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Aktywny Senior



Słowem wstępu
Drodzy Czytelnicy, 

publikacja „Aktywny senior” powstała z myślą 
o osobach starszych z naszego regionu, które każdego 
dnia udowadniają, że starość nie jest kresem życia, 
ale czasem, kiedy można nadal rozwijać swój umysł, 
realizować cele, spełniać marzenia i pokonywać własne 
ograniczenia. To również propozycja dla młodzieży, która 
często nie wie w jakim kierunku podążać, jak kształcić się 
i zdobywać wiedzę. Seniorzy z powiatów zawierciańskiego 
i myszkowskiego pokazują nam jak ważne jest zdobywanie 
wiedzy bez względu na wiek, i że można robić to poprzez 
udział w nieformalnych formach kształcenia.

Z niniejszej publikacji dowiedzą się Państwo jakie działania o charakterze obywatelskim zrealizowali 
uczestnicy projektu pn. „SOS – społecznie, obywatelsko, skutecznie”. Będziecie mogli zainspirować 
się inicjatywami opracowanymi przez uniwersytety trzeciego wieku z powiatów zawierciańskiego 
i myszkowskiego, w tym dotyczących m.in. aspektów czytelniczych, ekologicznych i sportowych. 
Wraz z nimi odwiedzicie słoneczną Grecję oraz wielokulturową Turcję. 

Szczególnie zachęcam do przeczytania wywiadu z Krystyną Męcik – prezes Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku w Łazach, która pod względem sił witalnych oraz motywacji do działania może być 
wzorem do naśladowania dla młodszych. Jej aktywność społeczna, obywatelska oraz realizowanie 
międzynarodowych projektów, w tym w ramach programu Erasmus+ dodają skrzydeł całej organizacji, 
która już od lat bierze udział w zagranicznych mobilnościach wzmacniając kompetencje niezbędne 
do kierowania stowarzyszeniem. 

Na przestrzeni ostatnich lat podejście do starości oraz starzenia się znacznie się zmieniło. 
Przedstawione artykuły w „Aktywnym seniorze” traktujące o aktywności seniorów z naszego regionu 
tylko to potwierdzają. Każdy z nas kiedyś się zestarzeje, ale niech nie oznacza to, że przestaniemy się 
rozwijać i spełniać swoje marzenia.

Życzę miłej lektury,

Prezes Fundacji 
Centrum Inicjatyw Lokalnych

 w Zawierciu



Jako prezes Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku w Łazach ma Pani ręce pełne 
pracy, ale i głowę pełną pomysłów. 
Mam wrażenie, że nieustannie jest 
Pani w ruchu. Skąd czerpie się taką 
energię do działania?

Siły i energię do działania czerpię 
ze swojego wnętrza. Zawsze byłam 
osobą aktywną, nigdy nie mogłam 
usiedzieć w miejscu i to się nie 
zmieniło mimo upływu lat. Żyję 
szybko, pracuję dużo, realizuję 
wiele projektów na rzecz różnych 
środowisk, jednak wszystkie 
swoje działania konkretyzuję 
zgodnie z wartościami i zasadami, 

którymi kieruję się każdego dnia. 
Posiadam dużą wiedzę z zakresu 
zrównoważonego rozwoju ciała, 
ducha i duszy zgodnie z fazami 
życia. A ponieważ człowiek jest 
nie tylko istotą biologiczną, ale 
również istotą posiadającą duszę 
i ducha ma w każdej fazie swojego 
życia wiele możliwości rozwoju. 
Powiedzenie: „życie zaczyna 
się po czterdziestce” jest w tym 
przypadku jak najbardziej trafione. 
W tym okresie siły duszy i ducha 
uwalniają się coraz bardziej od 
ciała i z coraz większą swobodą 
możemy rozwijać nowe założenia 
duchowe. Bardzo dużą częścią tych 

wartości jest dla mnie rodzina, 
bez wsparcia i pomocy której nie 
byłabym w stanie realizować aż 
tak wielu projektów i kierować 
jednym z najprężniej działających 
Uniwersytetów Trzeciego Wieku 
w Polsce. Mąż zawsze jest obok 
i zawsze mogę na niego liczyć, 
dzieci wspierają mnie i kibicują 
podczas każdego projektu, 
a wnuki nie pozwalają się zestarzeć, 
motywują do działania i podsuwają 
kolejne „szalone” pomysły. Rodzina 
dodaje mi skrzydeł i pozwala na 
rozwój osobisty oraz poszerzanie 
swoich zainteresowań. Szanująca 
i kochająca się rodzina daje nam 
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NIE ZATRZYMA 
MNIE NIKT

Kobieta spełniona, aktywna, zawsze gotowa 
do działania. Rozwój osobisty jest dla niej 
bardzo ważny, ale to potrzeby drugiego 
człowieka stawia na pierwszym miejscu. Od 
wielu lat prężnie działa na rzecz środowiska 
senioralnego w Gminie Łazy i skutecznie 
aktywizuje seniorów z całego kraju. Tak, 
w wielkim skrócie, opisać można Krystynę 
Męcik - prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
w Łazach. W rozmowie z nami opowiedziała 
o źródle swojej życiowej energii, rozpalaniu 
sportowego ducha i sposobie na długie, 
szczęśliwe życie. 

Krystyna Męcik, 
prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Łazach



największą siłę do działania 
i rozwoju na każdym etapie życia. 
Ja mam to szczęście, choć 
z pewnością nie każdy może 
doświadczyć tego rodzaju wsparcia. 

W naszym magazynie poruszamy 
tematy związane z aktywnością 
seniorów. Niestety dobrze wiemy, 
że nie wszyscy decydują się na taki 
styl życia. Dlaczego aktywność 
w wieku senioralnym jest tak 
ważna? Czy siedząc w domu nie 
można być szczęśliwym?

