
UNIWERSYTETY
trzeciego wieku NR 2/2016

(12)

temat numeru: FORUM III WIEKU 2016, NOWY SĄCZ – KRYNICA-ZDRÓJ

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW
MINISTERSTWA RODZINY, PRACY I POLITYKI 
SPOŁECZNEJ W RAMACH RZĄDOWEGO 
PROGRAMU NA RZECZ AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ 
OSÓB STARSZYCH NA LATA 2014-2020



KARTA UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU
AIUTA – MIĘDZYNARODOWE STOWARZYSZENIA UTW

Krynica-Zdrój, 8 września 2016 r.



Realizacja: 
Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń 

Uniwersytetów Trzeciego Wieku
33-300 Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 18, 

tel./fax: 18 443 57 08, tel. kom: 696 95 20 16, 
e-mail: federacjautw@interia.eu, www.federacjautw.pl

Redaktor Naczelny: Wiesława Borczyk
Redakcja: Daniel Jachimowicz, Wojciech Nalepa, Paulina Podwika

Współpraca: Jadwiga Banach, Karina Jachimowicz,  
Wojciech Molendowicz, Ewa Piłat, Zdzisława Zacłona 

Korekta: Katarzyna Borczyk, Skład: Ewa Mrózek
Zdjęcia: Marian Frużyński, Antoni Łopuch,  

Władysław Szwenik, Piotr Droździk, archiwum Federacji UTW
Druk: Drukarnia Nowodruk, Nowy Sącz

Wiesława Borczyk 
Redaktor Naczelny

Spis treści

Uroczyste otwarcie  
Forum Trzeciego  
Wieku ............................. 2

Debata „Polityka  
senioralna  
wyzwaniem dla Europy. 
Szanse i bariery  
starzejącego się  
społeczeństwa” ................ 4

Sesja Plenarna  
Forum III Wieku ............13

Edukacja, głupcze! .........18

Pogadajmy o seniorach,  
czyli dlaczego warto  
rozmawiać .....................20

Szanowni Państwo!
Forum III Wieku, międzynarodowa konferencja na XXVI 
Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju, było w dniach od 
7 do 10 września br. miejscem, gdzie zmiany demograficzne 
i starzenie się społeczeństwa postrzegano nie jako zagroże-
nie, ale jako szansę na rozwój społeczny i ekonomiczny, dla 
wielu osób, instytucji, organizacji pozarządowych i pod-
miotów biznesowych, w takich obszarach jak np. ochrona 
zdrowia, zdrowy styl życia, opieka społeczna, ekonomia i fi-
nanse, edukacja, kultura, turystyka, sport, rekreacja, trans-
port, mieszkalnictwo, inwestycje w infrastrukturę i nowe 
technologie. 
W Nowym Sączu i Krynicy-Zdroju przebywało 200 liderów 
Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz innych organizacji 
seniorskich, z kraju i zagranicy, aby dyskutować o polityce 
senioralnej i „ srebrnej gospodarce”. Uczestnikami Forum 
byli w tym roku także przedstawiciele polonijnych Uniwer-
sytetów Trzeciego Wieku i organizacji seniorskich ze Lwo-
wa, Grodna, Wilna, Kiejdan, Wiednia i Zaporoża.
Znaczenie edukacji, uczenia się przez całe życie i roli Uni-
wersytetów Trzeciego Wieku podkreślali w swoich wystą-
pieniach w czasie debat, paneli i warsztatów zarówno goście 
jak i eksperci. „To fantastyczny fenomen społeczny trwający 
w Polsce od wielu lat”, mówił o Uniwersytetach Trzeciego 
Wieku, otwierając obrady Forum, wicepremier, minister 
nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin, dziękując za 
aktywność liderom i słuchaczom – studentom UTW. 
Prof. Francois Vellas, Prezydent AIUTA, Międzynarodowego 
Stowarzyszenia Uniwersytetów Trzeciego Wieku, z Tuluzy, 
gość specjalny Forum III Wieku, informował, że na całym 
świecie prężnie rozwija się ruch uniwersytetów trzeciego 
wieku, a Polska jest jednym z wiodących krajów pod tym 
względem. UTW działają na 5 kontynentach: w Europie, 
Ameryce Północnej, Ameryce Południowej, w Afryce, a tak-
że w Azji. 
Potrzeba „srebrnej gospodarki”, jak mówił w panelu Hono-
rowy Prezydent Europejskiej Unii Seniorów Leif Hallberg, 
wyrasta z idei społeczeństwa przyjaznego seniorom, spo-
łeczeństwa „dla każdego”, społeczeństwa optującego za 
godnością jednostki i równością obywateli. Posłanka do 
Parlamentu Europejskiego, Róża Thun, zachęcała, aby se-
niorzy „wstali z kanapy” i rozmawiali częściej z wnukami. 
Ta srebrna siła którą jesteśmy, w dzisiejszych czasach to 
jest coś dobrego, to są ludzie którzy nie zrobią gwałtowne-
go skoku, błędu, ryzykownych poczynań, nieprzemyślanych 
decyzji, przynajmniej tak powinno być- mówiła do uczest-
ników Forum.
Polecamy Państwu, w tym numerze, relacje z przebiegu 
Forum III Wieku. Dalszy ciąg opisu wydarzeń zamieścimy 
w następnym, grudniowym wydaniu Biuletynu UTW. 
Zapraszamy do lektury!
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Uroczyste otwarcie  
Forum Trzeciego Wieku

Opracowanie: Jadwiga Banach

Nauka powinna służyć każdemu z nas, nauka powinna służyć społeczeństwu.

Uniwersytety Trzeciego Wieku to fantastyczny fenomen społeczny, trwa-
jący w Polsce od wielu lat. Nauka powinna służyć każdemu z nas, nauka 
powinna służyć społeczeństwu. Chcemy, żeby naukowcy wyszli z murów 
uczelni – mówił Jarosław Gowin, wicepremier, minister nauki i szkolni-
ctwa wyższego, podczas otwarcia Forum III Wieku 2016 .

Z roku na rok rośnie znaczenie i siła ruchu senioralnego. 
Można było mieć takie odczucie podczas uroczystości ot-
warcia ósmej edycji Forum Trzeciego Wieku, która mia-
ła miejsce 7 września br. w sali widowiskowej MOK-u, 
w Nowym Sączu. Organizatorami Forum są organiza-
cje pozarządowe: Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet 
Trzeciego Wieku, Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń 
Uniwersytetów Trzeciego Wieku i Fundacja Europejski 
Instytut Rozwoju Obywatelskiego. W wypełnionej po 
brzegi sali znaleźli się reprezentanci UTW z kraju oraz 
polskich UTW z zagranicy: Litwy, Białorusi, Ukrainy 
i Austrii, a także wielu innych organizacji senioralnych. 
Z zagranicy przyjechali specjalni goście: Prezydent Mię-
dzynarodowej Federacji Uniwersytetów Trzeciego Wie-
ku (AIUTA) z Francji oraz Leif Hallberg, Honorowy Pre-
zydent Europejskiej Unii Seniorów ze Szwecji. 
Gości, przedstawicieli rządu, parlamentu, samorządu 
terytorialnego, instytucji i organizacji pozarządowych 
działających na rzecz seniorów, uczelni wyższych, me-
diów i podmiotów gospodarczych przedstawiła i powi-
tała, w imieniu organizatorów Forum III Wieku, prezes 
Sądeckiego UTW i Ogólnopolskiej Federacji Stowarzy-
szeń UTW, Wiesława Borczyk.
Oficjalnie obrady Forum III Wieku otworzyli: Jarosław 
Gowin, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego oraz Marszalek Województwa 
Małopolskiego, Jacek Krupa.
Uniwersytety Trzeciego Wieku to fantastyczny fenomen 
społeczny, trwający w Polsce od wielu lat – mówił Jaro-

sław Gowin, dziękując za aktywność edukacyjną i spo-
łeczną liderom oraz słuchaczom UTW. Poinformował 
o nowej strategii dla nauki i szkolnictwa wyższego, obej-
mującej szereg przedsięwzięć i programów, mających 
zwiększyć społeczną odpowiedzialność uczelni oraz 
instytucji naukowych. Nauka powinna służyć każdemu 
z nas, nauka powinna służyć społeczeństwu. Chcemy, żeby 
naukowcy wyszli z murów uczelni – zapowiedział mini-
ster. W Strategii, w dziale „Nauka dla Ciebie” jeden z pro-
gramów dotyczy wsparcia dla Uniwersytetów Trzeciego 
Wieku. Pilotażowa edycja programu ruszy w paździer-
niku, a jej budżet wyniesie 4 mln zł. Uczestnicy Forum 
przyjęli tę wiadomość z wielkim zadowoleniem. 
Marszałek Jacek Krupa mówił, m.in. W Małopolsce prob-
lemy demograficzne, a zwłaszcza te związane z wiekiem, 
są przedmiotem debat i decyzji, prowadzących do po-
wstawania bardzo konkretnych programów. Celem tych 
programów jest to, by tak zwana „srebrna gospodarka” 
stała się szansą dla Małopolski. Każdy człowiek po okre-
sie pracy zawodowej powinien mieć szansę na ak-
tywność, dlatego też trzeba podejmować działania 
zapewniające dobre zaopatrzenie seniorów od stro-
ny zdrowotnej i socjalnej, ale również umożliwiające 
uczestnictwo w kulturze czy wolontariacie.
(…) Przystępujemy do opracowania programu teleopieki, 
czyli projektu którego zadaniem jest szczególna forma 
troski o osoby starsze. Poprzez odpowiednie narzędzia te-
lekomunikacyjne chcemy zapewnić im przede wszystkim 
poczucie codziennego bezpieczeństwa. Ten program ma 
również służyć wsparciem w rozwiązywaniu problemów 
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Jarosław Gowin, wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego, podczas otwarcia Forum III Wieku 2016, fot. Marian Frużyński

socjalnych, a także umożliwić „włączanie społecznie” i ak-
tywizację seniorów. 
Władysław Kosiniak-Kamysz, poseł na Sejm, były mi-
nister pracy i polityki społecznej, którego zasługi dla 
polityki senioralnej w naszym kraju są ogromne, został 
niezwykle ciepło przywitany przez uczestników Forum. 
W swoim wystąpieniu nawiązał do współpracy z UTW 
i organizacjami seniorskimi przy tworzeniu założeń dłu-
gofalowej polityki senioralnej w naszym kraju, na lata 
2014-2020 i rządowego programu ASOS.
(…) mówiliśmy wspólnie, że polityka senioralna to jest re-
lacja dwukierunkowa, od młodszych do tych w dostojnym 
wieku i na odwrót. Nie ma szans na solidarność między-
pokoleniową jednokierunkową. Ja wiem, że od was więcej 
otrzymałem niż mogłem dać i za to jeszcze raz serdecznie 
dziękuję wszystkim tym z którymi się przez te ostatnie 
lata spotkałem i będę się spotykał. Wiem, że na tej sali są 
entuzjaści i cieszę się, że jest pani minister Bojanowska, bo 
wiem, że ma dobre serce, ale też są potrzebne konkretne 
działania. To nie mogą być tylko deklaracje. (…) wyzwa-
nia trzeba sobie tutaj nakreślać, bo Nowy Sącz i Forum 
III Wieku to jest oaza dla seniorów i polityków spo-
łecznych i tych wszystkich, którzy zajmują się polity-

ką senioralną. A czemu oaza? Bo po pierwsze nabiera 
się tutaj sił i nabiera się dobrej energii. A od was ta 
energia płynęła zawsze takim mocnym strumieniem 
i żaden Red Bull tego nie zastąpi. Dajecie taką siłę, że 
ona wystarcza później na ten cały rok. Czyli oaza daje 
schronienie i daje siłę i daje taką dobrą energię. Ale 
oaza to też jest takie miejsce gdzie się siada i planuje 
dalszą podróż. I trzeba sobie wyznaczyć te kamienie 
milowe i cele do których dążymy.
 Szanowni Państwo, Pani Prezes, dostojni goście Polska 
jest krajem, który musi być przyjazny dla seniorów, który 
musi dać im godne miejsce. Nie da się tego zrobić planu-
jąc to tylko i wyłącznie w gabinetach politycznych. Moż-
na to zrobić tylko w życzliwym, starannym, regularnym 
kontakcie ze środowiskiem seniorskim. I za to, że jesteście 
aktywni, że wam się chce i potraficie zmieniać Polskę na 
lepsze, bardzo serdecznie dziękuję.
Zebranych witali serdecznie także gospodarze: Prezy-
dent Miasta Nowego Sącza, Ryszard Nowak i Starosta 
Powiatu Nowosądeckiego Marek Pławiak. Informowali 
o inicjatywach i działaniach na rzecz seniorów, zapra-
szając do odwiedzania Ziemi Sądeckiej, przyjaznej dla 
osób w każdym wieku.
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Debata POLITYKA SENIORALNA  
WYZWANIEM DLA EUROPY.  
SZANSE I BARIERY STARZEJĄCEGO  
SIĘ SPOŁECZEŃSTWA

Opracowano na podstawie transkrypcji: Wiesława Borczyk i Karina Jachimowicz

Forum III Wieku, Nowy Sącz, Miejski Ośrodek Kultury, 7 września 2016 r.

