
 

 

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Świętochłowicach 

2021 

BIULETYN 

by jesień życia była piękna ... 

BIULETYN 
Uniwersytet Trzeciego Wieku 

w Świętochłowicach 



Str. 2 

BIULETYN 

Nasi Partnerzy: 

Zespół Redakcyjny: K. Krzemińska, H. Duda, J. Migoń, D. Zaręba, 
Zdjęcia: D. Zaręba, K. Słyk. 
Opracowanie: Zbyszek Porębski 



Szanowni Państwo, 
drodzy Studenci 

Świętochłowickiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku, 

Str. 3 

2021 

p. Damianowi Hamerli, z pomocą którego Kronika mogła 
powstać. 
Relację z uroczystego finału X roku akademickiego zamieści-
my w kolejnym wydaniu Biuletynu. Zachęcam Państwa rów-
nież do przeczytania interesującego wywiadu z p. Wiesławą 
Borczyk – Prezes Ogólnopolskiej Federacji UTW, której je-
steśmy członkiem. Z nieukrywaną dumą publikujemy dzisiaj  
historię naszego zespołu tanecznego Aster Dance-                                                                                
niezwykle barwnej wizytówki naszego Uniwersytetu.                                                                            
Spodziewać się możemy, że dopóki nie ustąpi pandemia to 
nasza społeczność -  słuchaczy, studentów uniwersytetu trze-
ciego wieku będzie ograniczona w swoich możliwościach 
podejmowania różnorodnych zajęć. Z satysfakcją przyznać 
należy, że  jednak potrafiliśmy z zachowaniem wymaganych 
norm  i obostrzeń,  zadbać o swoją kondycję fizyczną. Odby-
wały się już wczesną wiosną ćwiczenia gimnastyczne „ pod 
chmurką”, spacery nordic walking – a nawet joga on line.                 
Czas pandemii  unaocznił nam jak wiele znaczy dla nas 
wspólnie przeżywany czas  wykładów, różnorodnych zajęć 
czy  wyjazdów. Nauczył nas z pewnością  większej wdzięcz-
ności za to co mamy, ale też większego współczucia, widząc 
jak wielu ludzi tak wiele straciło. 
Zachowujemy  jednak nadzieję, że uzbrojeni w cierpliwość 
małymi krokami wrócimy do normalności, czego Państwu 
i sobie życzę 

 

Krystyna Krzemińska 

Prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

w Świętochłowicach 

Za nami X -  ty rok działalności naszego Uniwersytetu, rok w 
którym zapanowała  na świecie pandemia COVID-19. Spo-
wodowała, że zmuszeni zostaliśmy przewartościować nasze 
rozumienie i podejście do codzienności. Za sprawą wirusa 
uległ zmianie nasz tryb życia i ogarnęła naszą  świadomość  
niepewność  jutra.  Jak za dotknięciem czarodziejskiej różdż-
ki złej czarownicy,  zmianie uległy warunki naszego życia. 
Nasuwa się myśl Heraklita z Efezu :"Panta rhei", to  trafny 
pogląd o nieustannej zmienności świata i istnienia, z którą 
przyszło nam się zmierzyć. Spowodowana pandemią koniecz-
ność przebywania w swoich „czterech ścianach” dotknęła nas 
boleśnie, przyzwyczailiśmy się i polubiliśmy nasze aktywno-
ści, w których udział zapewniał nam nasz Uniwersytet. Naj-
dotkliwiej odczuwaliśmy brak możliwości spotkań, czego, jak 
się okazało, potrzebowaliśmy najbardziej…. Utrzymywali-
śmy kontakty ze sobą, głównie podczas rozmów telefonicz-
nych. Koniecznością stało się zawieszenie  działalności ze 
względu na nasze bezpieczeństwo. Po kilku miesiącach takiej 
„bezczynności” skorzystaliśmy jednak z dostępnych techno-
logii  i zaproponowaliśmy Państwu cotygodniowe wykłady 
on line, które można było odtwarzać w dogodnej porze i na 
różnych urządzeniach. Z zadowoleniem obserwowaliśmy 
„licznik” na naszej stronie internetowej, który wskazywał, że 
ta forma przekazu sprawia, że chociaż na krótki czas stawali-
śmy się ponownie słuchaczami.  Nieoceniona w tym wzglę-
dzie była pomoc naszego informatyka p. Zbyszka Porębskie-
go. Słowa wdzięczności kieruję także  pod adresem naszych 
wykładowców, którzy byli z nami w czasie pandemii poprzez 
wykłady on line. W tym wydaniu Biuletynu znajdziecie Pań-
stwo trochę informacji kim są i co robią. Niezwykle pomocny 
okazał się także nasz wypróbowany w minionej dekadzie  
partner – Śląska Telewizja Miejska, z pomocą której powstało 
kilka programów umożliwiających nasze spotkania i chociaż 
oddzielał nas szklany ekran, to jednak wydarzenia te zapisały 
się dobrze w naszej pamięci. W tym miejscu pragnę wyrazić 
wdzięczność dla ŚTM ponieważ dzięki jej obecności w naszej 
działalności i relacjom  z wydarzeń, które organizowaliśmy, 
powstała Kronika X-lecia, którą zaprezentujemy podczas uro-
czystego zakończenia jubileuszowego roku naszej działalno-
ści. Pragnę także podziękować za okazaną życzliwość Preze-
sowi Fundacji Rozwoju Świętochłowic –                                          



Str. 4 

BIULETYN 

Jak pandemia wpłynęła na mój tryb życia ?  

