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Szanowni Państwo!
W tym roku przypada 40. rocznica założenia pierwszego
w Polsce Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Założycielka tego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Centrum Medycznego
Kształcenia Podyplomowego w Warszawie prof. Halina
Szwarc, była lekarzem, naukowcem, wykładowcą akademickim i społecznikiem. Za służbę m.in. dla wywiadu antyhitlerowskiego została odznaczona orderem wojskowym
Virtuti Militari.
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, przekonany o szczególnym
znaczeniu świadectwa życia, misji i osiągnięć profesor Haliny Szwarc oraz wyjątkowej roli Uniwersytetów Trzeciego
Wieku we współczesnej Polsce i ich znaczeniu dla edukacji
i aktywności społecznej osób starszych, oddaje hołd profesor Halinie Szwarc – czytamy w przyjętej w dniu 6 lutego br. Uchwale Sejmu RP. Idei profesor Haliny Szwarc
zawdzięczamy dynamiczny rozwój ruchu Uniwersytetów
Trzeciego Wieku w Polsce, w skali niespotykanej w żadnym innym kraju na świecie. Zaznaczono w Uchwale, że
funkcjonowanie 500 Uniwersytetów Trzeciego Wieku i aktywność 150 tys. słuchaczy to wynik umiejętności przewidywania przez profesor Halinę Szwarc odległych w czasie
następstw dobrze zaplanowanych działań.
W roku 2015 obchodzimy także jubileusz 40. lecia Ruchu
Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Polsce. W ramach obchodów ogólnopolskich odbył się II Kongres UTW w Warszawie, z udziałem delegacji UTW z kraju oraz polskich
UTW z zagranicy, a także wielu znamienitych gości jak:
Prezydent RP Bronisław Komorowski wraz z Małżonką
Anną Komorowską, ministrów, posłów i senatorów, prezydenta m. St. Warszawy i przedstawicieli władz samorządowych oraz instytutów naukowych i uczelni wyższych.
Byli obecni również szefowie krajowych organizacji seniorskich. Prezydent RP uhonorował przedstawicieli środowiska UTW odznaczeniami państwowymi za zasługi dla
rozwoju Uniwersytetów Trzeciego Wieku.
Przyjęta została Deklarująca końcowa II Kongresu podsumowująca działalność UTW oraz wytyczająca kierunki
prac na kolejne lata. Z tej okazji wydana została monografia Ruchu UTW za okres 1975-2015.
W bieżącym numerze piszemy także o realizowanych przez
Ogólnopolską Federację Stowarzyszeń UTW projektach.
Znajdziecie tu Państwo także wiele informacji, które zdaniem Redakcji, mogą być przydatne w codziennej pracy
liderów UTW.
Zamieszczono w numerze również fotografie z przebiegu II
Kongresu UTW, za które dziękujemy serdecznie ich autorom.
Życzę Państwu przyjemnej lektury.
Wiesława Borczyk
Redaktor Naczelny

2
OGÓLNOPOLSKI BIULETYN UTW

II Kongres Uniwersytetów
Trzeciego Wieku
Teatr Wielki, Warszawa, 30 marca 2015 r.
Opracowanie: Elżbieta Pachoń, członek Zarządu Sądeckiego UTW, uczestniczka II Kongresu UTW

Ramowy Program Obchodów 40-lecia Ruchu UTW w Polsce, pod patronatem Pani
Anny Komorowskiej, Małżonki Prezydenta RP, Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej
oraz Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Władysława Kosiniaka-Kamysza, przewiduje wiele wydarzeń o charakterze ogólnopolskim. Najważniejszym z nich był II Kongres Uniwersytetów Trzeciego Wieku, który odbył się 30. marca 2015 r.
Obrady II Kongresu miały miejsce w Teatrze Wielkim
– na Scenie Opery Narodowej przy Placu Teatralnym
w Warszawie i uczestniczyło w nich ok. 1500 delegatów
z 520 Uniwersytetów Trzeciego Wieku z kraju i polskich
UTW z zagranicy. Patronat medialny nad Kongresem
sprawowało Polskie Radio, na antenie którego wypowiadali się liderzy ruchu UTW i słuchacze UTW.
Wiesława Borczyk, prezes Ogólnopolskiej Federacji
Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku była
gościem „Sygnałów dnia”, audycji Polskiego Radia prowadzonej przez Krzysztofa Grzesiowskiego. Mówiła
o uniwersytetach trzeciego wieku, ich strukturze, ofercie edukacyjnej oraz integracji osób starszych. Wywiad jest dostępny na stronie internetowej JEDYNKI
Polskiego Radia: http://www.polskieradio.pl/7/129/
Artykul/1410188,Wieslawa-Borczyk-w-Polsce-dziala-520-Uniwersytetow-Trzeciego-Wieku
Od wczesnych godzin rannych grupki starszych osób
spacerowały po Placu Teatralnym, aby od godz. 9-tej
móc się akredytować, otrzymać kongresowe materiały
i wejść (po dokładnej kontroli pracowników BOR-u) do
gmachu Teatru Wielkiego. Z rozmów można było się dowiedzieć, że część seniorów, z różnych stron Polski, po
raz pierwszy mogła podziwiać zbudowany w I połowie
XIX w. obiekt zaprojektowany przez A. Corazziego, zniszczony w czasie II wojny światowej, odbudowany wysiłkiem całego narodu i oddany do użytkowania w 1965
r., o czym informuje pamiątkowa tablica w holu Teatru.
Wchodzących do foyer Teatru witała muzyką i śpiewem
Kapela Domu Kultury w Wilanowie, złożona również
z seniorów. Wielka reklamowa tablica mobilizowała ha-

słem „Aktywni do 100 lat życia”.

Punktualnie o godz. 12-tej, prowadzący Jakub Gierczyński zapowiedział przybycie znakomitych gości – Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego wraz z Małżonką
Anną Komorowska. Wśród gości byli także wicemarszałek Sejmu Elżbieta Radziszewska, szef Kancelarii Prezydenta RP Jacek Michałowski, senator Mieczysław Augustyn, minister pracy i polityki społecznej Władysław
Kosiniak-Kamysz, podsekretarz stanu w Ministerstwie
Zdrowia Beata Małecka-Libera, zastępca Rzecznika Praw
Obywatelskich Stanisław Trociuk, prezes Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności Jerzy Koźmiński, posłowie
na Sejm oraz przedstawiciele urzędów i instytucji państwowych, a także ogólnopolskich organizacji pozarządowych, uczelni wyższych i środowisk gospodarczych.
Uczestników i gości powitali: Krystyna Lewkowicz, prezes Fundacji Ogólnopolskie Porozumienie UTW i Michał
Szczerba, poseł, Przewodniczący Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej.

Zebrani wysłuchali wystąpienia honorowego gościa
Kongresu – Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego,
który określił słuchaczy UTW jako fantastycznych, niezwykłych ludzi, tryskających ogromną energią i zapałem.
Solidarność pokoleniowa to to, czego nam w najwyższym
stopniu potrzeba. Tej solidarności międzypokoleniowej
powinno sprzyjać państwo polskie – mówił Prezydent
Bronisław Komorowski. Powinniśmy tworzyć dobry klimat dla tej solidarności międzypokoleniowej, realizowanej na gruncie rodzin, instytucji i wszystkich innych miejsc
życia społecznego.
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Zdaniem Prezydenta, ruchowi UTW trzeba podziękować
za dynamiczny rozwój, a także osiągnięcia w zakresie
aktywizacji ludzi. Warto też dziękować za kreowanie osobowości i postawy aktywnego współuczestnictwa w życiu
narodowym i społecznym – mówił Prezydent. Dziękował
również seniorom za aktywność i działalność, która służy całemu państwu i społeczeństwu. Następnie Prezydent Bronisław Komorowski wręczył odznaczenia państwowe. Odznaczeni zostali:
za wybitne zasługi dla rozwoju ruchu Uniwersytetów
Trzeciego Wieku, za osiągnięcia w działalności na rzecz
aktywizacji osób starszych i popularyzacji idei ustawicznego kształcenia seniorów – KRZYŻEM KAWALERSKIM
ORDERU ODRODZENIA POLSKI:
−− Wiesława Borczyk, inicjatorka, założycielka i prezes
Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW, z siedzibą w Nowym Sączu; prezes Sądeckiego UTW;
−− Krystyna Lewkowicz, założycielka i prezes Fundacji
Ogólnopolskie Porozumienie UTW, z siedzibą w Warszawie; prezes UTW przy SGH.
Za zasługi w działalności na rzecz rozwoju ruchu Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Polsce – ZŁOTYM

KRZYŻEM ZASŁUGI po raz drugi:
−− dr Helena Hrapkiewicz, UTW w Uniwersytecie Śląskim;

−− dr Zofia Iwanicka, Mokotowski UTW w Warszawie;

−− Halina Łubniewska, UTW w Opolu.

Za zasługi w działalności na rzecz rozwoju ruchu Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Polsce – ZŁOTYM
KRZYŻEM ZASŁUGI:
−− prof. Tomasz Grodzicki, JUTW w Krakowie;

−− Elżbieta Iwan, Świętokrzyski UTW w Kielcach;

−− Lidia Królikowska, UTW w Toruniu;

−− Irena Moskal, UTW im. H. Szwarc w Warszawie.

Wspólne zdjęcie odznaczonych z Parą Prezydencką upamiętniło to ważne wydarzenie.
Następnie Kapituła Konkursu „Wielka Osobowość UTW”
uhonorowała laureatów, wręczając im tytuły i dyplomy.
Otrzymali je:
−− prof. Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent m.st.
Warszawy; laudację przedstawił Jacek Michałowski
– Szef Kancelarii Prezydenta RP, Przewodniczący Kapituły Konkursu. Dziękując za nagrodę prof. Hanna

Pamiątkowe zdjęcie odznaczonych na II Kongresie UTW z Parą Prezydencką, fot. Miłosz Sałaciński
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Gronkiewicz-Waltz wspominała swoje babcie, którym zawdzięcza wiele życiowych mądrości i wskazówek. Stwierdziła m.in. że żadne, nawet najlepsze
uczelnie, nie zastąpią „uniwersytetu życia” prowadzonego przez seniorki rodu;
−− senator Mieczysław Augustyn, wielki orędownik
ruchu UTW, jak w laudacji przedstawił go minister
Władysław Kosiniak-Kamysz. Senator jest zwolennikiem szeroko pojętej współpracy wielopokoleniowej
według zasady dwukierunkowych działań „od seniorów do młodych” i „od młodych do seniorów”;
−− prof. Piotr Błędowski, określany w laudacji przez
posła Michała Szczerbę, jako „propagator gerontologii w Polsce”, kierownik badań naukowych Polsenior.

W czasie Kongresu zabierali głos goście. W swoim wystąpieniu Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział m.in.
Jako najmłodszy minister tego rządu, czuję szczególną
odpowiedzialność za seniorów. Tworzenie mądrej polityki
senioralnej jest jednym z największych wyzwań stojących
przed Polską. Musimy dobrze przygotować się na nadchodzące zmiany demograficzne. To wielkie zobowiązanie
mojego pokolenia wobec naszych rodziców i dziadków. To
nasza wspólna odpowiedzialność.
Gratulacje i wyrazy szacunku oraz uznania uczestnikom
Kongresu przekazały również: wicemarszałek Sejmu
Elżbieta Radziszewska oraz podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Beata Małecka-Libera.
Prof. Andrzejowi Szwarcowi, synowi Haliny Szwarc, serdecznie podziękowano owacją za dzieło Matki, jakim
było utworzenie pierwszego UTW w Polsce w 1975 r.
Poseł Michał Szczerba poinformował o spotkaniu
przedstawicieli ruchu UTW i organizacji seniorskich
z Marszałkiem Sejmu RP Radosławem Sikorskim, który zadeklarował, że 1.10.2015 r. odbędzie się pierwsze
posiedzenie „Obywatelskiego Parlamentu Seniorów”,
o utworzenie którego postulowały środowiska UTW.
W czasie Kongresu również wręczono dyplomy laureatom I Konkursu Srebrnej Gospodarki „Przyjaźni Seniorom”. Wśród wyróżnionych znalazły się następujące firmy oraz osoby:
1. Firma „Synexus Polska Sp. z o.o. we Wrocławiu oferującą „bezpłatne badania profilaktyczne z konsultacją
lekarską”;
2. Uzdrowiska Kłodzkie, oferujące turnus rehabilitacyjno-wypoczynkowy „Senior w formie”;
3. „Silvermedia” Sp. z o.o. w Krakowie za produkt pod
nazwą „Zintegrowany system teleopieki i telenadzoru „Silvermedia Sp. z o.o. Life System”; jest to pierwsze w Polsce
kompleksowe narzędzie służące zdalnemu monitorowaniu i ocenie stanu zdrowia oraz zarządzania opieką pacjentów w wieku podeszłym i przewlekle chorych.

