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Szanowni Państwo,
mija 15 lat od powstania Ogólnopolskiej Federacji 
Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Z inicja-
tywą utworzenia Federacji UTW wystąpiłam, jako prezes 
zarządu Stowarzyszenia Sądecki Uniwersytet Trzeciego 
Wieku w Nowym Sączu, we wrześniu 2007 r. podczas IV 
Ogólnopolskiej Konferencji Uniwersytetów Trzeciego 
Wieku w Płocku. Konferencja była zorganizowana w ra-
mach programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolno-
ści „Uniwersytety Trzeciego Wieku” przez Stowarzyszenie 
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Płocku oraz Fundację dla 
Uniwersytetu Jagiellońskiego z Krakowa.
A już 7 grudnia 2007 roku, czyli za 3 miesiące od kon-
ferencji, odbyło się w Krakowie zebranie założycielskie 
Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów 
Trzeciego Wieku. Przedstawiciele – liderzy 10 Stowa-
rzyszeń UTW, członków – założycieli, podjęli uchwałę 
o utworzeniu pierwszej w kraju, ogólnopolskiej organiza-
cji UTW, przyjęto statut oraz wybrano władze: 5 osobowy 
zarząd i 3 osobową komisję rewizyjną, a także uchwalono 
regulamin składek członkowskich. W następnych tygo-
dniach trwała procedura rejestracji w Krajowym Reje-
strze Sądowym, aby uzyskać osobowość prawną i stać się 
pełnoprawnym podmiotem NGO. Prawnik Wojciech Nale-
pa, obecnie pełnomocnik zarządu Federacji UTW, udzielał 
nam swojej profesjonalnej pomocy w tym zakresie.
Pragnę wyrazić słowa szacunku i uznania twórcom tej 
wspólnej inicjatywy, którzy wtedy wykazali się deter-
minacją, chęcią wzajemnej współpracy, optymizmem 
i pozytywną energią, co zaowocowało, jak spojrzeć 
z perspektywy 15 lat działalności Federacji, bardzo cie-
kawym projektem tzw. organizacji parasolowej. Naszym 
wspólnym celem była konsolidacja środowiska UTW 
w kraju, ale także polskich UTW za granicą, wzajemne 
wspieranie się w różnych sprawach m.in. o charakterze 
organizacyjno-prawnym, co wielu liderom UTW sprawia-
ło często trudności. Mam nadzieję, jako prezes zarządu, 
wybrana na kolejną już 4 kadencję, że Federacja rea-
lizuje swoje cele statutowe, rozwija i poszerza swoją 
działalność zgodnie z oczekiwania UTW – członków zało-
życieli, a także wszystkich obecnych członków Federacji. 
Pamiętajmy, że: „bez wspólnej pracy, bez wspólnych 
relacji nie byłoby Federacji”.
W tym numerze możecie przeczytać dalszy ciąg relacji 
z krakowskiej konferencji „Seniorzy współczesnej Europy. 
Problemy i wyzwania”, o kryształowym jubileuszu UTW 
w Zawierciu, o akcji „Pomoc dla seniorów Ukrainy” i 
przekazaniu kolejnych darów dla słuchaczy UTW we Lwo-
wie, o regionalnym forum UTW w Wielkopolsce, a także 
zapowiedź jubileuszowej X Senioriady Zimowej na Pod-
halu w Rabce Zdroju w lutym 2023 r. Zamieszczamy też 
informacje naszych partnerów: Adamed-u i Kawonu.
Na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia składam 
Wszystkim Czytelnikom Biuletynu UTW w imieniu całej 
Redakcji i Współpracowników życzenia miłych, rodzin-
nych chwil, przy wigilijnym stole, w blasku choinki oraz 
Dosiego 2023 Roku.
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Z inicjatywą utworzenia Fede-
racji UTW wystąpiło Stowarzysze-
nie Sądecki Uniwersytet Trzeciego 
Wieku w Nowym Sączu, we wrześ-
niu 2007 r. podczas IV Ogólnopol-
skiej Konferencji Uniwersytetów 
Trzeciego Wieku, zorganizowanej 
w ramach programu Polsko-Ame-
rykańskiej Fundacji Wolności 
„Uniwersytety Trzeciego Wieku” 
przez Stowarzyszenie Uniwersy-
tet Trzeciego Wieku w Płocku oraz 
Fundację dla Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego z Krakowa.

7 grudnia 2007 roku odby-
ło się w Krakowie zebranie zało-
życielskie Ogólnopolskiej Federa-
cji Stowarzyszeń Uniwersytetów 
Trzeciego Wieku. 10 Stowarzyszeń 
UTW, członków – założycieli pod-
jęło uchwałę o utworzeniu pierw-
szej w kraju, Ogólnopolskiej Fe-
deracji UTW, przyjęto statut oraz 
wybrano władze – zarząd i komi-
sję rewizyjną, a także uchwalono 
regulamin składek.

Od 15. lat Federacja konsoli-
duje środowisko UTW w naszym 
kraju i udziela wsparcia w wielu 
aspektach działalności UTW, pro-
wadzi bezpłatny Punkt Konsulta-
cyjno-Doradczy, wydaje Ogólno-
polski Biuletyn UNIWERSYTETY 
TRZECIEGO WIEKU (kwartal-
nik), organizuje szkolenia i konfe-
rencje, współpracuje z władzami 

państwowymi, wieloma instytucja-
mi oraz organizacjami pozarządo-
wymi w kraju i za granicą.

Utworzona została ogólnopol-
ska baza adresowa UTW i organi-
zacji senioralnych.

W latach 2009–2019 Federacja 
UTW była współorganizatorem 
Forum III Wieku w ramach Forum 
Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju 
i Nowym Sączu.

15 lat działalności  
Ogólnopolskiej Federacji 
Stowarzyszeń Uniwersytetów 
Trzeciego Wieku 

Forum III Wieku w Krynicy-Zdroju, 2018 r., fot. Piotr Droździk

• Stowarzyszenie Sądecki UTW Nowy Sącz
• Stowarzyszenie UTW Andrychów
• Stowarzyszenie Gliwicki UTW 
• Stowarzyszenie UTW Leszno
• Stowarzyszenie UTW Łazy
• Stowarzyszenie Świętokrzyski UTW Kielce 
• Stowarzyszenie UTW w Płocku
• Stowarzyszenie Rabczański UTW Rabka-Zdrój
• Stowarzyszenie UTW Ruda Śląska 
• Stowarzyszenie UTW Tarnobrzeg

Członkowie  
założyciele  
Federacji  
UTW:
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 WYSTĄPIENIE:  
Patrząc w przyszłość  
na europejskie i globalne  
wyzwania

prof. Steven Van Hecke, Ph. D., 
Katolicki Uniwersytet Lowański, 
pracownik naukowo-badawczy 
w Instytucie Historii Europejskiej 
im. Leibniza w  Moguncji, przed-
stawił ocenę aktualnej sytuacji 
polityczno-gospodarczej Unii Eu-
ropejskiej. Omówił wyzwania eu-
ropejskie i globalne mające wpływ 
na takie obszary polityki jak: bez-
pieczeństwo i  sprawy obronne, 

bezpieczeństwo cybernetyczne, 
zmiana klimatu, migracja, handel 
zagraniczny, polityka monetarna 
i in. Na pytanie „Czego chce Unia 
Europejska?” udzielił odpowie-
dzi „…Unia Europejska chce być 
niezależna, autonomiczna w  ob-
szarach krytycznych. Obok tech-
nologii i  obrony także w  zakresie 
energii chcemy być samowystar-
czalni, polegający na sobie, nie-
zależnie od stron trzecich, które 
mogą nas szantażować, jak to ma 
miejsce obecnie w związku z reżi-
mem moskiewskim, gdzie Władi-
mir Putin wykorzystuje gaz jako 

broń, która ma podzielić kraje 
członkowskie Unii Europejskiej.” 
Podkreślił, że Unia Europejska bę-
dzie kontynuować działania, któ-
re zostały ustalone w  lutym br., 
a  których głównym przesłaniem 
jest wspieranie Ukrainy, aby rze-
czywiście Ukraina i Unia Europej-
ska działały razem, tak jak to się 
dzieje przez ostatnie miesiące. 

Z prezentacją przedstawioną przez 
prof. Stevena Van Hecke można się 
zapoznać na: https://www.federa-
cjautw.pl/images/22krakow/profe-
sorstevenvanhecke.pdf

Relacja z międzynarodowej, 
europejskiej konferencji  
edukacyjno-naukowej  
„SENIORZY WSPÓŁCZESNEJ 
EUROPY. PROBLEMY  
I WYZWANIA” 

Kraków, Uniwersytet Jagielloński,  
Aula Collegium Novum, 24 września 2022 r.CZĘŚĆ 2

 PANEL DYSKUSYJNY:  
Problemy ochrony zdrowia 
i opieki nad seniorami –  
sytuacja w krajach UE  
w okresie pandemii COVID-19

Moderator: dr Anna Okońska-
-Walkowicz, Pełnomocnik Prezy-
denta Miasta Krakowa ds. Polityki 
Senioralnej.

Paneliści:
Georg Männik, Wiceprezydent 
Europejskiej Unii Seniorów, Prze-
wodniczący Stowarzyszenia Se-
niorów w Isamaa, założyciel Rady 

https://www.federacjautw.pl/images/22krakow/profesorstevenvanhecke.pdf
https://www.federacjautw.pl/images/22krakow/profesorstevenvanhecke.pdf
https://www.federacjautw.pl/images/22krakow/profesorstevenvanhecke.pdf
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Bezpieczeństwa Społecznego i sy-
stemu ubezpieczeń społecznych 
Estonii;
dr hab. n. med. Barbara Gryglew-
ska, prof. UJ, Dyrektor Medyczne-
go Centrum Kształcenia Podyplo-
mowego, Collegium Medicum UJ, 
lekarz geriatra;
prof. dr hab. Beata Tobiasz-
-Adamczyk, Uniwersytet Jagiel-
loński, Collegium Medicum UJ, 
socjolog medycyny;
Janusz Marszałek, Prezes Zarządu 
Polskiej Unii Seniorów, Członek 
Europejskiej Unii Seniorów.