Do jej wybuchu byłam jedna z najbardziej aktywnych i zaan-
gażowanych studentek, uczestnicząc zarówno w wykładach, 
jak i zajęciach fakultatywnych ; nie wyobrażałam sobie tygo-
dnia bez gimnastyki rehabilitacyjnej, jogi, prób teatralnych 
i udziału w zespole tanecznym. Brałam udział projekcie reali-
zowanym przez SWPS, którego celem było wzmocnienie 
poczucia własnej wartości oraz rozwijania umiejętności ko-
munikacji społecznej. 
W połowie marca 2020 roku nastąpił krach… i skończyła się 
moja aktywność. Działalność Uniwersytetu zawieszona. 
Z początku strach i niedowierzanie, że „coś” takiego ma miej-
sce w naszej rzeczywistości. Byłam w szoku, myśląc, że to 
nie może przecież się dziać naprawdę. W głowie kotłowało 
się : czy aby tak jest, na jak długo, kiedy  wszystko wróci do 
normy? 
Brak kontaktów, bez spotkań na wykładach i zajęciach – jak 
to wytrzymać ? 
Potem jakby trochę się poprawiła sytuacja i zajęcia jogi wró-
ciły ale na krótko, ale  dzięki naszej trenerce Małgosi mogły-
śmy ćwiczyć on line. 
Podczas miesięcy letnich na naszej stronie internetowej poja-
wiły się cotygodniowe wykłady w ramach „ Wakacji z UTW” 
– to już poprawiało mi samopoczucie i nawet polubiłam pracę 
na grządkach mojego ogródka. 
Jednak najbardziej przykra okazała się  niemożliwość zorga-
nizowania uroczystej inauguracji już X roku akademickiego 
naszego UTW. Mimo wszystko jednak się działo, a to za 
sprawą ŚTM , która wyemitowała program z okazji 10-tych 
Urodzin naszej uczelni. Niespodzianek na szklanym ekranie 
było sporo i nie tylko, bo Zarząd opracował okolicznościowe 
wydawnictwa i otrzymaliśmy kolejny 
biuletyn, książeczkę i kalendarz. Smutek wprawdzie towarzy-
szył nam jeszcze przez jakiś czas, ale nadzieja na poprawę 
jest i jak tylko uporamy się z pandemią, to się „odkujemy”, 

czego Wszystkim studentom i sobie życzę. 
 

Jadzia Kłoska (Sowa)  

Moi rodzice przeżyli wojnę i uważali ją – słusznie – za 
ogromne nieszczęście. Natomiast moje pokolenie przed laty 
przeszło jej namiastkę w postaci stanu wojennego  
i także źle go wspomina. Wydawałoby się więc, że tylko 
wojna mogłaby nam zagrozić, więc w modlitwach prosili-
śmy, by nas przed nią dobry Bóg ustrzegł. No i faktycznie 
ustrzegł, lecz byśmy nie byli zbyt w siebie zadufani, dał nam 
pandemię, czyli epidemię o szczególnie dużych rozmiarach. 
A spowodował ją wirus nazwany Covid-19.  
Przypomnę, że oficjalnie wszystko zaczęło się 1 stycznia 
2020 roku, gdy władze Wuhan zdecydowały się zamknąć 
targ Huanan, który był pierwszym miejscem, gdzie odkryto 
zakażenia. Dwa dni później chińscy genetycy z Narodowego 
Instytutu Zapobiegania Chorobom Zakaźnym zorientowali 
się, że przyczyną choroby może być nieznany do tej pory 
koronawirus. Potem wszystko zaczęło toczyć się w zawrot-
nym tempie: 5 stycznia liczba osób zarażonych wynosiła 59, 
a siedem z nich było w stanie krytycznym. WHO potwierdzi-
ło 9 stycznia, że wyizolowano nowego koronawirusa od jed-
nego z pacjentów w Wuhan. Tego samego dnia umarła 
pierwsza osoba, ale media w Chinach poinformowały o tym 
dopiero dwa dni później. 13 stycznia potwierdzono pierwszy 
przypadek zakażenia poza Chinami. W marcu mieliśmy 
pierwszy przypadek koronawirusa w Polsce. 

