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B
y dodawa! "ycia do
lat, a nie tylko lat do
"ycia”… – mówi#a prof.
Halina Szwarc, kie-
rownik Zak#adu Ge-

rontologicznego w Centrum
Medycznego Kszta#cenia Pody-
plomowego Lekarzy w Warsza-
wie, 12 listopada 1975 roku pod-
czas wyk#adu inauguruj$cego
dzia#alno%! pierwszego w Pol-
sce uniwersytetu trzeciego wie-
ku. Stworzy#a go po konsulta-
cjach z inicjatorem pierwszych
takich instytucji we Francji Pier-
re’em Vellasem. Otwarcie jego
pierwszego UTW w Tuluzie w
1973 roku zach&ca#o specjali-
stów gerontologów i geriatrów
do bada' nad jako%ci$ "ycia
osób starszych, których dzi&ki
post&powi medycyny przyby-
wa#o w ca#ej Europie. Vellas zda-
wa# sobie spraw&, "e zmiana
sposobu i warunków "ycia po
przej%ciu na emerytur& mo"e
negatywnie wp#yn$! na zdro-
wie, samopoczucie i kondycj&
coraz d#u"ej "yj$cych kilkudzie-
si&ciolatków. Da# wi&c seniorom
nie tylko mo"liwo%! zape#nienia
luk w edukacji, ale te" spotkania
si& z rówie%nikami i m#odszymi
studentami. Francuskie uniwer-
sytety trzeciego wieku s$ dzi%
centrami kszta#cenia ustawicz-
nego powi$zanymi z francuski-
mi szko#ami wy"szymi. Idee Vel-
lasa najszybciej poza Francj$
znalaz#y odd(wi&k w Belgii,
Hiszpanii, Szwajcarii i w Polsce.

Nadprzeci!tnie aktywni
–Toby#a pierwsza w Polscein-

stytucja, w której dostrze"ono
potrzeby cz#owieka starszego –
opowiada o uniwersytecie stwo-
rzonym przez prof. Szwarc Kry-
styna Bielowska, która zajmuje
si&histori$ ruchu UTW w Polsce.
– W pierwszym roku udzia# w
wyk#adach wzi&#y 323 osoby. W
ci$gu dziesi&ciu lat ich liczba
wzros#a trzykrotnie. Obecnie za%
wnaszych zaj&ciach uczestniczy
1200 osób. Ale zainteresowa-
nych jest znacznie wi&cej, niektó-
rzy czekaj$ na listach rezerwo-
wych po dwa – trzy lata.

Studenci spotykaj$ si& na se-
minariach z historii Warszawy,
sztuki i teatru, na kursach infor-

matycznych i lektoratach an-
gielskiego, niemieckiego, fran-
cuskiego, w#oskiego, hiszpa'-
skiego.Przy#$czaj$ si& do zespo-
#ów: malarskiego, literackiego,
muzycznego, bior$ udzia# w
próbach chóru, przychodz$ na
gimnastyk&, graj$ w bryd"a… 

Wiele z tych zaj&! mo"e si&
odbywa! dzi&ki zaanga"owaniu
s#uchaczy zrzeszonych w kilku
grupach, w tym w Zespole Po-
mocy Kole"e'skiej, którego
cz#onkowie odwiedzaj$ cho-
rych seniorów w domach, szpi-
talach, pomagaj$ w zakupach,
wype#nianiu PIT, udzielaj$ po-
rad prawnych. – Wykszta#cenie
bowiem to niejedyna rzecz, jaka
jest potrzebna starym ludziom.
Istotne s$ orientacja we wspó#-
czesnym %wiecie i nad$"anie za
zmianami technologicznymi –
mówi Bielowska. – To UTW stara
si& zapewni! swoim s#ucha-
czom, którzy nale"$ zazwyczaj
do grupy ludzi nadprzeci&tnie
aktywnych intelektualnie i fi-
zycznie w swoim przedziale
wiekowym.

"eby umys# by# sprawny…
Od 1981 roku dzia#a Sekcja

Uniwersytetów Trzeciego Wie-
ku przy Polskim Towarzystwie
Gerontologicznym. Sekcja pol-
skich UTW nale"y do Mi&dzyna-
rodowego Stowarzyszenia Uni-

wersytetów Trzeciego Wieku
(AIUTA). 

Ci$gle powstaj$ nowe uniwer-
sytety. Jagiello'ski UTW w Kra-
kowie dzia#a# pocz$tkowo jako
studium mi&dzyuczelniane Uni-
wersytetu Jagiello'skiego i Aka-
demii Medycznej (po#$czonych
w 1993 roku). Zrzeszaj$cy dzi%
blisko 5 tys. studentów JUTW od
28 lat realizuje autorski program
edukacji seniorów. – Zale"y
nam, aby zaj&cia naszego uni-
wersytetu by#y naprawd& na do-
brym poziomie. – t#umaczy psy-
cholog Helena Wi&ckowska, któ-
ra pilotuje dzia#alno%! placówki
od pocz$tku jej istnienia.

Takie za#o"enia rzeczywi%cie
odpowiadaj$ studentom. – Po
przej%ciu na emerytur& za#o"y-
#am sobie, "e mój umys# musi
pozosta! w tym samym stanie,
co przed zako'czeniem pracy –
opowiada Marta Przegon, która
uczy#a j&zyka polskiego w gim-
nazjum. – Dlatego z zaintereso-
waniem uczestnicz& w zaj&-
ciach, wspó#tworz& program se-
minarium literackiego. 

–Te zaj&cia to %wietna rehabi-
litacja mózgu – sekunduje jej
El"bieta Kurek. – Z JUTW ze-
tkn&#am si& w bardzo trudnej
dla mnie chwili po stracie m&"a,
dzi%, dzi&ki panuj$cej tu atmos-
ferze i spotkanym ludziom, czu-
j& si& m#odsza o dziesi&! lat –
dodaje. 

Najaktywniejsi studenci pra-
cuj$ w sekcjach oraz kontynu-
uj$ nauk& zrzeszeni w samo-
kszta#ceniowych ko#ach nauko-
wych. Niektórzy spotykaj$ si&
tam ju" od ponad 20 lat. – Zgra-
li%my si& ju" po pierwszej sesji
– %mieje si& Maria Taborska,
która na UTW rozwija zaintere-
sowanie histori$ sztuki i dzieli
si& z kolegami swoj$ wiedz$ – z
wykszta#cenia jest biologiem. 

Podobnie jak wielu seniorów
zrzeszonych w innych UTW, tak-
"e ci z Krakowa anga"uj$ si& w
pomoc innym – to element misji
tej placówki. – Ju" w latach 80.
organizowali%my akcje samopo-
mocowe dla seniorów studen-
tów, pomagaj$c im w sprawach
"yciowych, czasem medycz-
nych, #$cznie ze wsparciem w
ostatnich dniach "ycia. Dzi% po-
magamy tak"e najm#odszym,
udzielaj$c korepetycji, wspó#-
pracujemy z rodzinnymi doma-
mi dziecka – opowiada opiekun
roku Ma#gorzata Wo(nicka. 

Wspomnienia? 
Bezcenne
Tak"e dzi% dla wielu s#ucha-

czy UTW emerytura to nie tylko
czas uzupe#niania wiedzy, roz-
wijania pasji, ale te" pomagania
innym, dzielenia si& z nimi "y-
ciowymi do%wiadczeniami i
wspomnieniami. Tak by#o np. w

Radzyniu Podlaskim. Tutejszy
UTW istnieje od 2005 roku,
zrzesza 65 s#uchaczy i jest fili$
UTW w Lublinie. We wspó#pra-
cy z Radzy'skim Stowarzysze-
niem dla Kultury „Stuk-Puk”
UTW przez niemal rok przygo-
towa# film „Dziadki-dziatkom.
Pami&tnik ze Starego Radzy-
nia”. 

– Mieli%my pomys# i
wygrali%my grant na taki film w
konkursie „Seniorzy w akcji“ –
opowiada Jakub Jakubowski,
re"yser. – A realizacj& umo"li-
wili nam s#uchacze UTW. To oni
pomogli nam znale(! rozmów-
ców (albo sami wyst$pili przed
kamerami). Opowiedzieli nam
o swojej m#odo%ci w Radzyniu,
o tym, jak wtedy wygl$da#o
miasto, co robili w dzie' wy-
buchu wojny, gdzie chodzili na
wagary, pokazali, gdzie miesz-
ka# "ydowski sklepikarz… Oka-
za#o si&, "e wspomnienia star-

szych mieszka'ców miasta dla
nas, ludzi pomi&dzy 25. a 35. ro-
kiem "ycia, by#y czym% zaska-
kuj$cym, nowym, bezcennym.
Czym%, czego mogli%my si& do-
wiedzie! tylko od nich. A boha-
terów filmu nasz pomys# na tyle
przekona#, "e przypominali so-
bie coraz wi&cej szczegó#ów
opowie%ci, ch&tnie te" chodzili
z nami na spacery po mie%cie,
jechali w plener, bo chcieli%my
sfilmowa! miejsca, o których
opowiadali – dodaje Jakubow-
ski.

Na premierze filmu w grud-
niu 2009 r. spotka#o si& 300
osób. Na kolejny seans przysz#o
nast&pnych 200. Do ko'ca
stycznia rozszed# si& niemal ca#-
kowicie pó#tysi&czny nak#ad
p#yty z filmem.

Dzi% w kraju dzia#a ponad 250
uniwersytetów trzeciego wieku,
tylko w Warszawie jest ich oko#o
30. Coraz wi&cej zaj&! i imprez
odbywa! si& mo"e dzi&ki gran-
tom, dotacjom pozyskiwanym
przez organizacje, gminy, funda-
cje oraz dzi&ki pracy osób zaan-
ga"owanych w aktywizacj& se-
niorów. 

Nie zawsze s$ to placówki
tworzone wed#ug idei Pierre’a
Vellasa, który widzia# UTW ja-
ko o%rodki dydaktyczne, %ci%le
zwi$zane z uczelniami, o wy-
sokim poziomie naukowym.
Wci$" jednak ich przybywa. To
w#a%nie UTW w najszerszym
zakresie zajmuj$ si& dzi% w
Polsce aktywizacj$ seniorów i
powoduj$, "e stereotypowy
wizerunek bezradnych sta-
rych ludzi stopniowo zast&po-
wany jest  obrazem seniorów
aktywnych, pe#nych "ycia i za-
anga"owania w sprawy wielu
pokole'.

—mdv

Dodawa! "ycia do lat
Dzi!ki atmosferze i spotkanym tu ludziom czuj! si! m"odsza o dziesi!# lat – opowiada s"uchaczka krakowskiego Uniwersytetu Trzeciego 

Wieku. Dla innych dojrza"ych studentów istotne s$ orientacja we wspó"czesnym %wiecie, nad$&anie za zmianami technologicznymi, 
wreszcie – wzajemna pomoc. Przez 35 lat w Polsce powsta"o ponad 250 UTW

Dodatek specjalny

WI!CEJ O RUCHU UTW I SYTUACJI SENIORÓW W POLSCE
NA STRONACH:

! www.utw.pl – Uniwersytety Trzeciego Wieku
! www.federacjautw.pl – Ogólnopolska Federacja Stowarzysze" UTW z siedzib# w No-

wym S#czu
! www.porozumienieutw.pl – Ogólnopolskie Porozumienie UTW z siedzib# w Warsza-

wie
! www.seniorzywakcji.pl – konkurs „Seniorzy w akcji”
! www.zysk50plus.pl – „Zysk z dojrza$o%ci” – projekt Akademii Rozwoju Filantropii w

Polsce promuj#cy zatrudnianie osób 50+ i edukacj& na temat zarz#dzania wiekiem
! www.rpo.gov.pl/pliki/12228594450.pdf – raport „Stan przestrzegania praw osób

starszych w Polsce. Analiza i rekomendacje dzia$a"” wydany przez Biuro Rzecznika
Praw Obywatelskich

! www.innowacyjnosc.gpw.pl/kip/index.php – raport przygotowany przez Zespó$
Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów
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Jedn" z organizacji
wspó#pracuj"cych ze
$rodowiskiem UTW jest
Polsko-Ameryka%ska
Fundacja Wolno$ci, która od
2005 roku prowadzi program
„Uniwersytety Trzeciego
Wieku” - jego celem jest
aktywizacja osób starszych,
szczególnie poprzez wsparcie
dla UTW; w ramach programu
organizowane s" konkursy
grantowe, konferencje i
warsztaty dla przedstawicieli
UTW.