Z pewnością siedząc w domu 
można być szczęśliwym i wiele 
osób w wieku senioralnym wybiera 
taką formę spędzania czasu. Ja 
do nich nie należę, ponieważ to 

bardzo sprzyjające warunki, aby 
coraz częściej myśleć o śmierci. 
Każdy z nas przez całe życie tworzy 
swoją biografi ę, która powinna być 
niepowtarzalna w różnych fazach 
naszego życia. W pierwszej fazie 
(od poczęcia do 21 roku życia) jest to 
przeważnie branie i otrzymywanie, 
to czas przygotowania do bycia 
wyjątkowym człowiekiem. W okresie 
tym, młody człowiek skupiony 
jest na rozwoju cielesnym. Jego 
indywidualność skoncentrowana 
jest wówczas przede wszystkim 
na budowie ciała. W drugiej fazie 
(21 – 42 roku życia) silnie zaczyna 
się okres naprzemiennego działania 
i brania, to czas życia na tzw. 
wysokich obrotach, walki o siebie 

i bliskich. W trzeciej fazie podstawą 
działania jest dawanie. To czas 
jednocześnie ludzkiego spełnienia 
oraz rozwoju duchowego. Jeżeli 
chodzi o spełnienie mogę z pełną 
odpowiedzialnością podkreślić, 
że Uniwersytet Trzeciego Wieku 
w Łazach doskonale wpisuje 
się w rozwój każdego człowieka 
w trzeciej fazie swojego życia. 
Każdy tutaj może znaleźć coś dla 
siebie, co pomoże mu w realizacji 
pasji, zainteresowań, celów 
i własnego rozwoju. Co więcej, 
od kilku lat poszerzamy swoje 
działania o realizację projektów 
międzypokoleniowych, do których 
zapraszamy nasze dzieci i wnuków. 
Pozwala nam to spędzać wolny czas 
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Krystyna Męcik, prezes UTW Łazy podczas Międzynarodowej Olimpiady Sportowej "Trzeci Wiek na Start", fot. Agnieszka Seweryn
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ze swoimi bliskimi, a jednocześnie 
robić coś dla innych. 

Jak zachęcić do aktywności  
fizycznej, psychicznej, społecznej 
osoby nieprzekonane, czasem 
wycofane?

Zapraszamy takie osoby do 
naszego Uniwersytetu, my im 
wskażemy mnóstwo kierunków 
rozwoju osobistego. Każdego dnia 
powtarzamy sobie powiedzenie: 
„Rusz się człowieku”, ponieważ 

żaden lek nie zastąpi ruchu 
i aktywności fizycznej. Mam to 
szczęście, że udało mi się obudzić 
sportowego ducha u seniorów. 
Teraz należy go pielęgnować nie 
nadużywając sił życiowych. 

Jednym z najlepszych przykładów 
sportowej aktywności seniorów 
jest Olimpiada Uniwersytetów 
Trzeciego Wieku i Organizacji 
Senioralnych „Trzeci Wiek na 
Start” – od ponad 14 lat organi-
zowana przez UTW w Łazach. 
Jak wyglądają przygotowania do 
takiego przedsięwzięcia?

Międzynarodowa Olimpiada Uni-
wersytetów Trzeciego Wieku 
i Organizacji Senioralnych „Trzeci 
Wiek na Start” to nasze „dziecko”, 
moja inicjatywa, którą w 2008 roku 
zaakceptował Burmistrz Łaz Maciej 
Kaczyński i w organizacji której 
od początku wspiera nas Gmina 
Łazy. Do 2019 roku Olimpiada 
organizowana była w Łazach nad 
Zalewem Mitręga, w kolejnych latach 
jej organizacja przeniesiona została 
na Stadion Śląski w Chorzowie. 
W początkowym okresie Olimpiada 
była lokalną sprawnościową 
inicjatywą seniorów, obecnie 
to popularne międzynarodowe 
wydarzenie. W 2019 roku 
zanotowano rekordową frekwencję: 
1500 zawodników + kibice. 
W czternastu edycjach Olimpiady 
wystartowało w sumie 116 różnych 
organizacji senioralnych. Udział 
w nich zgłosiło 8827 zawodników  
+ kibice. Olimpiada stała się marką 
Łaz, dzięki której miasto znane 
jest w całej Polsce, a nawet poza 
jej granicami, dlatego zmieniliśmy 
nazwę z Ogólnopolskiej Olimpiady 
Sportowej UTW na Międzyna-
rodową Olimpiadę Uniwersytetów 
Trzeciego Wieku i Organizacji 
Senioralnych „Trzeci Wiek na 
Start”. Jeżeli chodzi o organizację 

Krystyna Męcik, prezes UTW Łazy podczas 
Międzynarodowej Olimpiady Sportowej 
"Trzeci Wiek na Start", fot. Agnieszka Seweryn
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Olimpiady jest to całoroczny cykl 
działań, których harmonogram 
niezmiennie przedstawia się 
następująco: do końca grudnia 
zamykamy poprzednią olimpiadę, 
od początku stycznia rozpoczynamy 
przygotowania kolejnej. Piętna-
stoletnie doświadczenie nauczyło 
nas bardzo wiele, każdy rok jest 
jednak inny i potrafi zaskoczyć 
czymś nowym. 

Czego możemy się spodziewać 
podczas kolejnej edycji Olimpiady?

W nadchodzącym, 2023 roku 
odbędzie się jubileuszowa piętnasta 
edycja Olimpiady, dlatego na razie 
nie mogę zdradzić szczegółów, ale 
zapewniam,  że to będzie wydarzenie 
z tzw. przytupem, którym mile 
zaskoczymy wszystkich. Pracuje 
już nad tym sztab olimpijski, który 
tworzy liczna rzesza osób m.in. 
zarząd i wolontariusze UTW, 
przedstawiciele Gminy Łazy oraz 
różnych organizacji senioralnych, 
Akademia Wychowania Fizycznego 
im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, 
wolontariusze zaprzyjaźnionych 
innych uniwersytetów. Każdego 
roku możemy także liczyć na 
wsparcie harcerzy, strażaków, służb 
medycznych, policji, młodzieży ZS 
im. Romana Gostkowskiego w Łazach 
oraz specjalistów z Regionalnego 
Centrum Kształcenia Ustawicznego 
w Zawierciu, a także Centrum 
Inicjatyw Lokalnych w Zawierciu.