Moderator dr Anna Okońska-
-Walkowicz, we wprowadzeniu 
do panelu przybliżyła znaczenie 
i  rolę Uniwersytetu Jagiellońskie-
go i  krakowskiego środowiska na-
ukowego, które aktywnie włączyło 
się w  działania na rzecz seniorów, 
zgłębiając problematykę zdrowia 
osób starszych oraz współpracując 
z władzami m. Krakowa w kształ-
towaniu polityki senioralnej.

Georg Männik omówił proble-
my, z jakimi spotykają się seniorzy 
Estonii. Poinformował o  publicz-
nym systemie ubezpieczeń społecz-
nych. Większość obywateli Esto-
nii jest ubezpieczonych, a  koszty 
usług medycznych zostają pokryte 
z  tych ubezpieczeń. Ponieważ wy-
nagrodzenia mieszkańców Estonii 
są zwykle niższe, aniżeli średnia 
w  Europie, to oznacza, że środ-
ki funduszu są niewystarczające 
i  system ubezpieczeń będzie mu-
siał ulec zmianie. Nawiązując do 
okresu pandemii, zwrócił uwagę 
na problemy, które pojawiły się też 
w  innych krajach Europy, a  doty-
czyły szczególnie wrażliwej grupy 
seniorów m.in. trudności w dostę-
pie seniorów do ważnych informa-
cji medycznych, w  tym dotyczą-
cych konieczności szczepień. Nadal 

ok. 40% seniorów nie jest dobrze 
zaszczepionych. Zwrócił uwagę na 
brak odpowiedniego przygotowa-
nia na kryzysy w opiece zdrowotnej 
i  społecznej, wskutek czego wiele 
osób, które potrzebowały pomocy, 
miały zaplanowane zabiegi, musia-
ły pozostać w domach i często po-
ważnie chorowały, a nawet umiera-
ły. Podkreślił, że w czasie pandemii 
wystąpił brak koordynacji dzia-
łań w  strukturach administracji 
oraz w  przekazywaniu informacji 
do społeczeństwa i w tym zakresie 
podjęte powinny zostać działania 
naprawcze. Do niezbędnych dzia-
łań zaliczył również m.in. poprawę 
komunikacji i  współpracy pomię-
dzy krajami UE dotyczącą zarzą-
dzania sytuacją pandemiczną. Te 
ważne kwestie powinny być na-
dal analizowane, aby w przyszłości 
można się lepiej przygotować.

Barbara Gryglewska przedstawiła 
istotne problemy, związane z długo-
trwałą hospitalizacją osób starszych. 
„…Ponieważ jestem lekarzem, ge-
riatrą, chcę przedstawić pewne po-
dejście do leczenia osób starszych: 
Czy rzeczywiście szpital jest naj-
lepszym, najbardziej przyjaznym 
miejscem dla osoby starszej? Czy 
potrzebne są zmiany w opiece szpi-
talnej nad starszymi pacjentami?”. 
Odpowiadając na te pytania, stwier-
dziła m.in. „…szpital niestety niesie 
ze sobą bardzo wiele zagrożeń dla 
osób starszych. Proces starzenia jest 
procesem fizjologicznym, w  każ-
dym z nas są zmiany i to co widzi-
my na zewnątrz, to jest tylko sygnał, 
że coś się dzieje. Natomiast następu-
ją zmiany we wszystkich narządach 
organizmu i to co się dzieje w orga-
nizmie, niestety nie współgra z tym, 
z czym spotyka się osoba starsza w  
warunkach szpitala…”.
Panelistka zwróciła uwagę na po-
trzebne pilne zmiany w  opiece 

szpitalnej nad starszymi pacjen-
tami dotyczące przebiegu lecze-
nia, stosowania różnorodnych pro-
cedur diagnostycznych. Ma na to 
wpływ wiele czynników, takich 
jak m.in. personel – lekarze i  pie-
lęgniarki, prowadzenie konsultacji 
geriatrycznych i  interdyscyplinar-
nych (farmaceutycznych, żywienio-
wych), warunki lokalowe szpitala, 
współpraca z  członkami rodziny, 
stworzenie warunków do wczes-
nej mobilizacji pacjenta, rehabi-
litacja ruchowa i  inne. Omówiła 
przykłady zagrożeń związanych 
z  pobytem osób starszych w  szpi-
talu, na co wskazują również bada-
nia naukowe. Generalnie rzecz uj-
mując, stwierdziła, że szpital nie 
należy do środowiska korzystne-
go dla seniorów. Podkreśliła, że 
z punktu widzenia lekarskiego, le-
piej jest rozwinąć bardzo sprawny 
system ambulatoryjnej diagnostyki 
medycznej, aby pacjent nie musiał 
oczekiwać miesiącami na bada-
nia w szpitalu. Niezbędne są szyb-
kie zmiany w  organizacji szpitala, 
w celu zwiększenia bezpieczeństwa 
starszych pacjentów, wykorzysta-
nia w  większym stopniu nowych 
technologii, minimalizacji unie-
ruchomienia terapeutycznego, eli-
minacji różnorodnych barier, mo-
nitorowania i  ograniczenia ilości 
leków. Konieczne są zmiany wyce-
ny procedur. „…Potrzebujemy no-
woczesnych, przyjaznych szpitali 
dla starszych pacjentów. Zmiany są 
potrzebne jak najszybciej”.

Z prezentacją przedstawio-
ną przez prof. Barbarę Gry-
glewską można się zapoznać na: 
https://www.federacjautw.pl/
images/22krakow/profesorgry-
glewska.pdf

Beata Tobiasz-Adamczyk: w swo-
im wystąpieniu omówiła proble-

https://www.federacjautw.pl/images/22krakow/profesorgryglewska.pdf
https://www.federacjautw.pl/images/22krakow/profesorgryglewska.pdf
https://www.federacjautw.pl/images/22krakow/profesorgryglewska.pdf
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 PANEL DYSKUSYJNY:  
Nowoczesne technologie  
a potrzeby seniorów

Moderator: dr hab. Jolanta Pe-
rek-Białas, prof. UJ, Instytut So-
cjologii, Kierownik Centrum 
Ewaluacji i Analiz Polityk Pub-
licznych UJ, Szkoła Główna Han-
dlowa w Warszawie.

Paneliści:
Guido Dumon, Sekretarz Gene-
ralny Europejskiej Unii Senio-
rów, Belgia (w zastępstwie prof. An 
Hermans, Prezydent ESU, ekspert-
ki Rady Europy ds. medialnych 
i informacyjnych oraz seniorów);
Wioletta Wilimska, Dyrektor Re-
gionalnego Ośrodka Polityki Spo-
łecznej, Kraków;
Daniel Jachimowicz, Pełnomocnik 
Zarządu Ogólnopolskiej Federacji 
Stowarzyszeń UTW, Prezes Fun-

dacji Europejski Instytut Rozwoju 
Obywatelskiego.

Moderator Jolanta Perek-Białas 
we wprowadzeniu do panelu omó-
wiła doświadczenia środowiska na-
ukowego UJ w  zakresie znaczenia 
nowych technologii dla zrównowa-
żonego rozwoju i budowania przy-
szłości dla wszystkich grup wieko-
wych, wzmacniania solidarności 
międzypokoleniowej i  ponad gra-
nicami, w reakcji na zmiany demo-
graficzne i starzenie się społeczeń-
stwa. Zwróciła się do panelistów 
o  odpowiedź na pytanie: Czy sta-
rzejące społeczeństwo może do-
pasować się do tych trendów, któ-
re nam przynosi nowa technologia? 

Guido Dumon: „Zastępuję pa-
nią Prezydent ESU prof. An Her-
mans. Moje wystąpienie oparte 
jest na publikacji profesor An Her-

mans, ekspertki Rady Europy, pt. 
„Era cyfrowa? To także moja era!”. 
Ten raport został opracowany na 
prośbę Rady Europy i  jest już do-
stępny w  języku angielskim, nie-
mieckim, polskim. „…Mamy erę 
cyfrową, każdy dzisiaj powinien 
wiedzieć, jak komunikować się 
online. To jednak nie jest oczy-
wiste dla wszystkich osób, dla ca-
łego społeczeństwa. Nie jest jas-
ne, że dostęp do Internetu stał się 
istotnym narzędziem takim, jak 
chociażby woda, a  łączność inter-
netowa jest kluczem do uzyska-
nia informacji, do uczenia się, do 
pracy, do robienia zakupów, nawet 
do zabawy. W  okresach lockdow-
nu była możliwość komunikacji 
z bliskimi jedynie online, aby do-
wiedzieć się o  ich zdrowiu, co się 
u  nich dzieje…”. Panelista zwró-
cił uwagę na konieczność zainte-
resowania się decydentów inkluzją 

my ochrony zdrowia i  opieki nad 
seniorami w  krajach UE, w  okre-
sie pandemii COVID-19. „…jestem 
socjologiem medycyny, w ostatnich 
latach zajmuję się socjologią starze-
nia się. Uczestniczę w wielu bada-
niach, w tym również międzynaro-
dowych, dotyczących jakości życia 
osób starszych”, „…zajmuję się róż-
nymi formami przemocy wobec 
osób starszych i  chcę przybliżyć 
wielowymiarowe uwarunkowa-
nia zagadnienie zaniedbania i  sa-
mozaniedbania osób starszych, po-
szerzając wiedzę na temat „ciemnej 
strony” wieku starszego i  społecz-
nej odpowiedzialności za zjawisko 
zaniedbania osób starszych.”
W swoim wystąpieniu m.in. stwier-
dziła, że brak jest powszechnej 
świadomości czym jest zaniedba-
nie i  samozaniedbanie i nadal jest 
to temat „tabu”, nie do końca prze-

badany. Samozaniedbanie zależy 
od kulturowo i  społecznie wypra-
cowanych norm i  wzorów zacho-
wań obowiązujących w  różnych 
środowiskach. Wśród determinan-
tów zaniedbania i  samozaniedba-
nia osób starszych wskazała na 
m.in. uwarunkowania demogra-
ficzno–społeczne, sieci społeczne 
i jakość życia, styl życia, stan zdro-
wia, inne formy przemocy.