4. prof. Henryk Bieniak, pod którego redakcją powstała „Wieka Księga Zdrowia”; publikację można zakwalifikować do programów edukacyjnych na rzecz seniorów.
Po przerwie, w panelu dyskusyjnym pt. „Dokonania
i nowe wyzwania ruchu UTW” głos zabrali: poseł Michał
Szczerba, prezes Krystyna Lewkowicz, minister Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes Wiesława Borczyk, przewodniczący Rady ds. Polityki Senioralnej prof. dr n. med.
Bolesław Samoliński oraz prezydent m. Płocka Andrzej
Nowakowski. W dyskusji paneliści podsumowali osiągniecia ruchu UTW, który stał się partnerem społecznym
rządu, parlamentu oraz samorządu w kształtowaniu polityki senioralnej; opracowane zostały pomocnicze materiały dla liderów UTW w zakresie standardów tworzenia i zarzadzania UTW; podjęto działania konsolidujące
UTW w regionach.
Wśród wyzwań i kierunków działania na kolejne lata
paneliści zwrócili m.in. uwagę na konieczność dalszej
integracji środowiska UTW, a szczególnie wzmacnianie
struktur regionalnych; na aktywny udział przedstawicieli UTW w gminnych radach seniorów oraz potrzebę
wsparcia dla starszych liderów UTW i tworzenie warunków współpracy z młodym pokoleniem. Podkreślano znaczenie rozwoju „srebrnej gospodarki”, w ramach
której powinny powstać nowe usługi dla seniorów;
przybliżono nowy program rządowy Senior – WIGOR,
który we współpracy z samorządem lokalnym ma być
realizowany na terenach mniejszych gmin. Przedstawiono także informację o rozpoczętych pracach związanych
z utworzeniem Obywatelskiego Parlamentu Seniorów,
w których udział zadeklarowały m.in. Fundacja Ogólnopolskie Porozumienie UTW, Ogólnopolska Federacja
Stowarzyszeń UTW, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz środowiska kombatanckie wspierane przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, a także powołanych gminnych rad seniorów.
Na zakończenie obrad jednogłośnie przyjęto Deklarację
Końcową II Kongresu UTW, wyznaczającą kierunki rozwoju ruchu UTW na lata 2015-2020.
Pięknych wrażeń i wzruszeń dostarczył uczestnikom
II Kongresu UTW recital Ireny Santor, od pierwszej frazy: „Ja śpiewam piosenki ludziom na pocieszenie” z repertuaru Hanki Ordonówny. Artystka zaśpiewała także
piosenki „Skarb”, „Kataryniarz”, „Serce”, „Jeszcze jeden
świt” oraz utwór „O starości” z optymistycznym tekstem
Wojciecha Młynarskiego.
Uczestnicy Kongresu owacyjnie dziękowali artystce za
wspaniały koncert, który uświetnił to wyjątkowe, historyczne wydarzenie.
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DEKLARACJA KOŃCOWA

II KONGRESU UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU
Teatr Wielki w Warszawie, 30 marca 2015 r.
II Kongres Uniwersytetów Trzeciego Wieku stanowi najważniejsze wydarzenie obchodów 40. lecia
Ruchu UTW w Polsce, mające na celu podsumowanie dotychczasowego dorobku tego edukacyjnego i społecznego ruchu oraz wyznaczeniu dla niego priorytetów dalszego dynamicznego rozwoju.
Uniwersytety Trzeciego Wieku w Polsce są oddolnym
edukacyjnym ruchem obywatelskim osób starszych. Jego
inicjatorką była prof. Halina Szwarc – twórczyni w 1975
roku pierwszego UTW na warszawskich Bielanach.
Ruch ten jest dziś wskazywany, także w wymiarze międzynarodowym, jako modelowy przykład społecznego funkcjonowania, charakteryzujący się różnorodnością form
organizacyjno-prawnych oraz bardzo bogatą ofertą programową. Wykazuje, zwłaszcza w okresie ostatnich 10.
lat, niezwykłą dynamikę ilościowego i merytorycznego
rozwoju, a także dbałość o wysokie standardy działania.
Dzięki tym unikalnym walorom środowisko UTW stało się
aktywnym, dojrzałym, równoprawnym partnerem społecznym najwyższych władz państwowych w tworzeniu
polityki senioralnej w Polsce.
Rozwój ten możliwy był dzięki zaangażowaniu i aktywnej
pracy liderów UTW, ale też wielkiej otwartości najwyższych organów Państwa na wyzwania senioralne, w tym
inicjatyw Sejmu RP, Senatu RP, Rządu oraz jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu długofalowej systemowej polityki senioralnej w Polsce.
Ostatnie lata charakteryzowały się też bezprecedensowym otwarciem i bezpośrednim wsparciem Kancelarii
Prezydenta RP dla spraw rodziny i poprawy sytuacji osób
starszych. Stanowiły one jeden z priorytetów aktywności
Prezydenta RP, zaś Małżonka Prezydenta RP objęła honorowy patronat nad obchodami 40. lecia Ruchu UTW
w Polsce.
W działaniach Rządu nadano polityce senioralnej wysoką
rangę, a środowiska senioralne wykazały w tworzeniu jej
podstaw i wdrażaniu partnerskie, kreatywne postawy.
Za najważniejsze wydarzenia w okresie 1975-2015
środowisko UTW uznaje:
• ilościowy i merytoryczny rozwój społecznego ruchu
Uniwersytetów Trzeciego Wieku, który aktualnie realizowany jest w ponad 500 UTW na terenie kraju. Ponadto polskie UTW działają także za granicą: na Ukrainie,
Białorusi, Litwie, Łotwie, Mołdawii i Austrii;
• utworzenie dwóch ogólnopolskich organizacji UTW, reprezentujących interesy środowiska UTW – Ogólnopolskiego Porozumienia UTW i Ogólnopolskiej Federacji

•

•
•
•
•
•
•

•
•

•

•

•

Stowarzyszeń UTW, jak również struktur regionalnych;
ogłoszenie przez Senat RP roku 2012 Rokiem Uniwersytetów Trzeciego Wieku, w czasie obchodów Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności
Międzypokoleniowej;
zorganizowanie I Kongresu UTW 2012 w marcu 2012 r.
w Warszawie;
przygotowanie dokumentu programowego „Pakt na
rzecz Seniorów”;
nadanie ruchowi UTW rangi partnera rządu w kształtowaniu polityki senioralnej w Polsce;
utworzenie Rządowego Programu na rzecz Aktywności
Społecznej Osób Starszych (ASOS) 2012-2013;
powołanie w strukturach MPiPS Departamentu Polityki Senioralnej;
powołanie Komisji Ekspertów ds. Osób Starszych przez
Rzecznika Praw Obywatelskich i wydanie monografii
„Strategie działania w starzejącym się społeczeństwie.
Tezy i rekomendacje”;
powołanie przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej
Rady ds. Polityki Senioralnej, ciała partycypacyjnego
w działaniach na rzecz polityki senioralnej;
powołanie w 2011 r. Parlamentarnego Zespołu ds. Uniwersytetów Trzeciego Wieku i coroczne Ogólnopolskie
Konferencje UTW pod patronatem Marszałka Sejmu
podsumowujące dokonania środowiska UTW (lata
2012-2014);
powołanie stałej Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej,
unikalne i imponujące prace Komisji dotyczące diagnozowania sytuacji osób starszych oraz formułowania
rekomendacji i monitoringu polityk publicznych dotyczących osób starszych;
przyjęcie przez Radę Ministrów pakietu dokumentów
senioralnych, w tym „Założeń Długofalowej Polityki
Senioralnej na lata 2014-2020” oraz Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych
(ASOS) na lata 2014-2020”;
nowelizacja, w październiku 2013 roku, ustawy o samorządzie gminnym zachęcającej do aktywności obywatelskiej osób starszych w środowisku lokalnym,
w tym powoływanie gminnych rad seniorów mających
charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny;
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• stworzenie podstaw prawnych i systemu wspomagania
rozwoju ekonomii społecznej i ochrony starszych konsumentów w srebrnej gospodarce;
• zainicjowanie przez Senacką Komisję Rodziny, Polityki
Senioralnej i Społecznej prac nad projektem systemowych rozwiązań w zakresie opieki nad osobami niepełnosprawnymi i niesamodzielnymi;
• organizację cyklicznych, ogólnopolskich i regionalnych
imprez sportowo-rekreacyjnych, krajowych i międzynarodowych imprez o charakterze konferencyjnym,
ogólnopolskich kampanii edukacyjnych i społecznych,
festiwali kulturalnych itp;
• wydanie Monografii „40 lat ruchu UTW w Polsce”;
• podjęcie, z inicjatywy Komisji Polityki Senioralnej,
uchwały Sejmu RP z dnia 6 lutego 2015 r. w spr. Uczczenia pamięci prof. Haliny Szwarc – w związku z 40. Rocznicą pierwszego UTW w Polsce;
• nadanie rondu w Warszawie imienia prof. Haliny Szwarc;
• inicjatywa powołania Obywatelskiego Parlamentu Seniorów, która zyskała akceptację najważniejszych środowisk seniorskich oraz poparcie władz państwowych.
Za najważniejsze cele i kierunki strategii rozwoju
ruchu Uniwersytetów Trzeciego Wieku na lata 20152020 uczestnicy II Kongresu UTW uznają:
• zwołanie Obywatelskiego Parlamentu Seniorów. W tym
celu zostanie zawiązana kierunkowa koalicja i podjęta
współpraca Fundacji „Ogólnopolskie Porozumienie Uniwersytetów Trzeciego Wieku” w Warszawie i Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego
Wieku w Nowym Sączu oraz Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Zarząd Główny w Warszawie, środowisk kombatanckich wspieranych przez Urząd
ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie, a także powołanych gminnych rad seniorów. Obywatelski Parlament Seniorów stanowić będzie kolejny
ważny etap budowania ogólnopolskiej reprezentacji
polskich seniorów, jej konsolidacji i tworzenia partnerskich relacji środowiska senioralnego z rządem i parlamentem. W opinii środowiska seniorskiego najbardziej
właściwym corocznym terminem posiedzenia Obywatelskiego Parlamentu Seniorów byłby Międzynarodowy
Dzień Osób Starszych obchodzony 1 października i ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ.
• Priorytetowymi działaniami Obywatelskiego Parlamentu Seniorów będzie:
– reprezentacja interesów osób starszych wobec
władz publicznych;
– monitorowanie i ocena efektywności rządowych
programów dotyczących osób starszych;
– wspieranie procesu legislacyjnego systemowych
rozwiązań na rzecz osób niesamodzielnych i ich
opiekunów;

–

•

•

•
•
•
•

•

przegląd i proponowanie nowelizacji ustaw w kierunku czynienia ich przyjaznymi seniorom oraz
inicjowanie nowych rozwiązań legislacyjnych poprawiających sytuację ekonomiczną, zdrowotną
i społeczny status seniora;
– wspieranie lokalnych działań na rzecz osób starszych oraz inicjatyw powoływania rad seniorów
w 2497 polskich gminach;
– współpraca z sejmową Komisją Polityki Senioralnej
oraz senacką Komisją Rodziny, Polityki Senioralnej
i Społecznej w przedmiocie opiniowania i prowadzenia konsultacji społecznych projektów aktów
prawnych podmiotowo dotyczących osób starszych
oraz monitorowania podejmowanych działań na
rzecz osób starszych;
– współpraca z Radą ds. Polityki Senioralnej przy ministrze pracy i polityki społecznej w celu stworzenia mapy drogowej koniecznych działań w oparciu
o Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej na
lata 2014-2020;
– współpraca z Rzecznikiem Praw Obywatelskich
oraz Pełnomocnikiem Rządu ds. Równego Traktowania w zakresie przestrzegania praw osób starszych i podejmowania działań przeciw dyskryminacji ze względu na wiek;
budowa powszechnego, uniwersalnego systemu komunikacji umożliwiającego szybkie dotarcie z informacjami do słuchaczy UTW, jak i umożliwiającego komunikację między organizacjami senioralnymi;
wdrażanie programów wydłużania aktywności zawodowej i społecznej osób starszych, nabywania nowych kompetencji i umiejętności niezbędnych do funkcjonowania
we współczesnym świecie, w tym kompetencji cyfrowych;
inspirowanie rozwoju ruchu wolontariackiego wewnątrz- i międzypokoleniowego oraz współpracy międzypokoleniowej;
wspieranie ekonomii społecznej oraz inspirowanie rozwoju srebrnej gospodarki służącej poprawie bezpieczeństwa i jakości życia osób starszych;
współpraca z polskimi organizacjami senioralnymi za
granicą;
budowanie silnej marki „Profesjonalny UTW”, poprzez
inspirowanie UTW do aktywności w środowiskach lokalnych oraz na poziomie regionalnym i ogólnopolskim
oraz stałego podwyższania standardów działania UTW;
nadanie w strategii rozwoju UTW priorytetu zagadnieniom aktywnego, zdrowego i kreatywnego starzenia
się zgodnie z koncepcją ONZ „Społeczeństwo dla ludzi
w każdym wieku”.