$: Polsko-Ameryka%ska
Fundacja Wolno&ci od kilku lat
wspó#pracuje z UTW – dlaczego
zdecydowali si! Pa%stwo na tego
typu program? 
Jerzy Ko"mi#ski: Fundacja
rozpocz&#a swoj$ dzia#alno%!
przed 10 laty z podwójn$
misj$; po pierwsze,
umacniania efektów polskich
przemian zapocz$tkowanych
w 1989 roku, a po drugie –
dzielenia si& do%wiadczeniami
Polski w zakresie
transformacji z innymi krajami
Europy
)rodkowo-Wschodniej.
Oczywi%cie, bior$c pod uwag&
ilo%! %rodków jakimi
dysponowa#a Fundacja w
zderzeniu z ogromnymi
potrzebami spo#ecznymi,
musieli%my dokona! wyboru i
skoncentrowa! si& na
wybranych celach. W naszych
programach krajowych
postanowili%my po#o"y!
nacisk na te %rodowiska i
spo#eczno%ci, które wymagaj$
szczególnego wsparcia w
procesie przemian. St$d te" w
programach PAFW wyra(nie
dominuj$ dwa motywy;
równanie szans edukacyjnych,
po#$czone z popraw$ jako%ci

o%wiaty, a równolegle –
wyzwalanie i umacnianie
energii obywatelskiej, s#u"$ce
rozwojowi lokalnych
spo#eczno%ci. Najwi&ksza
cz&%! naszych %rodków trafia
zatem na tereny wiejskie i do
ma#ych miast, co oczywi%cie
nie oznacza, "e tylko tam
wyst&puj$ problemy, którymi
warto i trzeba si& zaj$!.
Pragniemy, aby nasze
dzia#ania s#u"$ce post&powi
edukacyjnemu oraz budowie
kapita#u spo#ecznego
przyczynia#y si& do
modernizacji i rozwoju Kraju.
Kiedy w 2004 roku
podj&li%my wspó#prac& z
Uniwersytetami Trzeciego
Wieku, prawie wszystkie z
nich znajdowa#y si& w du"ych
miastach i – zgodnie z ide$,
jaka im przy%wieca#a –
oferowa#y miejscowym
seniorom zaj&cia pog#&biaj$ce
i poszerzaj$ce wiedz& w
wybranych dziedzinach.
Podejmuj$c t& wspó#prac&,
mieli%my na uwadze trzy cele.
Po pierwsze – pomoc we
wzbogaceniu oferty
edukacyjnej UTW, a zarazem

w powi&kszaniu liczby tych
placówek oraz tworzeniu
warunków dla ich
wzajemnego wspó#dzia#ania.
Po drugie – zach&canie UTW
do kierowania swojej oferty
tak"e do seniorów z
mniejszych miejscowo%ci. I po
trzecie – aktywizacja
spo#eczna osób starszych -
tak aby mog#y #$czy!
rozwijanie w#asnych pasji z
dzia#aniem na rzecz innych,
zw#aszcza w swojej lokalnej
spo#eczno%ci. Jak wida! – cel
drugi i trzeci wpisywa#y si& w
g#ówny nurt aktywno%ci
programowej PAFW, a
pierwszy by# niezb&dny dla
ich skutecznej realizacji, no i
oczywi%cie, sam w sobie
stanowi# bardzo wa"ne
zadanie.

Jak sprawdzi# si! wasz pomys#
wsparcia dla UTW?

Oceniamy, "e kombinacja
powy"szych celów przynosi
dobre efekty. Osoby starsze,
szczególnie w mniejszych
miejscowo%ciach, nie maj$
#atwego dost&pu do
kszta#cenia ustawicznego i s$
mniej aktywne spo#ecznie. W
pierwszych dwóch latach
skupili%my si& zatem na
promowaniu samej idei
kszta#cenia ustawicznego i
wspieraniu rozwoju UTW.
Chcieli%my, aby ze swoj$
ofert$ UTW by#y obecne nie
tylko w miastach
akademickich, ale równie"
poza nimi – np. poprzez filie
lub inne placówki dzia#aj$ce
pod opiek$ naukow$
wy"szych uczelni albo UTW z
wi&kszych miast, zwi$zane z
uczelniami. Szybko okaza#o
si&, "e seniorzy z ca#ej Polski
maj$ tak siln$ potrzeb&

uczestnictwa w zaj&ciach
edukacyjnych oraz w "yciu
spo#ecznym, "e  liczba
placówek okre%lanych
mianem UTW wzros#a blisko
pi&ciokrotnie. Obecnie
k#adziemy wi&kszy nacisk na
to, "e w seniorach drzemie
ogromny potencja#: "yciowego
do%wiadczenia, wiedzy i czasu
- potencja#, który mog$
wykorzysta! w ró"nych celach
spo#ecznie u"ytecznych, czy to
dzia#aj$c aktywnie na rzecz
swojego %rodowiska, czy te"
dla dobra poszczególnych
grup spo#eczno%ci lokalnej, na
przyk#ad prowadz$c zaj&cia
pozalekcyjne z dzie!mi i
m#odzie"$.

Dzi%, kiedy sie! UTW liczy
oko#o 300 placówek
zrzeszaj$cych dziesi$tki
tysi&cy s#uchaczy, nasze
mo"liwo%ci wsparcia
finansowego dla nich s$
nieporównywalne do sytuacji
sprzed pi&ciu laty, kiedy
istnia#o jedynie kilkadziesi$t
UTW. Dlatego skupiamy si& na
pomocy w integracji i rozwoju
tego %rodowiska – zgodnie z
wyra"anymi w nim
pragnieniami i sugestiami, a
równocze%nie - na
pobudzaniu energii
spo#ecznej seniorów. To
drugie oznacza mi&dzy innymi
pomoc w szkoleniu ich
liderów; aby potrafili jak
najlepiej organizowa! w#asn$
aktywno%! - dla siebie samych
oraz na rzecz innych. W tym
zakresie pomys# wspó#pracy z
UTW sprawdzi# si&
znakomicie, poniewa"
placówki te skupiaj$ osoby
najaktywniejsze, ch&tne nie
tylko do wzbogacenia w#asnej
wiedzy, ale i podejmowania
dzia#a' spo#ecznych; swoim

przyk#adem oddzia#ywuj$ na
szerokie grupy seniorów, a
tak"e na inne %rodowiska.

Oczywi%cie, szybki rozwój
ilo%ciowy UTW rodzi kwesti&
jako%ci oferty edukacyjnej;
kwesti$ t$ cz&sto zajmuj$ si&
liderzy UTW, zainteresowani
wprowadzaniem i
utrzymaniem odpowiednich
standardów w programach
kszta#cenia.

Czy oferta Fundacji dla osób
starszych ogranicza si! tylko do
Programu „Uniwersytety
Trzeciego Wieku”? Czy w planach
macie jeszcze jakie&
przedsi!wzi!cia dla tej grupy
wiekowej? 

Oferta zawarta w
fundacyjnym Programie UTW
jest owocem wspó#pracy z
przedstawicielami %rodowiska
seniorów; wyra"ane przez
nich potrzeby i sugestie by#y i
s$ bardzo wa"ne dla PAFW.
Kluczow$ rol& odgrywaj$
oczywi%cie realizatorzy
programów PAFW; w
przypadku Programu UTW
przez pierwsze lata by#a to
Fundacja dla Uniwersytetu
Jagiello'skiego, o obecnie
Programem zarz$dza
Towarzystwo Inicjatyw
Twórczych „&”. 

Ponadto PAFW prowadzi
oko#o 20 innych programów; z
wielu z nich mog$ korzysta!
tak"e seniorzy. Na przyk#ad
UTW oraz organizacje
seniorskie z mniejszych miast
wielokrotnie realizowa#y
projekty w ramach Programu
„Dzia#aj Lokalnie”. W bie"$cej
edycji Programu „Przemiany
w Regionie” (RITA) autorami
dwóch inicjatyw s$ seniorzy –
jedno z przedsi&wzi&!
dotyczy aktywizacji osób

starszych w Grodnie na
Bia#orusi, drugie - we Lwowie.
Seniorów, cz&sto zwi$zanych
z UTW, mamy tak"e w ka"dej
rundzie Programu „Liderzy
PAFW”, w którym animatorzy
ró"nego typu lokalnej
aktywno%ci wspieranej przez
Fundacj&, przy pomocy
do%wiadczonych tutorów,
uczestnicz$ w rocznych
szkoleniach rozwijaj$cych
kwalifikacje potrzebne w
kierowaniu projektami
spo#ecznymi. 

S#uchacze UTW mog$ tak"e
bra! udzia# w Programie
„Równa! Szanse”,
skierowanym do dzieci i
m#odzie"y z ma#ych
miejscowo%ci. Mo"liwo%! do
dzia#ania daje równie"
Program „Obywatel i Prawo”,
zorientowany na %wiadczenie
poradnictwa prawnego i
obywatelskiego. Rozleg#e pole
do aktywno%ci otwiera
obecnie „Program Rozwoju
Bibliotek”, b&d$cy efektem
naszej wspó#pracy z Fundacj$
Billa i Melindy Gatesów,
realizowany przez Fundacj&
Rozwoju Spo#ecze'stwa
Informacyjnego, instytucj&
utworzona przez PAFW.
Oko#o 3 000 bibliotek w
ma#ych miejscowo%ciach
zostanie przekszta#conych w
nowoczesne centra
informacji, edukacji, kultury i
aktywno%ci obywatelskiej;
seniorzy mog$ znale(! swoje
miejsce zarówno w lokalnych
koalicjach na rzecz
modernizacji bibliotek, jak i
oczywi%cie by! animatorami i
uczestnikami ró"norakich
zaj&!, jakie w nieodleg#ej
przysz#o%ci b&dzie mog#a
prowadzi! nowoczesna
biblioteka.

Ogromny potencja# "yciowego do$wiadczenia
ROZMOWA | Jerzy Ko(mi)ski, prezes Polsko-Ameryka)skiej Fundacji Wolno%ci 

MONIKA GÓRECKA

– Nie ma ju" takich ludzi – mówi
Marcin Wrona, re"yser spekta-
klu TV „Doktor Halina”. Sztuka
opowiada#a o legendarnej Hali-
nie Szwarc, przez wiele lat koja-
rzon$ przede wszystkim jako
twórczyni Uniwersytetów Trze-
ciego Wieku w Polsce. Dopiero
pod koniec lat 90., przed sam$
%mierci$ dr Szwarc, Polacy do-
wiedzieli si&, "e by#a jedn$ z naj-
lepszych polskich agentek w 
II wojnie %wiatowej. – Ca#$ m#o-
do%!, cale "ycie po%wi&ci#a dla
ojczyzny – mówi re"yser. – Ta
m#oda kobieta zatraci#a siebie
dla idea#u. 

Halina K#$b urodzi#a si& w *o-
dzi w 1923 r. W szkole mówiono
na ni$ Paderewski, ale czas po-
kaza#, "e nie muzyka by#a jej pi-
sana. – Sama wyci&#a z w#asnego
"ycia pi&kno, rado%!, mi#o%! –
mówi Wrona.

Po napa%ci Niemiec i Rosji So-
wieckiej na Polsk& w 1939 r.

wst$pi#a do konspiracji w *odzi.
Mia#a wówczas 16 lat.

– To by# dojrza#y i %wiadomy
wybór. Od tego momentu, jak
sama przyznawa#a, przesta#a si&
%mia! i przesta#a p#aka!. Musia#a
by! silna – mówi Wrona.

Wkonspiracji otrzyma#a pole-
cenie opanowania j&zyka nie-
mieckiego i podpisania wraz z
matk$ volkslisty.

Agentka numer 1
Sta#a si& jednym z wa"niej-

szych agentów polskiego pod-
ziemia. Krok po kroku pi&#a si& w
zwiadowczej karierze. W 1942 r.
z Wiednia, dok$d wys#ano j$ na
studia medyczne, pisa#a rapor-
ty o nastrojach w mie%cie, kol-
portowa#a propagandow$ nie-
mieckoj&zyczn$ pras& z fa#szy-
wymi odezwami dowódców hi-
tlerowskiej armii, wzywaj$cymi
do zaprzestania walki.  

Wmaju 1943 r. , gdy alianci po-
stanowili zbombardowa! Ham-

burg, pojecha#a tam wraz z elit$
europejskich szpiegów, by roz-
pracowa! obron& przeciwlotni-
cz$ w mie%cie. – W swojej szpie-
gowskiej pracy dotar#a niemal do
samego j$dra. W 1944 r. dosta#a
posad& w Centralnym Archi-
wum Medycznym Rzeszy w Ber-
linie – przypomina Wrona. St$d
przekazywa#a bezcenne rapor-
ty o stanie wojsk niemieckich.
Szybko aresztowano j$ i skaza-
no na %mier!, ale w styczniu 1945
r.uda#o si& jej uciec.

Po wojnie w procesie s$do-
wym musia#a udowodni!, "e
wraz z rodzin$ podpisa#a volksli-
st& na rozkaz polskiego wywia-
du.

Uko'czy#a Akademi& Me-
dyczn$ w Poznaniu, a w 1949 r.
wysz#a za m$". Za dzia#alno%! w
AK zosta#a aresztowana i brutal-
nie przes#uchiwana. By#a wów-
czas w dziewi$tym miesi$cu
ci$"y. Zwolniono j$, a dwa tygo-
dnie pó(niej urodzi#a syna. A w
1958 r. – córk&.

W Wy"szej Szkole Wychowa-
nia Fizycznego w Poznaniu zdo-
by#a tytu# profesorski, w 1966 r.
zosta#a profesorem Akademii
Wychowania Fizycznego w War-
szawie. Zaj&#a si& badaniem
wp#ywu wysi#ku fizycznego na
starych ludzi. – Znalaz#a si& w zu-
pe#nie innym %wiecie. I ten nowy
%wiat te" sama sobie stworzy#a.
Zamkn&#a jedn$ kart& historii i
otworzy#a now$ – opowiada Jo-
anna Kulig, która wcieli#a si& w dr
Halin& w sztuce Marcina Wrony.

Akcja – uniwersytet
W Henrykowie pod Warsza-

w$ w 1973 r. zorganizowa#a od-
dzia# rehabilitacji gerontolo-
gicznej. Dzi&ki niej powsta# Za-
k#ad Gerontologii z Oddzia#em
Rehabilitacji Gerontologicznej
przy Centrum Medycznym
Kszta#cenia Podyplomowego
w Warszawie.

W kwietniu 1975 r. pojecha#a
do Mediolanu na zjazd po%wi&-

cony opiece spo#ecznej. – A mo-
"e za#o"y pani Uniwersytet Trze-
ciego Wieku? – zagadn$# j$ na
korytarzu Francuz, prof. Pierre
Vellas, za#o"yciel pierwszego na
%wiecie UTW. I tak 12 listopada
1975 r. w Warszawie rozpocz$#
dzia#alno%! pierwszy polski Uni-
wersytet Trzeciego Wieku.

Powo#ano Mi&dzynarodowe
Stowarzyszenie UTW – AIUTA, a

Halina Szwarc zosta#a cz#on-
kiem jego zarz$du. W 1981 r.
przy Polskim Towarzystwie Ge-
rontologicznym stworzono od-
r&bn$ sekcj& UTW, na której cze-
le tak"e stan&#a prof. Szwarc.
Pe#ni#a te" funkcj& prezesa PTG.
Zajmowa#a si& Uniwersytetem
Trzeciego Wieku przez 27 lat. 