Z prezentacją przedstawio-
ną przez prof. Beatę Tobiasz-
-Adamczyk można się zapoznać 
na: https://www.federacjautw.pl/
images/22krakow/profesortobia-
szadamczyk.pdf

Janusz Marszałek przedstawił po-
trzebę mieszkalnictwa czynszo-
wego ze wsparciem dla seniorów, 
z   możliwością bieżącego monito-

rowania i  szybkiego reagowania. 
Podkreślił rolę i zadania samorzą-
du terytorialnego w  tym zakresie, 
w związku ze starzeniem się popu-
lacji. „..Na Zachodzie bardzo czę-
sto takie mieszkania ze wsparciem 
już funkcjonują. U  nas, w  Polsce 
jeszcze to jest w  powijakach. My-
ślę, że nie tylko w Polsce, ale w kra-
jach byłego bloku socjalistycznego, 
również w  Estonii, Litwie, Ło-
twie, Czeskiej Republice, Słowacji 
i  na Węgrzech. Wszystkie te kra-
je mają podobne problemy..”. Przy-
bliżył model ciekawych rozwiązań 
w Holandii, w Rotterdamie. Zasyg-
nalizował również problem cho-
rób odkleszczowych, jako poważ-
ny problem społeczny w   krajach 
UE. Poinformował o  wystąpieniu 
w  tej sprawie do Przewodniczącej 
Komisji Europejskiej Ursuli von 
der Leyen. 

https://www.federacjautw.pl/images/22krakow/profesortobiaszadamczyk.pdf
https://www.federacjautw.pl/images/22krakow/profesortobiaszadamczyk.pdf
https://www.federacjautw.pl/images/22krakow/profesortobiaszadamczyk.pdf
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cyfrową seniorów, ponieważ pro-
ces cyfryzacji implikuje wiele ko-
rzyści dla aktywnych jego uczest-
ników. Jednakże niektóre osoby 
i  grupy społeczne są z  tego pro-
cesu wykluczone, co prowadzi do 
powstawania nierówności cyfro-
wych. Szczególnie w  pandemii 
okazało się jak ważne dla seniorów 
było korzystanie z  umiejętności 
cyfrowych, korzystanie z  mediów 
społecznościowych, czy spot-
kań video. Podkreślił, że w  kon-
frontacji z  dwoma megatrenda-
mi – starzeniem się społeczeństw 
i transformacją cyfrową – kluczo-
wą rolę odgrywają kompetencje 
cyfrowe. Cyfryzacja zorientowa-
na na człowieka jest odpowiedzią 
na wyzwania związane ze zmiana-
mi demograficznymi. Technologia 
odpowiada na największe wyzwa-
nia świata i  może dostarczyć od-
powiednich rozwiązań w  obliczu 
zmian demograficznych. Oba me-
gatrendy rozwiną się w  pozytyw-
nym kierunku tylko wtedy, gdy 
zmiany uwzględnią we właściwy 
sposób codzienne problemy ludzi 
wszystkich pokoleń i gdy powsta-
ną dostępne, inkluzywne i przyja-
zne dla osób starszych środowiska, 
które umożliwią wszystkim pro-
wadzenie zdrowego i  aktywnego 
życia, sprostanie codziennym wy-
maganiom i  pełne uczestnictwo 
w życiu społeczeństwa.

Więcej o publikacji „Era cyfrowa? 
To także moja era!” można przeczy-
tać na stronie: https://www.federa-
cjautw.pl/images/2022projekty/biu-
letyn35.pdf

Wioletta Wilimska „…Zarów-
no w  megatrendzie związanym ze 
zmianami demograficznymi jak 
i w kryzysie zdrowotnym i w utra-
cie spójności społecznej pojawia się 
nierówność cyfrowa. Z  badań Eu-

rostatu wynika, że w Polsce w ubie-
głym roku aż 53% osób między 65. 
a 74. rokiem życia nigdy nie miało 
styczności z  Internetem”. „Przyto-
czę jeszcze kilka danych, które do-
tyczą technologii i  jej przełożenia 
na potrzeby adaptowalności do po-
lityki senioralnej – co 3 Polak po-
wyżej 75. roku życia mieszka sa-
motnie, a  u  42% osób powyżej 85 
roku diagnozuje się przypadki de-
presji…”. Panelistka omawiając za-
gadnienie polityki senioralnej, jako 
integralnej części polityki społecz-
nej, zwróciła uwagę, na tą sytuację 
w Małopolsce, gdzie ta polityka nie 
jest tworzona „zza biurka”, a z ak-
tywnym udziałem seniorów i orga-
nizacji senioralnych. Osoby starsze 
w  polskim prawie definiowane są 
jako grupa 60 plus, ale w tej grupie 
mamy także różne grupy wiekowe 
70 plus, 80 plus. Wyzwaniem jest 
przygotowanie, czy zaproponowa-
nie pomysłu na usługę, na produkt, 
który będzie adekwatny dla po-
trzeb osób starszych. Na pytanie: 
Co to jest innowacja społeczna? Pa-
nelistka odpowiedziała: „…o nowa 
usługa, produkt szyty na miarę, 
zgodnie z  potrzebą osoby zgłasza-
jącej się. W ROPS zdobyliśmy pie-
niądze z  Europejskiego Fundu-
szu i  zaprosiliśmy do współpracy 
osoby fizyczne, organizacje poza-
rządowe, jednostki samorządu te-
rytorialnego oraz przedstawicie-
li biznesu, który bezpośrednio i na 
co dzień pracuje z różnymi grupa-
mi osób wymagającymi wsparcia. 
Po to, aby zaprojektowali określo-
ny pomysł na nową usługę. Uru-
chomiliśmy granty dla takich pod-
miotów, aby mogły przetestować 
pomysły. Następnie, zaprosiliśmy 
grupy osób, dla których dedyko-
wane były te pomysły, by zobaczyć, 
na ile dany produkt, czy pomysł się 
sprawdza…”. Omówiła zastosowa-
nie m.in. innowacji „inteligentna 

odzież”, która ma wszyte mikro 
czujniki pozwalające na domową 
rehabilitację. „…Wyprodukowano 
inteligentne spodnie, które prze-
szły niezbędne testy. Na smartfo-
nie zainstalowano aplikację a  mi-
kroczujniki umieszczone zostały 
w spodniach i powodują to, że na-
sze ruchy są monitorowane. To bar-
dzo pomocna metoda w  leczeniu 
różnych chorób czy urazów.” Zda-
niem Panelistki, nowe rozwiązania 
technologiczne mają ważną rolę do 
spełnienia w  starzejącym się spo-
łeczeństwie, konieczny jest także 
wzrost kompetencji i umiejętności 
cyfrowych, szczególnie wśród osób 
starszych.

Z prezentacją przedstawioną 
przez Wiolettę Wilimską można 
się zapoznać na: https://www.fe-
deracjautw.pl/images/22krakow/
rops_krakow.pdf 

Daniel Jachimowicz omówił, jako 
przykład „Dobrej praktyki” utwo-
rzenie i  funkcjonowanie portalu 
„Polskie Forum Seniorów”, w  ra-
mach działalności Ogólnopolskiej 
Federacji Stowarzyszeń UTW. Por-
tal łączy w sobie dwa bardzo istot-
ne, praktyczne elementy i  potrze-
by wyzwania dzisiejszego czasu, 
a  mianowicie potrzebę partycy-
pacyjną, czyli upowszechniania 
wśród osób starszych – liderów 
organizacji seniorskich, zabiera-
nia głosu w sprawach publicznych, 
ważnych dla seniorów, dla organi-
zacji i  ich funkcjonowania w  sta-
rzejącym się społeczeństwie oraz 
element technologiczny, a więc wy-
korzystanie do tego celu Internetu. 
Zaproponowano organizacjom se-
niorskim – sygnatariuszom Poro-
zumienia, możliwość uczestnictwa 
w  procesie konsultowania projek-
tów ustaw i  innych aktów praw-
nych, wyrażania opinii, rekomen-

https://www.federacjautw.pl/images/2022projekty/biuletyn35.pdf
https://www.federacjautw.pl/images/2022projekty/biuletyn35.pdf
https://www.federacjautw.pl/images/2022projekty/biuletyn35.pdf
https://www.federacjautw.pl/images/22krakow/rops_krakow.pdf
https://www.federacjautw.pl/images/22krakow/rops_krakow.pdf
https://www.federacjautw.pl/images/22krakow/rops_krakow.pdf
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dacji i  wniosków, merytorycznych 
stanowisk formułowanych przez 
Federację w sprawach istotnych dla 
seniorów i organizacji seniorskich, 

na przykład strategii senioralnych 
na szczeblu rządowym, ale też na 
szczeblu regionalnym.