Uniwersytet Trzeciego Wieku 
w Łazach cały czas się rozwija, 
a to przecież niejedyna Pani 
aktywność społeczna. Jak wśród 
wielu obowiązków udaje się Pani 
znaleźć czas dla siebie?

Od 15 lat wraz z nadejściem każdego 
nowego roku pada hasło: „Wszystkie 

ręce na pokład”. W każdy nowy rok 
wchodzimy z pozytywną energią 
i nowymi celami, które staramy się 
zrealizować.  Jest to bardzo trudne, 
gdyż odpowiedzialność za UTW jest 
bardzo duża, ponieważ Uniwer-
sytet Trzeciego Wieku w Łazach 
zgodnie z prawem funkcjonuje jak 
firma. Dlatego jego działalność 

jest całorocznym procesem, 
nieustannym cyklem, w którym 
wszystko musi działać bez zarzutu. 
Czasem jest to trudne, ponieważ 
co kilka lat zmieniają się osoby 
wchodzące w skład zarządu, które 
potrzebują określonej ilości czasu, 
aby wdrożyć się w działalność 
naszej organizacji, poznać zakres 
swoich obowiązków i dopiero 
wówczas rozpocząć współpracę 
w realizacji zamierzonych 
celów i zadań. Liderzy naszego 
uniwersytetu przez cały czas 
muszą się szkolić, uczestniczyć 
w różnego rodzaju konferencjach, 
spotkaniach, seminariach. Wiąże 
się to z wyjazdami, na których 
niejednokrotnie cierpią nasi 
najbliżsi oraz życie rodzinne, 
któremu nie możemy poświęcić 
wystarczająco dużo czasu, 
a przecież w wieku senioralnym 

bliskość rodziny jest najważniejsza. 
Gdy czasem wracam do domu, 
który od dawna nie widział kobiecej 
ręki zastanawiam się czy warto 
tak dużo czasu poświęcać na rzecz 
drugiego człowieka, na rozwój 
organizacji, w której nie pracujemy, 
a której służymy kosztem własnej 
rodziny. Stwierdzam, że warto. 

Jesteśmy w okresie przedno-
worocznym. Czego mogę Pani 
życzyć na kolejny rok?

W nadchodzącym roku chciałabym 
utrzymać równowagę życiową 
między UTW, a rodziną. Czasami 
mam wrażenie, że zatracam się 
w działaniu na rzecz drugiego 
człowieka poprzez działalność 
w UTW. Zdarza się, że inni błędnie 
postrzegają moje zaangażowanie, 
w które nieodłącznie zaangażowana 
jest moja rodzina, ale sama nie 
dałabym rady. 

Na koniec zarówno sobie jak innym 
życzę: nadziei – by nie opuszczała, 
radości – by rozweselała, dobroci  
– by zawsze była w 2023 roku. 

Podpisuję się pod tymi życzeniami 
– dla Pani i wszystkich naszych 
czytelników. Dziękuję za rozmowę. 

Michalina Smaga

Każdego dnia powtarzamy sobie:  
„Rusz się człowieku”, ponieważ 
żaden lek nie zastąpi ruchu 
i aktywności fizycznej.



DEBATY SPOŁECZNE  
I SPOTKANIA  
Z PRZEDSTAWICIELKĄ 
NGO
Uczestnicy spotkań poznali formułę 
tzw. debaty oksfordzkiej, która jest 
szczególnym, sformalizowanym 
typem dyskusji dwóch drużyn 
– propozycji i opozycji – nad 
postawioną tezą, która powinna 
mieć postać zdania oznajmującego. 
Uczestnicy debatowali nad tezą:  
Czy warto angażować się działania 
społeczne po 50 roku życia?  
Podczas spotkań wykazali się 
wysoką kreatywnością oraz trafnym 
dobrem argumentów. Przekonali się 
także, że można ze sobą kulturalnie 
i rzeczowo dyskutować – bez 
agresji, argumentum ad personam, 
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NAUKA I DZIAŁANIE  
- SENIORZY W AKCJI

Debata społeczna w Koziegłowach

Zwiększenie aktywności społecznej na rzecz dobra wspólnego, w szczególności 
wśród seniorów i osób młodych to główny cel projektu „SOS – społecznie, 
obywatelsko, skutecznie”, który realizowany był od pierwszego lipca 2022 
roku przez Fundację Centrum Inicjatyw Lokalnych. W projekcie wzięło udział  
30 członków organizacji pozarządowych działających na terenie powiatów 
zawierciańskiego i myszkowskiego: Zawierciański Uniwersytet Trzeciego 
Wieku, Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łazach oraz Koziegłowskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Uczestnicy wzięli udział w szeregu działań, 
które pozwoliły im zwiększyć wiedzę na temat aktywnych form angażowania 
się w działania społeczne; zwiększyły stopień angażowania się w lokalne 
inicjatywy realizowane na rzecz dobra wspólnego, pobudziły do aktywności, 
wpłynęły na wzrost kreatywności, inicjatywności oraz przedsiębiorczości. 
Poniżej przedstawmy działania, w których wzięli udział.



z szacunkiem dla rozmówcy i jego 
poglądów, często odmiennych 
od naszych własnych. W ramach 
projektu odbyły się 3 debaty.
Uczestnicy projektu spotkali 
się również z przedstawicielką 
Fundacji Centrum Inicjatyw 
Lokalnych – Joanną Walczak, która 
zaprezentowała zebranym przykłady 
ciekawych inicjatyw i działań 
realizowanych przez Fundację. 
Opowiedziała również jak budować 
postawy aktywności obywatelskiej 
i jak skutecznie aktywizować 
mieszkańców. W ramach działania 
odbyło się 6 spotkań. 