 
Wspomnę tu, że epidemie już dawniej dotykały obszar na-
szego kraju, no i Świętochłowic. Kroniki zanotowały, że w 
grudniu 1871 roku w Lipinach i okolicy panowała epidemia 
ospy. Była tak poważna, że zawieszono naukę w szkołach, 
a ksiądz Michalski powołał Obywatelski Komitet Szpitalny 
przy Stowarzyszeniu Miłosierdzia Wincentego a Paulo. Ofe-
rowano bezpłatną pomoc biednym, zaś opiekę medyczną 
powierzono siostrom boromeuszkom. Później, w lipcu 1873 
roku, w tychże Lipinach zaobserwowano pierwsze przypadki 
zachorowania na cholerę. W sierpniu władze wydały zalece-
nia sanitarne, ale choroba nadal rozszerzała się, umierały 
całe rodziny. Ofiar było tak wiele, że wyznaczono dla nich 
specjalny cmentarz w Łagiewnikach. 
Pod koniec roku 1876 pojawił się na naszym obszarze tyfus. 
Tu także mamy wynotowane, iż wskazówki dotyczące higie-
ny, postępowania płynęły od proboszcza Michalskiego, no 
i ponownie pomoc niosły boromeuszki. Potem zachorowal-
ność nieco zmalała, lecz już w lutym 1877 roku nasiliła się. 
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Powodem tej epidemii były fatalne warunki bytowe miesz-
kańców, szczególnie związane z brakiem higieny.  
W kwietniu roku 1882 na terenie Lipin, Chropaczowa pojawi-
ła się ospa. Rok 1918, czas zakończenia wojny, jest bardzo 
tragiczny. Szerzy się dur brzuszny (zwany też tyfusem 
brzusznym). Kronikarz skrupulatnie wynotował, że zmarło 
491 parafian w różnym wieku, więc w tym roku zgonów było 
więcej od urodzeń (379). Zauważa: „Jedyny pozostały w ko-
ściele dzwon obwieszczający śmierć bił kilka razy dziennie.” 
Wtedy w Europie panowała też grypa hiszpanka, która także 
trafiła na nasze tereny i trwała dwa miesiące. Jej skutkiem 
była  bardzo duża śmiertelność. 
W latach międzywojennych tylko czerwonka i dur brzuszny 
przybrały charakter epidemii. W latach 1922-1924 było 296 
przypadków czerwonki, w roku 1929 (w Świętochłowicach 
i Nowym Bytomiu) na skutek spożycia zakażonego mleka 
odnotowano 243 przypadki duru brzusznego, z czego 23 oso-
by zmarły. Potem tragiczne żniwo zbierała gruźlica. W celu 
walki z tą chorobą otwarto Przychodnię Przeciwgruźliczą 
przy Ośrodku Zdrowia PCK w Świętochłowicach, a także w 
czterech innych miejscowościach powiatu. Także po II wojnie 
światowej przez długie lata gruźlica była dużym problemem, 
który jednak opanowano. 
Pandemia wywołała u mnie i myślę, że u wielu innych uczu-
cie przygnębienia. Narzucane restrykcje nie pozwalały korzy-
stać z tego, do czego przywykliśmy: z kina, teatru, koncer-
tów, widowisk sportowych, spotkań przy kawie, wycieczek. 
Mnie brakowało dodatkowo możliwości wejścia do czytelni 
naszej miejskiej biblioteki. Chyba przez to trochę zdziczeli-
śmy, zdziwaczaliśmy. Społeczeństwo się podzieliło na szcze-
pionych i nieszczepionych, na zwolenników i przeciwników 
szczepień, maseczek i innych sankcji. 
Kiedyś ratunkiem było szukanie obrony, zabezpieczenia 
u Stwórcy, lud garnął się do kościoła by uprosić wygaśnięcie 
zarazy. W naszej polskiej tradycji kościelnej mamy hymn 
Święty Boże, który jest pierwszą częścią suplikacji. W pełnej 
powagi atmosferze wierni śpiewali: Od powietrza, głodu, 
ognia i wojny/ Wybaw nas Panie!/ Od nagłe i niespodziewa-
nej śmierci/ Zachowaj nas Panie! 
W czasie tej pandemii wizyty w kościele zostały niestety 
ograniczone odgórnym zarządzeniem. Czyż to nie kolejny 
dowód na swoiste zdziwaczenie? 
Nie wiem, czy pandemia już się definitywnie skończyła, czy 
też dobiega kresu ? Wiem natomiast, że dała mi kolejną lek-
cję pokory. Pokazała, że człowiek (przy całym zadufaniu 
w siebie, w swoje możliwści) jest w gruncie rzeczy słaby, 
zagubiony i jakże często bezsilny.  

Marian Piegza 
 
 
Pandemia  koronawirusa Covid-19  przyszła znienacka, ogar-
nęła cały świat. 
Ta straszna i nieprzewidywalna w skutkach choroba zamknę-
ła wszystkich w domach, a zwłaszcza nas, starszych ludzi. 
Wszystko się zmieniło: nasze codzienne życie tak jakby się 
zatrzymało w czterech ścianach; odcięto nas od kontaktów z: 
dziećmi, wnukami, przyjaciółmi i znajomymi. 
Najtrudniejszy był czas świąteczny, który zawsze przeżywali-
śmy razem przy stole z najbliższymi, czas składanych wizyt  - 
wspólnego świętowania. 
Brak kontaktów z koleżankami i kolegami z naszej społecz-
ności studenckiej uświadomił nam jak wiele dla nas znaczyły 
te cotygodniowe spotkania na wykładach i zajęciach. 