Tezy Debaty: 
Jak wygląda demograficzny portret Europy na początku 
XXI wieku? informacje o Europejskim Indeksie Aktyw-
nego Starzenia się; zdrowie i aktywność w kształtowa-
niu jakości życia seniorów; systemowe rozwiązania pro-
filaktyczne dla seniorów; nowe technologie w ochronie 
zdrowia osób starszych; rządowe i samorządowe pro-
gramy wsparcia osób starszych oraz ich rodzin, w kra-
jach europejskich; jaki wpływ ma edukacja na życie 
seniorów? kierunki rozwoju Uniwersytetów Trzeciego 
Wieku, wzbogacanie oferty edukacyjnej dla seniorów; 
partycypacja seniorów-obywateli w tworzeniu i realiza-
cji lokalnej polityki senioralnej. 

Moderator Debaty: 
dr hab. Jolanta Perek-Białas, Uniwersytet Jagielloński, 
Szkoła Główna Handlowa, Członek Małopolskiej Rady 
ds. Polityki Senioralnej, ekspert w zakresie ekonomii 
i polityki senioralnej.

Fakt, że rodzi się mniej dzieci oraz, że żyjemy dłużej 
powoduje, że społeczeństwa się starzeją, a szczegól-
nie europejskie. Według Komisji Europejskiej, odsetek 
osób w wieku 65 lat i więcej przekroczy 1/3 populacji 
europejskiej do 2030 roku, podczas gdy populacja osób 
pracujących zmniejszy się o 15% (dane Komisji Euro-
pejskiej). Rosnąca grupa osób starszych nadal przez 
wielu jest postrzegana jako obciążenie dla gospodarki 
europejskiej i jej konkurencyjności, szczególnie gdy roz-
mawia się o stabilności systemów opieki zdrowotnej. 
Od wielu lat, w Europie, ale też w Polsce (szczególnie po 
2012 roku) wprowadza się różnego rodzaju programy, 
inicjatywy, które mają promować lepsze wykorzystanie 
potencjału starszych osób, ale nie tylko na rynku pracy, 

ale też w pracy społecznej, np. w wolontariacie. Także 
wspierane są działania związane z edukacją starszych 
pokoleń, w tym m.in. w zakresie ich kompetencji cyfro-
wych. Celem tych wszystkich programów, inicjatyw jest 
stwarzanie warunków do zdrowego, bezpiecznego i nie-
zależnego życia jak najdłużej, w swoim miejscu zamiesz-
kania, a jeśli jest taka potrzeba, także do zapewnienia 
należytej opieki. Jednak kluczowe w czasie takich debat 
jak ta na Forum w Nowym Sączu, jest ustalenie co jest 
szansą a co barierą w zapewnieniu dobrej i godnej sta-
rości, która jest ważnym elementem dyskusji o polityce 
senioralnej. 
Na podstawie globalnego wskaźnika oceny jakości ży-
cia seniorów, w którym uwzględnia się bezpieczeństwo 
socjalne (materialne), zdrowie, edukację, zatrudnienie, 
sprzyjające warunki życia w pierwszej edycji (2013) 
w prezentacji tego wskaźnika Polska zajęła 62. miejsce, 
głównie w wyniku niskiej oceny samopoczucia seniorów 
i małej aktywności zawodowej osób starszych. W dru-
giej edycji (2014) Polska znalazła się na 32. miejscu, dla-
tego że zmieniła się wartość wskaźnika wykorzystywa-
nego do oceny samopoczucia starszych osób oraz przez 
większą aktywność zawodową osób w wieku 55-64 lat 
(nastąpił wzrost wskaźnika zatrudnienia w tej grupie).
Wskaźnik aktywnego starzenia się dla krajów euro-
pejskich, nazywany też indeksem aktywnego starze-
nia się (Zaidi i in. 2013; UNECE/European Commission 
2015 [http://www1.unece.org/stat...]), pokazuje, w ja-
kim stopniu wykorzystywany jest potencjał osób 
starszych w pracy zarobkowej i niezarobkowej. 
Uwzględnia się w nim aktywność społeczną, w tym 
wolontariat osób starszych, a także ocenia się, w jakim 
stopniu osoby mogą funkcjonować niezależnie, bez-
piecznie i zgodnie ze zdrowym stylem życia. 
Dodatkowo monitorowane są uwarunkowania realizacji 
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polityki aktywnego starzenia się. Niestety w pierwszej 
edycji prezentacji wskaźnika, tj. w 2012 r., Polska za-
jęła ostatnie miejsce w Europie, a w ostatniej edycji 
udało się przesunąć o jedno miejsce w górę, gdyż na 
ostatnim miejscu znalazła się Grecja. Wiemy, że na-
stąpiła zmiana w obszarze aktywności zawodowej, dzię-
ki reformom w polityce rynku pracy (m.in. ograniczenie 
możliwości przechodzenia na wcześniejszą emeryturę). 
Obszar aktywności społecznej (zarówno w zakresie wo-
lontariatu, opieki, jak i partycypacji obywatelskiej) nie 
wykazał zmian, co w 2012 r. było też powodem urucho-
mienia Rządowego Programu na rzecz Aktywności Spo-
łecznej Osób Starszych. Sytuacja materialna osób star-
szych wydaje się nie zmieniać od 2008 r. (nawet uległa 
poprawie, jeśli patrzeć nie tylko na sytuację dochodową 
osób starszych, ale również na deprywację materialną, 
której od edycji 2008 w kolejnych latach doświadczało 
mniej osób starszych w Polsce). Natomiast nadal wiele 
osób starszych nie uczestniczy w żadnej formie eduka-

cji, gdyż tutaj mamy dla Polski bardzo niskie i nie zmie-
niające się w analizowanych okresach wartości tego 
wskaźnika. 
Dodatkowo prace UNECE i Komisji Europejskiej, które 
były prowadzone pod kierunkiem prof. Asghara Zaidie-
go, stały się inspiracją do przygotowania indeksu dla 
województw w Polsce (Perek-Białas, Mysińska 2013; 
Perek-Białas, Zwierzchowski 2014). Dwie edycje po-
zwalają zobaczyć jak niektóre województwa w Polsce 
lepiej sobie radzą z wykorzystaniem potencjału osób 
starszych i ich aktywnością (np. mazowieckie, lubel-
skie, podkarpackie, pomorskie), i takie, dla których na 
pewno jest wiele barier powodujących, że nie udaje się 
odpowiednio wykorzystać jeszcze wszystkich szans ja-
kie niesie starzenie się ludności dla polityk regionalnym 
i lokalnych. O tych szansach jak i barierach będziemy 
debatować szukając rozwiązań, pomysłów, które w efek-
cie będą sprzyjały dobrej jakości życia obecnych i przy-
szłych seniorów. 

Uczestnicy debaty, fot. Antoni Łopuch 

Uczestnicy debaty, fot. Marian Frużyński
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Wypowiedzi panelistów:

Pani Prezes, Pani Przewodnicząca, drodzy paneliści, ale 
przede wszystkim drodzy uczestnicy Forum III Wieku. 
Reprezentuję Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej, to właśnie zacznę od tego, jak my definiu-
jemy politykę społeczną wobec osób starszych. Co ona 
ma uwzględniać? A mianowicie, polityka społeczna wo-
bec osób starszych to uwzględnienie różnorodnych po-
trzeb osób starszych, co podkreślał wcześniej pan mi-
nister Władysław Kosiniak-Kamysz, przy uwzględnieniu 
różnorodności każdego z nas. Każdy z nas ma inny styl 
życia, inny status materialny, zdrowie, wykształcenie, 
w związku z tym są różnego rodzaju potrzeby osób star-
szych. Dlatego ta polityka musi tą całą różnorodność 
uwzględniać i być w związku z tym zróżnicowana. Po 
drugie, to już dzisiaj było bardzo mocno powiedziane: 
uwzględniać należy aspekt relacji międzypokolenio-
wych, aspekt więzi międzypokoleniowej, bo tylko soli-
darne relacje kształtują prawidłowo społeczeństwo. I po 
trzecie, ta polityka musi zapobiegać wykluczeniu osób 
starszych. Osoby starsze muszą być w centrum, a nie 
na marginesie działań społecznych, publicznych, 
ekonomicznych. Muszą być jądrem tej całej polity-
ki społecznej. Jesteśmy w trakcie dyskusji też nad 
definicją polityki społecznej wobec osób starszych 
i zapraszam Państwa do zgłaszania propozycji, co do 
rozumienia tej polityki. Na przyszły rok zaplanowano 
rewizję założeń polityki długofalowej senioralnej, dlate-
go w ramach tych prac, już dzisiaj zaczynamy.
(…) w resorcie, kontynuujemy te działania, które zostały 
wcześniej podjęte. Jest Rada Polityki Senioralnej powo-
łana przy Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki Społecz-
nej. Reprezentuje różne podmioty, organizacje, stowa-
rzyszenia, ekspertów. Staraliśmy się, żeby to była rada 
w której są osoby z całej Polski, żeby reprezentowała 
każde środowisko. W ramach Rady powołany został 
zespół do zmiany, modyfikacji założeń polityki długo-
falowej. Ta rzeczywistość, w której żyjemy, jest bardzo 
zmienna i wciąż trzeba ją dostosowywać. Przewodni-
czącym zespołu jest jeden z członków rady (…) W jakim 
kierunku zespół prowadzi działania? Ta dyskusja, która 
pojawiła się (w czasie otwarcia Forum III Wieku) od wy-
stąpienia pana Jarosława Gowina odnośnie cezury wie-

kowej, a potem kontynuowana przez pana marszałka 
Jacka Krupę i pana ministra W. Kosiniaka-Kamysza jest 
bardzo dobrym odzwierciedleniem tego. Każdy z nas ze 
starością wiąże różne definicje, różne są periodyzacje 
starości, czy nazwy ekonomiczne, prawne, chronolo-
giczne. Nie mniej jednak zaczęliśmy od tego, że nie może 
być tak, aby osoba w wieku 55, 61, 58 lat, myślała „już 
jestem stary, stara”. Nasze społeczeństwo żyje coraz dłu-
żej, więc musimy przesuwać te granice. Dlatego chcemy 
mówić o starości powyżej 70-tego roku życia, a wcześ-
niej przez całe życie do tej starości się przygotowywać. 
Starzejemy się wszyscy i przybywa nam lat. To bardzo 
ważny aspekt w świadomości, w postrzeganiu starości 
i to jest rola nas wszystkich. 
Inną kwestią są różne obszary aktywności, w których 
będą realizowały się osoby starsze. Nie chcę mówić 
o szczegółach, one niebawem, w październiku, będą za-
prezentowane. Natomiast chcę podkreślić, że będą mia-
ły miejsce działania dla osób niesamodzielnych. Osoby 
starsze są bardzo zróżnicowane i wszystkie badania po-
kazują, że wraz z wiekiem, szczególnie powyżej 70-75 
roku życia wzrasta stopień niesamodzielności. Dlatego 
też te zadania, te wyzwania dla różnych resortów w na-
szym rządzie będą w sposób szczególny uwzględnione.
To tyle, co do rewizji założeń polityki wobec starszych. 
Natomiast, to jeszcze nie wszystko. Kontynuujemy dzia-
łania troszeczkę je modyfikując, a mianowicie doskona-
le Państwo wiecie, Rządowy program ASOS. Zmienili-
śmy nieco układ priorytetów, chcemy większy nacisk 
kłaść na realizację usług świadczonych na najniższym 
szczeblu w gminie, usług świadczonych przez pokole-
nia młodsze, przez grupy sąsiedzkie. Wraz ze starze-
jącym się społeczeństwem ten rozwój usług, szeroko 
rozumianych, jest niezbędny i musimy różnego rodzaju 
organizacje też do tego przygotowywać, uczyć pewnych 
nawyków. Mam nadzieję, że konkurs ASOS na przy-
szły rok będzie ogłoszony jeszcze w tym roku, jeszcze 
w październiku, tak aby organizacje pozarządowe od 
stycznia 2017 r. wiedziały, czy otrzymały dofinanso-
wanie, czy nie. Jest jeszcze program Senior WIGOR. On 
uległ pewnej modyfikacji, po to by lepiej odpowiadać 
na potrzeby samorządów, ale i na Państwa potrzeby. 
A mianowicie, trochę obniżamy wymagania, standar-
dy stawiane domom dziennego pobytu, po to by były 
bardziej przystępne. Także mniej wymagań, za te same 
środki. I wprowadzamy do nich jeszcze jedną zmianę: 
klub seniora czyli rozszerzamy ofertę. Program ten już 
za kilka dni będzie oddany pod obrady Rady Ministrów. 
Panie ministrze (zwraca się do p. min. W. Kosiniaka-
-Kamysza),co możemy to kontynuujemy, a jak widać 
większość kontynuujemy, choć może za cicho to robimy. 
Niemniej jednak, żeby nie było zbyt cicho, to chciałam 