SZKOLENIA  
Z ZAKRESU ROZWOJU 
KOMPETENCJI 
LIDERSKICH, 
OBYWATELSKICH  
I SPOŁECZNYCH
Szkolenia miały na celu rozwinięcie 
takich umiejętności wśród uczest-
ników jak: otwartość, tolerancja, 
przedsiębiorczość, kreatywność. 
Zajęcia miały formę warsztatową. 
Grupy zwiększyły m.in. wiedzę  
z zakresu pozyskiwania, realizacji 
i rozliczania dotacji. Zdobytą 
wiedzę uczestnicy wykorzystali do 
przygotowywania wniosków, które 
złożyli w konkursie grantowym na 
najciekawszą lokalną inicjatywę 
społeczną. Szkolenia poprowadził 
Bartosz Lachór. W ramach projektu 
odbyło się 5 szkoleń. 

KONKURS GRANTOWY 
NA NAJCIEKSZE 
INICJATYWY 
SPOŁECZNE
15 tys. złotych to kwota, którą 
Fundacja Centrum Inicjatyw 
Lokalnych przyznała grupom na 
realizację najciekawszych lokalnych 
inicjatyw społecznych w ramach 
ogłoszonego konkursu grantowego. 
Autorami inicjatyw byli uczestnicy 
projektu „SOS – społecznie, 
obywatelsko, skutecznie”. Projekty 

oceniane były w skali punktowej pod 
kątem logiki projektu (diagnoza, 
problem, właściwy dobór działań, 
rezultat) oraz efektywności  
w stosunku do założonego budżetu. 
Wyboru najciekawszych inicjatyw 
dokonała komisja w składzie: Paweł 
Abucki - prezes FCIL, Bartosz 
Lachór - autor i koordynator 
projektów programu Erasmus+  
oraz Marta Prusek-Galińska - 
redaktor naczelna magazynu 
„Kierunek Kariera”.  Czego dotyczyły 
zwycięskie projekty? Zapraszamy 
do lektury. 

KAWIARENKA 
CZYTELNIKA
Seniorzy z Koziegłowskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
opracowali inicjatywę skupiającą 
się na propagowaniu czytelnictwa 
wśród seniorów z gminy 
Koziegłowy. Kawiarenka czytelnika 
poza ww. aspektem miała na celu 
zachęcenie seniorów do wyjścia 
z domu, wspólnego omawiania 
przeczytanych treści, dzielenia się 
przemyśleniami. UTW z Koziegłów 
nawiązało współpracę z Biblioteką 
Publiczną w Koziegłowach tworząc 

miejsce spotkań, gdzie uczestnicy 
mogli wspólnie dyskutować 
na temat literatury. W ramach 
inicjatywy odbyły się 4 spotkania. 
Inicjatywa kawiarenki czytelniczej 
jest konturowana nadal.

NOSIMY SIĘ 
EKOLOGICZNIE
Przedsięwzięcie zrealizowane 
przez członków Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku w Łazach było 
inspirowane chęcią szerzenia 
świadomości ekologicznej wśród 
mieszkańców, zmotywowania do 
działania na rzecz środowiska 
oraz przełamania stereotypowego 
podejścia do postrzegania seniorów 
w społeczeństwie. Pomysłodawcy 
inicjatywy zorganizowali w Łazach 
„Eko” piknik, który obfitował  
w wiele atrakcji oraz aktywności, 
m.in. zaprezentowano historię 
stosowania eko tkanin w ubiorach, 
zorganizowano quiz wiedzy 
na temat naturalnych tkanin, 
konkurs prawidłowej segregacji 
śmieci czy też otwartą dyskusję 
na temat wdrażania rozwiązań 
proekologicznych. 
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Inicjatywa "Kawiarenka czytelnicza" utworzona 
przez członków UTW w Koziegłowach
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MUZYKA I POEZJA 
SKĄPANA  
W AROMACIE KAWY
Zadanie zrealizowane przez 
studentów należących do Zawier-
ciańskiego Uniwersytet Trzeciego 
Wieku miało na celu pobudzenie 
aktywności w zakresie twórczości 
poetyckiej, promowanie edukacji 
artystycznej oraz wyzwolenie 
twórczej ekspresji wśród 
słuchaczy stowarzyszenia. Pod-
czas wieczorków poetyckich 
zorganizowanych w Miejskim 
Ośrodku Kultury „Centrum”  
w Zawierciu, autorzy zaprezen-
towali własne utwory poetyckie. 
Recitale poezji śpiewanej, podczas 
których uczestnicy wykonywali 
przygotowane przez siebie 
kompozycje stanowiły niezwykłe 
przeżycia zarówno dla nich jak  
i odbiorców ich twórczości. 
Muzyka, poezja i kawa – to lubimy! 

BAW SIĘ RAZEM  
Z NAMI
Widowisko słowno-muzyczne 
opracowane przez Koziegłowski 

Uniwersytet Trzeciego Wieku 
było okazją do tego, aby seniorzy, 
którzy na co dzień nie mają 
szansy na obcowanie z kulturą 
mogli jej doświadczyć i stać się 
jej częścią.  Uczestnicy projektu 
wspólnie opracowali scenariusz, 
przygotowali stroje i zajęli się 

aranżacją sali. Premiera widowiska 
przyciągnęła nie tylko seniorów, ale 
także innych mieszkańców gminy, 
a projekt przyczynił się do wzrostu 
społeczno-kulturalnej aktywności 
społeczności lokalnej.  W ramach 
działania odbyły się 4 spotkania  
przygotowujące widowisko oraz  
15 godzin zajęć wokalno–tanecznych.  
W widowisku zostało zaanga-
żowanych 20 seniorów – miesz-
kańców Gminy i Miasta Koziegłowy.