 
Pozostały nam tylko telefo-
niczne rozmowy.  
Jedynym „oknem na świat” 
był internet, za pomocą któ-
rego na naszej stronie UTW 
można było wysłuchać coty-
godniowego wykładu on 
line.  
Myślę, że dzięki temu ła-
twiej było przetrwać ten 
trudny czas.  

 
Wiesława Kącka 

 
 
Pragniemy podzielić się kilkoma refleksjami z czasu, kiedy 
pandemia spowodowała, że nasze dotychczasowe aktywne  
życie  zatrzymało się, by nie powiedzieć , że w niektórych 
dziedzinach zamarło zupełnie.  
Początkowo byliśmy przekonani, że epidemia nas nie dotknie, 
że jest gdzieś daleko. Stało się jednak inaczej, trzeba było się 
dostosować do nowych realiów. 
W ramach restrykcji zawieszono nam działalność chóru „ 
Magnificat”  w którym śpiewamy oraz Uniwersytetu Trzecie-
go Wieku,  którego  jesteśmy członkami. 
Strach przed zakażeniem spowodował, że nie było także spo-
tkań rodzinnych i przyjacielskich. 
I okazało się, że mamy dużo wolnego czasu… 
I co z nim zrobić …. ?  
Lucyna wraca do swojej przygody „ z malarstwem”, a ja uczę 
się za pomocą Youtuba  szczepić drzewka, uprawiać ogródek 
 
Oczywiście były też spotkania na  Skype z ukochanym wnu-
kiem, rodziną i przyjaciółmi; znajomych odwiedzaliśmy też 
z pomocą Facebooka. 
Te kontakty chociaż ważne, nie zastąpią osobistych, bezpo-
średnich spotkań : z najbliższymi, naszą społecznością  uni-
wersytecką,  

 
 
Najtrudniejsze chwile czekały nas w czasie Świąt Bożego 
Narodzenia i Wielkiejnocy, nie było wyjścia – musieliśmy 
zaakceptować sytuację i sprostać kolejnym wyzwaniom. Czas 
jednak robi swoje.  
Dzisiaj kiedy jesteśmy już zaszczepieni i mamy świadomość, 
że pandemia słabnie i  musi się kiedyś skończyć – my wróci-
my do normalności, oby jak najszybciej, czego Wszystkim 
życzymy. 

Lucyna i Bernard Kurpasowie 
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dr Anna Żurek  
Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Katowi-
cach; nauczyciel wychowania fizycznego w I LO im. J. Ko-
chanowskiego oraz Szkole Podstawowej nr 2 w Świętochło-
wicach; propagator różnorodnych form aktywnego wypo-
czynku wśród dzieci i młodzieży świętochłowickich placó-
wek oświatowych; opiekun grup uczniowskich LO im. J. Ko-
chanowskiego uczestniczących w wieloletniej wymianie edu-
kacyjnej z młodzieżą szkolną w holenderskim Almere 
(najmłodsze miasto Holandii - budowa zapoczątkowana zo-
stała w 1976 r.); … prywatnie miłośnik turystyki i obieży-
świat - co stało się bezpośrednią przyczyną bliskiej współpra-
cy ze świętochłowickim Uniwersytetem Trzeciego Wieku. … 
 Indie, Chiny, Wietnam, Tajlandia czy Indonezja, to 
egzotyczne dla przeciętnego Kowalskiego, rejony południowo
-wschodniej Azji, w jakie mieliśmy okazję przenieść się do-
tąd, w czasie wirtualnych, bogato ilustrowanych fotografią 
i osobistym komentarzem, spotkań z p. dr Anną Żurek.  
      Przygnębiający okres pandemii, ograniczający wydatnie 
aktywność wszystkich grup społecznych, mimo iż zamknął 
nas w domach, nie zerwał naszych „kontaktów” z turystyką.  
      Wiedzeni ciekawością i chęcią przygody w ciągu kilku 
minionych miesięcy, w czasie wirtualnych wykładów, prze-
mierzaliśmy turystyczne szlaki malowniczych Beskidów, by 
w końcu dość niespodziewanie … „wpaść w rozległa depre-
sję”. … Szybko przekonaliśmy się, że „depresja nie musi być 
straszna” zwłaszcza, gdy stanowią ją holenderskie poldery 
Tulipany i wiatraki to typowe skojarzenia większości Pola-
ków wiążące się z Holandią. W istocie stanowią one do dzi-
siaj ciekawy element krajobrazu niegdyś rolniczego, a obec-
nie tego na wskroś nowoczesnego europejskiego państwa. …  
     Do tego wszechobecne rowery (ocenia się, że jest ich 
w samym Amsterdamie około miliona), które w tej „wilgotnej 
scenerii” stanowią główny środek miejskiego transportu. Po-
dobno dziesiątki tysięcy    z nich, każdego roku, „zmienia 
swych właścicieli” (jakiż rodzimy akcent) lub kończy swój 
żywot na dnie kanałów. … Może, zatem lepiej skorzystać 
z usług rowerowych taksówek, tzw. Amsterdam Bike Taxi). 
… 
Powrót do szarej pandemicznej rzeczywistości musiał nastą-
pić, ale także zachęta do kolejnego „turystycznego” spotka-
nia, a dokąd kolejnym razem -  czas pokaże.  