minister  
dr Elżbieta Bojanowska,  
Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Rodziny, Pracy  
i Polityki Społecznej
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Państwa serdecznie zaprosić na jedno z najbliższych 
wydarzeń 28 września br., na piknik dla uczestników 
domów dziennego pobytu Senior WIGOR, w Białobrze-
gach, nad Zalewem Zegrzyńskim. Będzie okazja żeby-
śmy wymienili się doświadczeniami, spostrzeżeniami, 
ale też spotkali się z ciekawymi osobami. 
Kolejne wydarzenie, to konferencja w Sejmie odnośnie 
„dobrych praktyk”, realizowanych zarówno przez sa-
morządy jak i organizacje pozarządowe. Kiedy ogłosi-
liśmy nabór „dobrych praktyk” miałam takie mieszane 
uczucia, czy ktoś się zgłosi. Zgłosiło się bardzo wiele 

podmiotów. Teraz zastanawiamy się kogo wybrać, kto 
ma się zaprezentować. Będziemy chcieli opublikować 
ich działania i na konferencji również je zaprezentować. 
To będzie 18 lub 19 października br. Zapraszam Pań-
stwa serdecznie; na stronach internetowych minister-
stwa będą tez informacje. Chcę też zachęcić Państwa do 
tworzenia gminnych rad seniorów, bo to one stanowią 
ważny element lokalnej polityki społeczna wobec osób 
starszych. Bardzo serdecznie dziękuję osobom zaanga-
żowanym w działalność gminnych rad seniorów. Proszę 
wszystkich o taką aktywność.

minister  
Wojciech Kaczmarczyk, 
Pełnomocnik Rządu  
ds. Społeczeństwa  
Obywatelskiego  
i Równego Traktowania

O dwóch rzeczach chciałem powiedzieć. Jedna rzecz 
o tym, co już się dzieje, co już się wydarzyło i co ma sens, 
co jest dobre i warto kontynuować. To wymiar partycy-
pacji obywatelskiej środowisk seniorskich. Narzędzie, 
które zostało stworzone do tego celu, rady seniorów, 
już działa, choć w znakomitej większości gmin jeszcze 
nie powstały takie rady. To wynika z różnych przyczyn. 
Często są to opory samorządów przed podzieleniem się 
odpowiedzialnością, uczestnictwem, podejmowaniem 
decyzji z innymi środowiskami. Moim zadaniem, także 
zadaniem rządu, jest to, ażeby ten wymiar partycypacji, 
uczestnictwa w podejmowaniu decyzji był jak najszer-
szy. Zachęcamy w rozmowach, na spotkaniach, konfe-
rencjach, także środowiska senioralne, aby podejmowa-
ły rozmaite inicjatywy. Rady seniorów trzeba tworzyć 
w tych miejscach, gdzie one jeszcze nie funkcjonują. 
Już działają tam gdzie przekonaliście Państwo samo-
rządowców do tego, że to dobry pomysł. Warto dzielić 
się doświadczeniami z innymi organizacjami i z innymi 
samorządowcami, którzy jeszcze nie są do tego przeko-
nani. Zapraszam Państwa do Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów, po to by się dzielić doświadczeniami i zwięk-
szać wymiar obywatelskiej partycypacji. Bardzo jest to 
dla nas ważne. Myślimy tez o upowszechnianiu młodzie-
żowych rad gmin. Pojawił się też pomysł tworzenia rad 
rodzin. To jest wymiar myślenia o aktywnym uczestni-
ctwie w procesie podejmowania decyzji na poziomie lo-
kalnym, dzielenia się odpowiedzialnością i poszerzenia 
odpowiedzialności także za rodziny. 
Druga rzecz, to program rozwoju wolontariatu, któ-
ry nazwaliśmy Polskim Korpusem Solidarności. Jeśli 

popatrzeć na dane np. GUS, to w Polsce mniej więcej 11% 
osób w każdym wieku angażuje się w działanie wolon-
tariatu. Najwięcej jest wolontariuszy w wieku 15-17 lat. 
Być może wynika to z tego, że działalność wolontariacka 
jest wymagana w programach szkolnych. Natomiast, pa-
radoksalnie, jedną z najmniej licznych grup wiekowych 
są osoby w wieku 65+. Pewnie jest wytłumaczenie, 
dlaczego osoby w tym wieku mniej się angażują w wo-
lontariat, bo angażują się w działalność na rzecz swojej 
lokalnej społeczności, jak też działają formach niezor-
ganizowanych i pomagają np. w wychowywaniu dzieci, 
niekoniecznie w swojej rodzinie, ale np. w sąsiedztwie. 
Zależy nam bardzo na tym, aby dążyć do takiego mode-
lu jaki jest obecny w innych krajach europejskich m.in. 
Wielkiej Brytanii, Holandii, Niemczech, gdzie znaczą-
co wzrasta liczba wolontariuszy, w sytuacji, w której 
uwalniają się od tych codziennych obowiązków zawo-
dowych. Są to ludzie w dalszym ciągu aktywni, mają 
ogromne doświadczenia zawodowe, są to osoby wielu 
różnych profesji, które mogą być użyteczne w swojej 
społeczności. Jak to robić? Różnymi metodami. Pomysł 
Polskiego Korpusu Solidarności to szczególny pomysł. 
Przyglądając się polskiemu wolontariatowi dostrzega-
my, że jedną z najsłabszych gałęzi tego wolontariatu są 
działania stałe. Czyli te, w których wolontariusz zobo-
wiązuje się i poświęca swoje zaangażowanie, swój czas, 
energię, zdolności, doświadczenie na jakiś cel w sposób 
stały, systematyczny. Taki wolontariat stały w Polsce jest 
jeszcze w dalszym ciągu rzadkością. W przeciwieństwie 
do wielu ciekawych doświadczeń np. w Stanach Zjed-
noczonych, gdzie działania takie istnieją tam od 20 lat. 
Podobne inicjatywy istnieją w państwach zachodnio-
europejskich. Chcielibyśmy, aby w ramach Polskiego 
Korpusu Solidarności swoje miejsce w nim znaleźli 
także seniorzy, osoby które mają jeszcze bardzo wie-
le energii, wiele do zaoferowania na rzecz swojego 
środowiska, w różnych wymiarach: partnerstwa czy 
solidarności międzypokoleniowej – seniorzy mło-
dym, młodzi seniorom, w wymiarze solidarności też 
na rzecz swoich rówieśników – pomagania sobie na-
wzajem, wolontariatu kompetencji. To Państwo, po 
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zakończeniu pracy zawodowej, jesteście jeszcze pełni 
doświadczenia i umiejętności np. nauczyciele, prawni-
cy, a także osoby o kompetencjach technicznych. To jest 
ogromne wyzwanie, aby z tymi umiejętnościami w dal-
szym ciągu móc robić coś pożytecznego na rzecz swojego 
środowiska. Chcemy do tego celu wykorzystać organiza-
cje pozarządowe, które pracują z wolontariuszami , ale 
także szkoły, domy pomocy społecznej, także sieć chyba 
największą, najgęstszą w Polsce, sieć parafii, w których 
już działają rozmaite grupy pomagające dzieciom np. 
w odrabianiu lekcji. Chcielibyśmy, aby wolontariat stał 
się inicjatywą znaczącą w wymiarze społecznym. Człon-
kowie Korpusu Solidarności uzyskają wsparcie eduka-

cyjne, szkoleniowe, w jaki sposób efektywnie pomagać 
wolontariuszom. Planujemy rozmaite konkursy i nagro-
dy za zaangażowanie się. Ten program jest adresowa-
ny w dużej mierze do środowiska seniorów. Jesteśmy 
zainteresowaniu Państwa udziałem w tych działaniach. 
Zostanie uruchomiona na stronach Pełnomocnika 
Rządu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego www.spo-
leczenstwoobywatelskie.gov.pl platforma, gdzie bę-
dziemy zamieszczać wszystkie informacje dotyczące 
elementów Narodowego Programu Społeczeństwa 
Obywatelskiego, którego program wolontariatu bę-
dzie częścią. Zapraszamy do włączenia się w przygoto-
wywanie tego programu. 

dr Sylwia Spurek, 
Zastępczyni Rzecznika 
Praw Obywatelskich

(…) ja nie będę koncentrowała się na programach, cia-
łach, organach. Chciałabym powiedzieć coś na temat 
zmiany sposobu myślenia o prawach osób starszych, 
seniorów i seniorek. (…) Rzecznik Praw Obywatelskich, 
jak Państwo wiedzą, zajmuje się prawami człowieka. 
Jednocześnie jest organem równego traktowania i zaj-
mujemy się przeciwdziałaniem dyskryminacji ze wzglę-
du na wiek. I te dwie perspektywy łączymy w naszym 
podejściu do realizacji praw seniorów i seniorek. Mam 
wrażenie, że nadal brakuje nam w Polsce takiego 
myślenia o prawach seniora jako o prawach człowie-
ka, które są niepodzielne. Nie zajmujemy się wycin-
kową jakąś kwestią, ale prawami przyrodzonymi, 
czyli przysługującymi nam tylko dlatego, że jesteśmy 
ludźmi, które wynikają z naszej godności. Godność 
nie jest zależna od wieku. Mam wrażenie, że nadal 
obserwujemy sytuacje, gdzie osobom starszym odma-
wia się przyrodzonej im godności. I życzyłabym sobie 
żebyśmy przesunęli akcenty tej dyskusji z jakichś praw 
socjalnych, z sytuacji gdzie osoby starsze są po prostu 
beneficjentami pomocy społecznej, na prawa człowieka, 
na prawa osób starszych. I żebyśmy zaczęli zajmować 
się prawami osób starszych w sposób systemowy i in-
terdyscyplinarny, bo to nas doprowadzi do pełnej reali-
zacji praw osób starszych. W sposób systemowy, to zna-
czy taki, gdzie zaczynamy od diagnozy opartej o wiedzę 
i doświadczenia, także Państwa, gdzie pokazujemy jakie 
działania są potrzebne. Bardzo precyzyjnie wskazuje-
my te działania na podstawie diagnozy i dzielimy odpo-
wiedzialność na poszczególne podmioty: administracji 

