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I. Wstęp 

W dniu 20 listopada 2015 r. w Auli w Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyła się 

konferencja Edukacja i aktywność - najlepsze metody przeciwdziałania marginalizacji  

i wykluczeniu osób starszych w Małopolsce. Małopolska Debata nt. Rozwoju Edukacji i 

Aktywności Osób Starszych. Celem konferencji było zaprezentowanie współpracy środowiska 

UTW ze środowiskiem uczelni wyższych Krakowa i regionu oraz wypracowanie wspólnych 

rekomendacji dla podniesienia jakości oferty edukacyjno-aktywizującej UTW dla seniorów  

w województwie małopolskim. Środowisko Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Małopolsce 

obejmuje aktualnie 56 placówek UTW, które działają w uczelniach wyższych, jako samodzielne 

stowarzyszenia oraz UTW w jednostkach samorządu terytorialnego (jak np. UTW w centrum 

kultury, w bibliotece itp.). Najstarszym w regionie jest Jagielloński UTW w Uniwersytecie 

Jagiellońskim, który powstał w 1982 roku. 

 

Konferencja zorganizowana została przez Ogólnopolską Federację Stowarzyszeń UTW,  

we współpracy z Jagiellońskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku w UJ, w ramach projektu 

dofinansowanego przez Województwo Małopolskie, na podsumowanie obchodów Jubileuszu 40-

lecia Ruchu Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Polsce (1975-2015). 

 

Prelegentami konferencji byli wybitni specjaliści, przedstawiciele nauki i środowiska 

akademickiego, reprezentanci środowiska Uniwersytetów Trzeciego Wieku z Małopolski oraz 

Pełnomocnik Prezydenta m. Krakowa ds. polityki senioralnej. 

 

Uczestników i gości konferencji powitały Wiesława Borczyk - Prezes Ogólnopolskiej Federacji 

Stowarzyszeń UTW i Ewa Piłat - Pełnomocnik Rektora UJ ds. Jagiellońskiego UTW. 

 

Marszalek Województwa Małopolskiego Jacek Krupa przekazał na ręce Prezes Ogólnopolskiej 

Federacji Stowarzyszeń UTW Wiesławy Borczyk okolicznościowy list do uczestników konferencji. 

Wyraził w nim uznanie i podziękowania dla wszystkich, którzy bezpośrednio zaangażowali się w 

przygotowanie konferencji będącej wydarzeniem wzmacniającym współpracę UTW z uczelniami 

wyższymi w regionie oraz forum wymiany doświadczeń i dobrych praktyk. 
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Uroczystego otwarcia konferencji dokonała prof. dr hab. Maria Jolanta Flis, Prorektor UJ.  

W swoim wystąpieniu podkreśliła znaczenie edukacji i aktywności osób starszych oraz rolę  

i działalność Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Zwróciła uwagę na problem upływu czasu  

i oswajania przemijania, który można uczynić przyjemniejszym. W tym celu bardzo ważne jest 

rozpoznanie grupy osób starszych, do której kierowana jest oferta programowa UTW. Istotne jest 

motywowanie do aktywności, aby na emeryturze nie pozostawać na marginesie życia, nie 

podlegać marginalizacji - to wyzwanie dla UTW.  

Pani profesor wspomniała o swoim wykładzie filozoficznym, z cyklu „Jak przekonać słuchających, 

że to, co niemożliwe jest możliwe”, który wygłosiła w Oświęcimskim UTW. Będąc w „wieku 

nieodwracalnie dojrzałym” człowiek najczęściej sam lokuje się w grupie osób, które są „inne”  

w odróżnieniu od innych, np. od ludzi młodych. Dlatego istotną jest postawa otwartości na wielość 

rzeczywistości, w tym tkwi siła racjonalizmu nad wszelkimi fundamentalizmami. 

Mechanizmy myślenia w sekwencji przyczynowo-skutkowej pozwalają zrozumieć, że świat nie 

jest „czarno-biały”. Wysiłek intelektualny pozwala zrozumieć „innego” i wytworzyć pozytywne 

myślenie o innych.  

Na koniec wystąpienia, pani profesor życzyła liderom UTW i organizatorom konferencji twórczego 

spotkania, aby wszystkie ułomności w ofercie UTW zostały wychwycone, aby była jeszcze 

bardziej atrakcyjna, dla tych do których jest kierowana. 

\ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fot. Jerzy Niżnik 
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II. Wykład wprowadzający Rozwój edukacji i aktywności osób starszych 

wygłosiła prof. dr hab. Beata Tobiasz-Adamczyk, UJ Collegium Medicum 

 

Tematyka wykładu dotyczyła sytuacji osób starszych, ich zdrowia, wydłużania się średniego 

czasu życia, prognoz demograficznych i medycznych. Także potencjalnych możliwości i wyzwań 

stojących przed UTW, związanych ze sprawnością intelektualną osób starszych. Poniżej 

skrócony opis wybranych problemów. 

 Trendy demograficzne  

Obserwowane w ostatnich dziesięcioleciach na całym świecie zmiany demograficzne prowadzą 

w szybkim tempie do starzenia się populacji. W wyniku wydłużania się przeciętnej długości życia 

ludzkiego wzrasta w społeczeństwie liczba osób starych i bardzo starych. Postępujący proces 

demograficznego starzenia się społeczeństw również dynamicznie zachodzi w Polsce. Liczba 

ludności Polski wynosi 38 478 602 osoby (wg stanu na dzień 31.12.2014 - dane GUS, 2015).  

W miastach zamieszkuje 23 216 352 (60,3 %), a na wsi 15 262 250 osób. Liczba kobiet wynosi 

19 858 793 (51,6%), a mężczyzn 18 619 809. Liczba ludności w wieku 65+ wynosi 5 874 047 

osób, w miastach: 3 792 903 (64,6%), na wsi: 2 081 14, w tym kobiety: 3 600 626 (61,3%), 

mężczyźni: 2 273 42. Trendy demograficzne w Europie, w latach 2005-2050 wskazują,  

że długość życia wzrośnie o 7 lat u mężczyzn i o 5 lat u kobiet. Nastąpi o 44% wzrost 

ludności w grupie wiekowej 65-79 lat i o 33% wzrost ludności w wieku powyżej 80 lat. 

Odbicie trendów europejskich dotyczy także Polski i rodzi określone wyzwania w wielu obszarach 

życia społecznego i gospodarczego. Podane wskaźniki są istotne również dla Uniwersytetów 

Trzeciego Wieku i innych organizacji seniorskich, które mają za zadanie podnoszenie jakości 

życia osób starszych. 

 Problemy zdrowotne osób starszych 

Starzenie może przebiegać w sposób prawidłowy, wspomagany przez zasoby gromadzone  

od okresu dzieciństwa, poprzez wiek dorosły oraz kapitał zdrowotny wynikający z prozdrowotnego 

stylu życia.  
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Niemniej, narażenie na różnego typu czynniki chorobotwórcze, może zaowocować zaburzonym 

przebiegiem starości, której towarzyszą liczne choroby i postępująca niepełnosprawność.  