Zachęcamy wszystkie Uniwersytety Trzeciego Wieku
do tworzenia lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich obchodów 40. lecia Ruchu UTW.
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Prof. Halina Szwarc
inicjatorka Ruchu UTW w Polsce
Prof. Halina Szwarc, 5 V 1923 – 28 V 2002
Opracowanie: Krystyna Bielowska, UTW im. Haliny Szwarc, Warszawa,
Wykład wygłoszony na Podkarpackiej Jubileuszowej Konferencji „40 lat ruchu UTW w Polsce”, Łańcut, 19 lutego 2015 r.
Początek jej życia był zwyczajny i nic nie zapowiadało dalszych, sensacyjnych
i dramatycznych wydarzeń,
brzemiennych w skutki.
Urodziła się w Łodzi 5 maja
1923 roku jako Halina Kłąb.
Przed godziną ósmą rano,
w granatowym fartuszku
z marynarskim kołnierzem,
biegła do renomowanego,
prywatnego, chrześcijańskiego gimnazjum żeńskiego Heleny Miklaszewskiej.
Koleżanki mówiły na nią „Paderewski” z racji jej doskonałej gry na fortepianie. Dyrektorem szkoły za jej czasów była dr Jadwiga hr. Krasicka, która wywarła wielki,
pozytywny wpływ na Halinę.
Halinka wstawała o piątej rano, odrabiała lekcje, później szła do szkoły, po niej do konserwatorium i jeszcze
pięć godzin ćwiczyła na fortepianie. Przed wojną zrobiła
małą maturę i rozpoczęła naukę w Liceum Przyrodniczym. Działała też w szkolnej drużynie harcerskiej.
Nikt wówczas nie przypuszczał, że ta
grzeczna, bardzo dobra uczennica, w dodatku muzycznie uzdolniona, wykaże się
już w wieku 16 lat ogromnym hartem ducha i wolą walki w obronie ojczyzny.

W 1939 roku, po napaści Niemiec i Rosji Sowieckiej na
Polskę, postanowiła wstąpić do konspiracji w Łodzi.
Mimo młodego wieku (16 lat!), przyjęto ją i zaprzysiężono. Wyprowadziła się z domu. Halina Kłąb została
żołnierzem Służby Zwycięstwa Polski, później Związku
Walki Zbrojnej, następnie Armii Krajowej.
Odkąd wstąpiła do konspiracji, nie tylko przestała się
śmiać, ale i płakać. W życiu każdego agenta najdotkliwsza jest samotność, a Halina była cały czas sama, bez

rodziców. Być może miała przed sobą karierę pianistki,
gdyż przed wojną świetnie się zapowiadała. Ale po wojnie już nie usiadła do fortepianu – jakby muzyka została
wycięta z jej rejestru wrażliwości. Potem była pochłonięta aż do bólu pracą. Jak powiedział Stanisław Różewicz –
„trzeba być bardzo silną facetką, aby to wszystko znieść”.
Miała niezwykle silną osobowość i wolę. W konspiracji
otrzymała polecenie opanowania języka niemieckiego
(nauczyła się go biegle w ciągu pięciu miesięcy) i przyjęcia, wraz z matką, Volkslisty. Babka była z domu Vogel,
co stanowiło pewne ułatwienie. W Łodzi koleżanki pluły
na jej widok, gdy dowiedziały się o Volksliście.
Halina Kłąb zmieniła nazwisko na Klomb, w Kaliszu
ukończyła niemieckie liceum – jako jedyna z wyróżnieniem, a w kwietniu 1941 roku, z okazji 52. urodzin
Hitlera, otrzymała też jako jedyna w szkole nagrodę od
ministra Trzeciej Rzeszy do spraw nauki, wychowania
i kształcenia. Była już dla Niemców wiarygodna i zostaje
wpisana na Volkslistę.
Matura z wyróżnieniem daje jej możliwość objęcia posady w wiejskiej szkole podstawowej w podkaliskich Piwonicach. Zostaje guwernantką syna jednego z najważniejszych niemieckich dygnitarzy, który decyduje m.in.
o deportacji Polaków oraz Żydów i budowie kolejnych
obozów pracy. Dzięki temu poznaje plany, jakie urzędnicy mają w stosunku do cywilów.
Po kilku miesiącach Halina dostaje inne zadanie. Dywersja. Zostaje przydzielona do Akcji N. Ma wysyłać do niemieckich rodzin dywersyjne ulotki oraz gazetki.
Wykonywała kolejne rozkazy, stała się coraz głębiej zakonspirowanym i jednym z ważniejszych agentów polskich. Z Kalisza dojeżdżała na zwiady do Zduńskiej Woli
rowerem, do Łodzi przyjeżdżała pociągiem i tu zdawała
meldunki. Przyjęła pseudonim „Jacek Drugi” po tym, jak
Niemcy rozstrzelali w marcu 1942 roku w Zgierzu jej kolegę „Jacka Pierwszego” (Wacława Kałużniaka) wraz ze
stu innymi Polakami.
Na dworcu w Łodzi, od kuriera Jana Nowaka-Jeziorańskiego, odbierała walizki wypełnione gazetkami wyda-
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wanymi w nienagannej niemczyźnie. Były w nich artykuły o nadchodzącej klęsce Niemiec, fałszywe odezwy
dowódców armii niemieckiej, by zaprzestano walki. Szukała nekrologów Niemców, którzy „zginęli za Fűhrera”.
Gazetki wysyłała do domów dotkniętych żałobą. Z gazetkami jeździła do Monachium, Norymbergi, Frankfurtu n/Menem, Kolonii, Hanoweru, Hamburga, Szczecina.
W małych miasteczkach do skrzynki wrzucała po kilka
kopert. Akcja N była czynnikiem podkopującym morale
przeciętnych Niemców i ich wiarę w zwycięstwo.
Te podróże były możliwe dzięki temu, że w 1942 roku
Halina zaczęła studia na Wydziale Slawistyki Uniwersytetu Wiedeńskiego, następnie na Wydziale Lekarskim.
W rzeczywistości nie zdaje żadnych egzaminów, a indeks dostała od cichociemnego Bolesława Jabłońskiego.
W pociągu czytała podręczniki anatomii, gdyż studentka
zagłębiona w lekturze nie wzbudzała podejrzeń.
Przed trudniejszym zadaniem, wymagającym szczególnej koncentracji, zachodziła
do pustego kościoła i przez kilkanaście minut modliła się lub tylko usiłowała skupić.

Szpieg, który bez problemu może poruszać się po całej
Rzeszy – jest bezcenny. W chusteczkę do nosa wszyła
fiolkę z cyjankiem potasu. W razie przesłuchania i tortur
miała ją przegryźć.
W maju 1943 roku alianci postanowili zbombardować
Hamburg. Z całej Europy wysłano szpiegów, by rozpracowali obronę przeciwlotniczą i zamaskowanie obiektów w porcie. Nowy dowódca Okręgu Łódzkiego AK,
Bolesław Jabłoński, cichociemny, ps. „Emma”, absolwent
Polskiej Szkoły Wywiadu w Londynie, wysyła ją na przeszkolenie. Sylwetki okrętów, ich uzbrojenie, wyporność,
stopnie wojskowe, miała w jednym palcu. Na drogę dostała plan Hamburga ze starego Baedekera i szpiegowski aparat fotograficzny, niewymagający przykładania
do oka. Jej zadanie polegało na zrobieniu jak najdokładniejszych map tego portowego miasta.
Była jednym z najmłodszych szpiegów AK
i niezastąpionym informatorem o sytuacji
w Rzeszy. W północnych Niemczech zbierała informacje o celach strategicznych
w miastach portowych, o rozmieszczeniu
wielkich jednostek wojskowych i jednostek obrony przeciwlotniczej, o lokalizacji magazynów wojskowych. W Hamburgu rozszyfrowała sposoby maskowania
najważniejszych obiektów militarnych
i przemysłowych.

Śledziła ruchy okrętów w portach. Z Kolonii raportowała
stany i ruchy okrętów podwodnych, wykonywała mnóstwo zdjęć, planów i szkiców, które docierały do aliantów.
Największym jej sukcesem było dostanie się do pracy
w Centralnym Archiwum Medycyny Wojskowej w Berlinie, skąd od kwietnia 1944 roku przekazywała bezcenne raporty o stanie wojsk niemieckich, ich ruchach,
szczególnie na froncie wschodnim.
Ileż bohaterskiego ryzyka i opanowania wymagało
wchodzenie do tego Archiwum mieszczącego się w gmachu dawnego Reichstagu, aby pod przysięgą zachowania
pełnej tajemnicy wojskowej i karą śmierci szyfrować
meldunki frontowe dotyczące rannych żołnierzy! Jednocześnie w obecności pracujących tam osób sporządzać
notatki, potem ukryć je i przewieźć do kraju na użytek
organizacji!
Wywiad Okręgu Łódzkiego i Halina
imiennie otrzymali od gen. Dwighta Eisenhowera wyrazy szczególnego uznania,
a „Jacek Drugi” (Halina) w 1943 roku Brązowy i Srebrny Krzyż Zasługi z Mieczami
od rządu londyńskiego. Jednocześnie gen.
Dwight Eisenhower powiedział, że gdyby
nie meldunki Haliny, nie wiadomo, jak potoczyłyby się losy II wojny światowej.