rządowej i na inne podmioty administracji publicznej, 
gdzie jasno wyznaczamy granicę, gdzie wchodzą w grę 
również działania organizacji pozarządowej. Bo to nie 
organizacje pozarządowe, nie trzeci sektor ma ponosić 
odpowiedzialność za realizację praw osób starszych, tyl-
ko rządzący. 
Kiedy zdiagnozujemy potrzeby, to wtedy bardzo pre-
cyzyjnie przypiszemy odpowiedzialność, z terminami, 
z działaniami i z podmiotami i jednocześnie skoordynu-
jemy te wszystkie działania. (…) Wtedy mamy szansę na 
to, żeby prawa osób starszych były realizowane. Co wię-
cej, co być może jest też istotne, że potencjał osób star-
szych będzie w pełni wykorzystany. Bo jeżeli podstawo-
we prawa człowieka, w odniesieniu do osób starszych, 
nie są realizowane, to również te osoby nie mają szansy 
na – powiem pompatycznie – danie nam siebie, na da-
nie nam swojej wiedzy, mądrości, na to, żeby te osoby 
pozwoliły nam na korzystanie z tego całego potencjału. 
Pani profesor (moderator dr hab. J. Perek-Białas) do-
skonale wie, jak wyglądamy jako Polska, w Europejskim 
Indeksie Aktywnego Starzenia się. Pan minister Kacz-
marczyk mówił o udziale osób starszych w wolontaria-
cie. (…) Ale jesteśmy, jako kraj, na szarym końcu tego In-
deksu. Polska jest chyba na przedostatnim miejscu. I na 
pewno to, co my dostrzegamy, z naszej perspektywy, 
to jest brak systemowego, interdyscyplinarnego po-
dejścia i patrzenia na prawa osób starszych jako na 
prawa człowieka. Tak jak powiedziałam na początku, 
godność nie zależy od wieku.
Te programy, o których mówiła pani minister Elżbieta 
Bojanowska, jak ASOS, Senior WIGOR, to świetnie, bar-
dzo się cieszymy, że one funkcjonują. Natomiast te pro-
gramy w dużej mierze zależą od aktywności środowisk 
lokalnych. To nie są działania systemowe, jeżeli zależą 
od aktywności środowisk lokalnych. Wsparcie osób 
starszych, realizacja praw osób starszych nie może 
zależeć od tego, czy gmina jest bardziej czy mniej 
aktywna. To nie jest podejście prawno-człowiecze rea-
lizowane poprzez jakieś programy. Na pewno dużą rolę 
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odgrywają rady seniorów. Tylko, że ich aktywność, cha-
rakter w poszczególnych gminach, też są zróżnicowane. 
To nie są te podmioty na które możemy przerzucić od-
powiedzialność za realizację praw seniorów. Nasze dzia-
łania – to wszystko co robimy (tj. Biuro RPO) nie będę 
w szczegółach wyliczała. My przede wszystkim analizu-
jemy i monitorujemy sytuację i z naszymi rekomendacja-
mi każdorazowo występujemy w postaci tzw. wystąpień 
generalnych do poszczególnych ministrów, odpowie-
dzialnych za daną kwestię. Mamy mniejsze lub większe 
sukcesy. Mniejsze, bo np. minister zdrowia obiecał nam, 
że zaświadczenia dla słuchaczy i słuchaczek UTW na te-
mat ich stanu zdrowia, umożliwiające im branie udziału 
w zajęciach sportowych, będą bezpłatne. To są sukcesy, 
z których my się cieszymy, ale tak naprawdę dużo bar-
dziej ucieszyłoby nas gdybyśmy mogli naprawdę reali-
zować w pełni prawa człowieka osób starszych. 
Biuro RPO opracowało szereg publikacji dotyczą-
cych różnych aspektów praw człowieka. Przygoto-
wujemy kolejną edycję „Złotej księgi dobrych prak-
tyk”, w której pokazane zostaną przykłady, jak na 
szczeblu lokalnym radzimy sobie ze wsparciem i ak-
tywizacją osób starszych. Organizujemy akcję „Za 
starość naszą i waszą”, która dotyczy popularyzo-
wania idei konwencji o prawach osób starszych. Co 
do zasady, każdy z nas jest lub będzie osobą starszą 
i nie chcemy, żeby starość kojarzyła się z negatywny-
mi aspektami, nie chcemy bać się starości, chcemy 
żeby mogła się zmierzyć z ograniczeniami, bariera-
mi i złymi doświadczeniami. 
Na forum ONZ toczą się prace nad wypracowaniem do-
kumentu, który kompleksowo dotyczyłby praw osób 

starszych. Dlatego, że osoby starsze mają specyficzne 
potrzeby i żaden dokument międzynarodowy, który do-
tyczy ogólnie różnych praw, politycznych, społecznych, 
nie będzie adresowany tak precyzyjnie, tak konkretnie 
do osób starszych jak konwencja o prawach osób star-
szych. Przyjęcie tej konwencji przez władze państwa, to 
byłoby twarde prawo. Nie jakiś dokument programowy, 
nie jakaś deklaracja tylko twarde, powszechnie obowią-
zujące prawo, które państwo musiałoby realizować. Na 
razie Polska nie przystąpiła do tej grupy państw, która 
pracuje nad konwencją o prawach osób starszych Bar-
dzo liczymy na to, że rząd zdecyduje się na taką dekla-
rację i przystąpi do tych prac. Jest to bardzo ważne, bio-
rąc pod uwagę statystyki, które są wielce niepokojące. 
Z drugiej strony, istnieją bardzo szczególne potrzeby. 
Przystąpienie do prac nad konwencją byłoby tez aktem 
solidarności z innymi państwami na świecie, służyłoby 
także wzmocnieniu pozycji Polski na arenie między-
narodowej, polskiej racji stanu, ale przede wszystkim 
bylibyśmy na dobrej drodze do realizacji praw czło-
wieka i do wykorzystania potencjału osób starszych. 
Np. w Azji Wschodniej tylko niecałe 26% osób w wie-
ku produkcyjnym jest objęta systemem emerytalnym. 
Możemy sobie wyobrazić, co czeka te osoby na starość. 
W tym zakresie mamy w naszym kraju lepszą sytuację. 
Odpowiedź na pytanie o godną starość nie jest oczywi-
ście łatwa, ale udział w pracach nad tą konwencja zbli-
żyłby nas bardzo do tej odpowiedzi. Na stronie inter-
netowej RPO są informacje jak można się włączyć do 
akcji „Za starość naszą i waszą” i bardzo Państwa do 
tego zachęcam, w imieniu swoim i Rzecznika dr Adama 
Bodnara. Bardzo dziękuję.

Marek Cytacki,  
Główny Specjalista  
w Biurze Rzecznika  
Praw Pacjenta

Proszę Państwa, mówiąc o polityce senioralnej, tak na 
dobra sprawę większość kwestii o których chciałem po-
wiedzieć, chciałem zdefiniować przedstawiła p. Sylwia 
Spurek i trudno się z nią nie zgodzić we wszystkim, co 
powiedziała. 
Popieram też wypowiedzi odnośnie organizacji społecz-
nych i ich roli. Sam jestem jednym z twórców lokalnej 
organizacji społecznej i tez uczestniczę w projektach 
i inicjatywach lokalnych m.in. na rzecz osób starszych. 
Osoby starsze to potencjał do wykorzystania, ale bez ko-

ordynatora jakim jest państwo, rząd, organizacje będą 
słabe w ich działaniach. 
Mówiąc o polityce senioralnej, w odniesieniu do zdro-
wia, będę mówił o rzeczach raczej niepopularnych. Zdro-
wie jest najsłabszym ogniwem w ogóle polityki senio-
ralnej. Dobrze się stało, że w 2012 roku, wspominał 
to pan minister Władysław Kosiniak-Kamysz, pod-
jęto prace nad utworzeniem długofalowej polityki 
senioralnej. Właśnie w tym dokumencie wskazano 
bardzo istotne elementy odnoszące się do zdrowia 
i działań w zakresie profilaktyki, edukacji, dostępu 
do leczenia dla osób starszych. Jeżeli dziś zauważa-
my, że średnia mediana długości życia się wydłuża, to 
powiedzmy sobie prawdę, to nie jest dzięki medycy-
nie, reklamie, to nie jest prawda. To wynika z pewnych 
uwarunkowań cywilizacyjnych, stylu życia, sposobu 
życia, aktywności, którą w życiu przejawiamy. Ale nie 
jest to na pewno wyłącznie efekt działania medyczne-
go. Medycyna ma bardzo dużą rolę do spełnienia, jeśli 
chodzi o przywracanie pewnej funkcjonalności. Każdy 
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kto dochodzi do wieku senioralnego często ma zdiag-
nozowaną jedną albo i wiele chorób. I to od eliminacji 
pewnych objawów chorób, zminimalizowania ciężaru 
ponoszenia tych zmagań z chorobą, zależy, czy te osoby 
powrócą do aktywności. Przecież wiele osób chciałoby 
bardzo uczestniczyć w różnych zajęciach, ale nie mogą, 
bo ich coś boli, bo nie mogą się dostać do lekarza, nawet 
rodzinnego, do którego też są kolejki oczekujących. Jest 
rejestracja i nawet jeśli osoba starsza przyjdzie i popro-
si, by jako pierwsza była przyjęta, to rejestracja co robi? 
Odsyła do lekarza. To znaczy, że osoba starsza w sposób 
świadomy wysyłana jest na dwie wojny: pierwszą musi 
stoczyć z pacjentami oczekującymi, którzy bezwzględ-
nie traktują taka osobę i drugą wojnę – z lekarzem, któ-
remu z pewnością przeszkodzą pacjenci. Podczas gdy 
sprawa jest prosta do załatwienia – to rejestratorka 
powinna uzgodnić z lekarzem kwestie przyjęcia poza 
kolejnością takiej osoby. Istnieją mankamenty w dostę-
pie do leczenia. Wspomnę o takiej sytuacji, jeżeli osobie 
95-letniej mówi się, że musi oczekiwać 6 lat na zabieg 
implantacji soczewki w leczeniu zaćmy, to czy to jest 
etyczne, no nie jest etyczne. To jest skazywanie tej oso-
by na trwanie i przede wszystkim skazywanie na życie 
w zaniżonej jakości. 
W długofalowej polityce senioralnej jednym z ele-
mentów jest podejście do osoby starszej w sposób 
całościowy, holistyczny. Nie można, jak często spoty-
kamy się z tym, leczyć się tylko z tej przyczyny, która 

jest określona w skierowaniu do leczenia. Proszę za-
uważyć, że gdy pacjent ma np. cieśnię nadgarstka dłoni 
lewej i ma skierowanie do ortopedy, to jeśli w między-
czasie, w oczekiwaniu na to świadczenie, okaże się, że 
i z nadgarstkiem w prawej dłoni ma problem, to będzie 
musiał „zdobyć” kolejne skierowanie. To jest paradoks, 
że lekarz ortopeda nie zajmie się drugą ręką, bez odręb-
nego skierowania. I to dotyczy nie tylko poradni specja-
listycznych – reumatologicznej czy ortopedycznej czy 
otolaryngologicznej. W związku z tym, mamy do czynie-
nia z nadmiernym formalizmem. Ale czy nadmierny for-
malizm, w ramach polityki senioralnej, musi być prze-
jawiany? Na konsultację endokrynologiczną czeka się 
3 lata średnio w Polsce? Czy to jest przykład dla krajów 
europejskich? 
W moim przekonaniu, osoby starsze powinny mieć za-
pewniony poza kolejnością dostęp do świadczeń zdro-
wotnych, bo upływ czasu, w tych przypadkach odgry-
wa znaczącą rolę. Dzisiaj oczywiście chlubimy się tym, 
że osoby 75+ mają dostęp do leków. To są leki bardzo 
istotne, zwłaszcza w leczeniu chorób wieku starczego. 
Dostęp do tych leków jest bezpłatny, będzie się rozwijał, 
to jest dobry kierunek. Ale dobrze byłoby iść „za ciosem” 
i wdrożyć standardy leczenia, opieki geriatrycznej; one 
są gotowe od 2013 roku, tylko, że nie uzyskały zaintere-
sowania i nie mogą być wprowadzone stosownym roz-
porządzeniem Ministra Zdrowia. Co jest barierą? Oczy-
wiście pieniądze. 