W1999 r.wyda#a „Wspomnie-
nia z pracy w wywiadzie antyhi-
tlerowskim ZWZ-AK”, do czasu
tej publikacji ani najbli"si, ani
wspó#pracownicy nie znali jej
okupacyjnej przesz#o%ci. – Mu-
sia#a by! strasznie samotna –
mówi Joanna Kulig. – Mia#a jak-
by dwa "ycia: tajemne, znane
nielicznym, po%wi&cone wiel-
kiej sprawie i to, z którego by#a
znana – lekarza, dzia#aczki. Ale
by#a silna.

Zmar#a 28 maja 2008 r. w War-
szawie. Prof. Halina Szwarc 26
sierpnia 2003 r. zosta#a patronk$
Uniwersytetu Trzeciego Wieku
wWarszawie.

—wspó!praca Krystyna Bielowska

Z Mediolanu do Polski
By"a agentk$ wywiadu antyhitlerowskiego, wybitnym lekarzem i dzia"aczk$ spo"eczn$. 35 lat temu prof. Halina Szwarc 

za"o&y"a pierwszy w Polsce Uniwersytet Trzeciego Wieku

'Halina Szwarc

'Jerzy Ko(mi%ski
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Kiedy zetkn)# si! pan pierwszy raz
z Uniwersytetem Trzeciego Wie-
ku?
Aleksander Koj: Na macie-
rzystej uczelni, gdy w latach
1987 – 1990 pierwszy raz by-
#em rektorem. Wtedy
Uniwersytet Trzeciego Wieku
by# now$ i wa"n$ organizacj$
wspomagan$ przez kadr& na-
ukow$ UJ i ówczesnej
Akademii Medycznej. W tym
czasie wszelka pomoc dla lu-
dzi starszych, ich pobudzenie
intelektualne by#y szczególnie
wa"ne. I naprawd& ma#o kto
si& tym zajmowa#. 

Co przyci)ga#o s#uchaczy UTW na
zaj!cia?

Wyk#ady i dyskusje, mo"li-
wo%! spotkania innych osób.
Ogromnym zainteresowaniem
cieszy#y si&, i tak jest do dzi%,
wyk#ady poruszaj$ce tematy-
k& medyczn$. Staro%!
nieodwo#alnie zwi$zana jest z
chorobami, a wyk#adowcy,
w%ród których byli geriatra
prof. Józef Kocemba, psycho-
log prof. Maria Susu#owska,
najbardziej zas#u"eni dla UTW
w Krakowie, opowiadali o do-
legliwo%ciach, o tym, jak je
#agodzi! i ich unika!. Ja sam, z
wykszta#cenia lekarz, mia#em
wyk#ady na temat zjawisk od-
porno%ci i tzw. reakcji ostrej
fazy.

Pytania padaj$ce z widowni
dowodzi#y autentycznego za-
interesowania tych ludzi. To
by#o niezwykle sympatyczne:
przyj%! na wyk#ad i zobaczy!,
"e s#uchacze chc$ si& dowie-
dzie! czego% niekoniecznie dla
dyplomu, zaliczenia czy zda-
nia egzaminu. 

Spor$ popularno%ci$ cie-
szy#y si& poza tym wyk#ady z
zakresu historii powszechnej i
historii sztuki, a nawet takich
dziedzin jak kosmologia czy fi-
lozofia przyrody. UTW
obejmowa# nie tylko ludzi,
którzy mieli dyplomy wy"-
szych uczelni, ale równie" tych
ze %rednim wykszta#ceniem.
Wszyscy mieli aspiracje, "eby
si& czego% wi&cej o %wiecie do-
wiedzie!. 

Te wyk#ady cieszy#y si! popularno-
&ci) nie tylko w Krakowie.

To prawda. W latach 80. XX
wieku tworzyli%my filie poza
Krakowem. Szczególnie pr&"-
nie rozwija# si& UTW w
Stalowej Woli, a to dzi&ki tam-
tejszym zak#adom
zbrojeniowym, które szuka#y
kontaktów z uczelniami, "eby
stworzy! warunki rozwoju dla
pracowników. Na wyk#ady w
miejscowym kinie przychodzi-
#o po kilkaset osób. By#y te"
pewnego rodzaju zaj&cia po-
zalekcyjne… bardzo
przewrotne. Na przyk#ad w
1988 roku przyje"d"a# z Kra-
kowa profesor Tadeusz
Zieli'ski, specjalista prawa
pracy, pó(niejszy rzecznik
praw obywatelskich, który
podczas wyk#adów mówi# na
ustalony temat, ale potem
przenosi# si& do sali kateche-
tycznej, gdzie wyg#asza#
odczyt o wolnych zwi$zkach
zawodowych. Mo"na sobie
wyobrazi!, jaka burza si& po
tym rozp&ta#a? Sekretarz par-

tii krzycza#, "e nie po to daje
Zieli'skiemu samochód i u#a-
twia dojazd, "eby ten
buntowa# mu robotników. Tak
to bywa#o u schy#ku PRL.

Dzi& jednak UTW to nie tylko jed-
nostki wy*szych uczelni zajmuj)ce
si! kszta#ceniem ustawicznym.

No có", ostatnie kilka lat to
czas rozwoju programów ak-
tywizacji seniorów,
realizowanych dzi&ki dobrej
woli, zaanga"owaniu wielu
osób, a tak"e dzi&ki ró"nym
grantom, na przyk#ad od na-
szej fundacji. W 2004 roku w
Polsce by#o oko#o 40 Uniwer-
sytetów Trzeciego Wieku,
obecnie jest ich 250. Ten
wzrost doprowadzi# jednak do
naruszenia misji edukacyjnej
UTW. Dzi% wyszczególni#bym
przynajmniej trzy typy organi-
zacji, które okre%la si&
mianem Uniwersytetów Trze-
ciego Wieku. Po pierwsze
mamy UTW w strukturach
uczelni wy"szej realizuj$ce
program edukacyjny. S$ tak"e
kluby seniora, na przyk#ad
przy domu kultury, bibliotece
publicznej, czasem wspierane
przez samorz$dy. One rów-
nie" próbuj$ realizowa!
program edukacyjny, ale ju"
niekoniecznie w oparciu o
wiedz& nauczycieli akademic-
kich. I w ko'cu s$
stowarzyszenia o okre%lonym
profilu, które nie zawsze zaj-
muj$ si& nauczaniem, za to
cz&sto podejmuj$ dzia#ania
spo#eczne: prowadz$ dysku-
sje, spotkania, wycieczki,
turnieje bryd"owe, koordynu-
j$ wolontariat. Ka"da z tych
form aktywizacji osób star-
szych jest dobra. Uwa"am
jednak, "e bardzo istotne jest
wyró"nienie misji edukacyjnej
i spo#ecznej UTW. Wi$za#oby
si& to równie" z okre%leniem
zasad u"ywania nazwy „Uni-
wersytet Trzeciego Wieku”…
Dzi% bowiem, gdy UTW, który
zajmuje si& konkursami bry-
d"owymi lub nauk$ ta'ca,
chce porówna! si& z UTW na
przyk#ad przy Uniwersytecie
Jagiello'skim, gdzie prze-
strzega si& trybu
wyk#ady-seminaria, pojawia
si& konflikt aspiracji i celów. 

Mo*na go rozwi)za+?
Tak s$dz&. Nale"a#oby

stworzy! szanse aktywizacji
osób starszych na dwóch nie-
zale"nych planach:
edukacyjnym i spo#ecznym.
Ludzie, którzy na emeryturze
anga"uj$ si& w dzia#alno%!
UTW, maj$ np. potrzeb& nie-
sienia pomocy innym.
Wszystko po to, "eby poma-
ga! ludziom, by!
potrzebnym, spe#nia! si&, i to
inaczej ni" kiedy%, gdy pó#
dnia trzeba by#o sp&dza! w
kolejce po jedzenie na kartki.
Dzi% z takich „gospodar-
czych”, podstawowych
obowi$zków mo"na si& #a-
twiej i szybciej wywi$za!,
wi&c zawsze, je%li tylko si&
chce, znajduje si& czas na co%
ciekawszego, ambitniejszego,
wzbogacaj$cego. Nie zawsze
musi by! to wyk#ad lub semi-
narium. I tak wolontariat sta#
si& wa"n$, cho! niekoniecznie

zawsze docenian$ dziedzin$
aktywizacji starszych, którzy
pomagaj$ pacjentom hospi-
cyjnym, ob#o"nie chorym w
domach, mniej sprawnym
znajomym, w ko'cu wnukom
i ich kolegom. 

Tylko nie wsz!dzie jest szansa
nawet na zorganizowanie takiej
pomocy. Nie wspominaj)c ju* o
mo*liwo&ci poszerzania wiedzy
seniorów.

Niestety, to prawda. Wy-
kluczenie ludzi starszych jest
szczególnie silne na wsiach i
w ma#ych miastach, gdzie w
najlepszym razie s$ oni ska-
zani na seriale telewizyjne. I
cz&%ciej dotyka m&"czyzn,
bo wed#ug naszej tradycji
emerytowi-m&"czy(nie nie
wypada si& zajmowa! kuch-
ni$ (jak robi$ to np. ko#a
gospody') lub dzie!mi, tylko
raczej ogródkiem albo na-
praw$ sprz&tu domowego.
Dlatego w Polsce czy w kra-
jach s#owia'skich w ogóle
UTW s$ mocno sfeminizowa-
ne, podczas gdy np. w
Niemczech proporcje wyno-
sz$ pó# na pó#. My%l&, "e za
dziesi&! lat i w Polsce to b&-
dzie wygl$da! inaczej, ale
trzeba dawa! szanse m&"-
czyznom. Wiele osób,
g#ównie kobiet, przechodz$c
na emerytur&, mówi, "e ma-
rzy tylko o tym, by
posiedzie! w domu i zaj$!
si& wnukami. To oczywiste,
je%li praca jest obowi$zkiem i
tylko obowi$zkiem, od które-
go po latach si& uwalniaj$.
Ale nawet te osoby niejedno-
krotnie do%! szybko
stwierdzaj$, "e maj$ jeszcze
sporo do zrobienia. Zawsze
znajdzie si& grupa ludzi zaan-
ga"owanych, aktywnych,
którzy chc$ si& czego% dowie-
dzie!. I to dzi&ki nim i dla
nich UTW b&d$ istnia#y. Co
ciekawe, na zaj&cia, tak jak
przed 20 laty, cz&sto przycho-
dz$ s#uchacze jeszcze nie w
wieku emerytalnym, na przy-
k#ad czterdziestolatki. Oni ju"
zaczynaj$ si& czu! marginali-
zowani na rynku pracy, w

"yciu spo#ecznym. To te" o
czym% %wiadczy…

O tym, *e w naszym starzej)cym
si! spo#ecze%stwie panuje prze-
sadny kult m#odo&ci? Przecie*
wspó#czesny pi!+dziesi!cioparo-
latek cieszy si! lepszym
zdrowiem ni* jego rodzice, cz!sto
te* jest kompetentnym fachow-
cem w jakiej& dziedzinie, w
dodatku ma czas i ch!+ podnosi+
kwalifikacje.

Jednak ci ludzie czuj$ si&
marginalizowani. Bo ju" s$
blisko emerytury, bo w tym
wieku nie znajd$ ju" nowej
pracy. A Polacy, podobnie jak
Hiszpanie i Grecy, na emery-
tur& id$ za wcze%nie.
Emerytura w obecnej formie
jest %lep$ uliczk$, nie daje ju"
mo"liwo%ci rozwoju. W Pol-
sce "yje oko#o 8 milionów
emerytów i rencistów, a
w%ród nich spora grupa to
ludzie zagubieni cywilizacyj-
nie. Nie potrafi$ sobie
poradzi! we wspó#czesnej
rzeczywisto%ci. Temu w#a%nie
trzeba zapobiega! i to jest
zadanie UTW, one maj$ po-
móc ca#emu pokoleniu.
Konieczna jest aktywizacja
tych osób, tego marnowane-
go ludzkiego kapita#u.
Korzy%! z takich dzia#a' b&-
dzie obopólna dla seniorów i
ca#ego spo#ecze'stwa. Jed-
nak aktywizacja spo#eczna to
proces psychologiczny. Lu-
dzie, którzy widz$, "e s$ do
czego% potrzebni, chc$ si&
uczy!. Tylko tego nie mo"na
zrobi! %rodkami uczelni, cho-
cia" mo"na by oczekiwa!
wi&cej pomocy ze strony
urz&dników. Zakres pomocy
zale"a#by od potrzeb s#ucha-
czy, bo uniwersytet jest
tworzony przez studentów.

Sadzanie studentów trzeciego
wieku w jednej #awce z m#odymi
osobami, jak chcieli twórcy pierw-
szych UTW we Francji, nie zasypie
szybciej tej przepa&ci? 

Takie #$czenie studentów
m#odych, po maturze i osób
trzeciego wieku jest rzadko
skuteczne. M#odym trzeba

narzuca! znacznie wi&ksze
wymagania ni" seniorom, bo
studenci musz$ si& uczy! stu-
diowania, samodzielnego
przyswajania wiedzy, poszu-
kiwania. UTW natomiast to
przedsi&wzi&cie, którego ce-
lem jest popularyzacja nauki,
przewa"aj$ tu wyk#ady obja-
%niaj$ce rzeczywisto%!.
Oczywi%cie samodzielne
uczenie si& na UTW te" ma
znaczenie, daje sporo satys-
fakcji, ale nie
przygotowujemy seniorów do
"ycia zawodowego.

To chyba mo*na równie* zmieni+ z
korzy&ci) dla seniorów i spo#e-
cze%stwa. 