Ze względu na biologiczne konsekwencje starzenia się seniorzy, częściej niż osoby młodsze, 

uskarżają się na różnego rodzaju problemy zdrowotne, co z czasem może przyczynić do utraty 

samodzielności i zależności od opiekunów.  

Pani profesor omówiła poszczególne wskaźniki dotyczące trwania w zdrowiu kobiet i mężczyzn, 

w różnych okresach życia i ich wpływ na okres starości (np. u osób w wieku powyżej 65 roku 

życia częstymi przyczynami hospitalizacji są choroby układu krążenia, nowotworów, choroby 

psychiczne). 

Ważną rolę w polityce zdrowotnej wobec osób starszych powinny spełniać instytucje publiczne 

państwa. Powinna zostać wykształcona odpowiednia kadra specjalistów, lekarzy geriatrów oraz 

gerontologów. 

 Wymiar społeczny zdrowia seniora możemy modyfikować, możemy budować nowe 

więzi społeczne. Samotność jednym z zagrożeń starości  

 Starzenie się jest wyzwaniem, z którym nie każdy potrafi sobie poradzić. Świadomość 

problemów, jakie mogą pojawić się w starości, odpowiednie przygotowanie się do tej fazy życia, 

właściwa postawa wobec starości swojej i innych, niewątpliwie pomogą przeżyć każdemu ten 

okres jak najlepiej, z wykorzystaniem bogactwa doświadczeń całego życia. Wiek starszy nie jest 

odizolowany od wcześniejszych okresów życia - zarówno od przeżyć pozytywnych jak  

i negatywnych. Satysfakcja w wieku starszym często wiąże się z odczuwaniem subiektywnego 

zadowolenia, poczucia radości, a także szczęścia w relacjach i kontaktach z innymi. 

Ograniczone lub osłabione kontakty  

i więzi emocjonalne z bliskimi 

prowadzą niejednokrotnie do 

poczucia osamotnienia i izolacji 

społecznej seniorów. Badania 

wskazują, że interakcje społeczne, 

zapewniające w razie potrzeby osobie 

starszej różnego rodzaje wsparcie  

(np. w rodzinie, w ośrodkach pomocy 
fot. Jerzy Niżnik 
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społecznej, organizacjach pozarządowych, środowiskowych centrach seniorów, parafiach itp.), 

przyczyniają się do poprawy ogólnego samopoczucia i lepszej jakości życia. Istotna w tym 

zakresie jest rola Uniwersytetów Trzeciego Wieku i działania integrujące osoby starsze. 

 Aktywne i zdrowe starzenie się wg WHO 

„Aktywne starzenie się oznacza proces optymalizacji sposobności podnoszenia zdrowia, 

zwiększania partycypacji społecznej i poczucia bezpieczeństwa w celu polepszania 

jakości życia osób starszych”. 

Zdrowe i aktywne starzenie się w wymiarze fizycznym przejawia się najczęściej brakiem chorób 

przewlekłych, brakiem ograniczeń w sposobie funkcjonowania, aktywnością, niezależnością  

w czynnościach dnia codziennego, samoopieką; w wymiarze psychicznym - brakiem ograniczeń 

w funkcjach poznawczych, intelektualnych, dobrym samopoczuciu psychicznym, chęcią 

zdobywania nowej wiedzy, nowych umiejętności, a w wymiarze społecznym - partycypacją  

w życiu społecznym, uczestnictwem w relacjach społecznych i utrzymywaniem silnych więzi 

społecznych. Sieć relacji i więzi społecznych obejmuje m.in. rodzinę, grupę przyjaciół, znajomych, 

grupę sąsiedzką, wspólnotę religijną i organizacje formalne. 

 

Pomyślne starzenie wygląda inaczej z perspektywy mieszkańców - seniorów dużych miast,  

a nieco inaczej z perspektywy mieszkańców małych miast i terenów wiejskich. Ważnym 

elementem jest wprowadzenie zmian i podjęcie konkretnych działań przez władze publiczne  

z partnerami społecznymi, w celu poprawy sytuacji osób starszych dla godnego, pomyślnego 

starzenia się w dobrym zdrowiu. Jest wiele modeli uwarunkowań wpływających na życie osób 

starszych, np. wymiar psychologiczny, wymiar kulturowy starości i inne. 

 Do społeczno-ekonomicznych uwarunkowań, mających wpływ na jakość życia ludzi 

starszych należą m.in.: 

• przejście na emeryturę, 

Pomyślne starzenie się  (Model of Successful Ageing) to zmaksymalizowanie 

pozytywnych uczuć duchowych, zmaksymalizowanie psychicznej i fizycznej 

zdolności, zaangażowanie w aktywne życie, zminimalizowanie ryzyka  

i niepełnosprawności. 



8 
 

• unikanie, zapobieganie wypadkom,  

• zachowania prewencyjne, 

• kapitał społeczny, 

• używanie używek,  

• wzory żywieniowe, 

• środowisko, udogodnienia architektoniczne, 

• ogólny stan zdrowia, 

• zażywanie leków. 

 Wyzwania dla Uniwersytetów Trzeciego Wieku  

Słuchacze UTW to na ogół osoby, które stanowią elitę w grupie osób starszych. Oferta UTW 

winna uwzględniać potrzeby osób starszych, w szczególności w zakresie profilaktyki zdrowia  

i aktywności fizycznej. Należy rozbudowywać ofertę intelektualną we współpracy ze środowiskiem 

akademickim. Tematem tabu jest wtórny analfabetyzm osób starszych. Istotne, czy starszy 

pacjent potrafi zrozumieć informację uzyskaną od lekarza w czasie wizyty, czy potrafi  

ze zrozumieniem przeczytać ulotkę informacyjną dot. stosowania leków itp.  

W tworzeniu sieci relacji społecznych organizacja UTW spełnia bardzo ważną rolę. Z punktu 

widzenia socjologii struktura formalna UTW istnieje. Dotyczy takich elementów jak np. 

organizacja, zarządzanie, program edukacyjny i aktywizujący, warunki logistyczne, finansowanie 

działalności UTW i inne 

Ważnym wyzwaniem dla UTW jest otwarcie się na tych seniorów, którzy nie korzystali dotychczas 

z oferty UTW; trzeba znaleźć sposób jak ich zachęcić, jak dotrzeć do takich środowisk seniorów, 

które dotychczas nie znają tej formy aktywności edukacyjnej i integracji. 