Opracował: Jerzy Migoń 

Wykładowcy, którzy byli z nami w czasie pandemii 

dr Dominika Sozańska - zastępca Dyrektora Instytutu Pracy 
Socjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krako-
wie. 
Zainteresowania naukowe dr Sozańskiej obejmują katolicką 
naukę społeczną, polskie 
i zagraniczne partie polityczne oraz związki doktryn politycz-
nych z modelami polityki społecznej. 
Jej hobby to, życie i twórczość JRR Tolkiena, turystyka gór-
ska oraz fotografia. 
Studenci Uniwersytetu  wysłuchali jej wykładów już w roku 
2015 w trakcie realizacji projektu „ Starzejemy się w dobrym 
stylu” . W II semestrze X roku akademickiego mówiła pod-
czas wykładu on line o etycznych dylematach w czasie pan-
demii.  

Opracował: Henryk Duda  

dr Barbara Lewicka - adiunkt na Wydziale Socjologii Uni-
wersytetu Śląskiego w Katowicach. 
 
Zajmuje się problematyką socjologii sztuki i przestrzeni, 
w tym obszarów funeralnych. 
W 2012 r. obroniła pracę doktorską : „Nekropolia – miejsce 
czy przestrzeń ? Socjologiczne studium cmentarzy Katowic.” 
Współpracę z UTW w Świętochłowicach rozpoczęła 
w 2012r., wspominając jej początki napisała:  
„ilekroć wspominam wykłady dla świętochłowickich senio-
rów mam przed oczyma Lekcję anatomii doktora Tulpa -  
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wa pomysłodawczyni demonstracji przeciwko niszczeniu 
starego dworca w Katowicach.; wraz z Tomaszem Malkow-
skim broniła też "kielichów Brutala" (modernistycznego 
dworca katowickiego). 
Uhonorowana  nagrodą  „Górnośląski Tacyt” im. ks. Augusti-
na Weltzla –przyznawaną badaczom i popularyzatorom histo-
rii Górnego Śląska. 
W 2018 roku  otrzymała odznakę honorową „Zasłużony dla 
kultury Polskiej”, jest także laureatką Śląskiej nagrody nauko-
wej z 2020 r. 
Autorka wielu artykułów i książek między innymi:  
Art Deco, Ikony architektury w województwie śląskim w XX 
i XXI w., Polski design, Historia mody. Od krynoliny do mi-
ni, Pałace i zamki na pruskim Górnym Śląsku w latach 1850–
1914. 
W wykładach on line opowiedziała naszym słuchaczom:  
o arcyciekawej historii pierwszej maszyny parowej na Śląsku 
w Tarnowskich Górach, o przestrzeniach muzyki symfonicz-
nej z przekrojowym obrazem rozwoju obiektów przeznaczo-
nych dla słuchania muzyki od starożytności do czasów współ-
czesnych. 
W wykładzie o Ogrodach Jordanowskich  – niezwykle skru-
pulatnie przedstawiła historię ich powstania. W całym kraju 
założono ich 160, na terenie obecnych Świętochłowic wybu-
dowano trzy: w Chropaczowie  Ogród zajmował dwie morgi, 
otoczony był polem, ogrodami, a uruchomiono go 31 VII 
1930 roku, w Lipinach powstał w połowie 1939 roku, uloko-
wany był na obszarze po zlikwidowanym w roku 1930 cmen-
tarzu, w Świętochłowicach budynek powstał w roku 1938 
prawdopodobnie według projektu Kazimierza Wędrowskiego, 
założenia terenów zielonych powstały trochę wcześniej. 

 
Opracowała: Krystyna Krzemińska  

 

 
Ks. dr Stanisław Puchała - organizator I Tygodnia Kultury 
Religijnej w Katowicach, w następnych latach współorgani-
zował kolejne Tygodnie Kultury Chrześcijańskiej. 
organizator Diecezjalnego Festiwalu Piosenki Religijnej - 
Śląski Sacrosong, diecezjalny duszpasterz akademicki, współ-
pracownik Radia Katowice, proboszcz  Archikatedry Chry-
stusa Króla w Katowicach.  
Od 2015 pełni funkcję kapelana w kaplicy św. Barbary 

Rembradta van Rijn, a to dlatego, że mistrzowi udało się 
uchwycić emocje uczestników wydarzenia, ich ciekawość 
nieznanego i pasję zdobywania wiedzy.  
Dzieliła się ze słuchaczami swoim zainteresowaniem sztuką 
i przybliżała im meandry malarstwa, podkreślając, że społecz-
na osobowość dzieła ma pierwszorzędne znaczenie.  
Stypendystka Fullbrighta w pechowym  roku pandemii, za-
prezentowała  w wykładach  on-line  
swoje wrażenia z badań naukowych podczas pobytu w No-
wym Jorku.  