Wioletta Wilimska,  
Dyrektor Regionalnego 
Ośrodka Polityki  
Społecznej, Kraków,  
Wiceprzewodnicząca  
Małopolskiej Rady  
ds. Polityki Senioralnej

Reprezentuję, jako pierwsza w tej debacie, samorząd 
terytorialny, w moim przypadku samorząd regionalny, 
który zajmuje się nade wszystko kreowaniem polityki 
regionalnej. Mam zaszczyt, że współtworzę politykę re-
gionalną społeczną, której integralną częścią są założe-
nia dla polityki senioralnej. 
Wyznaję bardzo ważną zasadę: przy kreowaniu po-
lityki społecznej istotne są dwa kluczowe elementy: 
jak najdłuższe zachowanie prawa do samostano-
wienia, decydowanie o sobie, niezależnie od wieku, 
od kondycji, muszę jak najdłużej mieć utrzymane 
prawo do decydowania o sobie i punkt drugi: jak 
najdłuższe poczucie bycia potrzebnym, bo to ono 
stymuluje nas do pracy, do współpracy, do wstania 

z łóżka, do zrealizowania potrzebnych działań, na-
pędza nasze poczucie wartości. To dwa filary polity-
ki społecznej. 
Kolejną bardzo ważną zasadą jest konstytucyjna 
zasada subsydialności tzn. państwa tak daleko jak 
musi, a społeczeństwo tak daleko jak może. Tylko 
wspólna realizacja zadań: administracja rządowa, ad-
ministracja samorządowa, organizacja pozarządowa 
gwarantuje moim zdaniem kompleksowość wsparcia, 
adekwatność do określonych potrzeb, szybkość reakcji. 
Nie zawsze instytucja publiczna zareaguje tak szybko jak 
organizacja pozarządowa i odwrotnie nie zawsze organi-
zacja pozarządowa będzie w tak dobrej kondycji jak in-
stytucja administracji publicznej. Rzecz w tym, żeby się 
w tej współpracy zobaczyć, żeby podzielić swoje zadania 
i role, zachowując swoje potencjały, chęci i możliwości. 
Jeszcze jedna ważna zasada: zasada solidarności. Je-
steśmy za siebie odpowiedzialni. To są zasady, które 
towarzyszą mi przy tworzeniu założeń polityki społecz-
nej. Osoby starsze to nie monolit, to osoby o różnym 
potencjale, o różnej kondycji zdrowotnej, w różnym 
wieku, z różnymi chęciami i potrzebami. Ktoś powie-
dział, że” pięknie się różnimy”. I cały czas towarzyszy 
mi to zdanie. (…) W polityce senioralnej: małopolskiej, 
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regionalnej, przyjęliśmy założenie, że „widzimy” trzy 
grupy wiekowe osób starszych, które generują okre-
ślone potrzeby. Dlaczego mówię o potrzebach? Dlatego, 
iż rola przedstawicieli samorządów regionalnego, 
powiatowego, gminnego polega na tym, aby przy-
gotować grunt, pokazać możliwości i usunąć prze-
szkody do realizacji zadań, do samodzielności, do 
autonomii. Przyjmując zasadę podziału grupy osób na 
grupy wiekowe pokazały nam się dwa obszary do pro-
jektowania działań: jeden z nich to aktywizacja, eduka-
cja i integracja, a drugi obszar to opieka. Nie mam takiej 
wiedzy, doświadczenia, umiejętności, aby powiedzieć, 
który z tych obszarów ma być nasycony większą ilością 
wsparcia, większą ilością pieniędzy i nie wiem, czy kto-
kolwiek będzie miał taką odwagę. Dlaczego? Dlatego, że 
jeżeli stawiam możliwości, to tak naprawdę od odbior-
ców zależy, z których pomysłów skorzystają. Zadaniem 
samorządów, w tym regionalnego, jest przedstawienie 
wachlarza możliwości, po to, aby osoby zainteresowane 
mogły z nich skorzystać. 
Mówiąc o aktywizacji, edukacji, integracji samorząd wo-
jewództwa małopolskiego od bardzo wielu lat realizuje 
konkursy dotacyjne. 2,5 miliona złotych przekazaliśmy 
już w ręce organizacji pozarządowych, 130 organizacji 
pozarządowych realizuje zadania, rocznie 3000 senio-
rów korzysta z tych zadań. Jeśli mówimy o aktywności 
i integracji, edukacji, to nasuwa się natychmiast partycy-
pacja czyli „nic o nas bez nas” . Wspomniana tu była dzi-
siaj regionalna Małopolska Rada ds. Polityki Senioralnej. 
Jakiś czas temu zadaliśmy sobie pytanie kto, kiedy i jak 
szybko będzie w stanie odpowiedzieć nam na pytania 
dotyczące potrzeb. Stąd pomysł na powołanie tej rady. To 
również edukacja zdrowotna i konkursy dotacyjne dla 
organizacji pozarządowych. Ale zadaliśmy sobie jeszcze 
jedno pytanie i uzyskaliśmy odpowiedź: mogę przygoto-
wać określone środki, po to aby zaktywizować organi-

zacje pozarządowe, zainteresować lokalnych decyden-
tów, jeśli po drugiej stronie mam partnerów – w gminie, 
w powiecie. Jest w was ogromna siła, determinacja 
i konsekwencja. Za kilka dni, po raz kolejny przekaże-
my informację jakie środki przygotowaliśmy na bardzo 
realne wsparcie w zakresie usług opiekuńczych, miejsc 
wytchnienia w Małopolsce, w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego. To Państwo macie moc spraw-
czą, aby rozmawiać ze swoimi wójtami, burmistrzami, 
decydentami, aby w dobrej atmosferze ustalić potrzeby 
i próbować aplikować o te pieniądze. 65 milionów euro 
samorząd województwa małopolskiego przygotował 
na działania dotyczące dziennych usług wsparcia dla 
seniorów, to są dzienne ośrodki wsparcia , ale co tam 
może być realizowane? Aktywizacja w rozmaitych for-
mach, rehabilitacja, integracja, usługi opiekuńcze, które 
z domu dziennego pobytu mogą wyjeżdżać do miejsca 
zamieszkania, bo bardzo często osoby, które potrzebu-
ją takiego wsparcia, nie od razu chcą skorzystać z domu 
dziennego pobytu. To także wolontariat. Państwo macie 
ogromny potencjał. To w końcu miejsca wytchnienia 
dla opiekunów rodziny. Każdy z nas doświadczył sytu-
acji w najbliższej rodzinie bądź nieco dalej, kiedy jeden 
z członków rodziny choruje i jeden z członków rodziny 
decyduje się podjąć opiekę w domu. To nie jest łatwe 
i ma ogromny wpływ na kondycję naszego życia prywat-
nego jak i zawodowego, to wyczerpuje nasze organizmy, 
fizycznie i psychicznie. Przedstawiliśmy propozycję, 
aby tworzyć w Małopolsce Centra Wsparcia Opiekunów 
Nieformalnych, gdzie osoba zależna może spędzić pod 
bardzo dobra opieką czas. Marszałek Jacek Krupa wspo-
mniał o dużym projekcie ” Telemedycyna – teleopieka”. 
Będziemy Państwa zapraszać na spotkanie dotyczące 
tego projektu. Małopolska jako odpowiedzialne tery-
torium to oczywiście miejsca i ludzie, bardzo liczę na 
współpracę z Państwem. 

dr Anna Okońska 
-Walkowicz,  
Pełnomocnik  
Prezydenta Miasta  
Krakowa ds. Polityki  
Senioralnej

Jestem przekonana o tym, że trzeci sektor, że orga-
nizacje pozarządowe, że bliskie sąsiedztwo, że po-
tencjał osób starszych to jest ta siła, która sprawi, 
że gmina otwierając przestrzeń może rzeczywiście 
wspólnie z mieszkańcami realizować politykę se-
nioralną. Jeżeli sztandary „Za starość naszą i waszą” 

i konwencje mają być przejawem praktyki, no to trochę 
się zmartwiłam, muszę powiedzieć. Ale spróbuje nie 
utracić entuzjazmu i postaram się jak najkrócej o tym 
opowiedzieć.
Szansą polityki senioralnej miasta Krakowa jest 
uwzględnienie ogromnego potencjału osób starszych. 
Znam wyniki Indeksu, wiem o tym, że tylko Grecja nas 
wyprzedza, bo jesteśmy na przedostatnim miejscu. Na-
tomiast w koncepcji gminy Kraków uwzględniamy bar-
dzo mocno to, co jest specyfiką naszego miasta. 
Co składa się na ten potencjał? Przede wszystkim przy-
wiązanie do rodziny. W opiece tak staramy się, żeby jak 
najdłużej osoba starsza mogła przy pomocy środków po-
zostać w domu rodzinnym. W gminie miejskiej Kraków 
jest najkrótszy czas oczekiwania na miejsce w domu po-
mocy społecznej. M.in. dlatego, że ta pomoc w domu ist-
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nieje, taki jest potencjał starszych osób gminy Kraków, 
taki jest potencjał rodzin. Kolejny element tego potencja-
łu, kapitału społecznego to wykształcenie, ono jest wyż-
sze średnio niż w innych gminach. Stosunkowo jest duża 
gotowość do pracy w działaniu obywatelskim. I to dało 
podstawy do powstania koncepcji, w ramach której, po 
pierwsze: rada gminy wspólnie z prezydentem miasta 
Krakowa powołała radę seniorów. Rada okazała się być 
gremium, które pokazało modelowe działanie, zaintere-
sowane tym, jak działają komisje rady miasta, jak dzia-
łają poszczególne wydziały i jaka jest współpraca z tymi 
wydziałami. Jako doradca prezydenta miasta ds. polityki 
senioralnej pomagam w przecieraniu tych szlaków, ale 
tak naprawdę to ta rada, 25 osób, wybranych w sposób 
demokratyczny, wzięła sprawy osób starszych w swoje 
ręce. A my ich uważnie słuchamy, jak postrzegają swoją 
rolę. Próbujemy otwierać przestrzenie, żeby organiza-
cje pozarządowe i lokalne społeczności mogły działać 
na rzecz osób starszych. Przeznaczyliśmy do 2020 roku 
14 milionów zł na program aktywności i integracji osób 
starszych, integracji osób starszych ze sobą, ale i osób 
starszych z młodymi. Program powstawał w sposób 
partycypacyjny przy udziale osób starszych. Program 
pozwala na otwarcie 54 miejsc – Centrów Aktywności 
Seniora do 2020 roku, mamy aktualnie 16. Średnio na 
około 100 osób każde. Tak wiec, już 1600 osób może 

spotykać się blisko swego miejsca zamieszkania. Dzia-
łania podejmowane są w trzech obszarach: rozwój osób 
starszych na rzecz dobra wspólnego, aktywność rucho-
wa i działania na rzecz rozwoju intelektualnego. To są 
systematyczne działania uczestników Centrum Aktyw-
ności Seniora dla lokalnej społeczności, dla dzieci, ucz-
niów, osób starszych. 
Bazując na potencjale osób starszych, na kapitale spo-
łecznym, Program Aktywności i Integracji Osób Star-
szych pozwala nam na czynienie z miasta bardziej 
przyjaznego miejsca dla osób starszych. Działanie z se-
niorami i dla seniorów to jest działanie organizacji po-
zarządowych. Centra nie są prowadzone przez gminę, 
a przez organizacje pozarządowe. To tworzy ogromną 
wartość dodaną. Coraz więcej organizacji pozarządo-
wych specjalizuje się w pracy z osobami starszymi, co-
raz więcej młodych ludzi rozumie potrzeby osób star-
szych, w ten sposób naturalny łącza się pokolenia.
Polityka senioralna miasta została wybrana jako obszar 
współpracy z miastami partnerskimi. To będzie duża 
szansa na pozyskanie informacji o dobrych praktykach 
miast i ich upowszechnianie. Tak więc wspólnie z miesz-
kańcami, a przede wszystkim osobami starszymi reali-
zujemy politykę senioralną, aby Kraków mógł zasłużyć 
na miano miasta przyjaznego osobom starszym.

Leif Hallberg,  
Honorowy Prezydent  
Europejskiej Unii  
Seniorów, Szwecja

Nikt tak naprawdę nie pomoże mi określić mojego wie-
ku, ani rząd, ani, lekarz, gazeta, nikt. Tylko ja sam mogę 
to zrobić. Nie jesteśmy tacy sami, zmieniamy się z roku 
na rok. Jesteśmy indywidualnościami. 
Jako niezbędne kierunki działań państwa na rzecz senio-
rów, w oparciu o doświadczenia europejskie, wymienię:

 − dłuższy okres pracy zawodowej z przekwalifikowa-
niem ludzi starszych, na uwzględniające ich możli-
wości stanowiska;

 − politykę samorządową, której integralną część stano-
wi ukierunkowanie na potrzeby seniorów m.in. w za-
kresie transportu, gospodarki, kultury;

 − wolontariat i przygotowanie społeczeństwa obywa-
telskiego jako formy aktywizacji seniorów;

 − wprzężenie innowacji i technologii w służbę „srebr-
nej gospodarki”;

 − wyodrębnienie i umacnianie pionu geriatrycznego 
w opiece zdrowotnej i społecznej;

 − prowadzenie badań nad starzeniem się społeczeń-
stwa, sytuacją życiową i potrzebami seniorów.

Tłumaczenie z języka angielskiego: Bożena Kocyk

www.federacjautw.pl

Zapraszamy na naszą 
stronę internetową:
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Sesja Plenarna  
Forum III Wieku

Autor: dr hab. prof. nadzw. Zdzisława Zacłona

Nowy Sącz, Miasteczko Galicyjskie 

Wprowadzenia do Sesji Plenarnej dokonała dr hab. prof. nadzw. Zdzisława 
Zacłona, w wykładzie Patronat uczelni – sens współpracy uniwersytetów 
trzeciego wieku ze szkołami wyższymi. 