SPRÓBUJ PRZYGODY  
Z KAJAKIEM
Tematem przewodnim inicjatywy 
przygotowanej przez członków 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku  
w Łazach była aktywność 
fizyczna i chęć jej promowania 
wśród mieszkańców gminy, 
zwłaszcza seniorów. Podczas 
zorganizowanego przez UTW 
festynu, odbiorcy działań poznali 
m.in. zasady zdrowego odżywiania, 
bezpiecznego uprawiania sportu 
poprzez wdrażanie aktywności 
dostosowanych do wieku  
i indywidualnych możliwości,  
a także dowiedzieli się jakie sporty 
wodne można uprawiać nad 
Zalewem Mitręga w Łazach. 

Spotkanie poetycko-muzyczne w ramach inicjatywy zrealizowanej przez członków UTW w Zawierciu

Inicjatywa "Noś się ekologicznie" 
zrealizowana przez studentów UTW w Łazach



AKTYWNY SENIOR
Członkowie Zawierciańskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
zorganizowali dwa wyjazdy 
edukacyjne dla seniorów, które 
stanowiły odpowiedź na potrzebę 
zwiększenia fizycznej aktywności 
wśród tej grupy wiekowej. Podczas 
wyjazdów uczestnicy przemieszczali 
się z kijami do nordic walking, 
obcowali z przyrodą i zacieśniali 
więzi społeczne. Seniorzy podziwiali 
m.in. walory krajobrazowe Huciska, 
Dolinki Krakowskiej i Brandysówki.  
Inicjatywy, które zostały zre-
alizowane przez członków 
Uniwersytetów Trzeciego Wieku 
z naszego regionu pokazują jak 
ważne jest aktywizowanie osób 
starszych i jak chętnie uczestniczą 
one w ciekawych działaniach  
o tematyce społecznej, kulturowej 
oraz sportowej. Z pewnością 
chęć partycypacji seniorów  
w życiu społecznych zwiększyła się  
w kontekście pandemii COVID-19 
i obostrzeń, które jeszcze do 
niedawna były ich codziennością. 

KAWIARENKA CZYTELNIKA, 
NOSIMY SIĘ EKOLOGICZNIE, 
MUZYKA I POEZJA SKĄPANA  
W AROMACIE KAWY, BAW 
SIĘ RAZEM Z NAMI, SPRÓBUJ 
PRZYGODY Z KAJAKIEM, 
AKTYWNY SENIOR – to inicjatywy, 
które wymagały ze strony seniorów 

zaangażowania, chęci działania, 
dokonywania zmian i wysiłku,  
by zmobilizować innych do udziału 
w proponowanych aktywnościach. 
Seniorzy, jesteście wielcy – 
działacie społecznie, obywatelsko  
i skutecznie! 

 Paulina Kowal 
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Inicjatywa "Spróbuj przygody z kajakiem" zrealizowana przez studentów UTW w Łazach

Inicjatywa "Aktywny Senior" zrealizowana przez członków UTW w Zawierciu
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MIĘDZYNARODOWE 
PROJEKTY KLUCZEM 
DO ROZWOJU
Współczesna rzeczywistość stawia przed nami wiele wyzwań, ale i oferuje 
ogrom najróżniejszych możliwości. Z tych możliwości mogą - a nawet  
powinni - korzystać ludzie w każdym wieku. Doskonały przykład 
jak z nich korzystać dają nam współcześni seniorzy, którzy chętnie 
i świadomie uczestniczą w aktywnościach społecznych, zdobywają 
wiedzę i są otwarci na doświadczenia międzynarodowe. Współpraca 
międzynarodowa w zakresie edukacji dorosłych to wyjątkowa szansa 
dla organizacji takich jak uniwersytety trzeciego wieku. Projekty 
zagraniczne to możliwość wymiany doświadczeń, poprawy kompetencji 
kadry i rozwoju oferty edukacyjnej dla osób dorosłych. I jak to zwykle 
w życiu bywa, najtrudniejszy jest ten pierwszy krok, a potem świat już 
stoi otworem!

Warsztaty dla UTW Koziegłowy i UTW Siewierz w ramach projektu pn. "Europejska mobilność drogą do rozwoju UTW" w Grecji
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PIERWSZE KOTY  
ZA PŁOTY
Dla Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku w Zawierciu i w Łazach 
międzynarodowa przygoda roz-
poczęła się w roku 2018 wraz 
z realizacją projektu „Aktywny 
cyber-senior” we współpracy 
z Fundacją Centrum Inicjatyw 
Lokalnych. Pierwszy projekt 
z programu Erasmus+ był dużym 
wyzwaniem, ale jeszcze większą 
przygodą. Zwłaszcza, że dotyczył 
tematyki nowych technologii, która 
może przysporzyć kłopotów i to nie 
tylko seniorom. Nikt chyba nie ma 
wątpliwości, że nowe technologie 
to wyzwanie współczesnych 
czasów. Mogą stanowić platformę 
typowo rozrywkową, która potrafi 
wciągnąć i zabrać dużo czasu, 
niewiele dając w zamian. Udosko-
nalanie umiejętności cyfrowo- 
informacyjnych potrafi ustrzec 
przed tą pułapką. Świadomy 
użytkownik internetu i serwisów 
społecznościowych potrafi odróż-
nić to, co tylko rozrywkowe, od 
tego co posiada też inne walory 
– edukacyjne, informacyjne 
i komunikacyjne. Podążając 
za rozwojem tej świadomości, 
członkowie uniwersytetów polecieli 
na włoską wyspę i wzięli udział 
w kursie z zakresu wykorzystania 
nowych technologii i mediów 
społecznościowych. Uczestnicy 
kursu dowiedzieli się jak wyciągnąć 
z internetu i narzędzi cyfrowych 
to, co najlepsze. Nauczyli się 
tworzyć blog internetowy, edytować 
zdjęcia, projektować kolaże. Kurs 
zwracał również uwagę na to, jak 
być aktywnym w internecie, aby ze 
swoimi treściami dotrzeć do wielu 
odbiorców. 