Zaj&cia na UTW maj$ cha-
rakter rozwojowy, a nie
zawodowy, i na razie nie ma-
my innej mo"liwo%ci. A dla
seniorów chc$cych zmieni!
oraz poprawi! kwalifikacje
teoretycznie dost&pne s$ stu-
dia podyplomowe. Cho!
prawda jest taka, "e s$ bar-
dzo drogie, wi&c trudno
dost&pne, a seniorzy na nich
i tak b&d$ s#uchaczami dru-
giej kategorii. Gdyby
natomiast by#y pieni$dze i
ruch UTW mia#by w ko'cu
stosowne umocowanie praw-
ne, to – opieraj$c si& na
ustawie – dana uczelnia mo-
g#aby wydzieli! %rodki na
studia podyplomowe o cha-
rakterze UTW. To jest do
zrobienia. Metodyka tych za-
j&! musia#aby by! jednak
nieco inna ni" tradycyjna, bo
inni byliby studenci: inaczej
reagowaliby na zaj&ciach, w
innym tempie przyswajaliby
wiedz&. Krótsze musia#yby
by! równie" wyk#ady. Raczej
popularnonaukowe, 45-mi-
nutowe, nie za trudne.
Opracowanie takich wyk#a-
dów to wyzwanie dla wielu
nauczycieli akademickich,
którzy musieliby si& odna-
le(! w roli wyk#adowców
UTW. Nie ka"dy si& w niej
sprawdza… Do%wiadczenie
nauczy#o mnie jednak, "e ni-
gdy nie mo"na zak#ada!, "e
starsi ludzie nie nad$"aj$ za

post&pem. Taki problem
„przerobili%my” cho!by przy
komputeryzacji Biblioteki Ja-
giello'skiej. Zastanawiano
si&, czy bibliotekarki, w wi&k-
szo%ci ju" w zaawansowanym
wieku, w ogóle szkoli! do
przenoszenia danych z pa-
pierowego katalogu na tzw.
rekordy. Czy podo#aj$, czy
zrozumiej$… A zrobi#y to bez
problemu.

Jaka jest pa%ska propozycja upo-
rz)dkowania sytuacji prawnej i
finansowej UTW?

Obecny zapis w ustawie o
szkolnictwie wy"szym na te-
mat kszta#cenia ustawicznego
i dzia#alno%ci UTW jest ogól-
nikowy i bez znaczenia. UTW
tak naprawd& dzia#aj$ poza
prawem. W 2008 roku zwró-
cili%my si& do Rady G#ównej
Szkolnictwa Wy"szego z py-
taniem, jakie kryteria dana
instytucja musi spe#nia!, by
mie! prawo do nazwy UTW.
Rada stwierdzi#a, "e to nie le-
"y w jej kompetencjach –
oczywi%cie to naj#atwiejsza
odpowied(. Wobec tego zg#o-
si#em do minister Kudryckiej
wniosek, aby w nowej usta-
wie o szkolnictwie wy"szym
znalaz# si& zapis precyzuj$cy,
"e UTW to jednostka maj$ca
charakter edukacyjny, pod
opiek$ szko#y wy"szej i sta-
nowi$ca wa"ne ogniwo
kszta#cenia ustawicznego
rozwijanego obecnie na du"$
skal& w krajach Unii Europej-
skiej. Potrzebna by#aby te"
rada programowa UTW dba-
j$ca o jako%! kszta#cenia.
Popieram ka"dy pomys# ak-
tywizacji seniorów przy
zachowaniu dobrego
poziomu dzia#a'. Nie wiemy
nic na temat jako%ci zaj&!,
sposobu finansowania. A
prawo nazywania si& UTW
powinny mie! jednostki edu-
kacyjne przy wy"szych
uczelniach, uznane przez ra-
d& programow$, zajmuj$ce
si& seniorami. I powinny rów-
nie" mie! ustawowe prawo
do wydawania np. %wiadectw
czy indeksów. UTW nie daj$
uprawnie' zawodowych, ale
satysfakcj&.

Dlatego tak silnie naciska pan na
oddzielenie tych jednostek?

Do aktywizacji wielkiej rze-
szy starszych ludzi potrzebne
s$ zarówno kluby seniora, jak i
Uniwersytety Trzeciego Wie-
ku. Jednak"e bez jasnego
okre%lenia kompetencji i pro-
filu dzia#ania pozostanie
chaos. A UTW rozpaczliwie
brakuje funduszy. Oczywi%cie
bazuj$ na pracy spo#ecznej,
ale dobrze by#oby da! im
pewne mo"liwo%ci finansowe.
Obecnie, gdy wycofuje si&
sponsor, seniorzy zostaj$ bez
"adnego wsparcia, osamotnie-
ni. Cieszy jednak, mimo takiej
sytuacji, rozwój UTW. Niew$t-
pliwie b&d$ one dzia#a!, póki
istnieje zapotrzebowanie spo-
#eczne, a je%li stworzy si& im
dogodniejsze warunki, to po-
mog$ wi&kszej liczbie
zagro"onych wykluczeniem
osób. Wszyscy na tym skorzy-
stamy.

—rozmawia!a Marta Dvo"ák

Nie marnujmy takiego kapita#u
ROZMOWA | Aleksander Koj, emerytowany profesor, by"y rektor UJ, cz"onek Rady Dyrektorów Polsko-Ameryka)skiej Fundacji Wolno%ci
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Na warsztaty UTW za-
praszamy osoby z
pasj$ – mówi Beata
Tokarz-Kami'ska,
koordynatorka akcji.

–To osoby, które oprócz tego, "e s$
s#uchaczami UTW, chcia#yby zro-
bi! co% dobrego dla swojej miej-
scowo%ci. Chcia#yby wspólnie ze
swoimi kolegami z UTW urucho-
mi! jakie% dzia#ania, z których
skorzystaj$ dzieci, m#odzie",
dzi&ki którym mieszka'cy wi&cej
dowiedz$ si& o historii swojej
miejscowo%ci, uporz$dkuj$ za-
niedban$ przestrze' etc. Te oso-
by przyje"d"aj$ na nasze warsz-
taty z zal$"kiem pomys#u. Pod-
czas warsztatów pracujemy w
ró"nych grupach tematycznych –
stwierdza Tokarz-Kami'ska.

By#y wi&c zaj&cia z edukacji
obywatelskiej, wspó#pracy z
m#odzie"$, dzie!mi, a tak"e doty-
cz$ce pracy nad wspomnienia-
mi, lokaln$ histori$, przestrzeni$
publiczn$, warsztaty teatralne,
fotograficzne.

– Udzia# w warsztatach to
ogromny zastrzyk wiedzy oraz
praktycznych umiej&tno%ci ani-
matora spo#ecznego – uwa"a

Beata Tokarz-Kami'ska. 
– Trzeba jednak jasno powie-
dzie!, "e nie staramy si& wie-
dzie! lepiej, jakie s$ potrzeby
miejscowo%ci, z których przyje-
chali uczestnicy warsztatów. To
oni maj$ najlepsze rozpoznanie

tych potrzeb. Brakuje im jednak
wiedzy, w jaki sposób zabra! si&
do realizacji projektu, zrobi!
pierwszy krok, jak wszystko za-
planowa!. Pokazujemy wi&c, jak
okre%li! grup& odbiorców, jak
do nich dotrze!, jak znale(!

partnerów, przewidzie! rezulta-
ty i wszelkie formy ryzyka. Ka"-
dy z pomys#ów rozk#adamy na
elementy, omawiamy mocne i
s#abe strony. Cz&sto bywa tak, "e
kto% przyje"d"a na warsztaty z
jednym pomys#em, a wyje"d"a z

innym. Te pomys#y "yj$ i zmie-
niaj$ si&. Zach&camy wszyst-
kich, z którymi pracujemy, "eby
pomys#ów na dzia#ania spo#ecz-
ne szukali w sobie; "eby wyp#y-
wa#y one z pasji i zainteresowa';
aby byli animatorami dzia#a'

korzystnych dla ich %rodowisk.
G#ówn$ funkcj$ naszych warsz-
tatów jest pokazanie, czym jest
dzia#anie spo#eczne, zach&ce-
nie do wyj%cia poza UTW.
Uczymy otwierania si& na no-
we wyzwania i wspó#prac&
z innymi instytucjami. Efek-
tem ubieg#orocznych warszta-
tów by#o kilkana%cie zrealizo-
wanych projektów – podkre-
%la Tokarz-Kami'ska. 

– Mamy nadziej&, "e uczestni-
cy tegorocznych warsztatów  tak-
"e zdecyduj$ si& zrealizowa! swo-
je projekty, na przyk#ad w ramach
naszego konkursu dotacyjnego
„Seniorzy w akcji”   W ci$gu roku
wspieramy oko#o 35 projektów.
Chcieliby%my, aby po warszta-
tach cho!by cz&%! uczestników
spojrza#a na siebie jak na osoby
gotowe, by by! liderem swojego
projektu– mówi Beata Tokarz-
-Kami'ska.

A 14 marca, w niedziel&,
uczestnicy warsztatów zasko-
czyli mieszka'ców Warszawy
przygotowanym z re"yserem
Igorem Gorzkowskim happe-
ningiem „Tu jeste%my! Seniorzy”.
W o%miu modnych sto#ecznych
klubach i kawiarniach na kilka

Pasje wzi%te na warsztat 

Najlepiej jednak o warsztatach mówi$ ich uczestnicy, którzy przyjechali do Jadwisina z ca"ej Polski, aby nie tylko dowiedzie# si! czego% nowego, ale przede wszystkim 
podzieli# si! swoimi uwagami, do%wiadczeniami i opiniami

Szukamy ludzi z iskr& w oku 

Ponad sto osób, s"uchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku i towarzysz$cej im m"odzie&y, wzi!"o udzia" w kilkudniowych warsztatach w Jadwisinie nad Zalewem Zegrzy)skim
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warsztat 

czego% nowego, ale przede wszystkim 

z iskr& w oku 

godzin obs#ug& zast$pili ener-
giczni i pomys#owi seniorzy. Ak-
cja odby#a si& w miejscach, w
których skupia si& towarzyskie,
intelektualne i kulturalne "ycie
m#odych ludzi. Miejscach, do
których starsi rzadko zagl$daj$.
Niedzielne "ycie kawiarni zo-
sta#o wzbogacone przez krótkie
akcje artystyczne przygotowa-
ne i przeprowadzone przez se-
niorów, jak np. muzykowanie
na kawiarnianym sprz&cie czy
portretowanie go%ci kawiarni za
pomoc$ aparatów fotograficz-
nych. Projekt zako'czy#a dys-
kusja z udzia#em przedstawi-
cieli kawiarni i ekspertów: „Ka-
wiarnie przyjazne seniorom,
czyli jakie?”. 

Kawiarnie, które wzi&#y udzia#
w happeningu, otrzyma#y
oduczestników warsztatów tytu#:
„Miejsce przyjazne seniorom”.

Warsztaty trwaj#ce od 11 do 15 marca
by!y cz$%ci# programu „Seniorzy w ak-
cji” organizowanego przez Towarzy-
stwo Inicjatyw Twórczych „$” i Polsko-
-Ameryka&sk# Fundacj$ Wolno%ci. Do
Jadwisina przyjechali s!uchacze 67
Uniwersytetów Trzeciego Wieku z ca!ej
Polski. 

&y, wzi!"o udzia" w kilkudniowych warsztatach w Jadwisinie nad Zalewem Zegrzy)skim

Miros#awa Jasi%ska, 
UTW Toru%
Od dwóch lat dzia#am w Uniwersytecie

Trzeciego Wieku w Toruniu. Na warsztaty
trafi#am dzi&ki kole"ankom, które w ubie-
g#ym roku po raz pierwszy bra#y udzia# w
takiej akcji i bardzo wiele z niej wynios#y.
Powsta# wówczas projekt „Marzenia w
migawce” realizowany przez m#odzie"
wspólnie z seniorami. To by# cudowny
projekt, który wydoby# mnóstwo fantastycznych, pozytywnych emocji.
Jego efektem jest wystawa prezentowana w ró"nych miejscach Toru-
nia. Mój udzia# w warsztatach jest w pewnym sensie kontynuacj$ tego
projektu. Zg#osi#y%my kolejny projekt i przyjecha#y%my, aby si& mu
przyjrze! wspólnie z osobami prowadz$cymi warsztaty. Warsztaty s$
niesamowicie intensywne i wyzwalaj$ w nas nieodkryte pok#ady
energii. Jestem pedagogiem. 30 lat pracowa#am w placówce przy
s$dzie i by#am zwi$zana z m#odzie"$ z zaniedbanych %rodowisk.
Przez ca#y czas towarzyszy mi sport. Od p#ywania wyczynowego
przez taniec, fitness, jog& po gimnastyk& i wiele innych. W zwi$zku z
tym wymy%li#am projekt, który nawi$zuje do mojej aktywno%ci za-
wodowej i jest skierowany do m#odych oraz starszych. Ma to by!
co% w rodzaju akcji „Trenuj z seniorem” lub „Trenuj z mistrzem”.
My%l&, "e uda si& zorganizowa! jak$% spartakiad& albo gr& miejsk$
gdzie% na terenach rekreacyjnych.

Adresatem tego pomys#u by#yby dzieci i m#odzie" z trudnych
%rodowisk i ludzie starsi. Chcia#abym, aby te dzieciaki zobaczy#y,"e
starsi to nie tylko ludzie, którzy siedz$ w oknach i przeganiaj$ je z
podwórek. Aby przekona#y  si&, "e starsi to tak"e ludzie aktywni, od
których mo"na si& czego% nauczy! i którzy mog$ dla nich by! wzo-
rem do na%ladowania.

Halina G#ogowska, 
UTW Katowice
Od dwóch lat jestem na emeryturze.