Informacje o portalu „Polskie Fo-
rum Seniorów” dostępne na stro-
nie www.forumseniorow.pl 

 PREZENTACJE:  
Aktywność fizyczna seniorów – 
Dobre praktyki

Moderator: Janusz Marszałek, 
Prezes Zarządu Polskiej Unii Se-
niorów, Członek ESU.

Paneliści:
Lena Jääskeläinen, Wiceprezydent 
Europejskiej Unii Seniorów, czło-
nek zarządu Kansallinen Seniori-
liitto, Finlandia;
Krystyna Męcik, Prezes UTW 
Łazy, Organizator Międzynaro-
dowej Olimpiady Sportowej UTW 
i Organizacji Senioralnych „Trze-
ci Wiek na Start”, Stadion Śląski 
w Chorzowie;
Marek Szarawarski, UTW Rabka-
-Zdrój, Organizator Ogólnopol-
skiej Senioriady Zimowej na Pod-
halu w Rabce-Zdroju.

Lena Jääskeläinen przedstawiła 
swoje doświadczenia w  tworzeniu 
Nordic Walking w  Finlandii. Tre-
ning pod górę uprawiała podczas 
kariery biegowej w latach 1956-64. 
Zauważyła, że ta metoda, trening 
z  kijkami, była bardziej skuteczna 
w  porównaniu z  bieganiem i  od-
powiednia również dla innych lu-
dzi niż sportowcy. Nordic Walking 
stał się bardzo popularny najpierw 
w  Finlandii, a  stopniowo także za 
granicą, gdzie zyskał międzyna-
rodową nazwę nadaną mu przez 
dwóch fińskich nauczycieli wy-
chowania fizycznego. Nordic Wal-
king jest również chętnie uprawia-
ny przez seniorów.

Z wystąpieniem Leny Jääskeläi-
nen można się zapoznać na stro-
nie: https://www.federacjautw.pl/
images/22krakow/nordicwalking.pdf

Polskie doświadczenia związane 
z  popularyzowaniem aktywności 
fizycznej wśród osób starszych, słu-
chaczy UTW oraz przedstawicieli 
innych organizacji senioralnych na 
podstawie swoich, wieloletnich już 
doświadczeń przedstawili: Krysty-
na Męcik i Marek Szarawarski.

Prezentacja Krystyny Mę-
cik dostępna jest na stronie: 
https://www.federacjautw.pl/
images/22krakow/lazykrystyna-
mecik.pdf

Prezentacja Marka Szarawar-
skiego dostępna jest na stro-
nie: https://www.federacjautw.pl/
images/22krakow/rabkamarek-
szarawarski.pdf

 PANEL DYSKUSYJNY:  
Edukacja seniorów – Lifelong  
Learning – wyzwania dla  
organizacji seniorskich i ich  
liderów związane z pandemią

Moderator: Ewa Piłat, Dyrektor 
Jagiellońskiego UTW, polityk spo-
łeczny, dziennikarka.

Paneliści:
dr hab. Zofia Szarota, prof. WSB 
University, Dąbrowa Górnicza;
Lidmila Nemcova, Wiceprezy-
dent Europejskiej Unii Senio-
rów, Przewodnicząca Czeskiego 
Chrześcijańskiego Stowarzyszenia 

Seniorów, współzałożycielka Eu-
ropejskiej Sieci Przeciwdziałania 
Ubóstwu, Wiceprzewodnicząca 
Czeskiej Rady Seniorów, Czechy;
dr hab. Dorota Gierszewski, prof. 
UJ, Instytut Pedagogiki.

Moderator Ewa Piłat wprowa-
dzając do panelu, jako motto dla 
działalności seniorskich organiza-
cji edukacyjnych, przywołała opi-
nię włoskiego pedagoga prof. Duc-
cio Demetrio „człowiek, jeśli nie 
chce być zepchnięty na margines 
i wykluczony musi nieustannie się 
uczyć, rozwijać swoje kompetencje 
i zdobywać nowe”.

Zofia Szarota omówiła znaczenie 
Lifelong Learning dla jakości życia 
osób starszych oraz aktualne bada-
nia naukowe na temat możliwości 
poznawczych osób w późnej doro-
słości. Przedstawiła doświadczenia 
pandemii i jej wpływu na poszuki-
wanie przez osoby starsze alterna-
tywnych źródeł wiedzy, informa-
cji, rozrywki i kontaktów z innymi 
ludźmi. Zauważyła również wystą-
pienie zmiany w formach popan-
demicznej aktywności edukacyjnej 
seniorów. 

Rozmowa z prof. ucz. dr hab. Zo-
fią Szarotą: Jakie znaczenie dla 

http://www.forumseniorow.pl
https://www.federacjautw.pl/images/22krakow/nordicwalking.pdf
https://www.federacjautw.pl/images/22krakow/nordicwalking.pdf
https://www.federacjautw.pl/images/22krakow/lazykrystynamecik.pdf
https://www.federacjautw.pl/images/22krakow/lazykrystynamecik.pdf
https://www.federacjautw.pl/images/22krakow/lazykrystynamecik.pdf
https://www.federacjautw.pl/images/22krakow/rabkamarekszarawarski.pdf
https://www.federacjautw.pl/images/22krakow/rabkamarekszarawarski.pdf
https://www.federacjautw.pl/images/22krakow/rabkamarekszarawarski.pdf
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 DYSKUSJA:  
Problemy i wyzwania polityki  
senioralnej – propozycje  
rozwiązań

Moderatorzy: Wiesława Borczyk 
i Janusz Marszałek.

Udział w dyskusji:
prof. Maria Źrałka, Komisja Eks-
pertów ds. Osób Starszych, Biuro 
Rzecznika Praw Obywatelskich;
dr Elżbieta Ostrowska, Przewodni-
cząca Polskiego Związku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów, Warszawa;
Małgorzata Stanowska, Towa-
rzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”, 
Warszawa;
Marzena Rudnicka, Prezes Krajo-
wego Instytutu Gospodarki Senio-
ralnej, Warszawa;
Paulina Ruta, Prezes Polskiego 
Stowarzyszenia Nordic Walking, 
Złotoryja.

Uczestniczki dyskusji, reprezentu-
jące różnorodne środowiska – or-

ganizacje pozarządowe oraz insty-
tucje działające na rzecz seniorów 
i  z  seniorami, zwróciły uwagę na 
następujące problemy i wyzwania:
• występuje duże zróżnicowa-

nie środowiska seniorów w Pol-
sce i ich potrzeb, które wynika-
ją z  zarówno z  wieku, sytuacji 
ekonomicznej, rodzinnej, sta-
nu zdrowia, sprawności, a także 
z własnych preferencji, czy przy-
zwyczajeń oraz wcześniejszych 
doświadczeń. Potrzebna jest 
więc szeroka gama usług nie tyl-
ko w systemie opieki zdrowotnej 
i pomocy społecznej ale w wielu 
innych dziedzinach. Nie wszyst-
kie osoby starsze odczuwające 
osamotnienie czy izolację odnaj-
dują siebie w  działaniach orga-
nizacji pozarządowych i  planu-
jąc lokalną/regionalną politykę 
senioralną trzeba o tym pamię-
tać. Elżbieta Ostrowska. 

• dla Rzecznika Praw Obywatel-
skich działalność Komisji Eks-
pertów ds. Osob Starszych jest 

źródłem wiedzy o  problemach 
ludzi starych. Komisja przygoto-
wuje ekspertyzy, publikacje, któ-
re są darmowe i dostępne również 
na stronie RPO. Komisja przygo-
towuje propozycje zmian w obo-
wiązującym systemie prawnym 
i  sygnalizuje Rzecznikowi po-
trzebę ingerencji i nowych roz-
wiązań. Współpraca z organiza-
cjami seniorskimi jest pomocna 
dla podjęcia interwencji w  uza-
sadnionych społecznie i prawnie 
obszarach. Maria Źrałka

• Świat zmieniają ludzie z  pa-
sją. Animatorzy działań: se-
niorzy i  seniorki swoimi po-
mysłami wzbogacają nowe 
wyzwania w  obszarze działań 
prosenioralnych, ważne żeby 
z nich umieć skorzystać. Z ba-
dań ewaluacyjnych i ankiet wy-
nika, ze wszystkie osoby, któ-
re prowadziły jakieś działania 
społeczne w  swoim środowi-
sku za największą satysfakcję 
uznawały poczucie sprawczo-

jakości życia w starości ma li-
felong learning? dostępna jest 
na stronie: https://www.federa-
cjautw.pl/images/2022projekty/
biuletyn35.pdf

Lidmila Nemcova, przybliżyła 
sylwetkę Jana Amosa Komenskie-
go (1492–1570), czeskiego uczone-
go, pedagoga, pierwszego teore-
tyka uczenia się przez całe życie. 
Podkreśliła ważną rolę edukacji 
dla wszystkich ludzi. Omawiając 
„Strategię przygotowująca do sta-
rzenia się społeczeństwa na lata 
2019–2025” w  Republice Czeskiej 
wymieniła jej główne cele: zwią-
zanie edukacji z  wizją europejską 
humanitarnego społeczeństwa, 
w  którym godność człowieka bę-

dzie szanowana; uczenie się przez 
całe życie, które powinno stać się 
potrzebą człowieka, bez wzglę-
du na jego wiek; edukacja powin-
na służyć likwidacji nierówności 
w społeczeństwie, a nie ich pogłę-
bianiu;  edukacja powinna prowa-
dzić do szlachetności (ušlechtilost) 
i  mądrości oraz upodmiotowie-
nia każdej osoby; kształcenie usta-
wiczne dla seniorów potrzebuje 
entuzjastycznych nauczycieli i me-
nedżerów, szerokiej informacji 
wśród seniorów, dostępności, roz-
sądnych cen, nowych metod na-
uczania oraz współpracy z  senio-
rami i dla seniorów.