Zadaniem dla środowiska UTW powinno być budowanie i wzmacnianie partycypacji 

społecznej osób w wieku starszym i aktywności obywatelskiej. Indywidualne 

zaangażowanie się w sprawy lokalne i krajowe wzmacnia przekonanie o zdolności 

wywierania bezpośredniego wpływu na te decyzje (np. zabezpieczenie społeczne, 

odpowiednie warunki materialne, zagospodarowanie przestrzenne, bezpieczeństwo publiczne). 

Propagowanie zmiany stylu życia wśród osób starszych, upowszechnianie znaczenia aktywności 

fizycznej, informowanie o wskaźnikach pozytywnego starzenia - to również wyzwania dla UTW. 

Udział w działalności UTW jest szansą na zwalczanie osamotnienia, zarówno poczucia 

samotności obiektywnej ale i subiektywnej. W wielu UTW istnieją możliwości rozwijania różnych 
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pasji, zainteresowań, co ma służyć akceptacji siebie w starszym wieku. Bardzo ważne zadanie 

dla UTW to budowanie dobrych relacji z młodszym pokoleniem. Należy szukać sposobów, aby 

taką współpracę rozwijać, poszukiwać nowych form współpracy międzygeneracyjnej. Możliwość 

wyboru zajęć z oferty UTW sprawia, że wiele osób starszych realizuje swoje cele i marzenia  

z młodości, których wcześniej nie mogli spełnić. 

Dostrzeganie problemów innych osób wokół siebie może przyczynić się do rozwoju 

wolontariatu wśród seniorów. Dobre doświadczenia mają w tym względzie kraje 

skandynawskie. Zagospodarowanie cennego potencjału osób starszych - wiedzy, 

umiejętności, doświadczenia zawodowego i życiowego oraz chęci pracy na rzecz innych 

jest jednym z istotnych przesłań dla działalności UTW. Warto zwrócić uwagę na otwarcie się 

w działalności UTW szczególnie na te osoby starsze, które nie korzystają z zajęć UTW - jako 

nowe doświadczenie. Zwiększenie udziału osób starszych - słuchaczy UTW, w różnych formach 

wolontariatu pozwoli na zagospodarowanie potencjału tych osób. Promowanie wolontariatu jako 

elementu uczenia się przez życie, winno mieć szczególny wymiar w działalności UTW. 

Z zaprezentowanych m.in. badań kanadyjskich i polskich, na temat wartości cenionych przez 

osoby starsze, wynika, że wśród wartości ważnych dla ludzi w wieku starszym, zdrowie jest 

najważniejsze. Wobec tego, ważną powinna być też rola edukacji prozdrowotnej oraz 

prowadzenia zdrowego, aktywnego życia, w programach UTW. 

Prezentacja przedstawiona przez prof. dr hab. Beatę Tobiasz-Adamczyk, zawierająca  interesujące 

wykresy i wyniki badań dostępna jest na stronie: 

http://federacjautw.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=393&Itemid=117  

 

III. I sesja: Ewolucja stanowisk dotyczących potencjalnych możliwości osób 

starszych. Moderatorem panelu była Ewa Piłat. 

1. Wystąpienia eksperckie (skrócone opisy): 

1.1. mgr Grzegorz Puzio - doktorant Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława 

Czecha w Krakowie - Fizjoterapia seniorów - fakty i mity  

Wraz z wiekiem obniża się siła mięśniowa w wyniku czego dochodzi do tzw. sarkopenii, czyli 

powolnej, stopniowej utraty masy mięśniowej. W układzie oddechowym dochodzi do usztywnienia 

klatki piersiowej, co skutkuje ograniczeniem ruchomości i wentylacji płuc. Poza tym, pojemność 

życiowa oraz wielkość maksymalnego wydechu ulegają zredukowaniu. 

http://federacjautw.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=393&Itemid=117
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W przypadku układu krążenia dochodzi do obniżenia maksymalnej wydolności tlenowej  

ze względu na zmniejszenie pojemności minutowej serca. Może nastąpić pogorszenie wzroku 

czy upośledzenie słuchu. 

 

Kinezyterapia: 

Leczenie ruchem 

 najważniejsza forma fizjoterapii, 

 odpowiednie ćwiczenia lecznicze, 

 specjalne metody kinezyterapeutyczne 

(manualne metody terapeutyczne). 

Fizykoterapia: 

Leczenie za pomocą bodźców fizycznych 

 światłolecznictwo, elektroterapia, laseroterapia, 

termoterapia, balneoterapia, leczenie polem 

magnetycznym i ultradźwiękami, 

 mało dowodów naukowych na skuteczność tej 

formy fizjoterapii. 

Masaż leczniczy: 

 zmniejsza napięcie mięśniowe, 

 zmniejsza dolegliwości bólowe, 

 powoduje zwiększenie procesów regeneracyjnych organizmu. 

Najczęstsze aktywności fizyczne seniorów:   

 Spacer  (85% kobiet i 100% mężczyzn) 

 Jazda rowerem (odpowiednio: 56% i 62%) 

 Nordic walking (odpowiednio: 49% i 52%) 

 Pływanie (odpowiednio:17% i 29%) 

 Taniec (odpowiednio: 27% i 10%) 

 Gimnastyka (odpowiednio: 15% i 10%) 

 Aerobik (odpowiednio10% i  5%  ) 

 Jogging (odpowiednio: 2% i 10%) 

 

fot. archiwum OFSUTW 
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Program ćwiczeń dla osób starszych  powinien składać się z:  

  Ćwiczeń aerobowych 

   Ćwiczeń siłowych 

   Ćwiczeń równoważnych 

   Ćwiczeń gibkościowych – zwiększenie ruchomości 

Ćwiczenia aerobowe (wytrzymałościowe) – poprawiające wydolność tlenową; test „Mowy” - osoba 

podczas wykonywania ćwiczeń jest w stanie rozmawiać; osobom bez przeciwwskazań możemy 

zwiększać tętno docelowe do ich wieku. 

Przykłady i zalecenia: 3-5 razy w tygodniu, co najmniej 30 minut : 

• Spacer  

•  Taniec  

•  Pływanie 

•  Jogging  

•  Jazda na rowerze 

•  Nordic walking 

Ćwiczenia siłowe, nawet u osób starszych powodują zwiększenie siły i wzrost masy mięśniowej, 

Zalecenia - 2 razy w tygodniu, 10-15 powtórzeń danego ćwiczenia: 

 Siłowe (oporowe) – czyli wzmacniamy siłę mięśni, np. z wykorzystaniem przyrządów: thera 

band, ciężarków, 

 Zaczynamy z bardzo małym obciążeniem i stopniowo je zwiększamy ( np. od 0,5 kg)  

 Wraz ze wzrostem siły zwiększamy obciążenie, 

Przykłady: 

 Wchodzenie po schodach 

 Kopanie w ogródku 

 Wstawanie i siadanie na krześle 
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Ćwiczenia równoważne 

 Trening równowagi poprawia czucie głębokie oraz zdolności utrzymania równowagi w 

codziennych czynnościach, 

 Równowaga specyficzna w dla każdej z czynności 

 Ćwiczenia równoważne powinny być przeprowadzane w warunkach codziennych 

czynności. 