W kwietniu 1944 roku Gestapo przechwyciło w Łodzi
archiwum AK. Mimo to zdecydowała się wrócić do Łodzi,
aby zobaczyć się z matką. Szef wywiadu polecił Halinie
zaprzestać pracy, odpocząć, wyjechać…, ale nie zdążyła.
Gestapo aresztowało ją i jej matkę 26 maja 1944 roku
w domu przy ul. Sienkiewicza 65. Matkę wywieziono do
obozu koncentracyjnego w Ravensbrück (przeżyła wojnę), a ją samą osadzono w więzieniu kobiecym przy ul.
Gdańskiej 13 w Łodzi, gdzie obecnie mieści się Muzeum
Tradycji Niepodległościowych.
Oto jedna z modlitw więziennych, które Halina spisała
wkrótce po uwolnieniu:
Ojcze nasz
Ojcze nasz, który jesteś w niebie i widzisz naszą niedolę
tułaczą
Wejrzyj na swe dzieci i ukój łzy, co duszę tłoczą.
Święć się imię Twoje aż po wszystkie czasy, gdzie wygnani przemocą
Prosimy w pokorze zmiłuj się, zmiłuj się nad nami Boże.
Chleba powszedniego nie poskąp nam Panie, daj siłę
do przetrwania,
A dla duszy wiarę, że nie bez celu jest nasze zesłanie,
i że może cierpimy za swe winy stare.
Odpuść nam nasze winy powstałe w słabości,
gdy ból i rozpacz duszą naszą włada i niejeden Panie
pod swym krzyżem pada.
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Nie wódź nas na pokuszenie, co nam gubi duszę, ale
nas zbaw ode złego
I daj szczęśliwy powrót do domu rodzinnego.
Amen
Była okrutnie torturowana. Gestapowcy skuli jej ręce
i nogi pod kolanami. Był wśród nich „fachowiec od deski”,
który bił ją po piętach i plecach. Kobietom, które krzyczały z bólu, zakładał na twarz maski przeciwgazowe.
Postanowiła, że nie powie ani słowa. Zemdlała, ale nie
wydała nikogo! Wyznaczono datę jej egzekucji.
Gdy 17 stycznia 1945 roku więźniarki wyprowadzono
na plac więzienny i poprowadzono w kierunku Pabianic, Rosjanie byli już pod Łodzią, a komendant więzienia wiedział o przegranej wojnie. Powiedział kobietom,
żeby się nie bały, bo nie wyda rozkazu, aby do nich strzelać. Uciekła więc z grupą więźniarek w jakimś drogowym zamieszaniu.
Jaką niezwykłą wytrzymałość i siłę charakteru trzeba
mieć, aby nie tylko znieść aresztowanie, przesłuchania
z biciem do nieprzytomności, ile odporności fizycznej
i psychicznej, aby nie tylko wytrzymać ośmiomiesięczny
pobyt w koszmarnym więzieniu Gestapo (w tym 12 i 9
dni w chłodnej ciemnicy o powierzchni 1 m kw. i wysokości 1,5 m, z wodą na betonowej posadzce), ale jeszcze
podnosić na duchu współwięźniarki, służyć im pomocą
i przyjaźnią!
Dopiero w czasie przesłuchań i tortur w Gestapo nabrała przekonania, jak ważna była jej akcja i ile zamieszania
wywołała wśród Niemców.
Po wojnie chciała zapomnieć o koszmarze okupacji.
Została zweryfikowana jako żołnierz AK. W procesie
sądowym musiała z rodziną udowodnić, że Volkslistę
podpisała na rozkaz polskiego wywiadu. Przybył nawet
przedstawiciel sztabu armii amerykańskiej, aby świadczyć o jej pracy i zasługach.
Wyjechała do Poznania. Tam ukończyła Akademię Medyczną, a w 1949 roku wyszła za mąż za młodego prawnika.
W PRL-u była szykanowana za działalność w AK. W dziewiątym miesiącu ciąży
została aresztowana i przewieziona do
Urzędu Bezpieczeństwa. Po kilkunastu
godzinach przesłuchań wykrzyczała ubekom, że Gestapo też biło, ale dawało pić…

Została zwolniona. Syna Andrzeja urodziła dwa tygodnie później – 8 maja 1951 roku. Mówiła, że to był najszczęśliwszy dzień w jej życiu. Powiedziała też, że gdy
wojna się skończyła, to choć miała 22 lata, to czuła się
na sześćdziesiąt.

Nie chciała rozmawiać o tym, co przeszła. Z dnia na
dzień wojnę wyrzuciła z pamięci. Przeszła weryfikację
jako żołnierz AK, ale zerwała więzi z kolegami z podziemia. Dopiero w latach sześćdziesiątych nawiązała kontakt z dawnymi dowódcami AK.
Gdy w 1948 roku ukończyła studia, profesor Jan Roguski z Akademii Medycznej w Poznaniu, zaproponował jej
pracę w Klinice Chorób Wewnętrznych, ze stypendium
w wysokości połowy ówczesnej pensji pielęgniarki.
A jednak to był sukces. W tamtych czasach pracowało
się po studiach jako wolontariusz. Za akowską przeszłość wyrzucono ją z pracy w Akademii Medycznej.
Chciano ją zesłać do wiejskiego ośrodka zdrowia. I znów
prof. Roguski wstawił się za nią. Dostała pracę w przychodni fabryki Stomil pod Poznaniem, a wkrótce potem
udało jej się przenieść do poznańskiej poradni chorób
tarczycy. Wyjeżdżała na wsie podpoznańskie badać występowanie wola u rolników i wkrótce w AM w Łodzi
zrobiła doktorat z endokrynologii.
Nie zwolniła tempa. Do opieki nad dzieckiem zatrudniła
gosposię. Rano szła do przychodni, po południu przyjmowała w gabinecie, a wieczorem pracowała w Poradni
Walki z Wolem.
W Poznaniu zaproponowano jej pracę w Wyższej Szkole
Wychowania Fizycznego. Zdobyła tam tytuł profesora
i została kierownikiem Zakładu Medycyny Sportu, a następnie prodziekanem. W 1958 roku urodziła Hanię.
W 1964 roku Halina przeprowadziła się z dziećmi do
Warszawy. Miała wówczas 41 lat. Zamieszkał z nimi jej
ojciec. Był bardzo szczęśliwy i dumny z jej osiągnięć.
Zmarł w wieku 100 lat.
Ówczesny minister zdrowia, Jerzy Sztachelski, znający
jej działalność w Poznaniu, powołał ją na jednego ze
swoich zastępców w Głównej Komisji Socjalnej i Zdrowia. Dzięki temu udało jej się zorganizować II Krajowy
Zjazd Lekarzy ZBoWiD, na którym wspólnie z Główną
Komisją Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce przedstawiła wiele prac naukowych. Już na I Krajowym Zjeździe Lekarzy ZBoWiD w 1963 roku referowała wyniki
badań. Była przecież więźniem, a zarazem lekarzem-internistą. Poza pracami z zakresu wpływu wysiłku fizycznego na ustrój ludzi starszych, do początku lat siedemdziesiątych tematyka jej studiów oparta była głównie na
badaniach epidemiologicznych.
W 1966 roku została profesorem na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, w latach 1965-1969
pełniła funkcję prodziekana na tej uczelni, a w latach
1969-1971 – jej prorektora.
Zajęła się badaniami wpływu wysiłku fizycznego na
starszych ludzi. Jeździła w delegacje do Francji, Włoch,
Szwecji. Omijała Niemcy, gdyż bała się, że spotka tam gestapowca, który ją bił.
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W 1973 roku prof. Halina Szwarc zorganizowała w Henrykowie koło Warszawy oddział rehabilitacji gerontologicznej. Dostała budynek z dwudziestoma łóżkami.
Przyjmowano tam starszych ludzi na 6-tygodniowe turnusy. Był psycholog, internista i fizykoterapeuta.
Od około 1974 roku zaczęła specjalizować się w gerontologii. Zawsze lubiła starszych wiekiem pacjentów.
Zorganizowała też Zakład Gerontologii z Oddziałem Rehabilitacji Gerontologicznej przy Centrum Medycznym
Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. Przekonała
się, jak wiele można pomóc ludziom starym, działając
w zespole złożonym z lekarzy, psychologów, socjologów
i specjalistów kultury fizycznej. Pod koniec lat siedemdziesiątych była już uznanym gerontologiem.
Niezwykły człowiek. Niezwykła kobieta.
Bohaterka narodowa. Niekwestionowany autorytet, a przy tym osoba bardzo
skromna, bezpośrednia, wyrozumiała, łatwo nawiązująca kontakty.

2 kwietnia 1975 roku pojechała do Mediolanu na zjazd
poświęcony pomocy społecznej, gdzie spotkała przystojnego Francuza. Był to Pierre Vellas, założyciel Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tuluzie we Francji (pierwszego
w świecie!). Podsunął Jej myśl, i obiecał wsparcie organizacyjne i metodyczne, powołania podobnej placówki
w Polsce.
Już jesienią – 12 listopada tego samego roku – Studium
Trzeciego Wieku, dzięki życzliwej pomocy i poparciu
Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego
w Warszawie, rozpoczęło działalność.
Dopiero na konferencji zorganizowanej 4 czerwca 1980
roku przez nasze Studium postanowiono, że wszystkie
placówki spełniające podstawowe cele (tj. polepszenie
jakości życia osób starszych przez włączenie ich do systemu kształcenia ustawicznego, aktywizację intelektualną
i fizyczną) przyjęły nazwę Uniwersytet Trzeciego Wieku.
Oto wspomnienie jej syna Andrzeja:
„[…] Trzeba było ogromnego wysiłku, lat uporczywej
pracy, ciągłej walki z absurdami, kołatania do urzędowych mecenasów, przekonywania współpracowników
i kolegów, a przede wszystkim – pozyskiwania coraz to
nowych studentów-seniorów, cierpliwego przekonywania ich, że nowa na naszym gruncie instytucja ma sens.
Kreśliła pierwsze plany zajęć, ściągała wykładowców […].
Nie rezygnowała w sytuacjach trudnych, a nawet zdawałoby się, beznadziejnych. Równocześnie prowadziła badania lekarskie słuchaczy i udzielała im medycznych porad.
Publikowała liczne prace z zakresu gerontologii, ale także
artykuły, które dzisiaj nazwalibyśmy promocyjnymi. Ideę
UTW upowszechniała, gdzie tylko mogła.

Nagrodą usilnej pracy był rozwój UTW
w całym kraju. Halina Szwarc jeździła
właściwie do każdego z nowo powstających, udzielała rad, wygłaszała wykłady
inauguracyjne […], dbając równocześnie,
aby nie dochodziło do obniżania ambicji
i poziomu zajęć.
Zgodnie z francuskimi pierwowzorami uważała, że może
to zapewnić wyłącznie mocne oparcie w »tradycyjnej«
wyższej uczelni […]”.
Powstawały nowe UTW: we Wrocławiu, Opolu, Poznaniu, Rzeszowie, Łodzi i następne.
Istotnym elementem jej własnej aktywności były częste
wyjazdy zagraniczne, co ułatwiała znakomita znajomość
języków niemieckiego, francuskiego i angielskiego.
Jeździła do wielu stolic i miast europejskich, a także do
USA i Afryki. Wyjeżdżały też liczne grupy słuchaczy naszego UTW „na wymianę” do Francji, Włoch, Belgii, Niemiec, Szwecji, co sprzyjało integracji środowiska oraz
utrzymaniu i zacieśnieniu związków z nauką i kulturą
europejską. Grupy słuchaczy UTW z zagranicy przyjeżdżały do Warszawy.
Prof. Halina Szwarc, powołując do życia pierwszy UTW,
postawiła przed nim bardzo ambitne zadania, a mianowicie:
−− włączenie osób starszych do systemu kształcenia
ustawicznego,
−− aktywizację intelektualną, psychiczną i fizyczną słuchaczy,
−− prowadzenie obserwacji i badań naukowych,
−− opracowanie metod dalszej edukacji osób starszych,
−− wdrażanie profilaktyki gerontologicznej.
Realizacja powyższych założeń zapewnia UTW prowadzenie działalności na odpowiednio wysokim poziomie.
Nadrzędnym celem uniwersytetów trzeciego wieku
jest poprawa jakości życia osób starszych, stworzenie
warunków dobrego starzenia przez systematyczne pogłębianie wiedzy i pracę twórczą w zespołach. Dzięki
aktywizacji intelektualnej i psychofizycznej oraz powstawaniu nowych więzi społecznych UTW odgrywają
ogromną rolę w szerzeniu profilaktyki gerontologicznej.
Na czoło czynników ryzyka wysuwa się niski stopień
wykształcenia i przypisuje się mu większe niekorzystne
znaczenie w starszym wieku niż niskie dochody, ograniczenia fizyczne, izolacja społeczna i depresja.
***
W stanie wojennym nasz UTW sprawdził
się jako oaza bezpieczeństwa, spokoju,
kultury, a przyjaciele z Zachodu nie tylko
dodawali nam otuchy, lecz również przysyłali paczki z żywnością i odzieżą.
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Mimo ogłoszenia 13 grudnia 1981 roku stanu wojennego w Polsce i przerwy w zajęciach od 15 grudnia 1981
do 15 lutego 1982 roku, działalność naszego UTW nie
została zawieszona. Bez zakłóceń i zgodnie z programem odbywały się wykłady, co było wielkim osiągnięciem w czasie ostrej zimy, gdy na ulicach stały czołgi,
uzbrojone wojsko z bagnetami na karabinach i trwały nękające kontrole ludzi oraz samochodów. Jakby na
przekór wszystkiemu, frekwencja nie tylko nie zmalała,
ale liczba słuchaczy znacznie wzrosła!
Gdy we wrześniu 1982 roku siedemnastu słuchaczy wyjechało do Nicei na kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia Uniwersytetów Trzeciego Wieku AIUTA, nasz
UTW był jedynym z krajów obozu socjalistycznego!
Dopiero dziesięć lat po założeniu pierwszych UTW na
świecie Zgromadzenie Ogólne ONZ włączyło w 1982
roku sprawy edukacji do najważniejszych uwarunkowań dobrej starości – obok takich czynników, jak zdrowie, wyżywienie, mieszkalnictwo, sytuacja materialna,
stosunki rodzinne i opieka społeczna.
Populacja seniorów ma już nie tylko niezbywalne prawo
do nauki, ale i obowiązek dalszego uczenia się.
Profesor Halina Szwarc należała do pionierów polskiej gerontologii. Była autorką ponad 200 prac naukowych, drukowanych zarówno w kraju, jak i za granicą.
Do najistotniejszych należały prace oparte na badaniach wydolności fizycznej
osób starszych. Za jeden z głównych celów
działalności UTW profesor postawiła prowadzenie obserwacji i badań naukowych
w zakresie gerontologii społecznej i edukacyjnej.