W katowickim UTW nale"& do sekcji
bryd"owej. Uczestnicz& w zaj&ciach
gimnastycznych. Raz w tygodniu ma-
my jog& i zaj&cia komputerowe. Nie
wypada bowiem, aby osoba "yj$ca w
XXI wieku nie potrafi#a obs#ugiwa!
komputera i Internetu. Ciekawych za-
j&! jest znacznie wi&cej, ale na wszystkie nie ma czasu. Na
warsztaty w Jadwisinie przyjecha#am z pomys#em, by uczy! nie-
pe#nosprawne dzieci i m#odzie" gry na instrumentach. Mam za
sob$ sze%cioletni$ praktyk& pracy z osobami niepe#nosprawnymi
w Stowarzyszeniu Osób Niepe#nosprawnych. Pracowa#am z m#o-
dzie"$ jako kierownik muzyczny. Dysponuj& te" instrumentami,
wi&c mo"e si& uda. Warsztaty wnosz$ bardzo du"o do naszych
pomys#ów. Tutaj dowiadujemy si&, jak przygotowa! projekt, aby
uzyska! dofinansowanie.

Niebywa#ym plusem warsztatów jest kontakt z tymi wspania#ymi
m#odymi lud(mi. Ciesz& si&, "e tacy ludzie zostali w Polsce. Prosz& mi
wierzy!, bardzo du"o w swoim "yciu zawodowym pracowa#am z
m#odzie"$, ale spotkania z t$ grup$ ludzi i mo"liwo%! wspó#pracy z
nimi jest dla mnie czyst$ przyjemno%ci$.

Katarzyna Matuk, 
UTW Diecezji Legnickiej
Jestem studentk$ pedagogiki. Ca#y

czas interesowa#a mnie praca z lud(mi.
Pocz$tkowo mia#am wi&cej do czynie-
nia z dzie!mi, a im bardziej poznawa#am
pedagogik&, uczestnicz$c w wyk#adach
zandragogiki, gerontologii, tym bardziej
koncentrowa#am si& na tej tematyce.
Kiedy% jedna z moich wyk#adowczy'
poprosi#a mnie o pomoc przy zaj&ciach informatycznych dla
seniorów i postanowi#am, "e si& w to zaanga"uj&.

Energia tych osób tak mnie zauroczy#a, "e tak w#a%nie postanowi-
#am. Tutaj, na warsztatach, jestem pod ogromnym wra"eniem, ile cieka-
wych rzeczy mo"na zrobi!, #$cz$c pokolenia. Przyjecha#y%my tu z po-
mys#em za#o"enia klubu seniora. To ma by! klub integruj$cy ró"ne
grupy wiekowe. Chodzi nam o stworzenie miejsca przyjaznego nie tyl-
ko seniorom. Ma to by! wspólne dzia#anie, bez podzia#u na my i wy. 

Maria Bielak, Akademia Pe#ni
"ycia w Krakowie
Warsztaty to burza mózgów, która

pomaga nam wyklarowa! co% z na-
szych popl$tanych my%li i pomys#ów, z
którymi tu przyjechali%my. Podczas
zaj&! ka"dy wypowiada# si& na temat
swoich pasji, pomys#ów, które chcia#by
zrealizowa! na swoim terenie. 

Je%li kto% przyjecha# tu i nie by# do
ko'ca pewien, co chce robi!, to z pewno%ci$ wyjedzie na#adowany
wiedz$ i energi$. Pomagaj$ w tym specjali%ci, którzy zajmuj$ si&
tym od dawna. Nie przyjecha#y%my tu z konkretnym pomys#em.
Raczej z zamiarem zdobycia wiedzy, w co nasza akademia mog#a-
by si& zaanga"owa!. —kmg

Jolanta Jaworska,  Akademia
Pe#ni "ycia w Krakowie
Przyjecha#y%my tu ze %wiadomo%ci$,

"e wiele skorzystamy.Wyjedziemy st$d z
nowymi, cennymi do%wiadczeniami.
Nawi$zali%my wiele kontaktów z uczest-
nikami z ró"nych miast. A te do%wiad-
czenia b&d$ procentowa!.
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Wiele osób dopiero po
przej&ciu na emerytur! ma
czas, aby rozwija+ swoje pa-
sje, realizowa+ marzenia i
chowane do szuflady pomy-
s#y. Do nich w"a%nie
skierowany jest ogólnopolski
konkurs „Seniorzy w akcji”
prowadzony od 2008 r. przez
Towarzystwo Inicjatyw Twór-
czych „!” i
Polsko-Ameryka)sk$ Funda-
cj! Wolno%ci.
W konkursie mog$ wzi$#
udzia" osoby po 55. roku &y-
cia, które chcia"yby po"$czy#
rozwijanie w"asnych pasji z
dzia"aniem na rzecz innych.
Raz w roku og"aszany jest
konkurs. Seniorzy mog$ wów-
czas zg"osi# swój pomys" na
dzia"anie spo"eczne, które
chcieliby przeprowadzi# w
swojej miejscowo%ci we
wspó"pracy z wybran$ organi-
zacj$, np. UTW. Jakie to mog$
by# pomys"y? Przede wszyst-
kim przedsi!wzi!cia
mi!dzypokoleniowe i anga&u-
j$ce osoby starsze do
wolontariatu. Osoby 55+ mo-
g$ zg"osi# projekt
samodzielnie lub we wspó"-
pracy z osob$ do 30. roku
&ycia. – Zdarzaj$ si! projekty
rodzinne, opracowane wspól-
nie przez babci! i wnuczk!,
matk! i córk! czy ojca i syna
– opowiada Beata Tokarz-Ka-
mi)ska, koordynatorka
konkursu. Autorzy najciekaw-
szych propozycji zapraszani
s$ na warsztaty i otrzymuj$
dotacj! na realizacj! swojego
projektu. Dotychczas ze %rod-
ków konkursu zrealizowano
68 inicjatyw. *$czna wyso-
ko%# przyznanych dotacji
wynios"a ponad 875 tys. z".
Wi!cej informacji o konkursie
i projektach realizowanych
przez starszych liderów mo&-
na znale(# na stronie
internetowej 
www.seniorzywakcji.pl
(w dziale „Czytelnia” mo&na
pobra# ksi$&k! z opisami
� najciekawszych projektów).

AGNIESZKA USIARCZYK

Projekt ,,Marzenia w migawce”
zrealizowano w toru'skim Uni-
wersytecie Trzeciego Wieku.
Pomys# polega# na opowiedze-
niu o swoich marzeniach za po-
moc$ zdj&!. – Projekt powsta#
dla seniorów, którzy interesuj$
si& fotografi$ i pracuj$ z dzie!mi
i m#odzie"$, oraz dla wycho-
wanków Ogniska Wychowaw-
czego przy Parafii Mi#osierdzia
Bo"ego i %w. Faustyny w Toru-
niu. Zale"a#o nam, by osoby
starsze i dzieci mog#y wspólnie
popracowa!, pozna! si&, wy-
mieni! wiedz$ i do%wiadcze-
niem, zainteresowa! fotografi$
i nauczy! si& pos#ugiwa! apara-
tem fotograficznym – mówi El"-
bieta Suse#, koordynatorka pro-
jektu. Seniorki, które nie potra-
fi#y robi! zdj&!, zosta#y prze-
szkolone przez Kamil& Szub&
i Aleksandr& Sta'czuk z Grupy
O k o # o f o t o g r a f i c z n e j .
Przy wsparciu cz#onków grupy
seniorki poprowadzi#y z dzie!-
mi w ognisku zaj&cia fotogra-
ficzne. Powsta#y wtedy portrety
dzieci i seniorek oraz odby#a si&
akcja portretów ulicznych.

Szko#a dla bab+
Zaj&cia wspieraj$ce babcie

i dziadków w wychowaniu wnu-
ków to w Polsce nowo%!. W lu-
belskiej szkole, stworzonej
przez dr Zofi& Zaorsk$, mo"-
na pozna! ciekawe sposoby
na sp&dzenie czasu z malucha-
mi.

– Kochaj$cy dziadkowie, któ-
rzy dzi% "yj$ d#u"ej i s$ cz&sto
bardziej sprawni ni" przed laty,
to prawdziwy skarb. Mog$
wspiera! rozwój wnuków, bu-
duj$c w dziecku poczucie war-
to%ci, przekazywa! wiedz& otra-
dycjach rodzinnych i narodo-
wych, uczy! jak "y! – mówi dr
Zofia Zaorska, pedagog i geron-
tolog, za#o"ycielka Szko#y Su-
perbabci i Superdziadka. Jej
zdaniem, bycie babci$ i dziad-
kiem to trudna rola, do której
trzeba si& przygotowa!. A po-
móc w tym mog$ ró"ne zaj&cia
w formie warsztatów, umo"li-
wiaj$cych porównanie dotych-
czasowej wiedzy z now$. Udzia#
w nich wzi&#o #$cznie 49 senio-
rek i jeden dziadek.

Jedn$ z prób dotarcia
przede wszystkim do bab!,

które cz&%ciej ni" dziadkowie
zajmuj$ si& wnukami, jest Szko-
#a Superbabci i Superdziadka,
gdzie od ko'ca 2008 roku
przychodz$ one na zaj&cia.
– Podpowiadamy,  w co si& ba-
wi! z dzieckiem, jakie s$ nowe
ksi$"ki i postacie, którymi inte-
resuj$ si& maluchy. Wa"ne by#o
dla nas tak"e uzupe#nianie wie-
dzy o rozwoju dziecka, babcie
dowiaduj$ si& równie" jak za-
pobiega! konfliktom z rodzica-
mi wnuka, jak je #agodzi!, gdy
si& pojawi$, jak udzieli! dziec-
ku pierwszej pomocy – mówi
Zaorska. Zorganizowano tak"e
wyjazd pod has#em „Zdrowie
i uroda” do Janowa Lubelskie-
go, gdzie uczestniczki mog#y
pop#ywa!, spotka#y si& z ko-
smetyczk$, nauczy#y si& cho-
dzi! z kijkami nordic walking
i uczestniczy#y w spotkaniu
z miejscowym stowarzysze-
niem kobiet. – Efektem tego
wyjazdu by#y nie tylko cz&ste
spacery z kijkami, ale tak"e
spotkania, które babcie organi-
zowa#y sobie w czasie wakacji
– dodaje pani doktor.

Projekt „Szko#a Superbabci
i Superdziadka” trwa ju" drugi

rok, a absolwentki z pierwszego
roku za#o"y#y Klub Superbabci .
W zesz#ym roku na zaj&cia zapi-
sa#o si& 30 kobiet, w tym roku
jest ich wi&cej. We wrze%niu
prawdopodobnie odb&dzie si&
nast&pna edycja.

Zaj&cia plastyczne prowadzo-
ne przez seniorów, wspólne czy-
tanie i inscenizowanie bajek, od-
krywanie korzeni swojej rodziny
– tak babcie i dziadkowie z no-
wosolskiego Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku sp&dzali czas
z dzie!mi ze %wietlic opieku'-
czo-wychowawczych. – Celem
projektu „Seniorzy dzieciom”
by#o poszerzenie oferty progra-
mowej %wietlic dla dzieci ze %ro-
dowisk zaniedbanych idla dzieci
niepe#nosprawnych – mówi Da-
nuta Miczulska, koordynatorka,
emerytowana nauczycielka in-
formatyki, która nanowosolskim
Uniwersytecie Trzeciego Wieku
prowadzi#a równie" kursy kom-
puterowe.

Pierwsze spotkania dzieci
potraktowa#y z rezerw$, ale te"
z zaciekawieniem. Warsztaty
prowadzili nie ich nauczyciele,
ale osoby obce i starsze.
– Po pierwszych zaj&ciach oka-

za#o si&, "e to, co im s#uchacze
zaproponowali, jest inne ni"
w szkole i nie by#o problemu
z porozumieniem si& i zrozu-
mieniem – dodaje. Najbardziej
lubiane by#y zaj&cia kulinarne,
podczas których dzieci lepi#y
pierogi, piek#y ciasto, robi#y sa-
#atki, a potem jad#y. 

Dzieci ze %wietlicy Smerfiki
przedstawi#y, wspólnie z senio-
rami, bajk& „Anio#ek w klatce”,
podczas parafialnego spotkania
op#atkowego przy ko%ciele
NMP na Pleszówku w Nowej
Soli.

– Odby#y si& tak"e warsztaty
po%wi&cone historii Nowej Soli,
dzieci dowiedzia#y si&, kto
mieszka# w mie%cie po II wojnie
%wiatowej, sk$d si& wzi&li jego
mieszka'cy. Zorganizowali%my
dzieciom równie" wycieczk&
do miejscowo%ci Szyba, gdzie
mie%ci si& dworek ze starymi in-
strumentami muzycznymi
– podkre%la Miczulska. 

Uczyli si! kaligrafii 
japo%skiej 
Na #ódzkim UTW im. Heleny

Kretz od blisko 25 lat jest sekcja
Kultury Japo'skiej, gdzie obok
poznawania kultury, sztuki, hi-
storii i wspó#czesno%ci Japonii,
mo"na tak"e uczy! si& j&zyka
i kaligrafii japo'skiej. Zaj&cia
prowadzi Japo'czyk, sensei
Masakatsu Yoshida. Cz#onko-
wie sekcji ju" dwa razy zorgani-
zowali zaj&cia dla m#odzie"y
gimnazjalnej.

– Chcieli%my przekaza! m#o-
dzie"y wiedz& o Japonii, poka-
za!, "e je%li starsi mog$ si& na-
uczy! mówi! po japo'sku, im
te" si& uda – mówi Teresa Rie-
mer-Rozmarynowska, koordy-
natorka projektu „Japonia: lu-
dzie, krajobrazy, kultura”. Pod-
czas  warsztatów ch&tni mieli
okazj& spróbowa! swoich si#
w kaligrafii, dowiedzie! si&, jak
parzy! herbat&, jak podzi&ko-
wa! za smaczne sushi, poznali

tak"e sztuki walk Wschodu
– kendo i aikido.