Przykłady, w aktywności codziennej, zalecane co najmniej 2 razy w tygodniu: 

 Chodzenie stopa za stopą 

 Stanie na palcach i piętach 

 Wstawanie i siadanie  

 

Ćwiczenia gibkości. Przykłady na pełną ruchomość.  

 Stretching 

 Joga 

 Tai Chi 

 Gimnastyka 

 

 

fot. Jerzy Niżnik 
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Oddziaływanie regularnej aktywności fizycznej na zdrowie osób starszych. 

Regularna aktywność fizyczna wywołuje u osób starszych szereg oddziaływań prozdrowotnych:  

 Korzystnie modyfikuje obecność i przebieg chorób przewlekłych np. choroba wieńcowa, 

nadciśnienie tętnicze, otyłość, hipercholesterolemia, czy osteoporoza. 

 U osób cierpiących na schorzenia układu ruchu może pomóc w zmniejszeniu 

dolegliwości bólowych. 

 Zaletą treningu jest także zwiększenie wrażliwości komórek na insulinę, poprawa 

tolerancji glukozy, a w związku z tym mniejsze ryzyko wystąpienia cukrzycy 

 Systematyczne wykonywanie ćwiczeń ruchowych wiąże się z mniejszym ryzykiem 

infekcji oraz może mieć wpływ na redukcję ilości przyjmowanych leków. 

 Jest to także niezależna determinanta sprawności umysłowej w zaawansowanym wieku. 

 

Regularne podejmowanie aktywności fizycznej prowadzi do: 

 Zachowania funkcji motorycznych, głównie siły i koordynacji ruchowej;  

 Zachowanie funkcji poznawczych i mniejsze ryzyko rozwoju depresji;  

 Mniejsze ryzyko upadków oraz opóźnienie pojawienia się schorzeń przewlekłych 

związanych z procesem starzenia; 

 Zachowanie samodzielności w wykonywaniu codziennych czynności  i polepszenia 

jakości życia; 

Ważne, aby senior, przed podjęciem ćwiczeń wykonał badania, w celu ustalenia 

ograniczeń ruchomości, uświadamianie możliwości pacjenta i jakie może uzyskać 

korzystać. 

Fakty i mity !!! 

Suplementy diety nie leczą ani nie zapobiegają chorobie ! 

 

Prezentacja przedstawiona przez mgr Grzegorza Puzio dostępna jest na stronie: 

http://federacjautw.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=393&Itemid=117  

 

 

 

http://federacjautw.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=393&Itemid=117
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1.2. dr Iwona Sikorska, Instytut Psychologii Stosowanej, UJ Kraków - Sztuka starzenia 

się. Psychologia pełni życia. 

Do czynników modyfikujących obraz zmian deficytowych w sferze procesów intelektualnych osób 

starszych należą m.in.: poziom wykształcenia, charakter aktywności, rodzaj rozwiązywanych 

problemów, typ osobowości, poziom aspiracji oraz rodzaj celów życiowych, efekt generacyjny 

(warunki historyczne, takie jak zmiana sytuacji społeczno-gospodarczej, nowe technologie, 

migracje, tempo życia i inne). 

W wymiarze psychospołecznym zmiany związane ze starością nie układają się w jeden, podobny 

dla wszystkich wzorzec osobowości i zachowania człowieka starszego. Osoby starsze są bardziej 

zróżnicowane od osób młodszych, ale także odbiegają od funkcjonującego o nich stereotypu. 

Owo zróżnicowanie wynika między innymi z indywidualnej drogi życia - odmiennej historii życia, 

doświadczeń, okoliczności i sytuacji zewnętrznych, które wpłynęły na kształt osobowości i jakość 

życia. W tym wymiarze sytuację osoby starszej można opisać w kategoriach sytuacji trudnych 

(pojawiania się nowych zadań, a także kumulowania się strat), które łączą się z koniecznością 

zmiany postaw wobec siebie, innych ludzi i rzeczywistości, przewartościowania celów, niekiedy 

przyjęcia nowej filozofii życia. 

 

Przykładowe teorie: 

1. Teorie psychoanalityczne a starzenie się (Jung, Erikson) 

2. Teoria selektywnej optymalizacji z kompensacją (Baltes i in., 1990) 

3. Teoria gerotranscendencji (Tornstam, 1996) 

4. Teoria oscylacji asymilacja-akomodacja (Brandstaedter i in, 1994, 1997) 

5. Teoria społeczno-emocjonalnej selektywności (Carstensen, 1991) 

 

W teorii adaptacji proaktywnej (Wiśniewska-Roszkowska, 1989, Kahana i in., 2003) istotnymi 

elementami są: promocja pozytywnej adaptacji do starości oraz adaptacja korekcyjna – poprawa 

jakości życia. 

Teoria konstruktywnej starości: życie jest ciągłym zadaniem, poszukiwaniem wiedzy  

i nabywaniem umiejętności 
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Starość w oczach neuronauki.  

Od dnia naszego urodzenia, a nawet wcześniej, mózg jest przygotowany do tego, aby się uczyć, 

gotowy by zachować doświadczenia naszego życia i zakodować je w sieci połączeń nerwowych. 

Proces uczenia się przebudowuje, kształtuje i wzmacnia połączenia nerwowe, pozwala na 

dopasowanie mózgu do otaczającej nas rzeczywistości i przygotowanie go na wszystko, co niesie 

życie - na zdarzenia zwykłe i niezwykłe. Przeprowadzone w ostatnich latach badania 

pokazały, że aktywne angażowanie naszego mózgu w proces uczenia się w ciągu całego 

życia może mieć znaczący wpływ na to, w jaki sposób będziemy się starzeć. 

Prezentacja przedstawiona przez dr Iwonę Sikorską dostępna jest na stronie: 

http://federacjautw.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=393&Itemid=117  

 

Geragogika to dział gerontologii i pedagogiki społecznej zajmujący się 

uwarunkowaniami życia, edukacji i samokształcenia osób w wieku podeszłym.  

Geragogika obejmuje: gerontopedagogikę, pedagogikę podeszłego wieku, andragogikę 

podeszłego wieku, geragogię, gerontologię wychowawczą, kształcenie i wychowanie 

osób w podeszłym wieku, wychowanie do starości. 

Hans Mieskes (1915-2006), ojciec geragogiki „Pädagogik des Alterns und des 

Alters“  początek dziedziny 1956, Niemcy. 

fot. archiwum OFSUTW 

http://federacjautw.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=393&Itemid=117
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fot. archiwum OFSUTW 

fot. Jerzy Niżnik 
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1.3. dr Jolanta Perek-Białas, Szkoła Główna Handlowa oraz Uniwersytet Jagielloński 

Ewolucja stanowisk dotyczących potencjalnych możliwości osób starszych. 