W naszym UTW prowadzono wiele badań słuchaczy,
a do ciekawszych należały:
−− badania długofalowe prowadzone przez okres trzech
lat na tej samej grupie, których celem była ocena
wpływu kształcenia ustawicznego na jakość życia
słuchaczy UTW. Przeprowadzone badania pozwalają
na stwierdzenie, że kształcenie ustawiczne ma pozytywny wpływ na jakość życia osób starszych, a pozytywna ocena swojego życia jest wyznacznikiem
dobrej i pomyślnej starości. Badania długofalowe należą do rzadkości;
−− badania porównawcze słuchaczy naszego UTW i niemieckiego UTW w Schwäbisch Gmünd, które miały
ustalić istnienie podobieństw i różnic wieku, wykształcenia, programów wykładów, przeżyć związanych z przejściem na emeryturę itp. Niektóre wyniki
były zaskakujące. Otóż w grupie polskiej było dużo
więcej osób z wyższym wykształceniem, a w niemie-

ckiej dwa razy więcej osób zadowolonych z przejścia
na emeryturę (miały wyższe emerytury!), ale znacznie więcej było Polaków zadowolonych z życia;
−− badania słuchaczy-turystów górskich w wieku do 86
lat na obozie w Rajczy. Codziennie 30 osób pokonywało 10-24 km i ku zdumieniu wszystkich stwierdzono, że ich parametry hemodynamiczne i respiracyjne
uległy poprawie!
Jakże słuszne są słowa dr. Wojciecha Oczki: ruch jest
w stanie zastąpić każdy lek, ale wszystkie leki razem nie
są w stanie zastąpić ruchu.
Podobnie uważała prof. Halina Szwarc, której zdaniem
Zdrowie – to nie tylko brak choroby, ale dobrostan fizyczny i psychiczny.
Wiadomo też, że im wyższy stopień wykształcenia, tym
większe jest zamiłowanie do uprawiania sportu i turystyki.
Wyniki prowadzonych przez prof. Szwarc badań słuchaczy UTW są cennym materiałem dla socjologów, gerontologów, andragogów, rehabilitantów i lekarzy innych
specjalności. Są także cenną wskazówką dla producentów leków, kosmetyków, środków higienicznych, sprzętu rehabilitacyjnego, sportowego i innych.

***
Nasz UTW pełni funkcję badawczą również wtedy, gdy
sam będąc terenem badań, umożliwia powstawanie
prac licencjackich, magisterskich i doktorskich.
W ostatnich latach charakter badań nieco się zmienił.
Obecnie badany jest stan zdrowia naszych słuchaczy.
Profesor była inicjatorką ruchu UTW w kraju i na świecie przez aktywny udział w rozwijaniu go poprzez:
−− pełnienie wysokich funkcji w wielu instytucjach krajowych i zagranicznych zajmujących się sprawami
ludzi starszych, np. Polskim Towarzystwie Gerontologicznym (PTG), AIUTA, Europejskiej Federacji Osób
Starszych (EURAG),
−− aktywny udział w licznych konferencjach i kongresach w kraju i za granicą, np. w Nicei, Riva del Garda,
Grazu, Tuluzie, Weronie, Berlinie, Wiedniu itd.,
−− organizowanie w Polsce konferencji i kongresów na
poziomie zarówno krajowym, jak i międzynarodowym, np. AIUTA ʹ83, AIUTA ʹ87, Centrum Sonnenberg
ʹ90, EURAG ʹ94.
Po raz pierwszy pojechała do Niemiec w 1976 roku na
seminarium gerontologii. Okazało się, że nie zapomniała niemieckiego. Była też w Hamburgu. Chodziła po ulicach, odwiedziła port, ale nie powiedziała nikomu o akcji z 1943 roku.
W 1999 roku wydała swoje Wspomnienia z pracy w wywiadzie antyhitlerowskim ZWZ–AK. Do czasu publikacji
tych wspomnień ani najbliżsi, ani współpracownicy nie
znali jej okupacyjnej przeszłości.
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Dwadzieścia siedem lat Pani Profesor
była z nami i wśród nas. Nie szczędziła sił,
energii, czasu oraz swej ogromnej wiedzy i doświadczenia dla dobra naszego
uniwersytetu. Prof. Halina Szwarc zmarła, po długiej i ciężkiej chorobie, 28 maja
2002 roku. Pochowana została z wszelkimi honorami wojskowymi na Powązkach
w grobowcu rodzinnym.
Rodzina nie skorzystała z propozycji pochówku Pani
Profesor w Alei Zasłużonych.
Gdy 28 maja 2002 roku tragiczna wiadomość o śmierci
dotarła do Turynu, uczestnicy kongresu EURAG uczcili
jej pamięć minutą ciszy.
Za okupacyjną działalność antyhitlerowską oraz za wybitne osiągnięcia w działalności naukowej i społecznej
otrzymała wiele odznaczeń:
−− Order Wojenny Virtuti Militari, najwyższe bojowe
odznaczenie w Rzeczypospolitej. Jak pisał ks. Józef
Poniatowski: „nagroda orderu należy się dziełom
rzadkim nad powinność pospolitą”;
−− Krzyż Komandorski z Gwiazdą II klasy Orderu Odrodzenia Polski (Polonia Restituta), wcześniej Krzyże
tego Orderu: Kawalerski, Oficerski i Komandorski.
Order ten – zgodnie z dewizą z 1921 roku – nadaje
się ludziom „nieskazitelnego charakteru i sumiennej
pracy […], którzy się szczególnie zasłużyli Ojczyźnie
przez dokonanie czynów wybitnych […]”;
−− Brązowy i Srebrny Krzyż Zasługi z Mieczami (konspiracyjne);
−− Krzyż Walecznych i inne.
Dnia 26 sierpnia 2003 roku została patronką naszego
uniwersytetu. Przyjęliśmy nazwę Uniwersytet Trzeciego
Wieku im. Haliny Szwarc. Działamy już czterdzieści lat
zgodnie z dewizą profesor Haliny, wygłoszoną podczas
inauguracyjnego wykładu w pierwszym roku naszej
działalności: aby dodawać życia do lat, a nie tylko lat do
życia.
Gdyby prof. Halina Szwarc była jeszcze wśród nas, zapewne byłaby zadowolona z faktu, że założony przez nią
UTW realizuje ambitne programy edukacyjne, integracyjne, aktywizujące, prowadzi badania i ma znakomitą
kadrę wykładowców.
Ta niezwykła kobieta i jej pamiętne słowa: ludzie starsi
powołani są do szerzenia kultury współżycia, aby zapobiegać rozproszeniu się energii psychicznej i społecznej –
stały się dla nas wzorem.
2 października 2009 roku na terenie Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie została odsłonięta
tablica poświęcona prof. Halinie Szwarc. Uroczystość
zaszczyciły swą obecnością córka i wnuczka. Celem powołania kapituły „Gloria Optimis”, przyznającej „Zło-

ty Krąg”, było uhonorowanie tych, którzy przez swoje
osiągnięcia sportowe, karierę zawodową, patriotyzm
i niezłomny charakter zasługują na miano wybitnych
osobowości sportu polskiego, a „Złoty Krąg” jest wyrazem szczególnego wyróżnienia i uznania.
W 2007 roku Teatr Telewizji wystawił sztukę pt. Doktor
Halina, której scenariusz napisano na podstawie wspomnień prof. Szwarc.

10. rocznicę śmierci swej założycielki, patronki i krzewicielki idei UTW w Polsce,
uniwersytet jej imienia uczcił 26 maja
2012 roku odsłonięciem tablicy pamiątkowej na budynku Centrum Medycznego
Kształcenia Podyplomowego. Uroczystość
odbyła się według ceremoniału wojskowego, tablicę poświęcił kapelan Ordynariatu Polowego, a wojsko wystawiło posterunek honorowy.

Dzięki staraniom Zarządu naszego UTW, 15 stycznia
2015 roku Rada Miasta Stołecznego Warszawy Uchwałą nr IV/79/2015 nadała nowo powstałemu rondu na
skrzyżowaniu ulic Stefana Żeromskiego, Andrieja Sacharowa i Teodora Duracza w dzielnicy Bielany m.st. Warszawy nazwę Rondo Haliny Szwarc.
Sejm RP również upamiętnił prof. Halinę Szwarc i 6 lutego 2015 roku jednogłośnie (435 głosami) podjął uchwałę, w której czytamy:

„Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, przekonany o szczególnym znaczeniu świadectwa życia, misji i osiągnięć profesor
Haliny Szwarc oraz o wyjątkowej roli Uniwersytetów Trzeciego Wieku we współczesnej Polsce i ich znaczeniu dla edukacji
i aktywności społecznej osób starszych,
oddaje hołd profesor Halinie Szwarc”.

Uchwała podkreśla jej misję i osiągnięcia. „Idei profesor
Haliny Szwarc zawdzięczamy dynamiczny rozwój ruchu
Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Polsce w skali niespotykanej w żadnym innym kraju na świecie” – czytamy
w dokumencie. Jak zaznaczono w uchwale, „funkcjonowanie 500 Uniwersytetów Trzeciego Wieku i aktywność
150 tys. słuchaczy to wynik umiejętności przewidywania przez profesor Halinę Szwarc odległych w czasie następstw dobrze zaplanowanych działań”.
Ona sama w wywiadzie, którego udzieliła w 1995 roku,
powiedziała: Ruch UTW odniósł sukces dzięki grupom ludzi, którzy wiedzieli, czego ludziom potrzeba. Osoby zadowolone ze swego życia są zdrowsze i żyją dłużej.
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Społeczny partner dla państwa
II Kongres UTW: Obywatelski Parlament Seniorów – trwałym śladem po
jubileuszu 40-lecia Ruchu Uniwersytetów Trzeciego Wieku
Opracowanie: Ewa Piłat, Pełnomocnik Rektora UJ ds. JUTW, Uczestniczka II Kongresu UTW

2 kwietnia 1975 r. w Mediolanie na posiedzeniu ekspertów gerontologów prof. Halina
Szwarc poznała prof. Pierre`a Vellasa, założyciela pierwszego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tuluzie. 7 miesięcy później na warszawskich Bielanach inaugurował swoją działalność
pierwszy UTW w Polsce. Od tego zdarzenia mija 40 lat. Rzucone wówczas ziarno kiełkowało bardzo długo, ale wydało plon stukrotny. W 1989 r., u progu transformacji ustrojowej,
w Polsce funkcjonowało zaledwie 9 UTW. W 2015 r. działa ich... pół tysiąca.
– Dynamika rozwoju UTW jest czymś niewyobrażalnym.
W ciągu ostatnich 10 lat ich liczba wzrosła dziesięciokrotnie – stwierdził Jacek Michałowski, szef Kancelarii Prezydenta RP. Te znamienne słowa padły 30 marca 2015 r.
podczas II Kongresu UTW – najważniejszego wydarzenia obchodów 40-lecia, które zainaugurowało jubileusz
Ruchu UTW w Polsce.