Z prezentacją Lidmily Nemcovej 
można się zapoznać na stronie:  

https://www.federacjautw.pl/
images/22krakow/lidmilaniem-
cova.pdf

Dorota Gierszewski przedstawiła, 
w oparciu o badania naukowe, do-
świadczenia pandemiczne w insty-
tucjach zajmujących się seniorami. 
Podkreśliła aspekty andragogicz-
ne, psychologiczne, pedagogicz-
ne i  socjologiczne, mające istotny 
wpływ na życie osób starszych, ich 
aktywność społeczno–obywatel-
ską oraz na edukację nieformalną. 
Zaznaczyła, w oparciu o swoje na-
ukowe, międzynarodowe doświad-
czenia istotną rolę i znaczenie pro-
gramu Erasmus+.

https://www.federacjautw.pl/images/2022projekty/biuletyn35.pdf
https://www.federacjautw.pl/images/2022projekty/biuletyn35.pdf
https://www.federacjautw.pl/images/2022projekty/biuletyn35.pdf
https://www.federacjautw.pl/images/22krakow/lidmilaniemcova.pdf
https://www.federacjautw.pl/images/22krakow/lidmilaniemcova.pdf
https://www.federacjautw.pl/images/22krakow/lidmilaniemcova.pdf
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ści. Trzeba pamiętać, by każ-
da osoba bez względu na swój 
status społeczny, miała poczu-
cie sprawczości tam gdzie dzieli 
się swoim czasem, doświadcze-
niem i chce współtworzyć spo-
łeczność lokalną. Małgorzata 
Stanowska.

• Młodzi ludzie na ogół nie znają 
potrzeb osób starszych. Dlate-
go realna wojna pokoleń trwa. 
Trzeba żebyśmy w  swoim oto-
czeniu wzajemnie, międzypo-
koleniowo zapytali, jakie są na-
sze oczekiwania wobec innych 
pokoleń. Na rynku pracy jest 
aktualnie nawet już 6 pokoleń 
i współpraca międzygeneracyj-
na powinna być wielką wartoś-
cią: uczmy się od siebie nawza-
jem, wymieniajmy poglądami, 
udzielajmy rad czy wspólnie też 
siebie motywujmy. Marzena 
Rudnicka.

• Mamy bardzo pozytywne do-
świadczenia z  mobilizacją se-
niorów, ich uczestnictwem 
w  różnorodnych zajęciach ak-
tywizujących. Jest potrzebny 
jednak ktoś kto będąc instruk-
torem, trenerem profesjonal-
nie czuwa nad uczestnikami 
warsztatów, wyjść plenero-
wych Nordic Walking, zajęć 
na basenie, na sali gimnastycz-
nej. Zapewnienie poczucia 
bezpieczeństwa u uczestników 
jest bardzo ważnym elemen-
tem wszystkich działań pro-
senioralnych, zarówno w  ma-
łych grupach jak tez podczas 
imprez regionalnych, ogól-
nopolskich czy międzynaro-
dowych z  udziałem seniorów. 
Paulina Ruta.

Panel dyskusyjny: Problemy ochrony zdrowia i opieki nad seniorami – sytuacja w krajach UE  
w okresie pandemii COVID-19, fot. archiwum OFSUTW

Uczestnicy konferencji, fot. archiwum OFSUTW

Od lewej: Janusz Marszałek, Krystyna Krzemińska, Wiesława Borczyk, fot. archiwum OFSUTW
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Zawierciański Uniwersytet Trze-
ciego Wieku powstał w 2007 r. Zrze-
szamy ponad 500 słuchaczy. Mamy 
21 różnych sekcji. Jesteśmy nowo-
czesnym, skutecznym i profesjonal-
nie działającym stowarzyszeniem. 
Jak działamy, co robimy inaczej?

W dobie cyfryzacji misją naszego 
stowarzyszenia jest podejmowanie 
takich przedsięwzięć, których rea-
lizacja przyczyni się do nabywania 
nowych i  poszerzania istniejących 
cyfrowych kompetencji słuchaczy.

Celem naszego działania jest 
to, by każdy nasz słuchacz dorów-
nywał kroku nowym technolo-
giom, posiadał umiejętności po-
ruszania się w  świecie cyfrowym, 
nabył umiejętności zmniejszają-
ce przepaść międzypokoleniową 
i ułatwiające komunikację również 
w  wymiarze międzynarodowym. 
Organizujemy w tym zakresie wy-
kłady, kursy komputerowe, war-
sztaty obsługi smartfona

Budujemy wizerunek placów-
ki nowoczesnej wykorzystując do 
tego celu środki finansowe z  róż-
nych źródeł. 

Posiadamy biuro z  dostępem 
do szerokopasmowego Internetu 
wyposażone w  laptopy z  pełnym 
oprogramowaniem Microsoft Offi-
ce 365, włącznie z Microsoft Sway, 
umożliwiającym tworzenie i  udo-

Kryształowy jubileusz  
Zawierci@ńskiego  
Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
Słowo drukowane ma tę przewagę nad mówionym, że pozostaje  
na długie lata w trwałej formie zapisanej kartki. 
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stępnianie interakcyjnych rapor-
tów, prezentacji itp. Otrzymaliśmy 
dostęp do programu Canva pro  
dla NGO – internetowe narzędzie 
umożliwiające tworzenie i  edyto-
wanie grafik. 

Opracowujemy, składamy 
komputerowo i  drukujemy na 
drukarkach w biurze ZUTW biu-
letyny informacyjne na każdy se-
mestr w  ilości 500 sztuk (1000 
sztuk w  roku). Słuchacze otrzy-
mują je nieodpłatnie. W  czasie 
pandemii wydaliśmy trzy biulety-
ny specjalne.

Do kontaktu ze studentami pro-
wadzimy strony internetowe: www.
u3wzawiercie.pl i  profil UTW na 
Facebooku. Posiadamy zamknię-
te grupy na Facebooku: malar-
stwo, UTW – na świeżym powie-
trzu, UTW – piękna nasza Polska 
cała, UTW – liderzy, zarząd, sekre-
ty urody, rękodzieło artystyczne. 
Mamy też własny kanał na porta-
lu YouTube. 

Od 2018 r. realizujemy projekty 
międzynarodowe Erasmus+. Dzięki 
nim możemy podwyższać umiejęt-
ności językowe naszych słuchaczy 
i zarządu. Poszerzać edukację mię-

dzykulturową, nawiązywać współ-
pracę z  innymi organizacjami 
o podobnym profilu działań. Propo-
nować naszym słuchaczom ciekawe 
rozwiązania metodyczne wykorzy-
stując nowoczesne technologie.

Wzmacniamy wizerunek stowa-
rzyszenia w środowisku lokalnym, 
regionalnym i międzynarodowym. 
Realizujemy spójną politykę iden-
tyfikacji wizualnej ZUTW (logo, 
gadżety, banery).

Jesteśmy otwarci na współpracę 
ze środowiskiem lokalnym. Współ-
pracujemy z organizacjami senior-
skimi, zrealizowaliśmy szereg ini-
cjatyw skierowanych do seniorów.

Realizujemy projekty między-
pokoleniowe dzięki współpracy 
z przedszkolami nr 1, 2, 8, ze szko-
łami podstawowymi nr 1, 2, 5, 6, 9, 
II LO im. H. Malczewskiej z Zakła-
dem Poprawczym i  Schroniskiem 
dla Nieletnich w  Zawierciu, z  Ze-
społem Szkół im. S. Staszica. 

Wspólna aktywność młodzie-
ży i  seniorów oddziałuje na inne 
grupy społeczne, jest początkiem 
zmian zachodzących w społeczno-
ści, okazją do aktywności i  budo-
wania relacji oraz więzi.

Rozwijamy zaangażowanie oby-
watelskie i wolontariat.

W  2013 r. powstała grupa wo-
lontariacka „Spinacz”. Członko-
wie tej grupy wyszli z  propozycją 
podjęcia działań na rzecz społecz-
ności lokalnej. Nauczyciele emery-
ci członkowie ZUTW udzielali po-
mocy w odrabianiu lekcji uczniom 
w szkole nr 5 w Zawierciu, przeby-
wającym po lekcjach na świetlicy 
szkolnej. Organizowaliśmy rajdy 
rowerowe, pikniki ekologiczne, za-
bawy ruchowe. Szkolimy w  tema-
tach udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej, zdrowego odży-
wiania w wieku dojrzewania.

Kształtujemy świadome zacho-
wania ekologiczne. Fundacja „Zie-
mia i  ludzie” przyznała nam cer-
tyfikat „UTW przyjazny Ziemi”, 
a pięciu słuchaczy otrzymało certy-
fikat EKOanimatorów. Realizowa-
liśmy projekty międzypokoleniowe,  
wzmacniające zachowania ekolo-
gicznego stylu życia w domu, szko-
le i  najbliższym otoczeniu. Takie, 
które włączały lokalną społeczność 
w działania dla dobra środowiska. 

„Zdrowy rower bezpieczny ro-
werzysta” – dotacja FIO. Dotyczył 

fot. archiwum ZUTW
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fot. archiwum ZUTW

fot. archiwum ZUTW

promocji jazdy na rowerze jako ele-
mentu polityki łagodzenia zmian 
klimatu, umożliwił nam zakupie-
nie pierwszej stacji naprawy rowe-
rów w Zawierciu.

Rok akademicki zamykamy nie-
konwencjonalnie. Oprócz oficjal-
nej uroczystości organizujemy pik-
nik, w każdym roku w innym stylu. 
Były już pikniki w stylu lat 20-tych 
i  30-tych, 50-tych i  60-tych, 70-
tych. Potrafimy cofnąć czas, wia-
rygodnie odtworzyć ich klimat mi-
nionych lat.