Witam Państwa bardzo serdecznie. Zawsze, kiedy staję 
przed wypełnioną salą podziwiam Państwa zaangażo-
wanie i chęć doskonalenia swojego życia poprzez wno-
szenie w niego refleksji i przemyśleń, które wynikają 
z Państwa udziału w dyskusjach nad współczesnymi 
problemami Europy i Polski, w tym życia i edukacji ak-
tywizującej seniorów.
Zapisanie celów edukacji nieograniczonej wiekiem 
w strategicznych zadaniach państw europejskich gene-
ruje prawo człowieka do uczenia się przez całe życie, 
także w późnym okresie dojrzałości i tym samym pod-
nosi ambicje seniorów wdrażania tej priorytetowej idei 
w życie w różnych obszarach aktywności edukacyjnej. 
Seniorzy chcą świadomie kreować własne życie, po za-
kończeniu pracy zawodowej stają przed koniecznością 
decydowania o swojej przyszłości, dokonują wartościo-
wych wyborów a czasem nawet diametralnie zmieniają 
swoje przyzwyczajenia, bo szukają zadowolenia i speł-
nienia. Ta grupa seniorów mobilizuje swoje możliwości 
i zdolności, preferuje przede wszystkim działanie, prze-
znaczanie wolnego czasu na zainteresowania, dzielenie 
się swoim doświadczeniem, realizowanie potrzeb i ma-
rzeń, które dobrze wpisują się w poczucie sensu życia 
oraz są elementem dobrostanu psychicznego. Odwołu-
jąc się do publikacji naukowych można powiedzieć, że 
„Współcześni seniorzy to bardzo różnorodna grupa. 
Dawno wymknęła się prostym stereotypom i negatyw-
nym opiniom związanym z okresem starości. Wzorce 
starzenia się, podobnie jak innych etapów życia nabie-
rają wciąż nowych odcieni” (Bonk, 2016, s. 74). 
Szczególną rolę w adaptacji do starości, w inspirowaniu 
do pozytywnego, aktywnego stylu życia i wchodzenia 
w nowe role oraz przeżywaniu go zgodnie z okresem 

rozwoju człowieka pełnią uniwersytety trzeciego wie-
ku. Cieszą się one w Polsce dużym powodzeniem, dla-
tego odgrywają istotną rolę w całożyciowej edukacji 
osób starszych. Stanowią cenny przykład zaangażowa-
nego modelu życia, jako istotnej, obserwowalnej zmia-
ny w przestrzeni społecznej, która wynika z przemian 
demograficznych, transformacji obyczajowej i zadań 
edukacji w społeczeństwie informacyjnym oraz w spo-
łeczeństwie wiedzy. 

O dobrą jakość i profesjonalizm  
działania polskich UTW
W trosce o dobrą jakość i profesjonalizm działania pol-
skie UTW dbają o bliskie kontakty i patronat uczelni 
wyższych. Władze uczelni są świadome powagi zadań 
podejmowanych w uniwersytetach dla seniorów, doce-
niają rangę kształcenia dorosłych w ich dobrowolnej, 
pozazawodowej, wieloaspektowej aktywności, dlatego 
otwierają się na współczesne wyzwania edukacji osób 
starszych. Firmując współpracę z uniwersytetami trze-
ciego wieku, poświadczają swoim autorytetem szkoły 
wyższej odpowiednio wysoką jakość edukacji, wiary-
godność i rzetelność w realizacji zadań. „Opieka nauko-
wa sprzyja pozytywnej promocji i wizerunkowi uni-
wersytetów trzeciego wieku w odbiorze społecznym” 
(Borczyk, Zacłona, 2014, s. 36). Spośród pracowników 
naukowych i dydaktycznych uczelni powołuje się człon-
ków rad naukowo-programowych w UTW, które dbają 
o celowe i spójne merytorycznie działania wychodzą-
ce naprzeciw potrzebom wieku senioralnego. Patronat 
uczelni gwarantuje odpowiedzialne realizowanie ogól-
nych założeń i idei tworzenia uniwersytetów oraz wy-
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nikających z nich szczegółowych zadań edukacyjnych 
dla ludzi dojrzałych. Nieodosobnione są przypadki, że 
rektorzy patronackich szkół wyższych powołują swoich 
pełnomocników do bezpośrednich kontaktów z UTW, 
decydują się też na wskazanie konsultantów naukowych 
ds. planowania i realizowania programów dla seniorów, 
w których uwzględnia się w miarę możliwości ich ocze-
kiwania i sugestie przekazywane przez przedstawicieli 
samorządu słuchaczy. Wspólne wypracowanie przez ka-
drę naukową, słuchaczy i zarząd oraz przyjęcie konkret-
nego zakresu zagadnieniowego ujętego w autorskim 
programie powinno być związane przede wszystkim 
z wartością, praktycznością i użytecznością dla seniorów. 
Szeroki wachlarz tematyczny obejmujący problematykę 
prewencji geriatrycznej i gerontologicznej, poznawanie 
technologii informatycznych i komunikacyjnych, nasta-
wienie na aktywność obywatelską i wolontariacką, po-
znawanie podstaw współczesnej ekonomii i finansów, 
poradnictwo dla seniorów, rozumienie reguł świata 
globalnego, zgłębianie dorobku społecznego i kulturo-
wego przeszłości i teraźniejszości, ochrona środowiska, 
poznawanie siebie to tylko wybrane przykłady treści, 
które mogą tworzyć program zajęć dla seniorów. Pro-
fesjonalne zarządzanie i sprawne organizowanie zajęć 
edukacyjno-aktywizujących zgodnie z potrzebami, ale 
jednocześnie ograniczeniami osób starszych oraz dobra 
jakość spotkań z słuchaczami jest efektem zrozumienia 
sensu i celu współpracy uczelni z UTW, co potwierdzają 
autorytety naukowców związanych ze szkołą wyższą. 

Porozumienie UTW z uczelnią  
o patronacie naukowym
Ambicją bardzo wielu działających w kraju UTW jest 
podpisanie formalnego porozumienia z wybraną, za-
zwyczaj z najbliższą, uczelnią o patronacie naukowym 
i współpracy w uzgodnionych obszarach. Takie postępo-
wanie ma sens i głębokie uzasadnienie, bo:
Po pierwsze słuchacze UTW oczekują aktualnej wiedzy 
i wysokiego poziomu zajęć, wynikających z rozsądnych, 
ale i optymalnych dla seniorów programów edukacyj-
nych. Seniorzy uważają, że zagospodarowanie ich wol-
nego czasu poprzez zajęcia w uniwersytecie powinno 
dawać im wiedzę, która jest potrzebna do rozumienia 
zjawisk zachodzących we współczesnym świecie oraz 
co najmniej podstawowe umiejętności korzystania z cy-
berprzestrzeni, poruszania się w gospodarce rynkowej, 
uczestniczenia w dobrach kultury i nauki, co przeciw-
działa ich odosobnieniu, marginalizacji i wykluczeniu 
społecznemu. 
Po drugie profesjonalna edukacja osób starszych po-
winna być oparta na najnowszych osiągnięciach wielu 
dyscyplin naukowych tj.: gerontologia, geragogika i an-
dragogika, psychologia rozwoju człowieka oraz filozo-
fia – szczególnie w jej wymiarze aksjologicznym. Znajo-

mość złożonych i wieloaspektowych procesów starzenia 
się człowieka, zainteresowanie człowiekiem starszym 
w perspektywie szeroko pojmowanej edukacji, umiejęt-
ność metodycznego korzystania z dorobku dydaktyki do-
rosłych, poznanie etapów rozwoju osobniczego w ostat-
nim okresie życia człowieka – starości oraz rozumienie 
filozofii jego życia w kontekście wyboru preferowanej 
hierarchii wartości to szeroki zakres wiedzy, który po-
zwala profesjonalnie wypełniać zadania aktywizująco-
-edukacyjne wobec osób w trzecim wieku. Bez wątpienia 
specjalistów z tych dziedzin oraz posiadających wiedzę 
interdyscyplinarną trzeba szukać na uczelniach. 

Dorośli uczą się inaczej niż dzieci i młodzież
Prawdą jest, że dorośli uczą się inaczej niż dzieci i mło-
dzież. Dlatego warto tu podkreślić, że mądra edukacja 
seniorów musi im dawać wsparcie zgodne ze specyfiką 
rozwoju osobowego i możliwościami psychofizyczny-
mi. W naukowych koncepcjach pozytywnego starzenia 
się i w edukacji aktywizująco- wspierającej nie można 
zapominać o podstawowych prawach psychologiczne-
go rozwoju osób w średniej i późnej dorosłości. Wynika 
z nich, że lata życia 57-64 to okres tolerancji, zaś po 67. 
roku życia seniorzy wchodzą w czas głębokiej refleksji 
nad życiem. Odnosząc się do przeszłości dokonują pod-
sumowań, rozważają swoje sukcesy i porażki, oceniają 
dokonania. Wiek starszy może stanowić dopełnienie 
wcześniejszych faz życia człowieka, pomimo pewnych 
ograniczeń a przy założeniu wykorzystywania w pełni 
indywidualnego potencjału człowieka może być szansą 
na w miarę pełny i wielostronny rozwój. Kształtowa-
nie odpowiednich postaw seniorów i uczenie ich zasad 
prozdrowotnego zachowania oraz budowanie świado-
mości, że człowiek sam może polepszać swoje życie to 
istotne zadania edukacyjne związane z filozofią jego ży-
cia. Z tych właśnie faktów wynikają odmienne od wcześ-
niejszych etapów życia i nowe jakościowo zadania roz-
wojowe mające związek z odwoływaniem się w uczeniu 
seniorów do ich refleksji oraz korzystanie z ich dotych-
czasowych życiowych doświadczeń rodzinnych, zawo-
dowych i społecznych. Pisząc o pozytywnych aspektach 
starości naukowcy zwracają też uwagę na podtrzymy-
wanie aktywności, która odzwierciedla ważne dla senio-
rów potrzeby i dostrzeganie przez nich nowych możli-
wości w stawianiu sobie kolejnych życiowych wyzwań 
związanych z zainteresowaniami (Steuden, 2011, s.22). 
W literaturze naukowej mówi się, że generalnie osoby 
starsze cechują się zróżnicowaną dynamika osobniczą , 
czyli niejednakową szybkością starzenia się. Zazwyczaj 
jednak z wiekiem są mniej odporne na sytuacje streso-
genne. Ten czynnik trzeba wziąć pod uwagę w procesie 
edukacji osób w wieku starszym i celowo projektować 
zadania, polegające na mobilizacji indywidualnych za-
sobów osobowych, aby seniorzy potrafili adaptować 
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się do stresujących i trudnych sytuacji, które wynikają 
z pogarszającego się zdrowia fizycznego i niedostatków 
psychicznych. Dlatego trzeba ich umiejętnie inspirować 
i systematycznie mobilizować do wysiłku umysłowego 
koncentrując się na pozytywnych aspektach życia, poka-
zując sens optymistycznego spojrzenia na siebie i otocz-
nie oraz wewnętrzną harmonię, która daje emocjonalną 
stabilizację oraz przekonanie o udanym życiu i zadawa-
lającej samoocenie. Nawiązywanie do wartościowych 
potrzeb poznawczych z wykorzystaniem myślenia prak-
tycznego pozwala podtrzymywać pozytywną motywację 
seniorów do poznawania siebie i otaczającego świata.

Przygotowanie nauczycieli akademickich do pracy  
z dorosłymi. Metody przekazywania wiedzy
Przygotowanie nauczycieli akademickich do pracy z do-
rosłymi w UTW dotyczyć powinno także stosowania 
różnorodnych metod przekazywania wiedzy i naby-
wania umiejętności. Świadomość specyficznych cech 
seniorów oraz dobre metodyczne opracowanie zajęć, 
w których jest miejsce na przekaz wiadomości, samo-
dzielną aktywność działaniową, przeżywanie wartości, 
doświadczanie emocji i piękna oraz grupowe rozwią-
zywanie problemów skłania wykładowców do wyko-
rzystywania wielu strategii ucznia się, co koresponduje 
z lepszymi efektami i zachęca do umysłowego wysiłku. 
W trudzie koncentracji na zadaniach poznawczych, ćwi-
czenia pamięci i usprawnianiu myślenia pomagają se-
niorom tradycyjne i nowoczesne środki dydaktyczne. 
Wzmacniają one wielostronny przekaz treści i czynią 
zajęcia atrakcyjniejszymi. Realizacja aktywności eduka-
cyjnej poprzez niejednolite formy zajęć to kolejny ważny 
element pobudzający różne sfery osobowości słuchaczy 
UTW. Wśród nich – dochowując tradycji uniwersyteckiej 
– znajdują się wykłady audytoryjne, specjalistyczne i ot-
warte, konwersatoria i seminaria, warsztaty i ćwiczenia, 
zespoły zainteresowań i zajęcia artystyczne np. muzycz-
ne, plastyczne, chór, kabaret, taniec, rekreacyjno- rucho-
we, wycieczki edukacyjne i turystyczne, kursy języków 
obcych i kursy komputerowe. Ta bogata i urozmaicona 
oferta to tylko wybrany przykład tego, co jest adresowa-
ne dla osób starszych w uniwersytetach trzeciego wieku. 
W procesie nauczania-uczenia się zawsze spotykają się 
dwa podmioty nauczyciel i słuchacz (student UTW). 
Fundamentem ich kontaktów międzyosobowych jest 
edukacyjny dialog, w którym urzeczywistniają się idea 
personalizmu i afirmacja człowieka. Życzliwe i kon-
struktywne relacje interpersonalne pozwalają budować 
dobrą atmosferę na zajęciach sprzyjającą otwartości 
i autentyczności. Dlatego przyjmowanie osób starszych 
bez uprzedzeń, znajomość ich pozytywnych stron oso-
bowości i rozumienie niedostatków związanych z wie-
kiem rzutuje na akceptujące postawy wykładowców 
związane z poszanowaniem ich autonomii, odrębności 

i cech indywidualnych. Solidne przygotowanie meryto-
ryczne, psychologiczno-pedagogiczne, wiarygodność, 
autorytet, kultura osobista i takt nauczycieli akademi-
ckich umożliwiają konstruktywne motywowanie i prze-
kształcanie stosunku do świata oraz akceptację nowych 
ról życiowych seniorów w harmonii z samym sobą i war-
tościowym stylem życia.