Opracowała:  Krystyna Krzemińska  

dr Marcin Gacek jest pracownikiem Instytutu Filozofii i So-
cjologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji 
Narodowej w Krakowie. 
Jego  praca naukowa i dydaktyczna obejmuje zagadnienia 
socjologii: polityki, komunikacji społecznej, konfliktu i bez-
pieczeństwa, mediacji w społeczeństwie obywatelskim, histo-
rii myśli społecznej. 
Jest autorem monografii: „Zbiór socjologiczny” (2018),  
„Socjologia łuskana. O formach i stylach komentarza socjolo-
gicznego”. (2018), „Szkice  z teorii i historii socjologii. Durk-
heim, Aron, Bourdieu”  (2017- Marcin Gacek,  Andrzej Nie-
sporek), a także wielu artykułów. 
Słuchacze UTW w Świętochłowicach wysłuchali wykładu  on
-line  „O mitach w historii i literaturze na przykładzie konflik-
tu Rzeczypospolitej z Moskwą w XVII wieku”.  

 
Opracował : Henryk Duda 

 
Prof. ASP dr hab. Irma Kozina  - historyczka sztuki, specja-
lizuje się w badaniach nad sztuką i urbanistyką Śląska, histo-
rią designu i sztuką współczesną. odważna i bezkompromiso-



w kopalni Guido. 
Aktualnie Duszpasterz Studentów Seniorów Archidiecezji 
Katowickiej. 
Z UTW w Świętochłowicach współpracuje od 2014r. 
Ks. Stanisław z wielkim zaangażowaniem nie tylko wykłada 
naukę społeczną Kościoła, ale dzieli się wrażeniami ze swo-
ich podróży, a dzięki tym  wspomnieniom odwiedziliśmy 
Liban, Australię  
Podczas trudnego czasu pandemii wspierał nas aktywnie 
uczestnicząc w programach organizowanych za pomocą Ślą-
skiej Telewizji Miejskiej i wykładach on line.  

 
Opracowała : Krystyna Krzemińska 

 
mgr Magdalena Bula Absolwentka Wydziału Filologii Pol-
skiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; nauczyciel LO 
im. J. Kochanowskiego i Szkoły Podstawowej nr 1 w Święto-
chłowicach 
 Któż z nas seniorów, wychowanych w „starej szko-
le” (wolnej od internetu), nie sięga czasem po dobrą książkę? 
Wszak wiemy (często lepiej niż młodsza generacja), że książ-
ka jest dobra na wszystko.  
Funkcjonując w przymusowej izolacji, wywołanej masą ad-
ministracyjnych nakazów i zakazów, tłumaczonych szalejącą 
pandemią, chętnie sięgamy po interesującą lekturę częściej 
niż zwykle. … Żeby tylko jeszcze czasem było, z kim o tym 
pogadać, spotkać się, wymienić wrażeniami, a może posłu-
chać sugestii ułatwiającej wybór kolejnego tytułu z biblio-
tecznej półki.  
 Wychodząc naprzeciw podobnym oczekiwaniom 
zrodziła się myśl cyklu (póki, co tylko wirtualnych) „spotkań 
literackich” …  
„Wina literatury” ten nieco enigmatyczny (w istocie raczej 
przewrotny) tytuł, już na wstępie rodził  
w podświadomości szereg pytań. … Czy chodzi o winę 
„ministerialnych fachowców” tworzących czasem bezmyśl-
nie, innym razem z rozmysłem (nie wiadomo, co gorsze) ka-
non, tak nielubianych na ogół, szkolnych lektur?  
A może to tylko odwołanie do chętnie czytanych pozycji 
z wątkiem kryminalnym, gdzie winna musi doczekać się ka-
ry? … 
Trochę nie pasowało to do znanej mi z pogodnego usposobie-
nia i pomysłowości Magdy (Magdalena Bula - nasz nowo 
pozyskany - miejmy nadzieję na dłużej - wykładowca).  
Kilka zdań wprowadzenia autorki i wszystko jasne. … Nie 
„wina” a „wino” - trunek niepozostający bez wpływu na życie 
jednostki i całej ludzkości od zarania jej dziejów, stał się mo-