Otwieramy też niekonwencjo-
nalnie, bo Wakacyjnym Zawier-
ciańskim Uniwersytetem Trzecie-
go Wieku.

EdukujeMY, integrujeMY, ak-
tywizujeMY naszych słuchaczy 
w wakacje. W roku jubileuszowym 
odbyła się jego trzecia edycja.

Proponujemy: gimnastykę na 
trawie, spacery z  zielarką, sylwo-
terapię, nocne rajdy Nordic Wal-
king, rajdy w  poszukiwaniu po-
ziomek, spotkania z  duchami na 
zamku w Ogrodzieńcu, pikniki na 
Krępie oraz jednodniowe wyjazdy 
do: Regulic na przejazdy drezyna-
mi rowerowymi, do Parku Gródek 

w Jaworznie – Górnośląskiego Par-
ku Etnograficznego w  Chorzowie, 
Ogrodów Kapias w  Goczałkowi-
cach Zdroju, na Pustynię Błędow-
ską, do Osikowej Doliny.

Media nas widzą i słyszą.

2014 r. – Telewizja nagranie TV2 
– Spinacz – grupa wolontariacka.

2015 r.– Radio Katowice – niety-
powe korepetycje – Spinacz.

2016 r. – Radio Katowice – Stół 
międzypokoleniowy.

2017 r. – Telewizja TV-Regio – 

Bajki w technice kamishibai. 
2022 r. – Telewizja TV3-Jubile-

usz 15-lecia ZUTW.

Obchody roku jubileuszowe-
go rozpoczęła plenerowa impre-
za w parku miejskim w Zawierciu 
przeznaczona dla dzieci, młodzie-
ży, dorosłych, rodzin z  dziećmi 
i  seniorów. Ubieraliśmy wspólnie 
drzewa, bombardowaliśmy włócz-
ką. Odbyły się konkursy, wystę-
py i  prezentacja grup ZUTW. Na-
stąpiło oficjalne otwarcie naszej 
Alejki radości, sadzenie 15 kwia-
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PUNKT KONSULTACYJNO-DORADCZY
Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń UTW prowadzi Punkt Konsultacyjno-Doradczy  
dla organizacji seniorskich z terenu całej Polski. Jeżeli potrzebujesz wsparcia w zakresie  
formalnoprawnych/merytorycznych aspektów prowadzenia NGO czy pozyskiwania środków 
na jego działalność skontaktuj się z nami i umów na bezpłatną konsultację z ekspertem:

 696 952 016,   federacjautw@interia.eu 

PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW  
RZĄDOWEGO PROGRAMU WIELOLETNIEGO  
NA RZECZ OSÓB STARSZYCH „AKTYWNI+”  
NA LATA 2021–2025. EDYCJA 2022

tów na 15-lecie. Teatr integracyj-
ny ZUTW zaprezentował spektakl 
pn. „Sami swoi” – rzecz o  współ-
czesnych Pawlakach i  Kargulach. 
W październiku odbyła się Uroczy-
sta Kryształowa Gala w sali wido-
wiskowej MOK im. A. Mickiewicza 
połączona z  wystawą pt. „Come-

back”, czyli 15 lat w  jednym miej-
scu i w jednym czasie. Wydaliśmy 
okolicznościowe notatniki „Notuje 
15 Kółek”.

Jubileusz, jak sama nazwa wska-
zuje, zdarza się tylko raz na wiele 
lat. Naszym celem było sprawić, by 
uczestnicy zapamiętali organizo-

wane przez nas wydarzenie co naj-
mniej na tyle lat, ilu dotyczył dany 
jubileusz. Może nam się to udało?

Maria Grabowska,  
Prezes ZUTW

fot. archiwum ZUTW

https://www.federacjautw.pl/images/22krakow/profesorstevenvanhecke.pdf
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Celem SENIORIADY jest integracja studentów UTW,  
sportowa rywalizacja oparta na zasadach „fair play”,  
wspieranie aktywnego trybu życia seniorów, zdobywanie  
nowych doświadczeń organizacyjnych w czasie po  
pandemii oraz uczczenie Jubileuszu 70-lecia nadania  
Rabce praw miejskich.

Regulamin Senioriady i komunikaty zamieszczone  
są na stronie: www.u3w.rabka-net.pl/senioriada2023.html

X Ogólnopolska  
Zimowa Senioriada  

na Podhalu w Rabce-Zdroju 

27–28 lutego 2023 r.
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Dary dla Słuchaczy  
Katolickiego UTW  
we Lwowie

W piątek 25 listopada br. do-
tarły do Lwowa dary zakupione ze 
zbiórki, jaką zorganizowała Ogól-
nopolska Federacja Stowarzyszeń 
UTW. Wpłaty dokonywane przez 
Uniwersytety Trzeciego Wieku 
i  ich Słuchaczy na specjalny ra-
chunek bankowy – akcja „Pomoc 
dla seniorów Ukrainy”, przezna-
czono na zakup środków spożyw-
czych oraz higieny osobistej dla 
100 polskich seniorów, Słuchaczy 
Katolickiego UTW przy parafii 
pw. NMP, przy katedrze lwowskiej. 
Ten Uniwersytet działa od 1987 r. 
i został utworzony przez nieżyjącą 
już dr Zofię Iwanicką, prezes Mo-
kotowskiego UTW w  Warszawie, 
jako jego filia.



17
O G Ó L N O P O L S K I  B I U L E T Y N  U T W

Dary do Lwowa Fundacja „Brat-
nia dusza” z  Krynicy-Zdroju do-
starczyła w  ramach akcji ,,Święto 
Niepodległości Polski z  Polakami 
na kresach”, a jej prezes Iwona Ro-
maniak tak mówi po spotkaniu 
ze słuchaczami UTW: Radość 
i  wdzięczność tych ludzi oraz cie-
płe podziękowania i  czułe objęcia 
towarzyszyły nam podczas całej tej 
akcji. Trudno było się nie wzru-
szyć słuchając w  języku ojczystym 
opowieści o  losach tych ludzi oraz 
o obecnej, coraz cięższej ich sytua-
cji bytowej. Dobro wraca kochani, 
a my osobiście dzięki Wam jesteśmy 
naocznymi świadkami tego, jak cza-
sem można przez drobny gest spra-
wić, że czyjś mały świat choć trosz-
kę przez nasz drobny gest, zmieni 
się, zmieni się na lepszy, a na twa-
rzy pojawi się uśmiech i oczy zapło-
ną z nadzieją, wdzięcznością i wia-
rą w dobro i drugiego człowieka.

Prezes Katolickiego UTW we 
Lwowie, Marian Frużyński, odbie-
rający dary przekazał podzięko-
wania dla wszystkich darczyńców: 
Ukłony i  podziękowania dla Pani 
Wiesławy Borczyk, prezes Federa-
cji Uniwersytetów Trzeciego Wieku 
w  Nowym Sączu oraz dla wszyst-
kich, którzy dołączyli do akcji dla 
naszych seniorów z  kresów. Niech 
dobro podarowane innym wróci do 
Was 100 krotnie.
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Z inicjatywy Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku w  Lesznie odby-
ło się na Zamku SIMP w Rydzynie, 
w  dniach 20-21 października br., 
Regionalne Forum Uniwersytetów 
Trzeciego Wieku. Gospodarzem 
spotkania był UTW w Lesznie, któ-
rego prezesem jest Maria Zielony, 
pełniąca równocześnie funkcję wi-
ceprezesa Ogólnopolskiej Federa-
cji Stowarzyszeń UTW. Głównym 
założeniem Forum była wymiana 
informacji i doświadczeń dotyczą-
cych aktywizacji osób starszych. 
„Satysfakcjonujące życie przez całe 
życie” – tymi słowami Maria Zie-
lony określiła myśl przewodnią Re-
gionalnego Forum UTW.

Na obrady zaproszono repre-
zentantów uczelni senioralnych 
z  Wielkopolski. Po rejestracji 
uczestników otwarcia Forum doko-
nała prezes Maria Zielony. Przywi-
tała i przedstawiła włodarzy miasta 
Leszna i  powiatu Leszczyńskiego, 
wykładowców, przedstawicieli me-
diów – gazety ABC oraz reprezen-
tantów Uniwersytetów z  Gniezna, 
Międzychodu, Głogowa, Krzemie-
niewa, Ostrowa Wielkopolskie-
go, Rawicza, Tarnowa Podgórne-
go, Wschowy, Zielonej Góry, Krobi, 
Gostynia i Wolsztyna.

Jako pierwszy głos zabrał prezy-
dent Leszna Łukasz Borowiak, któ-
ry w  krótkim wystąpieniu nakre-

ślił trudną sytuację ekonomiczną 
kraju, także seniorów i  podkreślił 
rolę oraz znaczenie organizacji se-
nioralnych, które aktywizują ludzi 
starszych i niosą im niezbędną po-
moc. Z kolei, wicestarosta powiatu, 
Maciej Wiśniewski, stwierdził, że 
obecna sytuacja demograficzna jest 
wyzwaniem dla władz, bo już około 
¼ mieszkańców Polski to seniorzy, 
osoby w wieku 60 plus. Potrzebna 
jest realizacja dobrej i  skutecznej 
polityki senioralnej. W dalszej czę-
ści spotkania wystąpili prelegen-
ci: przedstawiciele Regionalnego 
Ośrodka Polityki Społecznej z Po-
znania, ktorzy scharakteryzowa-
li politykę senioralną Samorządu 

Regionalne Forum  
Uniwersytetów  
Trzeciego Wieku
20–21 października 2022 r., Rydzyna, Zamek SIMP

fot. archiwum Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Lesznie
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Województwa Wielkopolskiego. 
O  roli i  zadaniach Uniwersytetów 
Trzeciego Wieku, w działaniach na 
rzecz osób starszych, mówił Daniel 
Jachimowicz, prawnik, pełnomoc-
nik Zarządu OFSUTW. Wykład 
historyczny, połączony z  oprowa-
dzeniem po Zamku, wygłosił Zbi-
gniew Szukalski, dyrektor Zamku 
SIMP w Rydzynie.