Zagraniczne szkolenie to oczy-
wiście duża dawka teoretycznej 
i praktycznej wiedzy, ale także 

bogaty program kulturowy - 
poznawanie nowych miejsc, ludzi, 
tradycji i kultury. Teneryfa każdego 
dnia zachwycała – otwartością 
mieszkańców, barwnym koro-
wodem podczas karnawału, 
smakami, krajobrazem. Między-
narodowa mobilność pozwoliła 
uczestnikom zdobyć nie tylko 
umiejętności w zakresie poruszania 
się w mediach społecznościowych, 
ale przyczyniła się do ich szeroko 
pojętego rozwoju. Seniorzy 
mieli okazję sprawdzić swoje 
umiejętności językowe i nabyć 
nowe kompetencje społeczne. 

Sukces projektu jest dowodem na 
to, że „Aktywny cyber-senior” 
jest multizadaniowy i bez obaw 
odnajdzie się w każdym świecie 
– lokalnym, międzynarodowym 
i oczywiście internetowym.

W podobnym czasie, swoją 
międzynarodową przygodę rozpo-
czął Uniwersytet Trzeciego Wieku 
w Koziegłowach realizując projekt 
- „Mobilność kadry edukacyjnej 
środowisk senioralnych kluczem 
do aktywności seniorów” w ramach 
programu Erasmus+. Szkolenie 
na Teneryfie wyposażyło ich 

Program kulturowy dla UTW Zawiercie i UTW Łazy w ramach projektu pn. "Motywacja w zespole" w Turcji



w kompetencje, dzięki którym 
sprawniej poruszają się po 
internetowych ścieżkach i śmielej 
korzystają z dostępnych narzędzi 
cyfrowych. Kursanci zapoznali 
się ze sposobami tworzenia 
platformy e-learningowej, którą 
wykorzystują do prowadzenia 
działań edukacyjnych on-line. 
Czasy pandemii pokazały jak ważna 

i przydatna stała się ta cyfrowa 
umiejętność. Facebook, którego 
seniorzy znali już wcześniej, stał się 
dla nich dużo bardziej intuicyjny, 
czytelny i zrozumiały. Potrafią 
wykorzystać jego możliwości do 
realizacji zadań edukacyjnych 
swojej organizacji i promocji 
działalności uniwersytetu. Zdobyta 
wiedza pozwoliła im uczynić 

edukację dorosłych bardziej 
angażująca, motywującą i co 
najciekawsze – innowacyjną!

KOLEJNE 
MIĘDZYNARODOWE 
DOŚWIADCZENIA
Rok 2020 przyniósł uniwersytetom 
z Zawiercia, Łaz i Koziegłów 
realizację zagranicznych projektów 
na greckiej Krecie. Jednym z nich 
był projekt - „Europejska mobilność 
seniorów drogą do rozwoju UTW”. 
W drogę do rozwoju wyruszyli 
przedstawiciele Uniwersytetów 
Trzeciego Wieku z Łaz i Zawiercia. 
W ramach projektu, wzięli udział 
w 10-dniowym kursie na jednej 
z najpiękniejszych greckich wysp. 
Tematyka kursu była zbieżna 
z potrzebami członków organizacji 
w zakresie rozwoju ich działalności. 
Każdego dnia odbywały się 
warsztaty dotyczące włączania 
do programów kształcenia 
osób dorosłych przedmiotów 
związanych z kulturą, sztuką, 
sportem, zdrowiem, teatrem, 
muzyką i tańcem, językiem obcym. 
Tematyka kursu wpisywała się 
w zakres działania uniwersytetów, 
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Program kulturowy projektu pn. "Motywacja w zespole". UTW Zawiercie i UTW Łazy. Grecja

Wręczenie certyfikatów dla uczestników projektu 
pn. "Motywacja w zespole". 

UTW Zawiercie i UTW Łazy. Turcja
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ponieważ każdy z nich posiada 
w swojej strukturze sekcje 
odpowiedzialne za poszczególne 
obszary. 

Koziegłowski Uniwersytet 
Trzeciego Wieku zrealizował 
w tym samym roku projekt 
„Międzynarodowa mobilność 
seniorów wizją lepszej przyszłości 
UTW”. Realizacja projektu miała 
znaczący wpływ na codzienne 
funkcjonowanie organizacji. Przede 
wszystkim uniwersytet zwiększył 
atrakcyjność swoje placówki 
w zakresie organizacji działań 
edukacyjnych dla osób dorosłych. 
Znajomość przedmiotów nauczania 
w innym europejskim kraju 
wpłynęła na poprawę jakości zajęć 
dla osób dorosłych. Dzięki zdobytej 
wiedzy i nowym umiejętnościom 
uczestnicy mogą dziś skuteczniej 
realizować cele statutowe swoich 
organizacji. Najistotniejszy wydaje 
się jednak wzrost motywacji 
do podejmowania szerokiego 
wachlarza działań dostosowanych 
do potrzeb seniorów. 