Razem z m#odzie*) 
wystawiali spektakl 
Autorki projektu „Teatr,

cho!by malutki”.wymy%li#y, "e
sposobem na porozumienie si&
m#odych ze starszymi mo"e
by! sztuka. Wystawiono spek-
takl pt: „Porozmawiajmy o mi-
#o%ci” wed#ug scenariusza El"-
biety Pluci'skiej, pomys#o-
dawczyni projektu. – Fabu#a
jest prosta. Od narodzin
wnuczki babcia pisze pami&t-
nik. Du"o miejsca po%wi&ca mi-
#o%ci, zw#aszcza tej mi&dzy
m&"czyzn$ i kobiet$. Rozwa"a-
nia babci ilustrowane s$ po-
ezj$, listami , fragmentami
wspomnie'. Spektakl si& po-
doba#, ludzie i po%miali si&,
i pop#akali – mówi Pluci'ska. 

W warsztatach teatralnych
wzi&li udzia# studenci UTW
i liceali%ci. Wspólnie tworzyli
scenografi& i przygotowywali
przedstawienie. M#odzie" gra-
#a role, ta'czy#a, na pami&!
uczy#a si& tekstów. Starsi
w spektaklu recytowali wier-
sze, czytali listy, wspomnienia.
Najstarsz$ osob$, która bra#a
udzia#, by#a 83-letnia pani Ja-
neczka. – Dawno ju" nie czu-
#am si& tak dobrze jak w czasie
naszych prób. Przychodzi#am,
cho! zima dobrze da#a mi si&
we znaki. Ale mo"e przez to
uby#o mi troch& lat? – mówi
pani Janka. Praca z m#odzie"$
podoba#a si& tak"e pani Wan-
dzie i panu Mirkowi. – Naj-
pierw si& ba#am, co z tego
wszystkiego wyjdzie, czy si&
dogadamy. Ale to wcale nie
by#o trudne. Bo czy si& ma
lat 17 czy 67 potrzeba mi#o%ci
jest taka sama. A, "e trudno
jest czasem ze sob$ rozma-
wia!? Mo"e trzeba lepiej szu-
ka! okazji – zastanawia si&67-
letnia pani Wanda. Pan Mirek
(64 lata) twierdzi, "e ustabili-

Seniorzy 
w akcji 'wiat zmieniaj& ludzie 

Porady dla bab#, jak wychowa# wnuki, czytanie przedszkolakom, nauka robienia zdj!#, wystawianie sztuk teatralnych 
konkursu „Seniorzy w akcji”. Niektóre projekty ju& si! zako)czy"y, inne jeszcze trwaj$. Zainteresowanie jest spore, 

'Cz"onkowie sekcji Kultury Japo%skiej na "ódzkim UTW organizuj$ zaj!cia dla m"odzie&y

'Kochaj)cy dziadkowie to prawdziwy skarb – mówi dr Zofia Zaorska, za"o&ycielka Szko"y Superbabci i Superdziadka w Lublinie
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'Krystyna Lewkowicz,
koordynatorka Ogólnopolskiego

Porozumienia UTW, prezes UTW
SGH w Warszawie

Uniwersytety Trzeciego Wieku
to dzi% pr&"ne %rodowisko, w
którym tkwi wielki, jeszcze s#abo
wykorzystany potencja# intelek-
tualny. UTW Szko#y G#ównej
Handlowej zaproponowa#, by
powo#a! organizacj& o zasi&gu
ogólnopolskim, która mia#aby za
zadanie integrowa! ca#e %rodo-
wisko, pomaga! nowo powsta-
#ym uniwersytetom, reprezento-
wa! je i wyst&powa! w obronie
ich interesów oraz wyznacza!
standardy dzia#ania, propago-
wa! wzorce dobrych praktyk.
Powsta#o Ogólnopolskie Porozu-
mienie UTW. Po niespe#na roku
funkcjonowania skupia ju" 
43 uniwersytety. W naszych sze-
regach jest ju" Polski UTW z Wil-
na.
)rodowisko UTW boryka si& z

wieloma problemami. G#ównym

s$ ograniczone %rodki finansowe
na realizacj& ambitniejszych i in-
nowacyjnych programów na rzecz
seniorów, brak uregulowa' praw-
nych, w szczególno%ci dotycz$-
cych ich powi$za' funkcjonalnych
i finansowych z wy"szymi uczel-
niami i organami samorz$du,
wci$" niewystarczaj$cy poziom
wiedzy mened"erskiej w%ród li-
derów UTW. 

Podczas I zjazdu cz#onków 
i sympatyków Ogólnopolskiego
Porozumienia UTW wytyczyli-
%my najwa"niejsze kierunki stra-
tegii dzia#ania UTW. G#ówny na-
cisk k#adziemy na podnoszenie
standardów dzia#ania i wypra-
cowanie metod ich oceny. Zjazd
przyj$# cztery kryteria, które
uznano za minimalne wymogi
dla organizacji nosz$cej nazw&
UTW. Ka"dy uniwersytet mo"e
sam dokona! weryfikacji, czy
spe#nia te kryteria, czy nie. Pro-
ces ten nazwali%my samoakre-
dytacj$. To niewielki, ale bardzo
wa"ny pierwszy krok do standa-
ryzacji jako%ci UTW. Drugim, ju"
profesjonalnym, b&dzie przygo-
towanie UTW do wdro"enia Sys-
temu Zarz$dzania Jako%ci$ ISO
9001. To uznana w %wiecie nor-
ma okre%laj$ca wymogi 
wzakresie organizacji, zarz$dza-
nia, poziomu kwalifikacji kadry,
oferty programowej i sposobów
jej realizacji.

Kolejnym kierunkiem dzia#a-
nia wytyczonym przez I zjazd
UTW jest koncepcja ustanowie-
nia roku 2012 rokiem Uniwersy-
tetów Trzeciego Wieku. W 2012 r.
odb&dzie si& w Polsce )wiatowy
Kongres AIUTA. Ogólnopolska
konferencja UTW, która odb&-
dzie si& w Gda'sku na pocz$tku
wrze%nia br., b&dzie pracowa#a
m.in. nad programem obchodów.
Pozyskali%my ju" dla tego projek-
tu poparcie przedstawicieli na-
uki, biznesu, Polskiego Towarzy-
stwa Gerontologicznego i w#adz
samorz$dowych. 

Na szcz&%cie seniorzy nie tylko
s$ odbiorcami, ale tak"e wspó#-
twórcami programów UTW, a tak-
"e ich wolontariuszami, wi&c ruch
ten nadal b&dzie wyzwala# pozy-
tywn$ energi& spo#eczn$. Uniwer-
sytety sta#y si& powa"nymi o%rod-
kami kszta#cenia ustawicznego se-
niorów, jak równie" miejscem roz-
maitych dzia#a' aktywizuj$cych,
maj$cych pozytywny wp#yw na
jako%! "ycia ludzi starszych. Tu lu-
dzie realizuj$ niespe#nione ma-
rzenia z m#odo%ci, otwieraj$ si&
na nowoczesne technologie po-
zwalaj$ce sprawnie si&  porusza!
w silnie zinformatyzowanym
%wiecie, odkrywaj$ w sobie naj-
przeró"niejsze, wcze%niej skry-
wane talenty, np. poetyckie, ma-
larskie, aktorskie itp.

—not. a.u.

Realizuj& marzenia z m#odo$ci

'Wies#awa Borczyk,
prezes zarz$du Ogólnopolskiej
Federacji Stowarzysze) UTW 
i prezes zarz$du S$deckiego

UTW w Nowym S$czu

Ogólnopolska Federacja Stowa-
rzysze' UTW jest zwi$zkiem sto-
warzysze' UTW i dzia#a na rzecz
konsolidacji %rodowiska UTW. Fe-
deracja m.in. wspiera uniwersyte-
ty, upowszechnia inicjatywy ak-
tywizacji i edukacji seniorów, pro-
paguje w#$czanie si& starszego
pokolenia w "ycie spo#eczno-kul-
turalne.

Wyst&pujemy z postulatami
zmian w obowi$zuj$cych aktach
prawnych i zg#aszamy propozy-
cje nowych rozwi$za' (np. utwo-
rzenie pe#nomocnika rz$du ds.
osób starszych, rad seniorów w
jednostkach samorz$du, poradni
psychologicznych dla osób star-
szych, o%rodków aktywno%ci se-
niorów). Przekazujemy nasze sta-
nowiskado Parlamentarnego Ze-
spo#u ds. Osób Starszych, komisji
sejmowych i resortów. Wspó#pra-
cujemy z uczelniami wy"szymi,
naukowcami i ze %rodowiskiem
akademickim, maj$c na celu
kszta#towanie standardów edu-
kacji seniorów.

Gdy powsta#a federacja, na-
wi$zali%my wspó#prac& z UTW 
istworzyli%mybaz& danych, dzi&-
ki czemu teraz wiadomo, "e w
Polsce dzia#a ponad 250 uniwer-

sytetów, które zrzeszaj$ prawie
100 tys. s#uchaczy. Na podstawie
bada' ankietowych pod koniec
zesz#ego roku przygotowali%my
„Raport z diagnozy uniwersyte-
tów trzeciego wieku w Polsce”, z
którego wynika m.in., "e prze-
szkod$ w dzia#alno%ci polskich
UTW jest brak pieni&dzy, wypo-
sa"enia i odpowiedniej liczby
pracowników. UTW w wi&kszo-
%ci prowadzone s$ przez wo-
lontariuszy. Najcz&stsze (ród#a
finansowania UTW to sk#adki
cz#onkowskie i dotacje.

W grudniu 2006 r. pojawi# si&
poselski projekt ustawy o zmia-
nie ustawy – Prawo o szkolnic-
twie wy"szym i ustawy o finan-
sach publicznych. Nowelizacja
tych dwóch ustaw mia#a umo"li-
wi! prowadzenie w uczelniach
wy"szych UTW i okre%li! fundu-
sze na ten cel. Projekt przepad#. 

Zraportu „Kapita# intelektual-
ny Polski”, opracowanego przez
zespó# doradców w Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów, wynika,
"e marnowany jest kapita# inte-
lektualny polskichseniorów. Pol-
scyseniorzy s$ najm#odszymi se-
niorami w Europie. Brak jest roz-
wi$za' w zakresie zatrudniania
osób starszych i zach&t dla przed-
si&biorców (np. praca tymczaso-
wa, w domu, zatrudnienie na go-
dzinyitp.), coprzyczyni#oby si& do
poprawy sytuacji ekonomicznej
seniorów. Najpowa"niejszym wy-
zwaniem stoj$cym przed %rodo-
wiskiem UTW w Polsce jest wy-
pracowanie form finansowania
kszta#cenia ustawicznego osób
starszych i stworzenie prawnych
gwarancji w bud"ecie pa'stwa.
Nadchodz$cy ni" demograficz-
ny postawi wkrótce uczelnie
wy"sze przed problemem ogra-
niczenia ich dzia#alno%ci. Nowa-

torskie powi$zanie uczelni wy"-
szych z UTW stworzy#oby szanse
na wykorzystanie ogromnego
potencja#u %rodowisk akademic-
kich dla dzia#a' edukacyjnych na
rzecz osób starszych. Bez roz-
wi$za' systemowych trudno b&-
dzie skutecznie rozwija! dzia#al-
no%! uniwersytetów, w których
b&dzie si& zrzesza! coraz wi&cej
osób starszych. To tak naprawd&
jedyna konkretna forma wspar-
cia, któr$ aktywnym seniorom
powinno zapewni! pa'stwo. Ko-
lejnym istotnym wyzwaniem jest
wzmocnienie zdolno%ci UTW do
samodzielnego pozyskiwania
funduszy ze (róde# zewn&trz-
nych. Konieczne jest podniesie-
nie kompetencji osób kieruj$-
cych UTW, które b&d$ przygoto-
wywa! projekty unijne.

Du"ym wyzwaniem jest przy-
gotowanie w tym roku konferen-
cji towarzysz$cej XX Forum Eko-
nomicznemu w Krynicy-Zdroju
pod has#em Forum III Wieku. Fe-
deracja i Stowarzyszenie S$dec-
kiego UTW podj&#y si& w imieniu
%rodowiska UTW zorganizowa-
nia paneli dyskusyjnych nt. pro-
blemów starzej$cego si& spo#e-
cze'stwaEuropy. B&dziemy tak-
"e rozwija! wspó#prac& mi&dzy-
narodow$ UTW, w szczególno%ci
z uniwersytetami Europy )rod-
kowo-Wschodniej. Naszym ce-
lem jest promowanie pozytyw-
nych przyk#adów aktywnych
polskich seniorów i zmiana pa-
nuj$cych do%! powszechnie ste-
reotypów. Liczymy na zacie%nie-
nie wspó#pracy z Parlamentar-
nym Zespo#em ds. Osób Star-
szych, Ministerstwem Pracy i Poli-
tyki Spo#ecznej, samorz$dami i
organizacjami pozarz$dowymi.

—not. a.u.

Najm#odsi w Europie

zowa#o mu si& ci%nienie i po-
prawi#y si& wyniki bada'. Po-
zytywne opinie s#ycha! tak"e
w%ród m#odzie"y. – Teatr ama-
torski jest %wietny. Mo"na tu
rozwija! swoje zainteresowa-
nia. Nawet nie wiedzia#am, ze
starsi ludzie mog$ by! tacy.
Moja babcia jest m#odsza,
a nic jej si& ju" nie chce. Po-
winna tu przyj%! – dodaje Na-
talia.

Pomys# okaza# si& trafiony.
– Przekonali%my si&, "e gdy robi
si& co% wspólnie i na czym% nam
naprawd& zale"y, mo"na si& po-
rozumie! niezale"nie od wieku.
Mo"na si& du"o od siebie na-
uczy!, np. tego, "e Paulinapomi-
mo "e nosi dredy i ma kolczyki
w ciele, jest ciep#a i wra"liwa,
Marcin czeka, by poda! r&k&,
gdy schodki s$ strome, a Wanda
umia#a zainteresowa! opowia-
daniem o swojej pierwszej
randce, na której by#a dok#ad-
nie 50 lat temu. – stwierdza Plu-
ci'ska. 