Na zakończenie obrad pierw-
szego dnia Forum, wystąpił Jakub 
Chwastyniak, uczeń I  LO w  Lesz-
nie, który wykonał utwory mu-
zyczne na fortepianie.

Drugi dzień Forum rozpoczął 
blok programowy zatytułowany 
„Rehabilitacja i sport w życiu osób 
starszych”. Dr Arleta Loga z  Aka-
demii Nauk Stosowanych w Lesznie 
wygłosiła wykład pt. „Aktywność 
fizyczna w profilaktyce chorób cy-
wilizacyjnych”. Obrady zakończyła 
prezentacja multimedialna z  Mię-
dzynarodowej Olimpiady Uniwer-
sytetów Trzeciego Wieku i  Orga-
nizacji Seniorskich „Trzeci wiek na 
start”, jaka odbyła się 17 września 
br. w Chorzowie.

Podsumowując Forum można 
stwierdzić, że było ono znakomi-
tą okazją do diagnozy potrzeb ludzi 
starszych, przedstawienia progra-
mów i doświadczeń, a  także do in-
spirowania i  promowania nowych 
rozwiązań w zakresie polityki senio-
ralnej. Wymiana poglądów to war-
tość sama w  sobie. Może przyczy-
nić się do kreowania takich działań, 
które pomagają wzmocnić aktyw-
ność osób starszych, co z kolei prze-
łoży się na poprawę jakości ich życia. 

Przedsięwzięcie zostało dofinan-
sowane ze środków Ministerstwa 
Rodziny i Polityki Społecznej z Pro-
gramu AKTYWNI+ w ramach za-
dania pt. „Chcemy żyć aktywnie”. 

Elżbieta  
Hejnowicz-Wojciechowska

fot. archiwum Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Lesznie



Szanowni Państwo!

Jesteśmy polską firmą farmaceutyczną z ponad 50-letnią tradycją zielarską, która od 1990 roku zajmuje czołowe 
miejsce wśród producentów ziołowych herbat leczniczych. Jedną z form naszej działalności pozaprodukcyjnej jest 
krzewienie wiedzy w zakresie profilaktyki zdrowia prowadzonej w różnych formach, wśród różnych grup konsu-
menckich. W związku z powyższym zwracamy się również do Państwa z prośbą o umożliwienie nam przeprowa-
dzenia cyklu bezpłatnych prelekcji o znaczeniu naturalnych metod leczenia i profilaktyki zdrowia wśród słucha-
czy Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz grup zainteresowanych tematyką zdrowia.

Podczas pierwszej prelekcji „Sekrety Herbacianych Zakupów” odpowiemy między innymi na pytania:

• Jak z szerokiego asortymentu herbat znajdujących się na rynku wybrać rzeczywiście zdrowy i dobry wyrób?
• Czy każda herbatka ziołowa jest lekiem?
• Dlaczego większość herbatek owocowych smakuje tak samo?

W trakcie prelekcji przeprowadzamy degustację naturalnych herbatek owocowych i żurawinowych oraz dostar-
czamy materiały edukacyjne. Dla zainteresowanych tematyką ziołolecznictwa proponujemy II prelekcję „Ziołowa 
Apteczka Kawonu”, gdzie znajdą Państwo praktyczne zastosowanie ziół w życiu codziennym.

Inne polecane tematy:

„Żurawina naturalny antyoksydant”
„Przyprawy – lekarstwo i uczta dla podniebienia”
„Ziołowa Apteczka na lato” oraz „Ziołowa Apteczka na zimę”

Od ponad 10 lat prowadzimy podobne spotkania, które skupiają duże grupy słuchaczy w całym kraju. Mamy na-
dzieję, że nasza propozycja znajdzie Państwa zainteresowanie w ramach organizowanych zajęć.

Zapraszamy do kontaktu.
e-mail: bernadeta@kawon.com.pl, marketing@kawon.com.pl

tel. 65 575 85 46

www.kawon.com.pl

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku
pragniemy przesłać najserdeczniejsze życzenia.

Niech nadchodzące Święta
będą dla Was niezapomnianym czasem

spędzonym bez pośpiechu, trosk i zmartwień,
aby odbyły się w spokoju i radości,

wśród Rodziny, Przyjaciół oraz wszystkich Bliskich Osób.
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Kampania Adamed  
Dla Rodziny sprawdziła  
stan zdrowia Polaków 
Zakończyła się tegoroczna edycja kampanii „Adamed dla Rodziny”, w ramach której w 6 mia-
stach Polski wykonano 2153 bezpłatne badania i konsultacje. Największym zainteresowaniem 
cieszyły się badania echo serca, USG i dna oka. Dodatkowym działaniem w ramach inicjatywy 
było sprawdzenie stanu zdrowia Polaków poprzez przeprowadzenie badania opinii na repre-
zentatywnej próbie. Obszerny raport w tej sprawie z komentarzem ekspertów – prof. Małgo-
rzaty Janas-Kozik, reprezentującej Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, prof. Macieja Kup-
czyka z Polskiego Towarzystwa Alergologicznego oraz prof. Filipa Szymańskiego z Polskiego 
Towarzystwa Chorób Cywilizacyjnych – przedstawiono 23 listopada w Warszawie.

„Adamed Dla Rodziny” to kam-
pania społeczna firmy Adamed 
Pharma oferująca szeroki zakres 
bezpłatnych badań i  konsultacji 
medycznych w  jednym miejscu. 
Podczas tegorocznych akcji moż-
na było wykonać m.in. badania 
kardiologiczne, pulmonologiczne, 
okulistyczne, diabetologiczne, USG 
oraz skorzystać z  porad urologicz-
nych oraz warsztatów psychologicz-
nych czy porad psychiatrycznych. 

„Założeniem kampanii było do-
tarcie do mieszkańców mniej-
szych miejscowości, w  których 
dostęp do lekarza specjalisty jest 
szczególnie utrudniony. Chcieli-
śmy przypomnieć, jak ważna jest 
profilaktyka oraz uświadamiać 
pacjentów co do skutków trybu 
życia, zaniedbań z  okresu pan-
demii czy rozwoju choroby, ale 
przede wszystkim dać im szan-
sę na przebadanie się i  konsul-
tację z  lekarzem, żeby poprawić 
zdrowie naszej populacji. Odręb-
ną inicjatywą w ramach progra-
mu było sprawdzenie kondycji 

zdrowotnej, dlatego przeprowa-
dziliśmy badanie opinii. Nasi 
ankieterzy byli obecni na wszyst-
kich akcjach, a  reprezentatyw-
ność grupy uzyskaliśmy poprzez 
dodatkowe badanie internetowe. 
Dzięki temu możemy pochwa-
lić się obszerną publikacją, która 
głębiej traktuje tematy dotyczą-
ce poszczególnych chorób, profi-
laktyki czy trybu życia. Prawie 
100 pytań zostało wzbogaconych 
o  komentarze ekspertów” – in-
formuje Katarzyna Dubno, Dy-
rektor ds. Relacji Zewnętrznych 
i Ekonomiki Zdrowia z Adamed 
Pharma S.A.

„Stan zdrowia Polaków” to raport 
przedstawiający aktualny obraz sy-
tuacji zdrowotnej w Polsce.

„Raport dotyczący stanu zdro-
wia Polaków przygotowany w ra-
mach kampanii „Adamed dla 
Rodziny” to prawdziwa kopal-
nia wiedzy, jeśli myślimy o cho-
robach przewlekłych, chorobach 
populacyjnych w  naszym kraju. 

Warto podkreślić, że prezento-
wane tutaj dane dotyczą ponad 
1000 respondentów, ze wszyst-
kich województw. Co istotne – 
to około 40% z nich pochodzi ze 
wsi lub małych miasteczek. Kie-
dy mówimy o profilaktyce, o cho-
robach przewlekłych, dostępno-
ści do badań przesiewowych czy 

Martyna Strupczewska, Kierownik Zespołu  
Komunikacji Zewnętrznej i CSR,  
Adamed Pharma fot. Polska Press
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Raport „Stan zdrowia Polaków” za-
wiera wyniki badania ankietowego 
przeprowadzonego na uczestni-
kach akcji „Adamed Dla Rodziny” 
w 6 miastach: Pabianicach, Koło-
brzegu, Lesznie, Katowicach, Ełku 
i Nowym Sączu oraz internetowego 
badania ankietowego. Łączna próba 
badania to 1011 pełnoletnich mieszkańców Polski, 
w podziale na płeć, wiek oraz województwo. 

Badanie zostało przeprowadzone we współpracy 
z Centrum Badawczo-Rozwojowym BioStat za 
pośrednictwem techniki badawczej CAWI z wy-
korzystaniem panelu badawczego Badanie Opinii. 
Podczas kampanii „Adamed Dla Rodziny” pacjenci 
mieli możliwość odbycia konsultacji lekarskiej 
oraz wykonania następujących badań: echo ser-

ca, lipidogram: poziom cholesterolu 
całkowitego, cholesterolu HDL, LDL, 
trójglicerydów; pomiar glukozy; 
pomiar ciśnienia tętniczego i tętna; 

spirometrii; badań okulistycz-
nych; badań diabetologicznych 
(poziomu hemoglobiny glikowanej 

HbA1c); badań urologicznych połą-
czonych z konsultacją lekarską oraz 

badań USG. 