Wybrane wskaźniki wykorzystania potencjału osób starszych to m.in.: działalność społeczna, 

opieka nad wnukami, opieka nad innymi osobami starszymi, zaangażowanie polityczne, uczenie 

się przez całe życie, korzystanie z nowych technologii (internet). 

W wymiarze Uczenia się przez cale życie starsza generacja w naszym kraju nie uczy się tak 

aktywnie jak w innych krajach europejskich. 

Naturalną konsekwencją starzejącego się społeczeństwa jest znaczne zwiększenie 

zapotrzebowania na usługi opiekuńcze wobec starszych seniorów, osób niesamodzielnych, osób 

niepełnosprawnych. 

Jak aktywność może zapobiec niesamodzielności? Aktywność, w tym edukacyjna, jest formą 

przeciwdziałania marginalizacji osób starszych. Większość obowiązków opiekuńczych wobec 

starszych seniorów wypełniają członkowie rodziny. Dlatego ważne jest wzięcie pod uwagę 

potrzeb rodzinnych opiekunów i podjęcie konkretnych działań w celu wsparcia i zachowania tych 

zasobów. W października br. w Krakowie odbyła się konferencja „Opiekunowie rodzinni osób 

starszych – jak zbudować skuteczny system wsparcia”. Wyniki badań nad opieką domową 
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wskazują na kluczowe potrzeby i trudności opiekunów. W czasie konferencji zaprezentowano 

rozwiązania w tym zakresie funkcjonujące w krajach europejskich, mówiono o rodzinie, 

wartościach i relacjach tak istotnych z perspektywy omawianego zagadnienia. 

http://politykaspoleczna.obserwatoria.malopolska.pl/pl/aktualnosci.html,,0:vw:470 

Pytanie, na ile w programach UTW są tematy dotyczące opiekunów osób starszych, 

niesamodzielnych. Jak można wesprzeć opiekunów rodzinnych seniorów? 

Często występuje brak kompetencji opiekuńczych, w związku z czym niezbędne są  kursy, 

szkolenia, poradniki, informacja w Internecie, grupy wsparcia. Ważne jest także włączanie 

niepełnosprawnych osób starszych do aktywności edukacyjnej 

Istotna jest promocja Platformy EPALE, na której są dostępne materiały edukacyjne. 

 

W UTW powinniśmy uczyć się też przez działanie. Trzeba szukać nowych form dla UTW, warto 

wyjść z „murów UTW” i nawiązać kontakty z placówkami, instytucjami, w których można uczyć 

się nowych, przydatnych umiejętności np. w zakresie opieki. 

Bardzo dużo dostępnych materiałów edukacyjnych zw. z opieką, które możemy znaleźć  

w Internecie. 

fot. Jerzy Niżnik 

http://politykaspoleczna.obserwatoria.malopolska.pl/pl/aktualnosci.html,,0:vw:470
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Czy jesteśmy zainteresowani zaangażowaniem nieformalnych opiekunów, specjalistów  

i decydentów w poprawę jakości życia i opieki nad osobami starszymi? (projekt WeDO 2).  

Partnerstwo WeDO 2 opracowało gotowy, łatwy sposób do wykorzystania zestawu materiałów 

edukacyjnych dla wszystkich, których dotyczą te kwestie. 

Podręcznik szkoleniowy, w tym wszystkie narzędzia i materiały dostępne są na stronie 

internetowej www.wedo-partnership.eu   

 

 

 

 

 

Nieformalnym opiekunem jest osoba, niezależnie od wieku, która bez zapłaty zapewnia 

wsparcie partnerowi, rodzinie, przyjacielowi lub sąsiadowi nie mogącemu poradzić sobie 

bez jej pomocy. Może to wynikać z wieku, niepełnosprawności fizycznej lub niemożności 

uczenia się, kwestii odczuć lub psychicznych problemów zdrowotnych. 

 

Co to jest? – pokaz krótkiego filmu ‘What is that?’ (Co to jest) 

https://www.youtube.com/watch?t=1&v=IelNN5uA2xw  

Film pokazuje, jak istotna w życiu jest cierpliwość, empatia i konsekwencja. 

 

Opiekunowie nieformalni są niedocenionym zasobem (ekonomicznym, instytucjonalnym oraz 

psychologicznym). Konieczne jest systemowe wsparcie dla opiekunów nieformalnych. Nie tylko 

sytuacja finansowa ma znaczenie. Istotne jest również wsparcie mentalne i zrozumienie,  

w powiązaniu z kulturowymi uwarunkowaniami możliwości działania opiekunów. 

Jako opiekunowie osoby bliskiej możemy mieć poczucie, że zadanie, które wykonujemy obciąża 

nas psychicznie, społecznie, fizycznie i finansowo. Należy więc pamiętać, że dbając o samego 

siebie poprawiamy jakość swojego życia, a tym samym jakość sprawowanej przez siebie opieki. 

 

 Prezentacja przedstawiona przez dr Jolantę Perek-Białas dostępna jest na stronie: 

http://federacjautw.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=393&Itemid=117  

http://www.wedo-partnership.eu/
https://www.youtube.com/watch?t=1&v=IelNN5uA2xw
https://www.youtube.com/watch?t=1&v=IelNN5uA2xw
http://federacjautw.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=393&Itemid=117
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2. Piotr Czekierda - Prezes Collegium Wratislaviense - Mentoring, czyli przekaż coś czego 

nie znajdą w Internecie. Jak praktycznie wykorzystać potencjał profesjonalistów III 

wieku dzięki metodom edukacji spersonalizowanej.   

Czym jest mentoring ? 

Mentoring to metoda wszechstronnego rozwoju potencjału podopiecznego, polegająca 

na regularnym kontakcie i współpracy z mentorem: osobą doświadczoną,  

o odpowiedniej formacji, umiejętnościach, osiągnięciach oraz sieci kontaktów.  

Mentor rozwija potencjał danej osoby poprzez przekazywanie jej kluczowych wartości, 

dzielenie się swoim doświadczeniem, doradzanie jej w decyzjach, a w sytuacjach 

krytycznych - bycie jej adwokatem.   
 

Mentoring jako rozwój kompetencji osobistych i społecznych: 

• Wartości i postawy, które chcemy promować  

• Wielkoduszność, wytrwałość 

• Pozytywna reakcja na aspiracje innych  

• Give and take, wygrana - wygrana  

• Balans między bliskością a dystansem 

• Spójność życia, sztuka życia 

Kluczowe pytanie - co  seniorzy np. słuchacze  UTW, mają takiego, czego nie mają młodzi ludzie? 