150 tysięcy studentów
W poniedziałek, 30 marca, widownię Teatru Wielkiego w Warszawie niemal do ostatniego miejsca wypełnili
uczestnicy II Kongresu Uniwersytetów Trzeciego Wieku.
To wyjątkowe spotkanie stało się okazją do policzenia
uniwersytetów dla seniorów. Mamy ich już w kraju 520.
Skupiają ok. 150 tysięcy studentów w trzecim wieku. Dodatkowo poza granicami działa 15 polskich UTW. W II Kongresie wzięło udział 35 ich przedstawicieli. Reprezentujemy grupę osób aktywnych, ciekawych świata, chętnych do
rozwoju intelektualnego, dbających o zdrowie i sprawność
fizyczną. – Nikt nie zrobił więcej dla obalenia negatywnego
mitu starości – stwierdziła Krystyna Lewkowicz.
O randze kongresu Uniwersytetów Trzeciego Wieku najlepiej świadczy obecność znamienitych gości. Do Teatru
Wielkiego przybył prezydent RP Bronisław Komorowski
z małżonką. Anna Komorowska objęła obchody 40-lecia
UTW i sam II Kongres UTW swoim honorowym patronatem. W kongresie uczestniczyła wicemarszałek Sejmu Elżbieta Radziszewska, minister pracy i polityki społecznej
Władysław Kosiniak-Kamysz, przewodniczący Sejmowej
Komisji Polityki Senioralnej Michał Szczerba, prezydent
Miasta stołecznego Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz
(honorowa przewodnicząca komitetu organizacyjnego
i mecenas kongresu), liczne grono parlamentarzystów,

przedstawicieli świata nauki, samorządowców. Kongres
rozpoczynający obchody 40-lecia z jednej strony podsumował dokonania ruchu UTW w Polsce, z drugiej wskazał
najważniejsze cele do osiągnięcia w najbliższej przyszłości i nakreślił strategię działania.

Siła w jedności
Elita, awangarda, fantastyczni ludzie, kipiący energią,
którzy nie mają czasu się starzeć. Druga młodość w trzecim wieku – takie określenia studentów Uniwersytetów Trzeciego Wieku padały ze sceny Teatru Wielkiego
wielokrotnie, a najczęstszym słowem była odmieniana
przez wszystkie przypadki i wypowiadana z niekłamanym podziwem „aktywność”, która przynosi znakomite
efekty nie tylko samym seniorom, ale służy całemu państwu i społeczeństwu.
– Można załamywać ręce z powodu zmian w strukturze
demograficznej społeczeństwa, ale można szukać w tych
zmianach także obszarów aktywności, które przyczyniają
się do rozwoju ogólnego. Siła demokratycznego państwa
zależy m.in. od aktywności obywateli, ich zaangażowania,
kreatywności, a także aktywności w każdym obszarze życia
– mówił prezydent Bronisław Komorowski. – Powinniśmy
tworzyć dobry klimat dla solidarności międzypokoleniowej, realizowanej na gruncie rodzin, instytucji i wszystkich
innych miejsc życia społecznego. Tej solidarności międzypokoleniowej powinno sprzyjać państwo polskie.
Podziw i gratulacje z ust gości kongresu nie były spowodowane wyłącznie kurtuazją. Zarówno parlamentarzyści, jak i naukowcy oraz samorządowcy doceniają siłę
seniorów skupionych w UTW. – To nie tylko ruch edukacyjny, nie tylko aktywizujący osoby starsze, ale również
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społeczny partner dla państwa – podkreślał poseł Michał
Szczerba.
Partnerstwo Uniwersytetów Trzeciego Wieku jest zasługą konsolidacji tego ruchu, a konsolidacja zasługą dwóch
liderek – Wiesławy Borczyk, która w 2007 r. założyła
Ogólnopolską Federację Uniwersytetów Trzeciego Wieku, i Krystyny Lewkowicz, która rok później powołała
Fundację Ogólnopolskie Porozumienie UTW. Ich wspólne
działanie doprowadziło do organizacji w marcu 2012 r.
I Kongresu UTW. I Kongres zaś uruchomił lawinę wydarzeń: powstanie Rządowego Programu na rzecz Aktywności Osób Starszych (ASOS) i zagwarantowanie środków finansowych w budżecie państwa na jego działanie,
powołanie Departamentu Polityki Senioralnej w MPiPS,
powołanie Rady ds. Polityki Senioralnej, powstanie Parlamentarnego Zespołu ds. UTW, a następnie Sejmowej
Komisji Polityki Senioralnej, przyjęcie przez Radę Ministrów Założeń Długofalowej Polityki Senioralnej na lata
2014-2020, nowelizację ustawy o samorządzie gminnym
umożliwiającej powoływanie w gminach Rad Seniorów.
Ruch Uniwersytetów Trzeciego Wieku spowodował radykalną zmianę polityki państwa wobec obywateli w trzecim wieku, nie tylko tych najaktywniejszych. Ci zawsze
i w każdych warunkach dadzą sobie radę. Zmiany najbardziej powinni odczuć seniorzy najbardziej nieporadni,
chorzy, niesamodzielni i bezradni. Takich osób zazwyczaj
nie ma wśród studentów UTW, ale o ich prawa się upominamy. Dlatego przytoczone wcześniej określenia „elita”
czy „awangarda” nie są przesadzone.
Ogromne zaangażowanie i zasługi dwóch liderek ruchu UTW zostały docenione przez prezydenta RP, który Wiesławę Borczyk oraz Krystynę Lewkowicz odznaczył Krzyżami Kawalerskimi Orderu Odrodzenia Polski.
Uhonorowano również przedstawicieli najstarszych
polskich UTW. Złote Krzyże Zasługi otrzymały Helena
Hrapkiewicz, Zofia Iwanicka, Halina Łubniewska, Elżbieta Iwan, Lida Królikowska i Irena Moskal. Jedynym
mężczyzną w gronie odznaczonych przez prezydenta
RP był prof. dr hab. Tomasz Grodzicki, najbliższy współpracownik śp. prof. Józefa Kocemby - współzałożyciela
UTW na Uniwersytecie Jagiellońskim, wspierający przez
ponad 30 lat swą wiedzą i zaangażowaniem działalność
Jagiellońskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Budujemy markę UTW
– 520 UTW w kraju, 15 za granicą. Każdy ma swojego lidera. To ogromny potencjał ludzi, którzy w ciągu tych 40
lat pracowali w zupełnie innych warunkach, wykonywali
zupełnie inne zadania. Dziś prezes stowarzyszenia UTW,
dyrektor, pełnomocnik rektora na uczelni czy koordynator – wszystko jedno jaki ma tytuł – jeśli kieruje UTW, to
musi być menedżerem społecznym. Lider UTW musi myśleć nie tylko o programie edukacyjnym, ale o finansowaniu, współpracy z samorządami, instytucjami kultury.

Gdzie ma się tego nauczyć? – pytała Wiesława Borczyk
– prezes Ogólnopolskiej Federacji UTW. I apelowała
o organizację kursów i studiów podyplomowych kształcących kadry dla organizacji pozarządowych, także tych
działających na rzecz osób starszych. Tyle się mówi
o bezrobotnych socjologach, politologach i absolwentach innych studiów humanistycznych...
Krystyna Lewkowicz jako zadanie na najbliższą przyszłość wskazała budowanie marki UTW. – Z silną marką
każdy się liczy – mówiła ze sceny Teatru Wielkiego. Budowanie marki UTW wymaga jednak stałego podwyższania standardów działania UTW.
Jubileusz 40-lecia Ruchu UTW zostanie zwieńczony
powołaniem Obywatelskiego Parlamentu Seniorów. Ta
inicjatywa zyskała aprobatę premier Ewy Kopacz i marszałka Sejmu Radosława Sikorskiego. Wstępnie wyznaczono datę pierwszego posiedzenia Obywatelskiego
Parlamentu Seniorów na 1 października 2015 r., w Międzynarodowym Dniu Osób Starszych. Od 1994 r. taki parlament działa w Irlandii. Każda ustawa, każdy akt prawny są w trakcie procesu legislacyjnego opiniowane przez
posłów-seniorów. Mogą oni zablokować ustawy. Tak się
stało, gdy w ramach restrukturyzacji chciano radykalnie
zmniejszyć w Irlandii liczbę placówek pocztowych.
W Polsce w organizację Obywatelskiego Parlamentu Seniorów angażują się obydwie ogólnopolskie organizacje
UTW, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów,
Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz
istniejące oraz powstające Gminne Rady Seniorów. Obywatelski Parlament Seniorów będzie trwałym śladem po
jubileuszu 40-lecia UTW w Polsce.

Senior – WIGOR:

nowe możliwości dla osób starszych
Do 2020 roku Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
przeznaczy 360 mln zł na utworzenie dziennych domów
i klubów dla seniorów. W 2015 roku powstanie 100 takich miejsc. Rządowy Program „Senior-WIGOR” został
skierowany do konsultacji społecznych.
Senior-WIGOR to połączenie uniwersytetu trzeciego wieku, klubu seniora, biblioteki i gabinetu rehabilitacyjnego.
Planujemy stworzenie sieci placówek, które mają ułatwić aktywizację osób starszych – powiedział Władysław
Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej.
Więcej informacji na stronie:
http://www.mpips.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnych/projekty-programow-i-inne/projekt-programu-senior-wigor/#akapit3
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Białoruś na Kongresie UTW
II Kongres UTW gościł przedstawicieli z Grodna
Opracowanie: Barbara Fustoczenko, Rektor UTW w Grodnie przy ZS „PMS”

Spotkanie w Senacie z polskimi UTW z zagranicy, 31 kwietnia 2015 r., fot. Michał Józefaciuk, Kancelaria Senatu

Przede wszystkim serdecznie dziękujemy za zaproszenie oraz umożliwienie uczestnictwa polskich UTW
ze Wschodu (w tym i z państw nie należących do Unii
Europejskiej) w II Kongresie Uniwersytetów Trzeciego
Wieku Polski.
Podziwiamy i cieszymy się, że w Polsce ruch UTW osiągnął takie szerokie rozmiary i doczekaliśmy się tak wielkich sukcesów. Rozumiemy, że ważnym czynnikiem
w tym był tworzący się system długofalowej polityki
senioralnej, zgodnej z potrzebami wzrastającej liczby
populacji Seniorów.
II Kongres UTW stał się najważniejszym wydarzeniem
obchodów 40. lecia ruchu UTW w Polsce, bo nie tylko
dokonano pewnego podsumowania dorobku ich działalności, ale też przyjęciem Deklaracji końcowej wyznaczono kierunki i sposoby rozwoju na kolejne lata.
Zorganizowanie, w ramach II Kongresu UTW, seminaryjnego posiedzenia w Senacie RP potwierdziło jak wielką
troską darzycie nas – Polaków zamieszkałych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
Główny temat seminarium skonstruowany i przedstawiony przez Pana Senatora Mieczysława Augustyna pt.
Znaczenie Uniwersytetów Trzeciego Wieku dla podtrzymania polskości i rozwoju osobistego Polaków za granicą
– trafił w sedno sprawy: cele i zadania dla działalności
polskich UTW za wschodnią granicą.

Możliwość przedstawienia dorobku polskich UTW na
Wschodzie, w nieskrępowanych wypowiedziach liderów tych UTW, pozwoliła odczuć, że jesteśmy dowartościowani za naszą działalność.
Słowa wielkiej wdzięczności Pomysłodawcom i Organizatorom II Kongresu Uniwersytetów Trzeciego Wieku
w Warszawie pragniemy przekazać nie tylko za część merytoryczną Kongresu, ale i za tak wspaniale przemyślany
i dostosowany program, którym ta merytoryczność Kongresu była otoczona.