Statystyki związane z prowadzoną kampanią zo-
stały przedstawione w raporcie w oparciu o płeć 
pacjentów, ich wiek oraz miejscowość, w której 
odbyli wizytę w ramach kampanii. 

Raport do pobrania na:  
https://adameddlarodziny.com/wp-content/
uploads/2022/11/raport-zdrowia-2022.pdf 

do opieki specjalistycznej, to jest 
właśnie ta grupa docelowa, któ-
ra zwykle jest niedoceniana i ma 
utrudniony dostęp do specjali-
stów” – uważa prof. Maciej Kup-
czyk, prezydent Polskiego To-
warzystwa Alergologicznego. 

Stan zdrowia ogólny  
dobry –ocena pacjentów,  
niepotwierdzona u specjalistów

Niemal połowa badanych oceniła 
stan swojego zdrowia fizycznego, 
w  porównaniu ze swoimi rówieś-
nikami, na dobry, a ponad połowa 
ankietowanych podobnie oceniła 
swoją zdolność dbania o zdrowie. 
Najczęściej diagnozowaną choro-
bą wśród respondentów było nad-
ciśnienie tętnicze. Z kolei jako do-
legliwości zdrowotne, na które 
cierpi większość badanych co naj-
mniej kilka razy w miesiącu wska-
zano: bóle pleców i  bóle głowy. 

Co trzeci ankietowany przyznał, 
że u  lekarza pierwszego kontaktu 
ostatnio był w  ubiegłym miesią-
cu, zaś co czwarty badany wizytę 
u internisty odbył dawniej niż rok 

temu. Zdecydowana większość re-
spondentów nigdy nie była na wi-
zycie u  specjalistów takich jak: 
diabetolog, psycholog, psychia-
tra. Co trzeci badany odbył wizytę 

fot. Polska Press

O raporcie
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u urologa lub ginekologa dawniej 
niż rok temu. 8,2% ankietowa-
nych nigdy nie odwiedziło okuli-
sty, a prawie połowa odwiedziła go 
ponad rok temu.

Zdrowie psychiczne i kondycja  
fizyczna do poprawy

Ankietowani (13,2%) jako najczęst-
szą dolegliwość psychiczną poda-

wali depresję. 21,3% respondentów 
wskazało na wyczerpanie emocjo-
nalne, psychiczne lub fizyczne pra-
cą. Bezsenność lub senność w ciągu 
dnia deklarował podobny odsetek 
ankietowanych (30,2% vs 29,7%). 
Co ciekawe najmłodsza grupa re-
spondentów najczęściej podawa-
ła problem ze snem i wyczerpanie 
emocjonalne, psychiczne czy fi-
zyczne pracą, ale malał ten odsetek 
wraz z wiekiem. Ponad 1/3 respon-
dentów przyznała, że doświadcza 
sytuacji stresujących nawet kilka 
razy w tygodniu. 

„Raport pokazał, że pomimo 
wzrostu zapotrzebowania na 
specjalistów takich jak psycholog 
czy psychiatra, niewielu Polaków 
korzysta z  ich usług. Przyczyn 
tego stanu może być wiele, np. 
wstyd, iż sami nie potrafili sobie 
poradzić, niedocenianie potrzeby 
pomocy w  sferze emocjonalnej, 

fot. Polska Press

Jesteśmy rodzinną firmą farmaceutyczno-bio-
technologiczną ze 100-procentowym udziałem ka-
pitału polskiego, która powstała na bazie polskiej 
myśli naukowej i własnych patentów. Firma zosta-
ła założona w 1986 roku. Dziś zatrudniamy ponad 
2400 współpracowników, posiadamy 2 zakłady 
produkcyjne w Polsce i jeden w Wietnamie. 

Naszymi filarami rozwoju jest ekspansja zagra-
niczna, inwestycje w zwiększanie produkcji leków 
w Polsce oraz w innowacje. Adamed Pharma pro-
wadzi prace nad własnymi lekami innowacyjnymi. 
Własność intelektualna firmy jest chroniona ponad 
200 patentami w większości krajów na świecie, 
a w swoim portfolio mamy ponad 500 produktów. 

Każdego roku produkujemy 2,5 miliarda tabletek 
sprzedawanych na 78 rynkach na świecie. Zapew-
niamy bezpieczeństwo lekowe milionom pacjen-

tów w Polsce 
i wielu innych 
krajach. Przy-
czyniamy się 
do rozwoju nie 
tylko krajowego rynku farmaceutycznego, ale rów-
nież – ze względu na skalę przedsiębiorstwa – całej 
polskiej gospodarki. 

Kontakt:

Martyna Strupczewska 
Kierownik ds. Komunikacji Zewnętrznej i CSR  
martyna.strupczewska@adamed.com

Agnieszka Rejer-Mellin 
Starsza Specjalistka ds. Komunikacji Zewnętrznej  
agnieszka.rejer-mellin@adamed.com

O Adamed Pharma



24
O G Ó L N O P O L S K I  B I U L E T Y N  U T W

najlepiej tłumaczone nie tylko 
trudnym dostępem do specjali-
stów, ale również brakiem czasu. 
Jak pokazuje raport aż 63 % an-
kietowanych nigdy nie skorzysta-
ło z pomocy psychologa i aż 69,1% 
z  pomocy psychiatry” – komen-
tuje prof. Małgorzata Janas-Ko-
zik, specjalista psychiatrii dzieci 
i młodzieży, specjalista pediatrii 
reprezentująca także Polskie To-
warzystwo Psychiatryczne.

Potrzebna profilaktyka: chorób 
serca, układu oddechowego,  
cukrzycy i nowotworów

7 na 10 badanych nie wykonywało 
badania profilu lipidowego (lipi-
dogram) w ciągu ostatniego roku. 
Ponadto zaledwie co trzeci ankie-
towany wykonał ostatni raz ba-
danie EKG mniej niż 12 miesię-
cy temu, natomiast badania echa 
serca jeszcze nigdy nie wykona-
ło 38,2% ankietowanych. Co dru-
gi respondent nie badał pozio-
mu swojego cholesterolu w  ciągu 
ostatniego roku. Co piąty wska-
zał, że nigdy nie miał mierzone-

go poziomu glukozy lub hemo-
globiny glikowanej.

Z  badań spirometrycznych nigdy 
nie korzystało 15,7% badanych 
chorujących na choroby układu 
oddechowego, z  kolei niemal 2/5 
chorych wykonywało je dawniej 
niż 2 lata wstecz. 

Badania PSA nie wykonała nigdy 
niemal połowa badanych męż-
czyzn, którzy skończyli 40 lat. 
Ponad połowa ankietowanych 
mężczyzn przyznała również, że 
nigdy nie miała przez lekarza ba-
danych jąder, niemal połowa de-
klaruje również, że nie wykonuje 
samobadania jąder. Prawie 6 na 10 
respondentów wskazało, że nigdy 
nie wykonywało badania gruczołu 
krokowego per rectum.

Zdecydowana większość respon-
dentów odpowiedziała, że nigdy 
nie poddawała się kolonoskopii, 
3 na 10 badanych pomimo posia-
dania znamion nie kontroluje ich 
u dermatologa, a co czwarty ankie-
towany podczas opalania nie stosu-

je produktów zawierających filtry. 
Co dziesiąta ankietowana nigdy 
nie robiła cytologii, co czwarta 
nie badała piersi profilaktycznie 
za pomocą USG, co piąta kobieta 
nie wykonuje samobadania piersi, 
a mammografii nie poddało się ni-
gdy ponad 2/5 uczestniczek badania.

„Stan zdrowia i  tryb życia Pola-
ków ukazany w  raporcie wskazu-
je na to, że wciąż należy uświada-
miać, jak ważna jest profilaktyka. 
Wciąż w  naszej diecie dominu-
je mięso i zbyt dużo niezdrowych 
napojów, nie jesteśmy też wystar-
czająco aktywni fizycznie. Edu-
kacja pacjentów na temat wpły-
wu stylu życia na możliwość 
rozwoju chorób cywilizacyjnych 
to pierwszy krok do tego, by za-
chęcić ich do badań profilaktycz-
nych. Jednak dopiero umożliwie-
nie Polakom badań i konsultacji 
z  lekarzem, powszechna dostęp-
ność oferty medycznej to klucz 
do sukcesu. Inaczej nie polepszy-
my zdrowia naszej populacji – 
nie zmniejszymy tzw. długu zdro-
wotnego Polski. Kampanie, jak ta 
firmy Adamed, są cenne, bo dają 
dużej grupie społecznej możliwość 
skorzystania z  oferty nieosiągal-
nej na co dzień w miejscu ich za-
mieszkania” – mówi prof. Filip 
Szymański, prezes Towarzystwa 
Chorób Cywilizacyjnych. 

Patronat merytoryczny nad kam-
panią „Adamed dla Rodziny”, 
w  ramach której powstał raport 
„Stan zdrowia Polaków”, objęli: 
Polskie Towarzystwo Chorób Cy-
wilizacyjnych, Polskie Towarzy-
stwo Alergologiczne oraz Akade-
mia Pedagogiki Specjalnej im. M. 
Grzegorzewskiej.

Więcej informacji o  kampanii na 
www.AdamedDlaRodziny.com

fot. Polska Press





Na świątecznym stole 
znajduje się dużo dobroci,

życzymy Wam, aby nigdy nie zabrakło 
jej w Waszym życiu.

Żyjcie w zgodzie ze sobą i bliskimi 
oraz w zdrowiu.

Niech w nadchodzącym roku 
spełniają się Wasze marzenia!

Radosnych, pełnych rodzinnego ciepła 
Świąt Bożego Narodzenia życzą

Zarząd i Współpracownicy 
Ogólnopolskiej Federacji 

Stowarzyszeń UTW