Wiele rad i wsparcia mogą udzielić osoby starsze, jako mentorzy. Można wykorzystać potencjał 

osób starszych, ludzi z bagażem doświadczeń. Nie trzeba być mistrzem komunikacji, ale trzeba 

mieć coś istotnego do powiedzenia, do zaproponowania. 

 

 

 

 

 

 

fot. Jerzy Niżnik 
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Mentoring to metoda polegająca na regularnym kontakcie tego, kto chce z tych doświadczeń 

mentora skorzystać. Pomoc mentora jest ważna zarówno w organizacjach pozarządowych jak 

też np. w firmach rodzinnych. 

Mentoring to nie jest nowinka, to nie jest moda ale to jest metoda istotna w edukacji. Rożne 

organizacje stosują tę metodę. Można wiedzę upowszechniać również w ten sposób. Jeśli chce 

się osiągnąć jakieś szczególne, większe, poważniejsze cele to mentoring jest bardzo istotną  

i przydatną metodą. 

Miejsce mentoringu w edukacji: 

 Edukacja masowa: grupa, wykład, ćwiczenia seminarium; 

 Edukacja zindywidualizowana: indywidualna metodyka pracy, indywidualna ścieżka 

naukowa, rozwój talentów i potencjału; 

 Edukacja spersonalizowana: więcej niż zindywidualizowana, całościowa wizja człowieka, 

charakter (długofalowy czynnik sukcesu) + wiedza + umiejętności. 

Certyfikowana Szkoła Mentorów Collegium Wratislaviense (kurs obejmuje 64 godziny) posiada 

doświadczenie w kształceniu mentorów. 

Prezentacja przedstawiona przez Piotra Czekierdę dostępna jest na stronie: 

http://federacjautw.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=393&Itemid=117  

 

IV. II sesja: Ewolucja form aktywizacji osób starszych. 

 

1. Wprowadzenie do panelu - prof. dr hab. Stanisława Golinowska, Instytut Zdrowia 

Publicznego CM UJ - Koncepcja zdrowego starzenia się. Warunki socjalne  

i zabezpieczenie społeczne osób starszych. 

 

Wykład dotyczył kontekstu rozwiązań zdrowotnych związanych z kondycją osób starszych, w tym 

osób, które są słuchaczami UTW. 

Ostatnio statystyki europejskie pokazują, że Polska wysuwa na czoło Europy w działalności 

Uniwersytetów Trzeciego Wieku, (pierwszy UTW powstał we Francji w 1972 r.) i wraz z Wielką 

Brytanią i Włochami znajdujemy się obecnie na czele tych statystyk. To jedna z niewielu dobrych 

statystyk dla Polski. 

http://federacjautw.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=393&Itemid=117
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Promocja zdrowia jest częścią zdrowia publicznego. W UJ CM realizowany jest projekt, „Promocja 

zdrowia 65+” (Pro Health 65+) (o którym dalej). 

Osoby starsze nie zawsze są podmiotem działań promocji zdrowia, raczej te działania obejmują 

młodsze pokolenia. Jednak Komisja Europejska uważa, że są argumenty uzasadniające 

promocję zdrowia wśród osób starszych. 

Starzenie się jest procesem uniwersalnym i globalnym. 

Podtrzymywanie potencjału zdrowia jest bardzo ważne. Opieka zdrowia zajmuje się 

przywracaniem zdrowia. Na końcu życia, kiedy pojawia się już niesamodzielność istotna jest rola 

sektora zajmującego się opieką długoterminową. 

 

Zdrowie publiczne obejmuje:  

 Tradycyjne aktywności związane ze zwalczaniem chorób zakaźnych i nadzorowaniem 

higienicznych warunków życia (tzw. pierwsza rewolucja),  

 Motywowanie ludzi do prowadzenia zdrowego stylu życia jako głównego sposobu 

ograniczania niezakaźnych chorób przewlekłych i przedwczesnej umieralności (tzw. 

druga rewolucja),  

 Tworzenie kompleksowych (w wielu sektorach i przez wielu aktorów) warunków do życia 

dobrej jakości (tzw. trzecia rewolucja).  

 

Promocja zdrowia należy do aktywności z tzw. drugiej rewolucji, co nie znaczy, że zarzuconej 

czy mniej ważnej. Przeciwnie, uważamy, że promocja zdrowia wymaga zarówno trwałej i coraz 

bardziej efektywnej aktywności szczególnej, dobrowolnej akceptacji, indywidualnej internalizacji, 

oraz odpowiedzialności mieszanej: zbiorowej (publicznej) oraz indywidualnej. 

Ważne są różnorodne typy działań w zakresie edukacji dla zdrowia. Pani profesor wyraziła 

nadzieję, że UTW w większym stopniu skupią się na tych obszarach aktywności edukacyjnej, 

intelektualnej.  

 

Do promocji zdrowia należą też obszary prewencji, w tym unikanie ryzyka. 

Starość jest największym wyzwaniem współczesnego świata. Kiedyś organizacje 

międzynarodowe jak ONZ i WHO, pisząc raporty przyjmowały granice starości, np. były raporty 

50 +, 60 + a teraz mówimy o 65+. Wynika z nich także prawo do świadczeń zw. ze starością. 



23 
 

Indywidualnie ludzie różnie się starzeją. Niekiedy problemy ze zdrowiem mają osoby 50 +, a inni 

czują dobrze nawet w wieku 75 lat. Chodzi o to, by starzeć się pomyślnie, by opóźnić organizm 

przed destrukcją, żeby opóźnić starzenie. Niezbędne jest motywowanie, tworzenie zachęt  

i odpowiednich programów. 

 

Jak definiujemy proces starości?  

Poprzez wskaźnik udziału w populacji osób, które mają 65lat i więcej. 

We wszystkich krajach udział osób 65+ wzrasta. W Europie jeszcze niedawno Polska 

należała do krajów relatywnie młodych, a w 2050 r. będziemy najstarszym społeczeństwem 

w Europie. Dynamika starzenia jest bardzo wysoka 

Na to składają się m.in. 

– procesy demograficzne, ale też i społeczne. II Wojna Światowa spowodowała duże straty 

ludności. Powojenna populacja „baby boomers” (1947-1956) wchodzi w wiek emerytalny 

i wymaga usług zdrowotnych; 

– zjawisko nadumieralność mężczyzn (zw. m.in. z pracą w przemyśle ciężkim, złym trybem 

życia). Dopiero w latach 90 ub. stulecia różnica w umieralności mężczyzn i kobiet zaczęła się 

zmniejszać. W Europie Zachodniej ta różnica jest mniejsza niż w Polsce, gdzie kobiety żyją 

średnio o 8 lat dłużej niż mężczyźni. W Rosji i na Białorusi różnica ta wynosi 12 lat ; 

– mała dzietność w Polsce; najwyższy wskaźnik dzietności w Europie mają Francja i Szwecja. 