TO DOPIERO 
POCZĄTEK!
W przeciągu ostatnich kilku lat 
uniwersytety z Zawiercia, Łaz 
i Koziegłów zrealizowały niejeden 
międzynarodowy projekt. Każdy 
z nich wniósł coś cennego do życia 
tych organizacji. W roku 2022, 
kadra uniwersytetów przeszła 
szczególnie ważne szkolenia 
z motywacji i komunikacji 
w zespole, które odbyły się w Turcji 
i Grecji. Uniwersytety to wielkie 
zespoły ludzi, a odpowiednia 
komunikacja w tych zespołach, 
umiejętność rozwiązywania 
problemów i skuteczna motywacja 
do działania to klucz do sukcesu. 
Właśnie takie kompetencje zdobyli 
uczestnicy szkoleń, a każde 
zagadnienie przećwiczyli w sposób 

praktyczny, podczas różnorodnych 
zadań w grupach. Uczestnicy 
poznali również turecką i grecką 
kulturę, poprawili zdolność 
porozumiewania się w języku 
angielskim, rozwinęli zdolność 
kreatywnego myślenia i zdobyli 
całkiem nowe międzynarodowe 
doświadczenia. Każdy kolejny 
zrealizowany projekt jest dowodem 

na to, że takie działania są potrzebne 
i mają głęboki sens! W planach są 
już kolejne zagraniczne projekty 
- bo rozwój to proces, który 
wymaga nieprzerwanych działań. 
Co prawda, uniwersytety mają już 
na swoim koncie wiele ciekawych 
doświadczeń, ale my wiemy, że to 
dopiero początek! 

Michalina Smaga

Warsztaty w ramach projektu pn."Motywacja w zespole" dla UTW Koziegłowy i UTW Siewierz. Turcja 



OCEAN EDUKACJI 
DOROSŁYCH
„Co my wiemy, to tylko kropelka. Czego nie wiemy, to cały ocean” 1. Nawet 
najlepsi pływacy i nurkowie popełniają błędy, często są zależni od losu 
i żywiołów. Jak zatem nie zgubić się w oceanie niewiedzy? Jak odważyć się 
wypłynąć na nieznane wody i czy warto to robić? Być może receptą jest 
stopniowe odkrywanie małych akwenów wodnych, jezior, a następnie mórz 
i w końcu oceanów. Przestrzenią, która daje nam niezgłębione możliwości 
poznawania świata, rzeczywistości społecznej oraz samych siebie jest 
edukacja wdrażana od najmłodszych lat życia jednostki. I tutaj pojawia się 
kolejne pytanie – czy szansę na zostanie dobrym pływakiem ma tylko młody 
człowiek czy też ocean edukacji dostępny jest również dla tych, którzy mimo 
starszego wieku mają odwagę, aby w nim zanurkować? 
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Międzynarodowa mobilność UTW Zawiercie i UTW Łazy w Turcji

 1 Isaac Newton



Termin edukacja pochodzi od 
łacińskiego słowa educatio i oznacza 
wychowanie, wykształcenie. Na 
edukację składają się różnego 
rodzaju procesy oraz czynności, 
których celem jest kształtowanie 
umiejętności oraz cech poprzez 
przekazywanie wiedzy. Wydaje się, 
iż dwoma najważniejszymi morzami 
tworzącymi ocean edukacji 
dorosłych są andragogika oraz 
idea lifelong learning. Andragogika 
zajmuje się m.in. zagadnieniami 
związanymi z kształceniem, oświatą, 
wychowaniem, samowychowaniem 
i samokształceniem osób dorosłych. 
Mimo, iż często jest postrzegana 
jako subdyscyplina pedagogiki to 

jednak znacznie różni się od założeń 
prezentowanych przez pedagogikę 
rozumianą jako naukę skupiającą 
się na prowadzeniu dziecka. Istotnie, 
edukacja dorosłych zarówno w ujęciu 
formalnym jak i nieformalnym 
ma inny wymiar warunkowany 
wyższym poziomem autorefleksji 
i wiąże się ze świadomym 
i dobrowolnym uczestnictwem 
w procesie kształcenia. Wskazuje się, 
iż andragogika winna obejmować 
takie elementy kształcenia jak 
myślenie alternatywne i globalne 
oraz dostrzeganie możliwości 
wprowadzania zmian w otaczającej 
rzeczywistości. Nie można 
zaprzeczyć faktowi, iż właśnie 
te umiejętności i kompetencje 
stanowią wyznacznik współczesnych 

czasów i funkcjonowania w ciągle 
zmieniającym się świecie opartym 
na wiedzy. To z kolei wiąże się 
z pojęciem lifelong learning 
oznaczającym uczenie się przez 
całe życie. Kształcenie ustawiczne 
wskazuje na potrzebę zdobywania 
wiedzy, rozwijania się, zaspokajania 
ciekawości poprzez poznawanie 
i zgłębianie otaczającego świata oraz 
zachodzących w nim przeobrażeń. 
O ile wobec dzieci oraz młodzieży 
kształcenie wdrażane jest właśnie 
pod tym kątem, o tyle dla osób 
dorosłych i starszych często 
stanowi to nowość i wyzwanie. 
Zdarza się, iż osoby starsze nie 
chcą się uczyć, poznawać nowinek 

technologicznych, korzystać ze 
świata wirtualnego i często uważają, 
że to, czego miały nauczyć się 
w życiu już się nauczyły. Z kolei 
niektórzy ludzie bez względu na 
wiek i doświadczenia zwyczajnie nie 
mają w sobie chęci do zdobywania 
wiedzy. Problematyczne w tym 
zakresie wydaje się również to, iż 
proces kształcenia osób dorosłych 
najczęściej dostarcza jednostce 
informacji, ale nie wyposaża jej 
w wiedzę. O meritum wiedzy 
stanowią bowiem trzy komponenty: 
meaning, czyli zrozumienie kim jest 
osoba ucząca się i uświadomienie 
sobie, że jest się nią; management, 
czyli umiejętność zarządzania 
wiedzą, w tym poprzez działanie 
praktyczne; measurement, czyli 

stosowanie pomiaru własnej 
wiedzy i umiejętność określania 
czy i w jakim zakresie nastąpił jej 
wzrost, dzięki podjętym działaniom. 
Dlatego też w zdobywaniu wiedzy 
przez osoby dorosłe i starsze tak 
ważne są odwaga i autokreacja, 
zwłaszcza, jeżeli edukacja ma mieć 
wymiar międzynarodowy.