Zapomnian) gwar) 
mówili 
Kó#ko Teatralne Stowarzy-

szenia Rudzkiego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku równie" bierze
udzia# w ogólnopolskim kon-
kursie „Seniorzy w akcji”. Pro-
jekt „)lonzoki, ptoki i %limoki”
trwa# od wrze%nia 2009 roku
do ko'ca kwietnia tego roku.
Pomys#odawczyni Ma#gorzacie
Urba'czyk zale"a#o, by %l$ska
gwara nie by#a barier$ w komu-
nikacji pomi&dzy pokoleniami.
Dlatego stworzy#a teatr, wktóre-
go przygotowania w#$czyli si&

zarówno s#uchacze UTW, jak
i ich dzieci oraz wnuki. Dlaczego
tematyka%l$ska?

– Mieszkamy w Rudzie )l$-
skiej i )wi&toch#owicach, wi&c
próba przypomnienia i pokaza-
nia tradycji i obyczajów naszego
regionu to by# dobry pomys#.
By# taki okres w naszej historii,
kiedy nie wolno by#o u"ywa!
gwary %l$skiej. Wostatnim okre-
sie obserwuje si& w naszym re-
gionie powrót do korzeni. Spo-
#ecze'stwo ch&tnie przyjmuje
tematyk& zwi$zan$ze swoj$ hi-
stori$ i tradycj$. Chcemy uchro-
ni! gwar& %l$sk$ od zapomnie-
nia – t#umaczy Ma#gorzata
Urba'czyk, opiekunka ko#a te-
atralnego. Kó#ko teatralne wy-
stawi#o przedstawienie „Przeca
my nie Kopciuszki…”, pokazuj$c
tradycje i obyczaje na )l$sku.
G#ówn$ bohaterk$ opowie%ci
jest prosta, s#abo wykszta#cona,

ale dbaj$ca o ciep#o rodzinne
)l$zaczka. W nast&pnych poko-
leniach przechodzi ona meta-
morfoz&. Staje si& kobiet$ wy-
kszta#con$ i samodzieln$. Pa-
mi&ta o swoim domu rodzin-
nym i zawsze do niego wraca. 

– To przedstawienie w gwa-
rze %l$skiej przybli"y#o senio-
rom histori& regionu, pozwoli#o
im zatopi! si& we wspomnie-
niach z przesz#o%ci, a m#odym
rozwin$! wyobra(ni&. Maj$ pa-
mi&ta! o swoich korzeniach
i nie wstydzi! si& j&zyka swoich
przodków. Ka"da grupa wieko-
wa wnosi w to przedsi&wzi&cie
atmosfer&, wiedz&, a nawet j&-
zyk. Dzieci ucz$ si& gwary %l$-
skiej, a starsi mowy m#odzie"o-

wej. To wszystko bardzo scala
i przybli"a pokolenia – mówi
Urba'czyk. Tomek Brzozowski
i Micha# Musia# (10- i 11-latek),
którzy bior$ udzia# w projekcie,
ciesz$ si&, "e mog$ pozna! gwa-
r& %l$sk$. – Jest to dla nas chy-
ba trudniejsze ni" nauka an-
gielskiego – podkre%laj$. M#o-
dzie" szybko ch#on&#a gwar&. 

Dla wielu seniorów wyst&po-
wanie na scenie to spe#nienie
m#odzie'czych marze'. – Na-
reszcie w UTW odnalaz#am to,
czego mi naprawd& brakowa#o.
Mog& realizowa! marzenia o te-
atrze. Pokonuj& trem&, !wicz&
pami&!, przygotowuj& wystawki
ikompletuj& literatur& wgwarze
%l$skiej – mówi 65-letnia Ire-
naKokott.

– UTW to dla mnie lekarstwo
na wszystko. Wysz#am z domu,
przebywam w%ród ludzi, zapisa-
#am si& do chóru, ucz&szczam

na wyk#ady i na zaj&cia kó#ka te-
atralnego. Odkry#am wsobie no-
we pasje, naktóre nigdy nie by#o
czasu i odwagi. Tak si& zmieni-
#am, "e moja rodzinka z trudem
odnajduje dawn$ babci&. Czuj&
si& nadal potrzebnainie reaguj&
napytania typu: Poco ci to?, Czy
ty zwariowa#a% na stare lata?
– mówi Dorota Ogi'ska (75 lat).
Wtóruje jej63-letni Stefan Czer-
ny. – Jestem aktorem i fotogra-
fem. Uwieczniam na kliszy
wszystkie nasze dzia#ania i po-
czynania. Mamy ju" spory zbiór
zdj&!. Projekt odsamego pocz$t-
ku bardzo mi si& spodoba# i bez
wahania przyj$#em rol& Gustlika
w przedstawieniu. Dzi&ki temu
wróci#em wlata m#odo%ci, kiedy
obrz&dowo%! %l$ska w domach
by#a tak pieczo#owicie piel&gno-
wana–dodaje. 

Napisa#y bajki 
dla dzieci 
– W Nowym S$czu brakuje

imprez kulturalno-artystycz-
nych, które po#$cz$ starsze
i m#odsze pokolenie – twierdz$
koordynatorki projektu „S$dec-
kie bajanie-dziadkowe czyta-
nie”. Dlatego wymy%li#y, "e se-
niorzy b&d$ czyta! bajki przed-
szkolakom. Seniorzy najpierw
wzi&li udzia# w warsztatach psy-
chologiczno-pedagogicznych,
gdzie przygotowywali si&
do spotka' z dzie!mi, brali
udzia# w warsztatach teatral-
nych. – S#uchaczki podczas
warsztatów, spotka' z dzie!mi
prze#amywa#y w#asne bariery,
ograniczenia dotycz$ce kon-
taktów mi&dzyludzkich,
w szczególno%ci w relacjach
z dzie!mi – mówi Zofia Mó#ka,
koordynatorka projektu. Zg#o-
si#o si&25 osób. Niektóre panie
przynios#y bajki, które same
pisa#y wnukom. Dzi&ki spotka-
niom z dzie!mi nasze s#u-
chaczki ucz$ si&, jak aktywnie
sp&dza! wolny czas. Mamy na-
dziej&, "e ch&tniej b&d$ czyta!
swoim wnukom. Naszym ce-
lem by#o tak"e pokazanie dzie-
ciom, "e czytanie bajek jest fa-
scynuj$ce, i uda#o si& – dodaje
Jolanta Kieres, koordynatorka
merytoryczna. Spotkania
w przedszkolach ju" si& zako'-
czy#y, ale s#uchaczki UTW na-
dal odwiedzaj$ dzieci.

'Spektakl „,lonzoki, ptoki i &limoki” – dzie"o Rudzkiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku
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– to tylko niektóre pomys"y seniorów z UTW, zrealizowane w ramach 
cho# wi!ksze ze strony kobiet ni& m!&czyzn 

'Wspólne zaj!cia plastyczne prowadzone przez seniorów z Nowej
Soli dla dzieci ze &wietlic opieku%czo-wychowawczych
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Mo&emy znale(# oparcie 
w seniorach
Mieczys!aw 
Augustyn
senator RP, przewodnicz#cy 
Parlamentarnego Zespo!u 
ds. Osób Starszych

Trwa w#a%nie Europejski Rok Walki z Ubóstwem i
Wykluczeniem. Je%li w tym kontek%cie spojrzymy
na sytuacj& osób starszych, zobaczymy wiele za-
gro"e'. Najwa"niejszym z nich jest niedostatek
wiedzy w spo#ecze'stwie opartym na wiedzy,
którego budow& deklaruj$ Polska i ca#a Unia Eu-
ropejska. Dlatego tak cieszy rozkwit Uniwersyte-
tów Trzeciego Wieku.

W krótkim czasie dorobili%my si& ich w Polsce
ponad 200. S#uchacze UTW to ludzie, którzy maj$
inne aspiracje ni" poprzednie pokolenie, maj$
w#asne, cho!by nawet skromne, dochody, domy i
mieszkania, a wraz z nimi – niezale"no%!. Powin-
ni%my wi&c szuka! rozwi$za', by praca tych uni-
wersytetów by#a na dobrym poziomie, zosta#a ze-
standaryzowana. Dzisiaj UTW s$ bardzo ró"ne –
niektóre s$ dobrze zakorzenione w uczelniach,
inne powstaj$ w ma#ych miasteczkach jako sto-
warzyszenia i przypominaj$ powiatowe kluby
edukacyjne. Chodzi wi&c o to, by wzmocni! ten
ruch, zapewni! mu opiek& merytoryczn$.

Kilka dni temu pisa#em opini& dla intergrupy
ds. starzenia si& spo#ecze'stw dzia#aj$cej w Parla-
mencie Europejskim na temat przygotowywanej
w#a%nie agendy cyfrowej. Napisa#em tam m.in., "e
w UE dla krajów Europy )rodkowej i Wschodniej
potrzebne s$ specjalne fundusze i programy na
wspieranie tak"e Uniwersytetów Trzeciego Wie-
ku. Potrzeba te" zach&t dla samorz$dów, by in-
tensywniej w#$cza#y si& w budow& ich sieci. S$
powiaty, gdzie jest wr&cz za du"o takich placó-
wek, a tak"e bia#e plamy na mapie UTW w Polsce.
Moim zdaniem jednym z rozwi$za' jest Fundusz
Inicjatyw Obywatelskich, który móg#by silnie
wesprze! budow& równomiernej sieci UTW i roz-
wój inicjatyw proseniorskich.

W Polsce dzia#a bardzo ma#o samopomoco-
wych organizacji seniorów. Dzi% tak$ rol& pe#ni$
coraz cz&%ciej w#a%nie UTW. Dzi% integracja mi&-
dzypokoleniowa to ju" nie tylko kwestia walki z
osamotnieniem, ale te" budowanie spójno%ci
spo#ecznej, #adu wewn&trznego. +eby integracja
w ogóle by#a mo"liwa, konieczny jest dialog, wza-
jemna solidarno%!. I w t& wielk$ prac& na rzecz
ró"nych generacji wpisuje si& dzia#alno%! Uni-
wersytetów Trzeciego Wieku. 

Ogromny potencja" 
samopomocy
prof. dr hab. Barbara
Szatur-Jaworska
gerontolog, polityk spo!eczny

Uniwersytety Trzeciego Wieku funkcjonuj$ w
ró"nych formu#ach organizacyjnych i ideowych,
w zale"no%ci od tego, co jest ich naczeln$ warto-
%ci$: integracja osób starszych czy zdobywanie
wiedzy. To bardzo dobra oferta dla osób, które

mog#yby by! jeszcze aktywne zawodowo, ale z
ró"nych powodów wy#$czaj$ si& z tej aktywno-
%ci, które maj$ spor$ wiedz&, ciekawo%! %wiata i
du"e potrzeby poznawcze. Uniwersytety pi&k-
nie te" #$cz$ aktywno%! intelektualn$ ze spo-
#eczn$: s#uchacze maj$ wycieczki, wyjazdy, inte-
gruj$ si& tak"e po zaj&ciach. Tkwi w nich ogrom-
ny potencja# samopomocy. UTW to o%rodek,
wokó# którego powstaje cho!by sie! osób, które
informuj$ si& nawzajem o ludziach potrzebuj$-
cych pomocy. Wsparcie otrzymuj$ te" ci, którzy
stracili kogo% bliskiego lub maj$ trudn$ sytuacj&
"yciow$ z innego powodu. Uniwersytety maj$
szans& przyczyni! si& do zmiany wizerunku sta-
ro%ci. Stereotyp bezradnej, ubogiej staruszki
drepcz$cej z reklamówk$ jest tu konfrontowany
z obrazem ludzi niekoniecznie zamo"nych, ale
aktywnych. 

Na tak gwa#towny rozwój UTW w Polsce wp#yw
maj$ z pewno%ci$ wcze%niejsze emerytury – for-
malnie przecie" powojenny wy" demograficzny
nie osi$gn$# wieku emerytalnego. To liczne rocz-
niki, relatywnie ju" nie(le wyedukowane, wi&c ich
potrzeby edukacyjne s$ wi&ksze. Mo"e ma to te"
zwi$zek z przemianami w funkcjonowaniu ro-
dzin. Dzi% osoby starsze rzadziej zajmuj$ si& go-
spodarstwem doros#ych dzieci. Zadzia#a! mog#y
nawet wzory kultury masowej, pokazuj$cej, "e
trzeba zadba! o siebie, o w#asne potrzeby. Coraz
wi&cej starszych ludzi chce przyjemnie sp&dza!
czas, "y! swoim "yciem.

Wspieranie Uniwersytetów
Trzeciego Wieku jest 
publicznym obowi$zkiem

prof. Piotr 
B!"dowski
prezes Polskiego Towarzystwa
Gerontologicznego

Uniwersytety Trzeciego Wieku pe#ni$ wa"n$ rol&
przede wszystkim na p#aszczy(nie edukacyjnej.
Stwarzaj$ starszym osobom mo"liwo%! nadro-
bienia wszelkich braków, jakie powsta#y niegdy%,
zwykle nie z ich winy – bo nie mogli i%! na studia,
nie mogli kontynuowa! nauki, musieli i%! do pra-
cy, zaj$! si& rodzin$ itp. – a nadal maj$ potrzeb&
uczenia si&. Zwykle nie zauwa"amy te", jak zmie-
niaj$ si& postawy osób starszych. Wydaje si& nam,
"e to ludzie, którzy powoli wycofuj$ si& z "ycia, a
tymczasem wi&kszo%! z nich to osoby wci$" ak-
tywne, zainteresowane wiedz$, podnoszeniem
poziomu swoich umiej&tno%ci.