tywem przewodnim tegoż spotkania. Zatem ochoczo, z lamp-
ką (niektórzy może nawet butelką) dobrego wina oddaliśmy 
się przyjemności literackich rozważań na temat jego zalet, 
a także niestety czasem zgubnych skutków bogato ilustrowa-
nych w rodzimej i światowej literaturze;   
Konia z rzędem temu, kto w swej nieświadomości szukałby 
„instruktażu” sączenia szlachetnego trunku w twórczości Zbi-
gniewa Herberta, nie zaś w podręczniku dla kiperów lub zwy-
kłej książce kucharskiej. 
Czy ktoś z nas jeszcze pamiętał, jak niewinna pomyłka Ani 
Shirley (mieszkanka Zielonego Wzgórza) stała się źródłem 
nowych doświadczeń dla jej najlepszej przyjaciółki? … 
Wiemy z autopsji, iż ten smaczny trunek dozowany z umia-
rem ułatwia konwersację i gwarantuje miły upływ czasu, lecz 
jego nadmiar bywa źródłem nieporozumień a nawet konflik-
tów (jak we fredrowskiej Zemście), bądź innych - zgoła przy-
ziemnych konsekwencji  
      … „Jedna (szklaneczka) nie wadzi, daj ci Boże zdrowie!” 
           „By jeno jedna” - doktor na to powie. 
            Od jednej przyszło aż więc do dziewiąci, 
            A doktorowi mózg się we łbie mąci. 
           „Trudny - powiada - mój rząd z tymi pany: 
           Szedłem spać trzeźwo, a wstanę pijany.” 
wspominanych we fraszkach J. Kochanowskiego (O doktorze 
Hiszpanie)…    
      „To nic, że później kac, nudności i ból głowy” - skoro 
sam Biskup Ignacy Krasicki (Pijaństwo) radzi, jako antido-
tum o dziwo nie mleko, a herbatę z anyżkową nalewką 
(nawet, jeśli wprost nie pomoże to z pewnością ukoi i pozwo-
li rychło zasnąć - przypis własny).  
Słusznym i jakże ważkim spostrzeżeniem dzieli się także sam 
William Szekspir … Tych, którzy nie wiedzą, w czym rzecz 
(a może już zapomnieli) odsyłam raz jeszcze do zgrabnie 
skonstruowanego przez p. Magdę wykładu, lub ponownej 
lektury Makbeta.   
Jak by tego było mało, już niemal w finale swego wystąpienia 
nasza miła prelegentka przytaczając łacińską sentencję: „In 
vino veritas, in aqua sanitas” (W winie prawda, w wodzie 
zdrowie) przestrzega - pamiętajmy, że wino to podstępny 
wariograf, którego działanie z każdym kolejnym kieliszkiem 
staje się skuteczniejsze.   … Czy aby nie powiedziałem 
za wiele? …  

Opracował: Jerzy Migoń 
 

 
mgr Marcin Pawlas -  absolwent   Chrześcijańskiej  Akade-
mii Teologicznej w Warszawie, kierunek : teologia, specjali-
zacja: teologia ewangelicka. 
Doświadczenie zawodowe zdobywał w różnych instytucjach: 
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Muzeum Reformacji Polskiej w Mikołajkach, Muzeum Ślą-
skim w Katowicach, gdzie prowadził  zajęcia edukacyjne  
i warsztaty manualne dla różnych grup wiekowych, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem  zajęć regionalnych 
oraz śląskiej sztuki sakralnej. Organizował  i aranżował  wy-
stawy oraz pokazy  tematyczne, 
pełnił  także rolę przewodnika. Aktualnie pracuje jako  nau-
czyciel wspomagający i asystent ucznia niepełnosprawnego 
w Niepublicznej Szkole Podstawowej „Niebieski Zakątek” 
z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Chorzowie. 
Prowadzi wykłady o sztuce i ikonografii chrześcijańskiej 
w Uniwersytetach Trzeciego Wieku, m.in. w Świdniku, Stalo-
wej Woli, ostatnio rozpoczął współpracę  z UTW  
w Świętochłowicach. 
Jest redaktorem  oraz autorem  tekstów do kwartalnika Chri-
stophoribote. Zeitschrift der ev. Gemeinde Deutscher Sprache 
in Breslau und Niederschlesien (wydawanego we Wrocła-
wiu). 
Bierze czynny udział w wykładach i prelekcjach organizowa-
nych przez Towarzystwo Poradnictwa i Psychologii Pastoral-
nej.  

Opracowała : Krystyna Krzemińska 

mgr Urszula Kłosińska Psycholog, psychogeriatra -  na co 
dzień pracuje w Szpitalu Geriatrycznym w Katowicach. 
Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Śląskim, dokto-
rantka na II Wydziale Psychologii Uniwersytetu SWPS we 
Wrocławiu, gdzie realizuje badania z zakresu psychogeriatrii. 
W Centrum Badań nad Traumą i Dysocjacją przy Uniwersy-
tecie SWPS w Katowicach jest członkinią zespołu realizują-
cego projekt „Zmiany zachowania i tożsamości u osób korzy-
stających lub kierowanych na egzorcyzm”. 
Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół funkcjo-
nowania osób starszych oraz diagnostyki i leczenia zaburzeń 
pamięci.  
Twórczyni i propagatorka programów promujących zdrowy 
styl życia wśród seniorów i opiekunów osób demencyjnych 
m.in. na antenie Radia Katowice. 
Studenci  UTW w Świętochłowicach w ramach „Wakacji 
z UTW”  wysłuchali  wykładu:  „Jak cieszyć się długo dobrą 
pamięcią?”  

Opracował: Henryk Duda 

Prof. dr hab. Norbert Pikuła - polski duchowny katolicki, 
pedagog, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu im. KEN 
w Krakowie. 
Dyrektor Instytutu Pracy Socjalnej na Wydziale Pedagogicz-
nym Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. 
Odznaczony Brązową Odznaką „Zasłużony dla sportu” przy-
znaną za promowanie aktywności sportowej wobec osób star-
szych (2015), Odznaczony Brązowym ( 2016) i  Srebrnym 
Krzyżem Zasługi (2021). 
W 2017 r. uhonorowany  doktoratem  Honoris Causa 
w Universitatea de Stat din Tiraspol w Kiszyniowie ( Mołda-
wia). Jest autorem wielu artykułów i książek m. in. : 
2014 Polimorficzność starości jako czynnik sprzyjający wy-
kluczeniu, 2015 Poczucie sensu życia osób starszych. Inspira-
cje do edukacji w starości. 
Z  UTW w Świętochłowicach współpracuje od 2012r. jako 
wykładowca i współautor projektu ASOS „ Starzejemy się 
w dobrym stylu”. W swoich wykładach poruszał zagadnienia 
społecznej pozycji osób starszych. 