Spotkanie w Senacie z polskimi UTW z zagranicy, 31 kwietnia 2015 r.,
fot. Michał Józefaciuk, Kancelaria Senatu
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Doświadczenie i przyszłość polskich
Uniwersytetów Trzeciego Wieku na Wschodzie
Wspólne posiedzenie Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą
oraz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej w dniu 31 marca 2015 r.
Opracowanie: Anita Sobańska, Kancelaria Senatu RP
W trakcie posiedzenia połączonych komisji dyskutowano o doświadczeniach i przyszłości polskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku na Wschodzie. W obradach
uczestniczyła 30-osobowa grupa liderów kilkunastu
polskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku (UTW) z Litwy, Łotwy, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii. 30 marca
2015 r. wzięli oni udział w II Kongresie Uniwersytetów Trzeciego Wieku, zorganizowanym przez Fundację
„Ogólnopolskie Porozumienie Uniwersytetów Trzeciego
Wieku” w Warszawie w ramach obchodów 40-lecia ruchu UTW w Polsce.
Przewodniczący Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej
i Społecznej Mieczysław Augustyn mówił o znaczeniu
ruchu UTW dla podtrzymania polskości i rozwoju osobistego Polaków za granicą. Podziękował liderom za dotychczasową aktywność w krajach zamieszkania.
Założycielka i była dyrektor Mokotowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Warszawie prof. Zofia Iwanicka
przypomniała, że pierwsze polskie UTW za wschodnią
granicą powstały przed 20 laty we Lwowie i w Wilnie,
następnie w Grodnie i w Brześciu jako filie Mokotowskiego UTW. Prof. Z. Iwanicka zachęcała liderów UTW
ze Wschodu do udziału w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Uniwersytetów Trzeciego Wieku (AIUTA).
Liderzy polskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku z Litwy, Łotwy, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii przedstawili
dorobek UTW oraz ich bieżącą działalność, mającą przede wszystkim na celu podtrzymywanie tradycji, kultury i języka polskiego. Zwracali uwagę na brak pomocy
ze strony władz miejscowych i na trudności finansowe,
z jakimi borykają się na co dzień po przeniesieniu środków przeznaczanych na pomoc Polonii z Senatu RP do
Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
Prezes Fundacji „Ogólnopolskie Porozumienie Uniwersytetów Trzeciego Wieku” w Warszawie Krystyna Lewkowicz przedstawiła przesłanie II Kongresu UTW oraz
zadania, które będą realizowane we współpracy z rządem, parlamentem oraz z innymi partnerami. Siła UTW
– podkreśliła – tkwi w ich konsolidacji i jedności, choć
ruch UTW nie reprezentuje całego 7 mln środowiska

polskich seniorów. UTW w Polsce mają tylko 150 tys.
słuchaczy. Obecnie prowadzone są konsultacje w środowisku seniorów dotyczące projektu utworzenia Obywatelskiego Parlamentu Seniorów. Termin pierwszej sesji
Obywatelskiego Parlamentu Seniorów wyznaczono na
1 października br.
W trakcie dyskusji senatorowie podziękowali przedstawicielom polskich UTW na Wschodzie za to, że realizują
nie tylko uniwersalne cele ruchu UTW, ale również podejmowane działania polonijne. UTW są ważnymi ośrodkami krzewienia języka polskiego i kultury narodowej. Mają
istotne znaczenie aktywizujące i integrujące środowiska
seniorów polskiego pochodzenia na Wschodzie.
Zastępca dyrektora Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Wojciech Tyciński zapewnił, że problematyka
senioralna będzie uwzględniona w przygotowywanym
nowym rządowym programie współpracy z Polonią
i Polakami za granicą. Zachęcał do ubiegania się o dofinansowanie inicjatyw UTW przez placówki dyplomatyczno-konsularne.

Wyniki otwartego konkursu ofert
ASOS 2014-2020 edycja 2015

Edycja 2015 konkursu cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. Ilość złożonych ofert (łącznie ponad 3200)
jest dowodem na to, że potrzeby i oczekiwania w zakresie pomocy osobom starszym w Polsce są ogromne
i warto działać w obszarze aktywności. W tym roku odnotowano wzrost o 25% w liczbie złożonych ofert w stosunku do roku 2014.
Departament Polityki Senioralnej MPiPS zachęca do
przekazywania swoich sugestii o sposobie organizacji
konkursu poprzez kontakt mailowy: asos@mpips.gov.pl
Wyniki konkursu ASOS edycja 2015 i więcej informacji
na stronie: http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/seniorzy/
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Akademia Dobrych Projektów

czyli jak skuteczniej pozyskiwać środki na działalność UTW
Opracowanie: Daniel Jachimowicz, Koordynator projektu, Pełnomocnik Zarządu Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW

Jak pokazuje praktyka oraz prowadzone badania środowiska uniwersytetów trzeciego wieku w Polsce (m.in. „ZOOM na UTW. Raport z badania”, Towarzystwo Inicjatyw
Twórczych „ę”, Warszawa, grudzień 2012) podstawowym źródłem pierwotnych dochodów UTW są niewysokie – z reguły – składki pochodzące od członków, głównie
emerytów.
Aby organizacja mogła się rozwijać, przyjmować nowych
członków i wzbogacać ofertę edukacyjną konieczne jest
zatem pozyskiwanie środków ze źródeł zewnętrznych.
Pomimo częstego wsparcia samorządów oraz poszerzenia w ostatnich latach możliwości w zakresie pozyskania dofinansowania projektów dedykowanych seniorom
(m.in. w ramach programów FIO czy ASOS) bardzo znikoma część UTW aplikuje o nie, a jeszcze mniej odnosi
sukcesy w tym obszarze. Zarysowany powyżej problem
jest tym bardziej istotny, gdyż w nowej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020 będą również istniały
możliwości pozyskania środków przez organizacje pozarządowe na realizację przedsięwzięć „miękkich”, stanowiących inwestycję w człowieka, w ramach których
UTW również mogłyby znaleźć swoje miejsce. Opisany
stan rzeczy stanowi zatem jedną z zasadniczych barier
w dalszym rozwoju UTW – w tym kontekście wzmocnienie kwalifikacji kadr wskazanych podmiotów, w przygotowywaniu dobrych, profesjonalnych projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych oraz ich skutecznego
realizowania należy uznać za szczególnie ważny i konieczny obszar wymagający wsparcia ze strony Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW.
Mając to na uwadze, w ramach projektu pt. „Razem
możemy więcej” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w marcu 2015 r.
w Diecezjalnym Centrum Pielgrzymowania OPOKA
w Starym Sączu zostały zorganizowane i przeprowadzone dwie edycje nowego cyklu szkoleniowo-doradczego
pt. „Akademia Dobrych Projektów”. Zainteresowanie
udziałem w tych warsztatach przerosło oczekiwania organizatorów – liczba zgłoszeń dwukrotnie przewyższyła
liczbę dostępnych miejsc. Ostatecznie w bezpłatnych zajęciach uczestniczyło łącznie 20 osób (m.in. liderzy UTW,
członkowie zespołów projektowych) reprezentujących
uniwersytety trzeciego wieku z Zakopanego, Kielc, Łaz,
Tarnowa, Leszna, Rzeszowa, Zawiercia, Legionowa, Byd-

goszczy, Kołobrzegu, Nowego Targu oraz Brzegu. Celem
ogólnym 3-dniowych warsztatów było podniesienie
poziomu wiedzy i umiejętności uczestników w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania
działalności organizacji pozarządowej poprzez opracowywanie profesjonalnych projektów. W ramach zajęć
uczestnicy mieli okazję m.in. poznać podstawy praktycznych zasad przygotowywania projektów oraz sporządzania wniosków o ich dofinasowanie (m.in. analiza
problemowa, formułowanie celów, wskazanie grupy
docelowej, konstruowanie opisu działań, określanie rezultatów przedsięwzięcia, budowanie harmonogramu
jego realizacji oraz przygotowanie budżetu), a także formalnoprawnych i praktycznych aspektów realizacji projektów (m.in. treść umowy o dofinansowanie projektu,
promocja, monitoring i ewaluacja przedsięwzięcia, dokumentowanie realizacji projektu). Istotna część szkolenia była również poświęcona zapoznaniu uczestników
z potencjalnymi zewnętrznymi źródłami pozyskiwania
środków na realizację projektów dedykowanych seniorom (m.in. Program FIO 2014-2020, ASOS 2014-2020,
konkursy dotacyjne na szczeblu centralnym, regionalnym i lokalnym, w tym w ramach tzw. małych grantów,
możliwości pozyskania wsparcia w ramach konkursów
ogłaszanych przez podmioty niepubliczne). Przedstawiono także ogólną informację na temat potencjalnych
możliwości pozyskania wsparcia w ramach nowej perspektywy funduszy unijnych na lata 2014-2020.
Warto podkreślić wprowadzenie istotnej innowacji
w podejściu do kwestii podnoszenia umiejętności liderów UTW w obszarze przygotowywania projektów – udział w warsztatach stanowi bowiem początek,
a nie koniec pracy z uczestnikami zajęć. Po zakończeniu zajęć szkoleniowych rozpoczyna się etap indywidualnej pracy z uczestnikami, którzy w ramach
prowadzonego przez specjalistów doradztwa będą
mieli możliwość rozwijania zdobytej wiedzy i umie-
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jętności. Zakłada się, iż podczas ich wspólnej pracy dla
poszczególnych UTW zostaną przygotowane konkretne
projekty i wnioski o ich dofinansowanie. W ten sposób
pozyskane na szkoleniu informacje oraz umiejętności
zostaną przełożone na praktykę w wymiarze dostosowanym do aktualnych potrzeb organizacji seniorskich.
Uwzględniając wysokie zainteresowanie uniwersytetów
trzeciego wieku udziałem w opisanych wyżej zajęciach
Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń UTW będzie zabiegać o ich kontynuację w ramach kolejnych projektów.
Więcej informacji o realizowanym aktualnie projekcie

„Razem możemy więcej” można uzyskać na stronie internetowej www.federacjautw.pl/rmw/.
Szkoleniowcy prowadzący zajęcia – prawnicy, współpracujący od wielu lat z Ogólnopolską Federacją Stowarzyszeń UTW: Paulina Podwika, Daniel Jachimowicz i Wojciech Nalepa, posiadający profesjonalne przygotowanie
oraz praktyczne doświadczenie w zakresie opracowania
i realizacji projektów przez organizacje pozarządowe,
z uznaniem wypowiadali się o zaangażowaniu uczestników warsztatów i chęci pozyskania przez nich nowych
umiejętności.

Marsz, Olimpiada i Rajd
Najbliższe wydarzenia sportowe dla Studentów UTW
Opracowanie: Paulina Podwika
1) Stowarzyszenie „Akademia Złotego Wieku” – Uniwersytet Trzeciego Wieku w Wejherowie wraz ze współorganizatorami: Polską Federacją Nordic Walking oraz
Akademią Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku
zachęcają Studentów UTW do wzięcia udziału we wspólnej ogólnopolskiej akcji pn. III Marsz „Nordic Walking
Studentów UTW 2015”, która odbędzie się 9 maja
2015 r. o godzinie 11.00.
Miejsce marszu to teren działania zgłoszonego uniwersytetu. Udział w marszu jest całkowicie bezpłatny.
Zgłoszenie uczestnictwa w marszu następuje poprzez
przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego
UTW (dostępnego na stronie internetowej Organizatora) na adres e-mail: utwnordicwalking@tlen.pl w terminie do 8 maja 2015 r. do godziny 20.00.
Więcej informacji o III Marszu Nordic Walking dostępnych jest na stronie www.utww.pl

2) Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łazach już po raz siódmy zaprasza Studentów Uniwersytetów Trzeciego Wieku i organizacji senioralnych
(rocznik 1965 i starsi) do udziału w VII Olimpiadzie
Sportowej Uniwersytetów Trzeciego Wieku i Organizacji Senioralnych.
16 maja 2015 r. w obiektach sportowych na terenie gminy
Łazy oraz miasta Zawiercie zawodnicy będą rywalizować
w następujących konkurencjach: pływanie – 50 m stylem
klasycznym i dowolnym; bieg na 60 i 200 m; pchnięcie
kulą, strzelectwo, tenis stołowy, turniej szachowy, wyścig
rowerowy, turniej brydżowy, kajakarstwo, turniej boule.