Druga p#aszczyzna, na której nale"y rozpatry-
wa! dzia#alno%! UTW, to p#aszczyzna spo#eczna.
S#uchacze tych uniwersytetów to osoby, które po
zako'czeniu dzia#alno%ci zawodowej zaczynaj$
szuka! innych pól aktywno%ci, mo"liwo%ci rozwi-
jania swoich zainteresowa'. W UTW maj$ t& mo"-
liwo%!, a jednocze%nie regularne kontakty z inny-
mi s#uchaczami przyczyniaj$ si& do tworzenia no-
wych wi&zi spo#ecznych, a tak"e do rekonstrukcji
istniej$cych dotychczas. W%ród s#uchaczy s$ bo-
wiem osoby, których dzieci si& usamodzielni#y,
opu%ci#y dom rodzinny, mo"e nawet wyjecha#y za
granic&; w mi&dzyczasie w rodzinie nast$pi#y ko-
lejne zmiany, czasem kto% z bliskich zmar#. Uni-

wersytety tworz$ now$ sie! wi&zi spo#ecznych i
zwi&kszaj$ w zwi$zku z tym poczucie bezpiecze'-
stwa u tych, którzy aktywnie i regularnie uczestni-
cz$ w zaj&ciach UTW. Je%li wi&c rozwa"ymy te dwa
istotne wymiary ich dzia#alno%ci, to wspieranie
UTW jest wr&cz obowi$zkiem instytucji "ycia pu-
blicznego – samorz$dów, które powinny je finan-
sowa!, i wy"szych uczelni, które powinny s#u"y! im
pomoc$, m.in. w tworzeniu programów, i udost&p-
nia! lokale na zaj&cia. Uniwersytety edukuj$ wi&c i
m#odszych, pokazuj$c im, "e staro%! nie jest tylko
szara, smutna i samotna, ale "e mo"na j$ prze"y-
wa! inaczej, aktywnie i w spe#nieniu.

Wykorzystajmy do%wiadczenie
osób starszych

Jacek 
Jakubowski
grupa TROP, psycholog, spe-
cjalista w dziedzinie wspó!-
pracy mi$dzypokoleniowej

Uniwersytety Trzeciego Wieku wydaj$ si& znako-
mitym pomys#em. Ale równie wa"na jest taka
dzia#alno%!, w której jak najpe#niej wykorzystuje
si& potencja# ludzi starszych. Coraz bardziej po-
pularne jest wi&c tzw. zarz$dzanie wiekiem.
Opracowuje si& plany kultury organizacyjnej, w
której osoby starsze mog$ da! wszystko to, co
maj$ do zaoferowania.

UTW powoduj$, "e ludzie si& ucz$. Trzeba jed-
nak uwa"a!, by nie powsta#a enklawa, w której
spotykaj$ si& tylko starsze osoby i tylko ze sob$
rozmawiaj$. Inny problem to to, i" – zreszt$ tak jak
wiele o%rodków akademickich – dzia#aj$ one
zgodnie ze starym paradygmatem edukacyjnym:
kto% przychodzi i opowiada, a reszta s#ucha i ma
si& nauczy!. Taki model nauczania ju" jest nieak-
tualny, cho! na wielu uczelniach nadal trzyma si&
mocno.S$dz&, "e do uniwersytetów tych musi si&
wreszcie wedrze! nowoczesna, warsztatowa edu-
kacja, otwarta, wykorzystuj$ca w nauczaniu dzia-
#anie. Nast&pnym wyzwaniem spo#ecznym jest
dzi% wykorzystanie potencja#u osób starszych
jeszcze zdrowych, produktywnych, które mog$
nie mie! naj%wie"szej wiedzy, ale maj$ unikalne
do%wiadczenie "yciowe. M#odzi potrzebuj$ part-
nerów, otwartych, ucz$cych si&, szanuj$cych zmia-
ny – wtedy ch#on$ od nich do%wiadczenie, reflek-
sje, osobiste przemy%lenia. Taki dialog da si& osi$-
gn$! i na poziomie elit, i w ma#ym miasteczku, i na
osiedlu. W starzej$cym si& spo#ecze'stwie musi-
my sobie u%wiadomi! now$ sytuacj&, "e ludzi sta-
rych wci$" przybywa. Tymczasem pogl$dy wielu
zajmuj$cych si& problemami ludzi w tym wieku s$
jeszcze z zesz#ej epoki – starszymi trzeba si& za-
opiekowa!. A opiekowanie si& kim% to tworzenie
skansenu, grupyzza#o"enia s#abszej, z problema-
mi. Osób starszych nie mo"na wrzuca! do jednej
kategorii, s$ przecie" w%ród nich nie tylko ludzie
schorowani i zamkni&ci w sobie, ale i wybitni spe-
cjali%ci z ró"nych dziedzin, wybujali intelektuali-
%ci, a wreszcie – profesor Bartoszewski.

Dzi% zreszt$ dialog mi&dzypokoleniowy to nie
tylko wspó#praca starych i m#odych, ale wielu po-
kole', które dzieli czasem 15 – 20 lat. T$ wspó#-
prac$ powinny rz$dzi! partnerskie relacje, wza-
jemna ciekawo%! i szacunek. —not. ab

Polsko-Ameryka%ska 
Fundacja Wolno&ci

Fundacja zosta#a za#o"ona w USA przez Pol-
sko-Ameryka'ski Fundusz Przedsi&biorczo-
%ci, a w roku 2000 otworzy#a Przedstawiciel-
stwo w Polsce i rozpocz&#a dzia#alno%! progra-
mow$. Celem fundacji jest dzia#anie na rzecz
spo#ecze'stwa obywatelskiego, demokracji i
gospodarki rynkowej w Polsce, w tym wyrów-
nywania szans rozwoju indywidualnego i spo-
#ecznego oraz równolegle wspieranie proce-
sów demokratycznych w innych krajach Euro-
py )rodkowo-Wschodniej. Wa"ny element
dzia#alno%ci Fundacji stanowi$ inicjatywy

edukacyjne oraz pobudzaj$ce energi& spo-
#eczn$ i obywatelsk$. 

Wi!cej informacji: www.pafw.pl

Program „Uniwersytety
Trzeciego Wieku”

Program ma na celu wspieranie dzia#a' zwi$-
zanych z edukacj$ i aktywizacj$ spo#eczn$ se-
niorów, zw#aszcza poprzez wsparcie Uniwer-
sytetów Trzeciego Wieku. Od 2005 roku w ra-
mach programu Fundacja Wolno%ci dofinan-
sowa#a m.in. 160 projektów edukacyjnych i
spo#ecznych realizowanych przez UTW. Jed-
nym z zada' programu jest te" wsparcie inte-
gracji %rodowiska polskich UTW i wymiany
dobrych praktyk poprzez organizacj& konfe-
rencji i warsztatów dla przedstawicieli UTW.

Cz&%ci$ programu jest konkurs „Seniorzy w
akcji”. Program prowadzi Towarzystwo Inicja-
tyw Twórczych „&“.

Towarzystwo Inicjatyw
Twórczych „!”

Chcemy tworzy! %wiat, w którym ludzie z pasj$
dzia#aj$ dla siebie i dla innych. Od 2002 roku reali-
zujemy projekty spo#eczno-kulturalne w ca#ej Pol-
sce. W naszych przedsi&wzi&ciach sztuka staje  si&
narz&dziem spo#ecznej zmiany. Przygotowujemy
m#odych ludzi, animatorów kultury, seniorów do
uruchamiania w#asnych projektów. Wydajemy pu-
blikacje, organizujemy pokazy filmowe i wystawy.
Zabieramyg#os w sprawach dotycz$cych animacji
irozwoju kultury w Polsce.  —a.u.

Wi!cej informacji: www.e.org.pl

Abp Kazimierz Nycz,
metropolita archidiecezji warszawskiej

Kto to jest senior? Zale"y, z jakiego punktu widzenia
na to spojrzymy. A spojrzenie Ko%cio#a jest prekur-
sorskie. Bo nie do%!, "e dla papie"a w ogóle nie ma
wieku emerytalnego, to dla biskupa jest to 75 lat, dla
proboszcza te" 75, czasami 70 lat. Wi&c Ko%ció#, i to
jest bardzo pozytywne, docenia wiek dojrza#y.

Azsam$ definicj$ seniora trzeba by! ostro"nym.
Bo i czas "ycia si& wyd#u"y# i aktywno%! cz#owieka te"
jest wi&ksza. Zreszt$ w#a%nie w tym jest uzasadnienie
powstania Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Ludzie,
którzy ko'cz$ prac& zawodow$ lub nieco j$ ograni-
czaj$, próbuj$ szuka! innych zaj&!. Cz&sto rozwijaj$
typ aktywno%ci, na który nie mieli czasu, pracuj$c za-
wodowo. Chc$ si& kszta#ci!, chc$ by! potrzebni. Tu
warto przypomnie! o zmianie modelu rodziny, jaka
zasz#a w ci$gu ostatnich no mo"e ju" kilkudziesi&ciu
latach. Znikn&#a rodzina wielopokoleniowa. A ona
by#a nie tylko miejscem przekazywania tradycji, ale
te" miejscem, gdzie cz#owiek z tak zwanego pokole-
nia schodz$cego znajdowa# zaj&cie, czu# si& potrzeb-
ny. Teraz cz&%ciej prze"ywa syndrom opuszczonego
gniazda. I aby nie by! samotnym, zapisuje si& np. na
uniwersytet. Ale nie tylko. Bo przecie" taka uczelnia
nie wyczerpuje pola aktywno%ci seniorów. Z do-
%wiadczenia w pracy duszpasterskiej wiem, "e osoby
50-, 60-letnie i starsze zasilaj$ np. ró"ne grupy chary-
tatywne dzia#aj$ce przy parafiach. Cz&sto do pomo-
cy innym wykorzystuj$ swoje do%wiadczenia zawo-
dowe, czy to b&dzie lekarz, czy mechanik, czy %lusarz.
No i jest jeszcze sprawa babci czy dziadka. Bo ostat-
nio babcie znów s$ w cenie, gdy rodzice ci$gle pracu-
j$. I w tej roli seniorzy doskonale si& sprawdzaj$, i za-
zwyczaj dobrze czuj$. A ka"da aktywno%! seniorów:
fizyczna, intelektualna, ich kreatywno%! s$ wa"ne
tak"e dla nich samych. Obserwacja i do%wiadczenie
pokazuj$, "e takie osoby lepiej znosz$ niedogodno-
%ci jesieni "ycia, a i owe niedogodno%ci rzadziej ich
dotykaj$. Bo cz#owiek stworzony jest do aktywno%ci.
Niektórzy mówi$, "e staro%! si& Panu Bogu nie uda-
#a. Nie mo"na chyba w tej kategorii postrzega! bo"e-
go planu dla %wiata. +ycie jest bytowaniem, które za-
wsze d$"y do %mierci. I je%li cz#owiek zaakceptuje ta-
ki plan %wiata, mo"e prze"y! jesie' "ycia szcz&%liwie,
owocnie i nawet w pe#ni si#. —not. mg

prof. Katarzyna Cha#asi%ska-Macukow,
rektor Uniwersytetu Warszawskiego

Dzi&ki osi$gni&ciom cywilizacyjnym ro%nie %rednia
d#ugo%! "ycia. Kiedy% wynosi#a 50 – 60 lat, dzisiaj
80, a w przysz#o%ci b&dzie wynosi! 90. Zmienia si&
te" jako%! i sposób "ycia osób starszych. Kiedy%
osoby, które sta#y si& nieaktywne zawodowo, zaj-
mowa#y si& przede wszystkim wnukami. Dzi% pro-
wadz$ znacznie bardziej urozmaicony tryb "ycia.
Ich dzieci wyfrun&#y ju" z domu, maj$ mniej obo-
wi$zków, a jednocze%nie pozosta#o im du"o ener-
gii. Emerytura to dla niektórych np. czas wyjaz-
dów zagranicznych, na które kiedy% nie mieli cza-
su albo pieni&dzy. Coraz cz&%ciej widzi si& wy-
cieczki sk#adaj$ce si& g#ównie ze starszych osób.

Turystykato niejedynyrodzaj aktywno%ci senio-
rów. Coraz popularniejsze staje si& te" ucz&szcza-
nie na zaj&cia Uniwersytetu Trzeciego Wieku czy
jak w przypadku naszej uczelni – Uniwersytetu
Otwartego.Takaforma aktywno%ci ma bardzo wie-
le zalet. Nie tylko umo"liwia  zdobywanie wiedzy i
nowych umiej&tno%ci, ale tak"e rozwija towarzy-
sko. Pod tym wzgl&dem szczególnie cenne s$ w#a-
%nie zaj&cia Uniwersytetu Otwartego UW. Przyj-
mujemy na nie osoby w bardzo ró"nym wieku.
Nierzadko zdarza si&, "e w jednej grupie siedz$
obok siebie s#uchacze, którzy maj$ lat 20, i ci, któ-
rzy maj$ 80. Dzi&ki temu starsze osoby nie maj$
poczucia wykluczenia, zepchni&cia na margines
"ycia spo#ecznego. Podczas zaj&! UO UW senio-
rzy, cz&sto po raz pierwszy, maj$ styczno%! z kom-
puterem i Internetem. I nagle si& okazuje, "e ich
cyberwykluczenie jest pozorne. Nie urodzili si&
wprawdzie – jak ich wnuki – w czasach, gdy u"ywa-
nie komputera sta#o si& codzienno%ci$, je%li jednak
nie maj$ awersji do nowinek technicznych, s$ w
stanie doskonale opanowa! obs#ug& komputera.

Czy zach&ca! seniorów do aktywno%ci? Zdecy-
dowanie tak. Bo ona poprawia jako%! "ycia i czyni
je pi&kniejszym. —not. mg

>OPINIE dla „rzeczpospolitej”

Ko$ció# docenia 
wiek dojrza#y

Aktywno$! poprawia 
jako$! "ycia

Dodatek zosta# przygotowany we wspó#pracy z Polsko-Ameryka%sk" Fundacj" Wolno$ci i Towarzystwem Inicjatyw Twórczych „&”
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