Wychowanie młodzieży akademickiej do starości
Kontakty pracowników naukowych ze słuchaczami 
UTW dają im szanse propagowania wśród studentów 
wiedzy o zaangażowaniu społecznym osób starszych. 
Jest to wzór do naśladowania, ważny aspekt wychowa-
nia młodzieży akademickiej do starości oraz modelowy 
przykład aktywnego i rozwojowego stylu życia w opar-
ciu o potencjalności seniorów. Budowanie w młodych 
osobach przekonania, że starość może być wartościowa 
i że dla prawidłowego rozwoju społeczeństwa potrzeba 
osób w każdym wieku to inwestowanie w ich kształto-
wanie postaw rozumiejących i doceniających grupę oby-
wateli w jesieni życia. Młodzi od seniorów powinni się 
uczyć przygotowania do przyszłościowej zmiany zago-
spodarowania swojego wolnego czasu w starości i zmia-
ny mentalności i świadomości oraz uwrażliwienia się na 
potrzeby innych w korzystaniu z dobrego jakościowo 
życia. Przeświadczenie o konieczności udziału w zaję-
ciach usprawniających, pozwoli pokoleniu przyszłych 
seniorów dłużej utrzymać na optymalnym poziomie 
funkcje poznawcze – myślenie, pamięć, umiejętności 
słowne, tym samym będzie przeciwdziałaniem zespo-
łom geriatrycznym tj. otępienie, depresja, wykluczenie. 
Docenić należy też fakt umiejętności tworzenia przez 
osoby młode i starsze pozytywnych relacji międzypo-
koleniowych w imię solidarności międzypokoleniowych 
oraz zgodnego, pokojowego współżycia. Nie bez zna-
czenia jest też świadomość młodzieży akademickiej, że 
seniorzy są bezcenną wartością dla młodszych pokoleń. 
To oni kultywują tradycje, zwyczaje, obyczaje i obrzę-
dy, uczą patriotyzmu, szacunku dla regionalnej kultury 
i hołdują pamięci pokoleń zawartej w historii. Wpajają 
zasady moralnego postępowania, odwołują się do ide-
ałów, wprowadzają w tożsamość osobową i społeczną, 
co w złożonym procesie wychowania i stawania się czło-
wiekiem jest zadaniem pierwszoplanowym. 

Badania naukowe i działalność  
wydawnicza w UTW
Należy też docenić istotny udział słuchaczy UTW w ba-
daniach naukowych, projektowych i wdrożeniowych 
prowadzonych przez nauczycieli szkół wyższych. Stano-
wią one ważny przyczynek do diagnozowania zjawisk, 
aktualizowania wiedzy o życiu osób dojrzałych i są cen-
nym materiałem pozwalającym na opisywanie i rozu-
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mienie ich potrzeb oraz na wieloaspektowe poznanie 
procesu uczenia się w dorosłości. Oczekiwania senio-
rów, ich opinie o wielostronnej aktywności i zaanga-
żowaniu w działania prospołeczne np. w samorządach 
słuchaczy, wolontariacie, radach seniorów zmieniają 
stereotypy o starości i ukazują grupę osób będących na 
emeryturze jako dbającą o swoje prawa, rozumiejącą 
zmieniający się świat, poszukującą wartości oraz swo-
jego zasłużonego miejsca w społeczeństwie. Aktyw-
ność edukacyjna w wieku dojrzałym to cenny obszar 
dla badań przede wszystkim w naukach społecznych, 
humanistycznych i medycznych. Ze współpracy z kadrą 
naukową osoby starsze mogą czerpać zadowolenie, bo 
ich zdanie jest ważne a opinie mają wpływ na obiektyw-
ne wyniki badań naukowych. Udział w badaniach daje 
też jednoznaczny sygnał, że grupa seniorów jest istotną 
częścią społeczeństwa, której warto poświęcić zaintere-
sowania naukowe.
Patronat uczelni może także znacząco wspierać działal-
ność wydawniczą UTW. Świadczą o tym liczne, różno-
rodne tematycznie publikacje podejmowane przez se-
niorów, nad których dobrym poziomem merytorycznym 

czuwają pracownicy naukowi lub dydaktyczni patrona-
ckich uczelni. Zdarza się, że publikacje te są opatrzone 
wstępem pisanym przez nauczycieli akademickich lub 
są przez nich recenzowane, albo wydawane pod ich re-
dakcją. Podnosi to wartość takich wydawnictw i pozwa-
la osobom starszym doskonalić swoje umiejętności pod 
kierunkiem specjalistów w sekcjach działających w uni-
wersytetach trzeciego wieku np. dziennikarskich, poe-
tyckich, kulturalnych lub powoływanych okazjonalnie 
do opracowania konkretnego wydawnictwa jubileuszo-
wego czy tematycznego – dotyczącego między innymi 
historii regionu, działalności UTW lub twórczości arty-
stycznej słuchaczy. Osoby starsze często chętnie angażu-
ją się w pisanie tekstów np. do lokalnej prasy, wydawa-
nych biuletynów czy na konkursy literackie. Wsparcie 
i opiekę, jakie dają specjaliści osobom starszym pozwa-
lają rozwijać i doskonalić ich umiejętności oraz nabywać 
nowe, które związane są z publikowaniem i upowszech-
nianiem wartościowych materiałów. 
Warto również zwrócić uwagę na jeszcze inną płaszczy-
znę wspólnego działania UTW i uczelni. Szkoły wyższe 
mają podpisywane porozumienia o partnerskiej współ-
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pracy z wieloma innymi uczelniami i liczącymi się or-
ganizacjami w kraju i za granicą. Współpracę tę można 
poszerzyć o konkretny wymiar w obszarze edukacji 
osób starszych. Współpraca międzynarodowa wzboga-
ci wiedzę o zaangażowaniu seniorów w proces uczenia 
się przez całe życie i funkcjonowanie UTW w innych 
krajach. Nowe doświadczenia mogą być inspiracją do 
twórczych i nowatorskich poszukiwań w budowaniu 
programów edukacyjno-aktywizujących i poszerzania 
ich oferty a wizyty studyjne mogą zaowocować chęcią 
poznawania innych krajów i kultur, osobistymi przy-
jaźniami, nawiązywaniem indywidualnych kontaktów 
z wykorzystaniem Internetu. Dzielenie się doświadcze-
niami, wymiana poglądów, poznawanie twórczości arty-
stycznej słuchaczy UTW w różnych krajach to także, choć 
niełatwe, ale godne rozważenia wymiary współpracy. 
Dbałość nauczycieli akademickich o wyrabianie lub 
wzmacnianie w słuchaczach postaw konstruktywnych 
ma ważne znaczenie, bo charakteryzują się one harmo-
nijnym i zintegrowanym wnętrzem, dobrymi relacjami 
z innymi osobami, pozytywnymi uczuciami, empatią 
i chęcią pomocy. Zadowolenie i pozytywne nastawienie 
do teraźniejszości i przyszłości oraz adekwatna ocena 
samego siebie związane są bezpośrednio z wyznawa-
nymi zasadami i preferowanymi wartościami oraz nor-
mami moralnymi. Pełna akceptacja zachodzących zmian 
związanych ze starzeniem się to syndrom najbardziej 
korzystnego typu postawy konstruktywnej świadczący 
o dobrym przystosowaniu się do tego okresu osób star-
szych (Kokolus, 2011, s. 326). Wykorzystywanie w pro-
cesie aktywności edukacyjnej emocjonalności seniorów, 
motywacji, systemu wartości czy samooceny oraz re-
fleksji jest cennym elementem wzmacniającym życiową 
satysfakcję w coraz dłuższym etapie życia człowieka – 
w starości. 

Obopólne korzyści 
Konkludując warto dodać, że współpraca uniwersytetów 
trzeciego wieku ze szkołami wyższymi daje wymierne 
korzyści obu podmiotom. Wzajemne życzliwe i wyma-
gające relacje motywują kadrę naukową do systema-
tycznego wzbogacania i pogłębiania wiedzy o osobach 
starszych, zaś seniorzy poprzez wykłady mogą mieć 
stałe, bezpośrednie kontakty z uznanymi autorytetami 
naukowymi z wielu dziedzin. Otwarcie się pracowników 
naukowo-dydaktycznych na rozmaite obszary życia co-
raz większej grupy osób starszych poszerza płaszczyznę 
dociekań naukowych i problematyki badawczej w róż-
nych perspektywach, daje diagnozę na czas teraźniejszy 
i pozwala prognozować o ważnych społecznie sprawach 
na bliższą i dalszą przyszłość. W efekcie czego poziom 
życia seniorów może być lepszy a ich oczekiwania i po-
trzeby coraz pełniej zaspokajane, bo wiek jesieni życia 
stanowi ważne i aktualne wyzwanie dla współczesnych 

społeczeństw, które trzeba podejmować z troską i ze ro-
zumieniem. 
Podsumowując trzeba powiedzieć, że oferta edukacyj-
na UTW jest stale wzbogacana, poszerzana i na bieżąco 
doskonalona, bo niewątpliwie warto dbać o stałe pobu-
dzanie swojego mózgu, bo to z niego pochodzą nasze 
radości i przyjemności. Dzięki niemu myślimy, widzimy 
i słyszymy, odróżniamy brzydkie od pięknego a złe od 
dobrego i wzrastamy w człowieczeństwie. 
Wiek dojrzały ma rozmaite barwy i może być inspi-
racją do wielu nowych zadań i aktywności w różno-
rodnych dziedzinach (Zacłona, 2015, s. 289). Należy 
tylko umieć dostrzegać nowe możliwości w kolejnych 
wyzwaniach związanych z dojrzałą mądrością i wyzna-
czać sobie kolejne cele życiowe. Dlatego na zakończenie 
życzę Państwu, aby śmiało realizować swoje pasje i za-
miłowania. A rozbudzana ciekawość poznawcza otacza-
jącym i zmieniającym się światem niech daje Państwu 
radość, poczucie spełnienia i zadowolenie oraz dumę 
z własnych osiągnięć.
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Edukacja, głupcze!
Autor: Ewa Piłat

Jak skutecznie przekazywać wiedzę, aby wpłynąć na poprawę jakości życia seniorów?

Człowiek starszy, jeśli nie chce zagubić się w dyna-
micznie zmieniającej się rzeczywistości, wciąż musi się 
uczyć. Nauka w tym wieku to uczestniczenie w wykła-
dach, prelekcjach, wystawach, warsztatach, kursach, 
wycieczkach, ale również wiedza uzyskana z mediów 
czy wymiana informacji między rówieśnikami, dzieć-
mi i wnukami. Zaradni, wykształceni, aktywni zawsze 
znajdą możliwość uzyskania potrzebnych informacji 
i zdobycia nowych umiejętności. Najlepszym kanałem 
dotarcia do ludzi starych, biernych, niezaangażowanych 
i wycofanych wydają się media. Jak skutecznie przeka-

zywać informacje edukacyjne, aby wpłynąć na poprawę 
jakości życia seniorów - zastanawiali się uczestnicy Ma-
łopolskiego Forum III Wieku reprezentujący zarówno 
media, jak i środowisko seniorów.