Na przestrzeni ostatnich lat 
w Polsce zaczęło powstawać coraz 
więcej uniwersytetów trzeciego 
wieku, które stały się dla osób 
dorosłych oraz starszych szansą na 
realizację edukacyjnej aktywności. 
Powstawanie kolejnych oraz 
rozbudowywanie i rozwijanie już 
istniejących uniwersytetów jest 
warunkowane m.in. tym, iż żyjemy 
w społeczeństwie starzejącym się, 
a nowe pokolenia emerytów wyka-
zują potrzebę zdobywania nowych, 
kompatybilnych ze współczesnym 
światem kompetencji. Bardzo 
ważnym aspektem jest również to, 
że uniwersytety trzeciego wieku 
poza potrzebą zdobywania wiedzy 
zaspokajają także inne, kluczowe 
potrzeby jednostki, takie jak 
potrzeba przynależności, uznania 
czy akceptacji. Wydaje się również, 
iż w pewnym sensie to właśnie 
możliwość obcowania z innymi 
ludźmi, spędzania czasu wolnego 
w kreatywny sposób wzmaga apetyt 
seniorów na zdobywania wiedzy. 
Uniwersytety trzeciego wieku pełnią 
zatem zarówno funkcję edukacyjną 
jak i społeczną, a oferowane 
przez nie aktywności, w tym m.in. 
udział w wykładach, szkoleniach, 
wyjazdach edukacyjnych, pozwalają 
słuchaczom dłużej utrzymać 
sprawność intelektualną, fizyczną 
oraz psychiczną. Krajowe i unijne 
programy dają utw możliwość 
ubiegania się o środki finansowe, 
dzięki którym mogą realizować 
różne działania o charakterze 
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edukacyjnym. W ostatnim czasie 
na popularności wśród seniorów 
zyskał program Erasmus+ współ-
finansowany przez Unię Europejską, 
dzięki któremu osoby dorosłe 
i starsze mają zapewniony dostęp 
do kształcenia w międzynarodowym 
środowisku i mobilności eduka-
cyjnej. Po co seniorom Erasmus, 
zagraniczne wyjazdy, obcowanie 
z innymi kulturami, językami, 
systemami kształcenia? Jednak 
równie dobrze można by zapytać 
po co są one potrzebne ludziom 
młodym. W przypadku każdej 
grupy wiekowej wynikają one 
z potrzeby odnalezienia się 
we współczesnym świecie, 
wzmacniania demokratycznych 
wartości i konieczności uczenia 
się przez całe życie. W przypadku 
akcji Mobilność osób uczących 
się i kadry w ramach kształcenia 
dorosłych realizowanej w ramach 
programu Erasmus+ organizacje, 
które działają w dziedzinie 

kształcenia dorosłych, a więc 
i uniwersytety trzeciego wieku, 
mają możliwość realizacji działań 
mobilnych dla swoich słuchaczy 
i pracowników dydaktycznych, 
dzięki którym poszerzając własne 
horyzonty przyczyniają się do 
lepszego funkcjonowania swoich 
organizacji. Współcześni seniorzy 
łakną wiedzy, a nie tylko informacji. 
Poprzez wyjazdy zagraniczne 
i partycypowanie w kursach o różnej 
tematyce w sposób empiryczny 
zdobywają wiedzę, nowe umie-
jętności, doświadczają tego, co 
często wydawało się być poza ich 
zasięgiem. 

Andragogiczny model uczenia 
skupia się na zasobach oraz 
metodach, które wspomagają 
dorosłego ucznia w przyswajaniu 
wiedzy oraz nowych umiejętności. 
W tym procesie zasadniczą rolę 
odgrywa wewnętrzna motywacja 
jednostki charakterystyczna dla 
osób podejmujących edukację 

w wieku starszym. Wówczas 
kierują się one przede wszystkim 
pragnieniem podwyższenia ja-
kości własnego życia poprzez 
zdobywanie nowych umiejętności, 
chęcią odczuwania przyjemności 
ze zdobywania wiedzy i wreszcie  
– potrzebą poczucia, iż mają wpływ 
na uczenie się i że zdobywają 
wartościową, użyteczną na różnych 
polach wiedzę. Osoby w wieku 
emerytalnym mimo posiadanych 
doświadczeń, wykształcenia, umie- 
jętności powinny stale się uczyć, 
aby jak najdłużej zachować 
sprawność. Osoby starsze nie 
muszą podejmować działań, które 
zwiększają ich wiedzę, umiejętności, 
pozwalają odkrywać systemy 
kształcenia w innych krajach Europy. 
Nie muszą, ale jak pokazują działania 
podejmowane przez uniwersytety 
trzeciego wieku niemal w całej 
Polsce – chcą. Podobno „nigdy nie 
możesz przepłynąć oceanu, dopóki nie 
masz odwagi stracić z oczu brzegu”2, 
zatem gdyby w kontekście edukacji 
i kształcenia, osobom dorosłym 
i seniorom brakowałoby odwagi, aby 
wyjść ze sfery własnego komfortu 
i przyznać, iż wciąż muszą się uczyć, 
aby przystosować się do nieustannie 
zmieniającej się rzeczywistości 
współczesnego świata, uniwersytety 
trzeciego wieku nie powstawałyby, 
nie zrzeszałyby coraz większej 
ilości słuchaczy i nie brałyby 
udziału w międzynarodowych 
mobilnościach edukacyjnych. 
Gdyby tak było można by wówczas 
powiedzieć, że osoba starsza nie ma 
szans na to, aby zostać wprawnym 
pływakiem, że jest za późno. Widać 
jednak, że dzięki całożyciowemu 
uczeniu się w każdym wieku można 
nurkować w oceanie edukacji. 

Beata Hąc
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 2 Krzysztof Kolumb

Międzynarodowa mobilność UTW Zawiercie i UTW Łazy  
na Teneryfie
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