Zgłoszenia do udziału w Olimpiadzie przyjmowane są do
30 kwietnia br. pod adresem www.olimpiada.lazy.pl
Wszelkie informacje związane z Olimpiadą, Regulamin
oraz karty zgłoszenia dostępne są na stronie internetowej: www.utw.lazy.pl
Patronat nad Olimpiadą objęła Ogólnopolska Federacja
Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

3) Świętokrzyski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kielcach zaprasza na IV Rajd Seniorów „Góry Świętokrzyskie 2015”, który odbędzie się 6 czerwca 2015 r.
Organizatorami Rajdu są: Świętokrzyski Uniwersytet
Trzeciego Wieku w Kielcach oraz Koło Przewodników
Świętokrzyskich w Kielcach. Honorowy Patronat nad
Rajdem sprawują: wójt gminy Masłów – Tomasz Lato
oraz Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku.
W Rajdzie mogą uczestniczyć zespoły wieloosobowe reprezentujące Uniwersytety Trzeciego Wieku i Kluby Seniora, a także osoby indywidualne. Koszt uczestnictwa
wynosi 20 zł od osoby.
Zgłoszenia do udziału w Rajdzie przyjmowane są do 15
kwietnia (dla osób korzystających również z noclegów) lub do 15 maja (dla pozostałych).
Więcej informacji uzyskać można w siedzibie Sztabu Rajdu – Świętokrzyski Uniwersytet Trzeciego Wieku ul. Seminaryjska 28a (pokój nr 9), Kielce (budynek Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej im. J. Czarnockiego) lub
pisząc na adres mailowy sekretariat@sutw-kielce.pl
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ABC Lidera UTW
w pytaniach i odpowiedziach

Opracowanie: Wojciech Nalepa, radca prawny, pełnomocnik Zarządu Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW
Zamierzam przekształcić uniwersytet trzeciego wieku działający w ramach Miejskiego Ośrodka Kultury
w stowarzyszenie. Jak uregulować kwestie członkowskie w nowotworzonej organizacji? Jaki status
powinni mieć dotychczasowi słuchacze UTW?
Ustawodawca w przepisach Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach reguluje kwestie
członkowskie bardzo ogólnie wskazując w przepisie art.
10 ust. 1 pkt 4 i ust. 3, iż:
−− statut stowarzyszenia określa w szczególności […]
sposób nabywania i utraty członkostwa, przyczyny
utraty członkostwa oraz prawa i obowiązki członków,
−− osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem stowarzyszenia.
Biorąc pod uwagę powyższe uznać należy, iż sposób
regulacji statutowej w zakresie spraw członkowskich
zależy niemal w całości od samych członków. W stowarzyszeniach uniwersytetów trzeciego wieku najczęściej
występują trzy kategorie członków:
−− zwyczajni,
−− wspierający,
−− honorowi.
Członkowie zwyczajni to zarówno te osoby, które zakładały stowarzyszenie (członkowie założyciele), jak
i te, które zostały przyjęte do stowarzyszenia w okresie
późniejszym. Mogą nimi być wyłącznie osoby fizyczne.
Statut powinien szczegółowo regulować zasady przystępowania i wykluczania ze stowarzyszenia oraz prawa i obowiązki tych członków. Tego typu członkostwo
wiąże się zazwyczaj z najszerszym zakresem uprawnień w ramach organizacji. Członkowie wspierający
to tacy, którzy deklarują na rzecz UTW pomoc finansową, logistyczną lub merytoryczną. Zakres podmiotowy
członków wspierających jest szerszy niż w przypadku
członków zwyczajnych. Mogą nimi być osoby fizyczne i osoby prawne (np. inne stowarzyszenie, fundacja,
spółka kapitałowa, spółdzielnia itp.). Z analizy statutów
i obserwacji praktyki orzeczniczej sądów rejestrowych
można wywieść wniosek, iż członkiem wspierającym
może być również jednostka organizacyjna nie posiada-

jąca osobowości prawnej tzw. quasi osoba prawna (np.
spółki osobowe). Prawa i obowiązki członków wspierających są zazwyczaj istotnie ograniczone w stosunku do
praw i obowiązków członków zwyczajnych – obejmują
np.: prawo uczestniczenia w walnym zebraniu, ale bez
prawa głosu bądź tylko z głosem doradczym czy też obowiązek terminowego wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń na rzecz organizacji. Zakres uprawnień
i obowiązków tego typu członków zależy tylko i wyłącznie od zapisów statutowych. Warto pamiętać, że członek
wspierający – osoba prawna i jednostka organizacyjna
nie posiadająca osobowości prawnej (quasi osoba prawna) działa w stowarzyszeniu UTW poprzez swojego
przedstawiciela. Członkostwo honorowe powinno być
zastrzeżone dla osób fizycznych, które:
−− wniosły wybitny wkład w powstanie, działalność lub
rozwój UTW, albo
−− są szczególnie zasłużone w realizacji i upowszechnianie celów, dla których dana organizacja została
powołana.
Godność członka honorowego nadaje zazwyczaj walne
zebranie na wniosek zarządu, nie ma jednak przeszkód,
by uregulować tę kwestię odmiennie. Członkowie honorowi mogą mieć wszelkie prawa i obowiązki członków
zwyczajnych, często jednak zwalniani są z opłacania
składek członkowskich.

W statutach stowarzyszeń UTW często wprowadzany
jest czwarty rodzaj quasi członkostwa – tzw. słuchaczy UTW. Takie osoby zazwyczaj uczestniczą w wykładach, warsztatach, kursach, wyjazdach edukacyjnych
i innych działaniach merytorycznych UTW, natomiast
nie mają prawa np. udziału w walnym zebraniu oraz
czynnego i biernego prawa wyborczego. Prawa członków – słuchaczy kształtują się bardzo różnie w zależności od regulacji wewnętrznych danej organizacji.
Odpowiadając na wyżej postawione pytania wskazać należy, iż osoby, które dotychczas korzystały z oferty UTW
mogą zostać co do zasady bądź członkami zwyczajnymi
bądź tzw. członkami – słuchaczami. Uzależnione to jest od
decyzji zebrania założycielskiego uwidocznionej w odpowiednich zapisach statutu nowotworzonej organizacji.
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W jaki sposób należy przyjmować członków zwyczajnych do stowarzyszenia UTW?
Członkowie założyciele (czyli te osoby, które biorą udział w zebraniu założycielskim) uzyskują status
członka zwyczajnego stowarzyszenia poprzez fakt podpisania listy założycieli. Natomiast procedura uzyskiwania członkostwa w stowarzyszeniu UTW w trakcie
jego funkcjonowania powinna być precyzyjnie opisana
w statucie – zasadnicze znaczenie ma wskazanie organu
wewnętrznego uprawionego do podejmowania decyzji
w tym przedmiocie. Praktycznym rozwiązaniem jest
powierzenie kompetencji w kwestii przyjęcia członków
zarządowi UTW – nie jest jednak wykluczone inne rozwiązanie w tym zakresie. I tak np.: przekazanie uprawnienia do przyjmowania nowych członków walnemu
zebraniu w istotny sposób utrudnia praktykę działania
podmiotu – walne zebrania odbywają się stosunkowo
rzadko, a sam proces ich zwołania bywa skomplikowany i uciążliwy. W praktyce działania procedura przyjęcia
nowego członka zwyczajnego obejmuje takie etapy jak:
złożenie deklaracji członkowskiej przez osobę zainteresowaną oraz podjęcie przez właściwy organ wewnętrzny stowarzyszenia UTW uchwały o przyjęciu danej osoby w poczet członków zwyczajnych organizacji.

ZAPRASZAMY NA KONFERENCJE
ORGANIZOWANE W PARTNERSTWIE
Z OGÓLNOPOLSKĄ FEDERACJĄ
STOWARZYSZEŃ UTW
Opracowanie: Paulina Podwika

Stowarzyszenie UTW Przy Dąbrowskim Domu Kultury członkiem zwyczajnym Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW

„PERSPEKTYWA 2020: CYFROWE KOMPETENCJE WARUNKIEM ROZWOJU POLSKI”. Partnerzy lokalnej zmiany: samorządy – organizacje
pozarządowe – uniwersytety trzeciego wieku.
Konferencja obędzie się 15 kwietnia 2015 roku
w Hotelu SOUND GARDEN, ul. Żwirki i Wigury
18 w Warszawie.
Podczas Konferencji poruszane będą tematy związane z aktywizacją cyfrową i podnoszeniem jakości
życia osób starszych, rolą samorządów lokalnych
w przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu oraz
możliwościami finansowania samorządowych projektów edukacji cyfrowej z programów operacyjnych perspektywy 2014-2020 (PO Polska Cyfrowa,
PO Wiedza Edukacja Rozwój, Regionalne Programy
Operacyjne).
W trakcie spotkania zaprezentowana zostanie również możliwość udziału partnerów lokalnych w ogólnopolskim projekcie edukacji cyfrowej dorosłych,
organizowanym przez Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” w ramach kontynuacji projektu „Polska Cyfrowa Równych Szans”.
Więcej informacji:
http://www.mwi.pl/aktualnosci/427-konferencja-samorzady-edukuja-cyfrowo.html

30 marca 2015 r. Zarząd Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW podjął uchwałę w sprawie przyjęcia
Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Dąbrowskim Domu Kultury (UTW działa w Dąbrowie Tarnowskiej) do grona członków zwyczajnych Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW.
Uniwersytet powstał w 2011 r. i zrzesza 120 członków.
Prezesem Zarządu jest p. Krystyna Guzik. Jego głównym
celem działania jest stworzenie słuchaczom możliwości
rozwoju intelektualnego, integracja ze środowiskiem
oraz poprawa jakości życia. Założone cele UTW realizuje
poprzez organizację systematycznych zajęć edukacyjnych, rehabilitacyjnych i integracyjnych.
Więcej informacji o Stowarzyszeniu Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Dąbrowskim Domu Kultury znajduje
się na stronie internetowej UTW www.utwdt.pl
Obecnie Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń UTW
zrzesza 26 członków zwyczajnych oraz dwóch członków wspierających.

SILVER ECONOMY – NOWE TRENDY W OBSŁUDZE
KLIENTÓW 60+
Seniorzy są obecnie najszybciej przyrastającą grupą
wiekową w Polsce. Jak szacuje GUS już w tym roku
liczba osób w wieku poprodukcyjnym sięgnie blisko
7,4 mln i będzie o 900 tys. większa niż pięć lat temu.
Jednak wbrew stereotypom seniorzy, to najbardziej stabilna pod względem dochodów grupa klientów, z największymi oszczędnościami i zasobami majątkowymi. Ale to także grupa o specyficznych wymaganiach,
ogromnych potrzebach, czyli ogromnym potencjale.
Konferencja obędzie się 17 kwietnia 2015 roku
w Hotelu SOUND GARDEN, ul. Żwirki i Wigury 18
w Warszawie.
Program konferencji wraz z informacją o prelegentach dostępny jest na stronie:
http://konferencje.pb.pl/konferencja/888,
silver-economy

Jest nas coraz więcej
Opracowanie: Paulina Podwika

II KONGRES UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU
Teatr Wielki Opera Narodowa, Warszawa, 30 marca 2015 r

16 maja 2015 r.
zapraszamy na

VII OLIMPIADĘ SPORTOWĄ
UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU
I ORGANIZACJI SENIORALNYCH
ORGANIZATOR:
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łazach
ul. Jesionowa 1, 42-450 Łazy
tel. 698 695 971, e-mail: utw@utw.lazy.pl
Regulamin, wykaz konkurencji, program Olimpiady na stronie

www.utw.lazy.pl

