW SENIORA
– w pytaniach i odpowiedziach
Opracowanie: Wojciech Nalepa – radca prawny

Co to jest umowa zawarta
poza lokalem przedsiębiorstwa?

Czy konsument może odstąpić od umowy
zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa?

Zgodnie z przepisem art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 maja
2014 r. o prawach konsumenta przez umowę zawartą
poza lokalem przedsiębiorstwa rozumie się umowę pomiędzy przedsiębiorcą i konsumentem która:
a) jest zawarta przy jednoczesnej fizycznej obecności
stron w miejscu, które nie jest lokalem przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy;
b) jest zawarta w wyniku przyjęcia oferty złożonej przez
konsumenta w okolicznościach, o których mowa w lit.
a – czyli przy jednoczesnej fizycznej obecności stron
w miejscu, które nie jest lokalem przedsiębiorstwa
danego przedsiębiorcy;
c) jest zawarta 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) jest zawarta podczas wycieczki zorganizowanej
przez przedsiębiorcę, której celem lub skutkiem jest
promocja oraz zawieranie umów z konsumentami.

TAK. Konsument, który zawarł umowę poza lokalem
przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić bez podania
przyczyny, składając stosowne oświadczenie o odstąpieniu na piśmie w terminie 14 dni. Termin do odstąpienia
od ww. umowy rozpoczyna się:
1) dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej
własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez
konsumenta lub w skazaną przez niego osobę trzecią
inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
a) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
b) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez
czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
2) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

Przykłady umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa: umowy zawierane na pokazach, umowy zawierane na „bezpłatnych” wycieczkach, umowy zawierane w sanatoriach, umowy zawierane w domu.

WAŻNE ! Konsument powinien zostać poinformowany o prawie do odstąpienia od umowy zawartej poza
lokalem przedsiębiorstwa a także o wzorze formularza odstąpienia od tej umowy.

Lokal przedsiębiorstwa natomiast zdefiniowany jest
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.

Do zachowania ww. terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem (np. listem poleconym) lub
osobiste dostarczenie do przedsiębiorcy (ważne, by zadbać o otrzymanie potwierdzenia wpływu takiego pisma). Nie można uzależniać prawa odstąpienia od zapłaty przez konsumenta określonej kwoty pieniężnej (np.
jakiejś opłaty, kary itp.). W razie odstąpienia od umowy
w ww. trybie umowa uważana jest za niezawartą. Należy
pamiętać, że to, co strony świadczyły sobie wzajemnie,
powinno zostać zwrócone – zwrot powinien nastąpić
niezwłocznie, zasadniczo nie później niż w terminie
czternastu dni od dnia skorzystania przez konsumenta
z uprawnienia do odstąpienia.

Należy również pamiętać, iż niedochowanie 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy zawartej poza
lokalem przedsiębiorstwa skutkuje trwałą utratą tego
uprawnienia.
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W JAKIEJ KONDYCJI
JEST TWÓJ SŁUCH?
Poprawne słyszenie, odczuwanie i rozpoznawanie dźwięków jest niezwykle istotne
w naszym życiu. Wraz z bodźcami wzrokowymi, dobry słuch pozwala odnaleźć się
w otaczającej nas rzeczywistości, daje poczucie bezpieczeństwa i pomaga zachować
dobre relacje społeczne. Ten złożony proces polega na odbieraniu wszystkich dźwięków, które docierają z otaczającego nas świata, zamianie ich na impulsy nerwowe
i analizie ich w mózgu. Sygnały, które słyszymy różnią się między sobą zarówno głośnością, jak i częstotliwością. Niektóre dźwięki odbieramy jako niskie, np. męski głos
czy pukanie do drzwi, a niektóre jako wysokie, czasem wręcz piskliwe, np. głos kobiecy i dziecięcy, sygnały alarmowe czy dzwonki w telefonie. Poprawne słyszenie to
słyszenie w pełnym zakresie częstotliwości.
Problemy ze słuchem są bardzo powszechną dolegliwością, z którą zmaga się wiele osób. Z jednej strony
jest to związane z procesem starzenia się organizmu,
a z drugiej otaczającym nas hałasem, który jest bardzo szkodliwy. Dlatego trudności ze słyszeniem coraz
częściej dotyczą młodych osób. Niedosłuch objawia się
różnie, jednak najczęściej dotyczy wybranego zakresu
częstotliwości, który przestaje być słyszalny. Nie zdajemy sobie sprawy, że słysząc jedne dźwięki możemy nie
słyszeć innych, dlatego tak trudno jest samemu ocenić,
że coś jest nie tak.

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

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

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

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

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

WIDOWISKO „ŚLEBODA – WOLNOŚĆ”
przygotowane przez UTW Nowy Targ, scenariusz i reżyseria Maria Wnęk

KURS „WYKORZYSTANIE
NOWYCH TECHNOLOGII
I MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH”
W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+
NA TENERYFIE Z UDZIAŁEM
SŁUCHACZY UTW Z ZAWIERCIA I ŁAZ