Najniższy: Włochy i Hiszpania. W Niemczech i krajach gdzie w dużej skali występuje zjawisko 

imigracji wskaźnik dzietności jest większy; 

– Polska jest tradycyjnym krajem emigracji. Po wejściu Polski do UE wielu młodych ludzi 

wyjeżdżają za granicę, co przyczynia się do pogorszenia struktury demograficznej naszego 

kraju. 

 

Skutki procesu starzenia się obejmują m.in.  

– spadek liczebności populacji, który dotyczy przeważnie krajów bogatych; w krajach Afryki 

notuje się wysoki wskaźnik dzietności; powstaje dysproporcja demograficzna między 

regionami świata; 

– raporty, szczególnie amerykańskie podnoszą takie skutki starzenia jak spadek wydajności 

pracy; dlatego niektóre bogate kraje przyjmują imigrantów, niezależnie od zagrożeń. 
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W polskim sektorze zdrowia mamy niskie wydatki na opiekę zdrowotną. Są potrzebne środki  

na zdrowie publiczne. Niezbędny jest wzrost wydatków na opiekę zdrowotną i długoterminową. 

Tylko dzięki temu będzie mogła być realizowana koncepcja zdrowego i aktywnego starzenia się. 

Dłuższa starość, szczególnie niepomyślna, związana jest z chorobą i niesamodzielności. 

Osobom starszym potrzebne jest zabezpieczenie materialne na ostatnie lata życia. 

 

W krajach bogatych rozwinęły się polityki aktywnego starzenia, których celem jest jak najdłuższy 

udział na rynku pracy, uczenie się przez całe życie, aktywność w kulturze, poprawa kondycji 

zdrowotnej. Ponadto tworzy się rynek usług opieki długofalowej i paliatywnej. 

 

Dylematy związane z aktywnym starzeniem się  

 

 

Rola UTW jest nie do przecenienia. Ważne jednak, aby  pamiętać, że większość osób starszych 

nie posiada wyksztalcenia średniego ani wyższego, a więc należy dla tej grupy seniorów stworzyć 

odpowiednią ofertę. 

 

 

Prezentacja przedstawiona przez prof. Stanisławę Golinowską dostępna jest na stronie: 

http://federacjautw.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=393&Itemid=117  

 

Motywowanie do jak najdłuższego 

pozostawania na rynku pracy, 

podnoszenie wieku emerytalnego. 

VERSUS 

Brak miejsc pracy dla osób 

starszych. 

Promowanie aktywności zawodowej 

kobiet; praca zarobkowa. 

Zaangażowanie kobiet w 

nieformalną aktywność opiekuńczą  

i społeczną 

Podnoszenie kompetencji, umiejętności. Niski poziom wykształcenia (połowa 

populacji 65+ w Polsce ma zaledwie 

wykształcenie co najmniej 

podstawowe). 

http://federacjautw.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=393&Itemid=117
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2. dr Stojgniew Sitko, Andrzej Kropiwnicki - o projekcie Pro Health 65 +   

 

Projekt z zakresu zdrowia publicznego „Promocja zdrowia 

65+” (Pro Health 65+) realizowany jest przez UJ CM – 

Lidera projektu, w ramach II Europejskiego Programu 

Zdrowia (2nd Programme of Community Action in the field 

of Health). Projekt ukierunkowany jest na dwa cele: 

badawczy oraz implementacyjny. Celem badawczym jest 

analiza skuteczności zdrowotnej oraz efektywności kosztowej realizowanych programów 

promocji zdrowia, adresowanych do różnych grup ludności starszej, w krajach europejskich. 

Wyniki badań konfrontowane będą z priorytetami polityki zdrowotnej, zarówno na szczeblu 

europejskim, jak i w krajach członkowskich. Działania projektu zakończone zostaną 

implementacją zdobytej wiedzy wśród promotorów zdrowia i wśród finalnych beneficjentów, czyli 

osób starszych. W tym celu opracowane zostaną odpowiednie materiały szkoleniowe oraz 

zorganizowane szkolenia dla różnych, zidentyfikowanych grup promotorów zdrowia. 

Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń UTW jest Partnerem w tym projekcie. Prezes Federacji 

UTW jest członkiem Rady Promotorów Zdrowia. 

 

Cele szczegółowe projektu obejmują następujące działania: 

 Rozpoznawanie statusu zdrowotnego osób starszych i czynników nań wpływających  

w krajach europejskich;  

 Identyfikacja różnych potwierdzonych metod promocji zdrowia wśród osób starszych;  

 Identyfikacja instytucji i organizacji promujących zdrowie wśród osób starszych;  

 Analiza finansowania programów promocji zdrowia skierowanych do osób starszych; 

 Implementacja wyników badań. 

 

Specyfika projektu: 

 Interdyscyplinarny charakter – epidemiologia, zdrowie publiczne, socjologia zdrowia, 

nauki polityczne i prawne, komunikacja i zarządzanie; 

 Połączenie badań naukowych i konkretnych działań na rzecz promocji zdrowia; 

 Promocja zdrowia widziana z perspektywy paneuropejskiej. 
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Grupami docelowymi w projekcie są osoby starsze, na różnych etapach życia:  

 Osoby aktywne zawodowo w wieku 60-67 lat;  

 Osoby w wieku 67-80/85;  

 Osoby w wieku 80-85 ze zwiększoną potrzebą opieki zdrowotnej. 

 

W ramach projektu prowadzone są badania, w wyniku których rozpoznawane będą instytucje  

i organizacje, których działania związane są z promocją zdrowia skierowaną do osób starszych, 

na kolejnych etapach ich życia, w wybranych krajach europejskich, jak np. przedsiębiorstwa, 

samorządy terytorialne, sektor zdrowotny, sektor socjalny, organizacje pozarządowe, media. 

 

Prowadzone badania w obszarze „finansowanie” obejmują analizę źródeł, skali i metod 

finasowania programów promocji zdrowia i prewencji w odniesieniu do osób starszych oraz  analiz 

ekonomicznych (efektywności kosztowej) tych programów. 

W szczególności badania obejmują: budżety rządowe i samorządów terytorialnych – podatki 

ogólne, ubezpieczenia zdrowotne, podatki znaczone, akcyzę oraz indywidualne opłaty osób 

zainteresowanych. 

 

W wyniku przeprowadzonych badań w obszarze „polityka zdrowotna” zostaną sformułowane 

wnioski dotyczące polityki zdrowotnej w odniesieniu do osób starszych, w wybranych krajach 

europejskich, w konfrontacji z polityką zdrowotną UE. Opracowane zostaną również 

rekomendacje dotyczące najbardziej adekwatnych i efektywnych działań oraz dobrych praktyk 

w obszarze promocji zdrowia, skierowanej do osób starszych, na kolejnych etapach życia.  