Klucz do pomyślnej starości
„Edukacja” – to było słowo najczęściej powtarzane przez 
ekspertów uczestniczących we wszystkich debatach 
i panelach VIII Forum III Wieku. Ustawiczne kształcenie 
jest jedyną szansą na jak najdłuższe pozostanie osób 
starszych na rynku pracy. Tylko dzięki edukacji na temat 
zdrowego stylu życia można odciążyć system ochrony 
zdrowia. Edukacja osób starszych pozwoli wdrożyć uła-
twiające im życie rozwiązania z zakresu telemedycyny 
i teleopieki. Jedynie wiedza może skutecznie zapobiec 
wykluczeniu finansowemu tej grupy wiekowej. Najkrót-
sza droga do pomyślnej starości prowadzi przez eduka-
cję. Co najlepszego mogą seniorzy zrobić sami dla sie-
bie? Uczyć się, uczyć się i jeszcze raz uczyć się! Cytaty 
można by mnożyć w nieskończoność.
Instytucją, której misją jest edukacja seniorów, są Uni-
wersytety Trzeciego Wieku. Działania edukacyjne oka-
zjonalnie podejmują również biblioteki, Centra Aktyw-
ności Seniora, kluby seniora, domy kultury, parafie, koła 
gospodyń wiejskich. Oferta każdej z tych instytucji jest 
inna, bo i osoby starsze bardzo się między sobą różnią. 
Nad wszystkimi formami uczenia seniorów poziomem 
górują Uniwersytety Trzeciego Wieku. Czasami złośli-
wie, z zazdrością, czasami z podziwem o słuchaczach 
uniwersytetów mówi się: elita starości. To określenie 
zrosło się z UTW od początku ich istnienia. 
Zważywszy, że u progu transformacji ustrojowej, w 1989 
r. działało w Polsce zaledwie 9 uniwersytetów dla senio-
rów, trudno odmówić mu prawdziwości. Jednak w latach 
2000 w Polsce zrodziła się prawdziwa moda na eduka-
cję seniorów, UTW przybywało jak grzybów po deszczu, 
a ruch Uniwersytetów Trzeciego Wieku zyskał miano 
największego ruchu obywatelskiego po zmianie ustroju. 
Obecnie skupia ok. 170 tys. osób starszych. Jeszcze pod 
koniec wakacji informowaliśmy, że w Polsce działa 560 
UTW, na początku września jest ich już 613. Więcej mają 
tylko Chiny.

Ewa Piłat
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Na tle świata Uniwersytety Trzeciego Wieku w Polsce 
prezentują się jako ruch wręcz masowy. Skupiają one 
jednak zaledwie ok. 2 proc. osób po 60 r.ż. 

Jak wyciągnąć seniora z domu?
Ponad 60 proc. grupy wiekowej 65+ stanowią osoby 
z wykształceniem co najwyżej podstawowym (dane 
Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 r.). Tę grupę 
często dotyka ubóstwo i choroby (stan zdrowia oraz 
poziom dochodów, jak wykazują wszystkie badania jest 
ściśle skorelowany z wykształceniem). Bez względu na 
wykształcenie starsze nieporadne, wycofane i schoro-
wane osoby zagrożone są wykluczeniem społecznym. 
To do nich kieruje się wiele programów społecznych, 
z których nie korzystają, bowiem najchętniej przeby-
wają we własnych czterech ścianach. Jedyną ich aktyw-
nością jest wyglądanie przez okno. O tę ogromną grupę 
polskich seniorów najbardziej martwiła się przedsta-
wicielka Ogólnopolskiego Porozumienia Rad Seniorów. 
Jak ich zachęcić do kontaktów z rówieśnikami? Jak do-
trzeć z ważnymi informacjami, które mogą zmienić ich 
życie – od porad prawnych począwszy na zmianie diety 
skończywszy?
Schorowani i ubodzy, a czasami tylko niezaangażowani 
i nieufni seniorzy są sąsiadami, krewnymi lub znajo-
mymi swoich aktywnych rówieśników. Ci ostatni znają 
oferty dla osób starszych, które nie wymagają wyłożenia 
nawet złotówki. Nie ma jednak sposobu, aby tych ludzi 
o nich powiadomić, a potem wyciągnąć z domów. Jedyne, 
co może ich przekonać, to uporczywe oddziaływanie do-
brym przykładem. Im częściej będą oglądać przez swoje 
okna 60-70-latów maszerujących z kijkami, wychodzą-
cych na zajęcia do UTW lub klubu seniora, wyjeżdżają-
cych na wycieczki, ćwiczących w okolicznym parku, tym 
większa szansa, że kiedyś dołączą do grona aktywnych. 
Wielka w tym rola mediów, które uznawane są za naj-
skuteczniejszy kanał informacyjny, edukujący nawet 
najbardziej opornych.

Edukacja przez media
Rok 2012 – Europejski Rok Aktywności Osób Starszych 
i Solidarności Międzypokoleniowej – okazał się wyjątko-
wy dla poprawy wizerunku seniorów. Liczne inicjatywy 
i projekty na rzecz seniorów spowodowały zaintereso-
wanie mediów. Wiele z nich uruchomiło stałe dodatki 
i programy poświęcone tematyce senioralnej. Do dziś 
ocalało niewiele. Okazały się nierentowne. Organizato-
rzy Forum III Wieku zaprosili media, które są wierne se-
niorom: zastępczynię redaktora naczelnego „Dziennika 
Polskiego” od 10 lat wydającego stały dodatek – „Dzien-
nik Seniora” oraz redaktora naczelnego „Głosu Seniora”. 
Obie gazety mają grona wiernych czytelników i recepty 
na skuteczne docieranie do nich z informacjami. 

Małgorzata Nitek, zastępca redaktora Naczelnego 
„Dziennika Polskiego”: – Podstawą skutecznej komu-
nikacji z seniorami jest podejmowanie w artykułach te-
matów, które najbardziej ich interesują i posługiwanie 
się językiem zrozumiałym dla tej grupy wiekowej. Jeśli 
jednak skuteczność ma się również przekładać na skalę 
dotarcia, media nie wystarczą. W proces edukacji senio-
rów, szczególnie tych mniej aktywnych, nie czytających 
gazet, nie korzystających z internetu powinny się inten-
sywnie włączyć jednostki samorządowe i pozarządowe, 
a także instytucje kościelne, które wśród wielu starszych 
osób cieszą się dużym autorytetem.
Łukasz Salwarowski, redaktor naczelny „Głosu Se-
niora”: – Wydając „Głos Seniora” stawiam na maksy-
malną interaktywność. Zachęcamy seniorów do współ-
tworzenia gazety. Chcemy, aby była ona tworzona przez 
seniorów i dla seniorów. Zachęcamy, aby to właśnie se-
niorzy tworzyli i komentowali treść gazety. Nawet jeśli 
nie mogą pisać, zachęcamy do proponowania tematów 
i problemów wartych poruszenia. Coraz więcej seniorów 
działa w Internecie (21 proc.) dlatego również tam za-
chęcamy do komentowania i promowania treści gazety.
W każdym wydaniu proponujemy tematy do dyskusji 
i wiele konkursów zachęcających do aktywności. W wie-
lu miastach prowadzimy też szkolenia z dziennikarstwa 
obywatelskiego i świadomości medialnej. Uczymy na 
ich, jak współtworzyć media seniorskie i jak współpra-
cować z mediami, prowadząc organizację seniorską. 
Dzięki tym szkoleniom redakcja zyskała koresponden-
tów w całej Polsce, a lokalna wspólnota swojego repre-
zentanta, dzięki któremu głos lokalnej seniorskiej spo-
łeczności może być bardziej słyszalny.
Ewa Piłat, Pełnomocnik Rektora UJ ds. JUTW oraz 
dziennikarka „Dziennika Polskiego”: – Seniorzy mu-
szą się przejrzeć w gazecie jak w lustrze, muszą tam 
przeczytać o swoich, a nie wyimaginowanych proble-
mach. Żeby je poznać, trzeba bywać w środowiskach 
seniorskich. Ważny jest język, jakim posługuje się dzien-
nikarz. Z tego powodu uważam, że lepszy kontakt z se-
niorami mają dziennikarze pokoleniowo bliżsi. Wycho-
wani w tych samych czasach, czytali te same książki, 
przeżyli te same traumy, posługują się tą samą symboli-
ką. Bezbłędnie rozpoznają, co kryje się pod określenia-
mi „ocet na półkach”, „alkohol na kartki” czy „mieszkanie 
z przydziału”. To rodzaj generacyjnej wspólnoty, w któ-
rej ludzie dobrze się rozumieją. To rodzi zaufanie. Aby 
medialny przekaz edukacyjny był skuteczny, niezbędny 
jest również autorytet. Autorytet buduje się ekspercką 
wiedzą i szacunkiem dla Czytelnika. Wbrew wszech-
obecnej medialnej „sieczce” i dominacji prymitywnej 
rozrywki – uważam, że senior nie ma czasu, aby go mar-
notrawić na byle jakie teksty lub programy.
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Pogadajmy o seniorach,  
czyli dlaczego warto rozmawiać

Autor: Wojciech Molendowicz

Kilka lat temu, gdzieś w kuluarach jednej z senioralnych 
debat, ktoś z udawaną troską zadał pytanie „ale po co 
o seniorach i ich problemach tyle dyskutować, skoro 
z samego gadania jeszcze nic nie wynika?”. Jeśli więc 
jeszcze niedawno ktoś miał wątpliwości, po co o senio-
rach „tyle gadać”, to kolejne sądeckie Forum Trzeciego 
Wieku nie pozostawia już żadnych złudzeń. Bez tych 
rozmów, bez dyskusji, paneli, wymiany zdań, doświad-
czeń i poglądów, ploteczek przy kawiarnianym stoliku, 
bez tych spotkań, bez tego całego gadania, wiele prob-
lemów seniorów do dziś pozostałoby nierozwiązanych 
w punkcie wyjścia.
A gdyby tak odwrócić tamto pytanie sprzed lat i zapy-
tać: jak wyglądałaby dziś rzeczywistość polskich senio-
rów bez tego „gadania”? Dla mnie odpowiedź wydaje 
się prosta. Każda zmiana w życiu społecznym, obojętnie 
na jakiej płaszczyźnie się odbywa, zaczyna się właśnie 
od rozmowy. Tylko dyskusja, a nawet spór czy mocne 
wyartykułowanie problemu, dają gwarancję, że kiedyś 
zostanie on rozwiązany. O problemie – a nie mamy dziś 
wątpliwości, że problem ludzi starszych w Polsce lawi-
nowo narastał – koniecznie trzeba mówić, trzeba o nim 
próbować rozmawiać jak najwięcej, a nawet pewne sądy 
powtarzać wiele razy. Tylko w ten sposób i tylko taką 

drogą głos środowiska chcącego zwrócić uwagę na swo-
je problemy, może dotrzeć do osób władnych je rozwią-
zać. I właśnie Forum Trzeciego Wieku w niemal mode-
lowy sposób wypełnia tę wieloletnią lukę. Co ciekawe, 
inne środowiska mogą jedynie pozazdrościć seniorom, 
że tak sprawnie i prężnie potrafili się zorganizować, po 
raz kolejny spotykając się na międzynarodowym forum 
poświęconym wyłącznie ich sprawom.
A seniorzy potrzebują i potrafią rozmawiać na każdy 
ważny dla nich temat. Przede wszystkim jednak chcą 
uważnie słuchać, co inni mają do powiedzenia, a to umie-
jętność rzadka w pędzącym świecie, gdzie raczej wszy-
scy skupieni są wyłącznie na swoim zdaniu. Słuchać, 
a zaraz potem zdobytą wiedzę wykorzystywać z pożyt-
kiem dla siebie. Bo taki chyba właśnie jest główny cel 
Forum Trzeciego Wieku: mówić głośno o problemach 
pokolenia i skutecznie edukować w wielu dziedzinach. 
Sam tylko panel dyskusyjny „Jak skutecznie edukować 
seniorów przez media” w każdym kolejnym wystąpie-
niu zaproszonych gości, otwierał nowe przestrzenie do 
rozmowy. Bardzo ciekawej rozmowy, jakiej próżno na co 
dzień szukać w debacie publicznej. Bo na tym Forum nie 
ma tematów tabu, można dyskutować o wszystkim, co 
seniorów boli i co ich interesuje. A interesuje ich niemal 
wszystko. Są ciekawi świata, z ogromnym apetytem na 
życie. Kto nie wierzy, niech się przekona osobiście. Ko-
lejne Forum Trzeciego Wieku już za niecały rok. Do zo-
baczenia.

Wojciech Molendowicz, fot. Antoni Łopuch

Wojciech Molendowicz, fot. Antoni Łopuch
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