 

Oczekiwane rezultaty projektu obejmują wzbogacenie wiedzy o statusie zdrowotnym wśród 

różnych grup osób starszych w krajach europejskich. Organizatorzy zakładają dotarcie z tą 

wiedzą m.in. do promotorów zdrowia i przez nich do osób starszych. Wśród instytucji, w ramach 

których poszukiwani będą kandydaci na promotorów zdrowia są jednostki samorządu 

terytorialnego oraz organizacje pozarządowe. 

 

Realizacja projektu obejmować będzie różnorodne działania, w tym m.in. zebranie i analiza 

przykładów najlepszych europejskich praktyk promocji zdrowia wśród różnych grup populacji 

osób starszych, implementacji metod w wybranych krajach europejskich, opracowanie 
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podręcznika, zawierającego praktyczne opisy najlepszych praktyk; podręcznik będzie dostępny 

on-line na stronie www. 

Sporządzona zostanie diagnoza i raport dotyczący deficytów informacji i wiedzy różnych grup 

osób zajmujących się bezpośrednio przedmiotową problematyką w krajach, uczestniczących  

w projekcie. Zostaną przeprowadzone pilotażowe warsztaty szkoleniowe. Będzie utworzona sieć 

wymiany informacji i (samo)kształcenia dla promotorów zdrowia. Harmonogram realizacji 

projektu, w części implementacyjnej, jest zaplanowany na lata 2016-2017. 

Zakłada się włączenie rezultatów projektu do programu działań m.in. Urzędu Marszałkowskiego  

Województwa Małopolskiego (jednostka samorządu terytorialnego), organizacji pozarządowych 

(NGO-sów), jednostek sektora pomocy społecznej MOPS-ów /GOPS-ów oraz Instytutu Rozwoju 

Służb Społecznych, a także do działań Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce. 

W ramach projektu „Promocja zdrowia 65+” (Pro Health 65+) współpraca z Ogólnopolską 

Federacją Stowarzyszeń UTW i Uniwersytetami Trzeciego Wieku w Małopolsce i na Śląsku 

obejmować będzie :   

 dokonanie oceny i przedstawienie rekomendacji do konspektu podręcznika dla trenerów, 

na warsztaty dla promotorów zdrowia; 

 zgłaszanie przez UTW kandydatów na pilotażowe warsztaty; 

 organizację, w Krakowie, pierwszego warsztatu  dla liderów UTW; 

 organizację i przeprowadzenie przez 40 przeszkolonych trenerów, liderów UTW, 

warsztatów dla finalnych beneficjentów. 

Biuro projektu „Promocja zdrowia 65+” (Pro Health 65+) znajduje się Instytucie Zdrowia 

Publicznego CM UJ ul. Grzegórzecka20, 31-531 Kraków 

Tel: +48 12 433 28 09 

Osobami  odpowiedzialnymi są: prof. Stanisława Golinowska – lider projektu, Andrzej Kropiwnicki 

–menedżer projektu, Anna Najduchowska – asystent. 

 

Prezentacja  dotycząca projektu Pro Health 65+ dostępna jest na stronie: 

http://federacjautw.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=393&Itemid=117  

 

http://federacjautw.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=393&Itemid=117
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3. Wystąpienia przedstawicieli UTW: 

 Maria Kanior, Prezes Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Państwowej 

Wyższej Szkole Zawodowej  w Tarnowie;   

 dr inż. Władysława Maria Francuz, prof. oświaty, Kierownik UTW w Politechnice 

Krakowskiej;  

 Anna Wzorek, Prezes Stowarzyszenia Rabczański UTW w Rabce-Zdroju 

oraz 

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

senioralnej. 

W wystąpieniach przedstawiono praktyki i doświadczenia w zakresie ewolucji form aktywizacji 

osób starszych.  

 

V. Podsumowanie konferencji: Gość konferencji - dr hab. Zofia Szarota, prof. 

nadzw. Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków. 

 

Konferencja poświęcona była edukacji gerontologicznej. Wybitni znawcy różnych problematyk  

w swoich wystąpieniach podejmowali i prezentowali tematykę z zakresu wielu dziedzin takich jak 

demografia, socjologia, filozofia, gerontologia, etyka, psychologia, fizjoterapia, polityka 

społeczna, promocja zdrowia i in. Na przestrzeni kilku ostatnich dekad zachodzą dynamiczne 

fot. archiwum OFSUTW 
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i niemające precedensu zmiany demograficzne. Ich skutki obejmują niemal wszystkie sfery 

ludzkiej egzystencji, życia społecznego. Zagadnienia gerontologiczne przyciągają uwagę 

naukowców. Charakter gerontologii jest multidyscyplinarny. Badacze koncentrują się na 

wieloaspektowych problemach związanych z procesem starzenia się i specyfiką starości jako fazy 

życia.  

Oczywiste stało się stwierdzenie, że proces uczenia się w epoce ponowoczesnej,  

w społeczeństwie wiedzy jest istotny tak dla pomyślnego rozwoju jednostki, jak i społeczeństwa. 

Przemiany kulturowe, cywilizacyjne i technologiczne zmuszają jednostkę do zdobywania  

i aktualizowania wiedzy, pozyskiwania adekwatnych umiejętności, nabywania nowych 

kompetencji, także na etapie późnej dojrzałości i starości. Obecnie nie mówimy o procesach 

edukacji, a o uczeniu się przez całe życie. 

Obszar geragogiki, nowej dyscypliny naukowej, skupia wiedzę o starości, edukacji oraz integracji. 

Ta dyscyplina wyrosła na gruncie andragogiki. Proces wydłużenia ludzkiego życia skutkuje 

zmianą ról społecznych. Podkreśla się przejęcie odpowiedzialności za własne życie. 

Środowisko UTW, według gerontologii krytycznej, jest postrzegane jako środowisko elit, żyjących 

w dostatku, które cechuje wysoki poziom życia i zaangażowanie społeczne. W związku z czym 

rodzi się pytanie, jakie narzędzia trzeba wypracować, aby włączyć do uczenia się przez całe życie 

inne grupy seniorów, mających niski status ekonomiczny, żyjących w biedzie? Dziś nie ma 

jeszcze odpowiedzi na tak postawione pytanie. 

Wiele teorii naukowych rozróżnia edukację na poszczególnych etapach starości. W działalności 

edukacyjnej UTW, w której uczestniczą w zasadzie młodsi seniorzy, w okresie wczesnej starości  

dominuje forma kolektywna. Natomiast w późnej starości edukacja ma charakter duchowy (tzw. 

„szkoła osobista”). Do tego etapu życia też trzeba się przygotować. 

Wciąż za mało dzieje się w dialogu międzygeneracyjnym (wychowanie do starości i przez 

starość). Tymczasem bez niego niemożliwe staje się nawiązanie interakcji odnoszącej się do 

hierarchii wartości w społeczeństwie. 
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