Redaktor Jacek Woleński 
Konferansjer, dziennikarz muzyczny, popularyzator muzyki, 
stały współpracownik Filharmonii Zabrzańskiej, Toruńskiej 
Orkiestry Symfonicznej i Radia Piekary. Komentuje koncerty 
szeregu festiwali. Opatruje słowem koncerty większości pol-
skich orkiestr oraz wielu zagranicznych. Otrzymał Nagrodę 
Marszałka Województwa Opolskiego w roku 2010 za wybit-
ne osiągnięcia artystyczne. Uhonorowany przez ministra kul-
tury medalem „Zasłużony kulturze Gloria Artis w 2012 r. 
W Wakacjach z UTW wygłosił wykłady: o Fenomenie dyna-
stii Straussów, Legendzie Henryka Wieniawskiego, a już w 
trakcie roku akademickiego  wysłuchaliśmy wykładów: 
O dolce Napoli – pieśni neapolitańskie, Cztery pory roku – 
Antonio Vivaldi i  Fryderyk Chopin – poznajmy się.  



mgr Stefan Janta   
Dyrektor Planetarium Śląskiego im. M. Kopernika 
w Chorzowie (największe, a zarazem najstarsze planetarium 
i obserwatorium astronomiczne w Polsce, założone 4.12.1955 
r.) 
Któż nie słyszał tych słów Terencjusza: "Homo sum humani 
nihil a me alienum puto” („Człowiekiem jestem 
i nic, co ludzkie, nie jest mi obce”) uznanych za motto doby 
renesansu (epoka „odrodzenia sztuk i nauk”). Wprawdzie od 
tego czasu (XVI w.) dzielą nas stulecia, ale słuchacze UTW, 
w tej perspektywie czasowej „wciąż ciągle młodzi”, pozostają 
wierni temu przesłaniu. 
Wrodzona aktywność i ciekawość świata (czy tylko świata?), 
skłania nas do ciągłego pogłębiania wiedzy 
i rozwijania swych zainteresowań nawet w tak przygnębiają-
cym okresie jak obecny.  
     Jakże, więc dobrze było w tym pandemicznym czasie 
„ulecieć myślami”, choć na krótką chwilę,  
w przestrzeń kosmiczną, zapominając o zwariowanej 
i frustrującej polskiej rzeczywistości. 
      Za sprawą spotkań z p. mgr Stefanem Jantą, wkroczyli-
śmy w sferę zainteresowań astronomii. „Wędrówki po noc-
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nym niebie” pozwoliły nam wrócić pamięcią do szkolnych 
lekcji astronomicznych podstawach geografii, mówiących o 
miejscu Ziemi w Układzie Słonecznym 
i Galaktyce „Drogi Mlecznej” oraz zgłębić wiedzę o odmien-
ności ciał niebieskich i gwiezdnych konstelacji.  
    Już nie tak obco brzmią dla nas, a mylone przez wielu, ter-
miny: gwiazda, planeta, planetoida, pulsar, biały czy czerwo-
ny karzeł, zaś czarna dziura przestała być zaś „czarną magią”. 
 W ślad za „legendarnym p. Twardowskim” byliśmy nawet 
z wizytą na Księżycu.  
Poznając istotę i instrumentarium badań astronomicznych 
uświadomiliśmy sobie nie tylko ogrom odległości dzielących 
poszczególne obiekty (liczone na ogół w latach świetlnych), 
ale też historię powstania (i rozmiar) Wszechświata tłumaczo-
ną dziś teorią Wielkiego Wybuchu (Big Bang). 
     Na gruncie geofizyki pogłębiliśmy znajomość intrygują-
cych zjawisk: dnia i nocy polarnej oraz białych nocy 
(„regulowanych” pozornym dobowym i rocznym ruchem 
Słońca na sferze niebieskiej). Dziś wiemy już także jak wytłu-
maczyć wnukom budzące powszechny zachwyt 
i zdumienie zjawisko zórz polarnych (pozostających 
w bezpośrednim związku ze wzmożoną aktywnością Słońca), 
bądź mirażu (wywołanego refrakcją - załamaniem - promieni 
słonecznych w ziemskiej atmosferze) …  
      Mamy pełną świadomość, że obecna „znajomość” 
Wszechświata oparta jest w znacznej mierze na hipotezach, 
oczekujących nadal swego potwierdzenia, a każde nowe od-
krycie rodzi kolejne pytania. Zatem ileż jeszcze ciekawych 
tematów pozostało przed nami … 
          Dla myślących ciekawość to „pierwszy stopień 
do wiedzy”, dla innych to „pierwszy stopień do  …”.  

 
Opracował: Jerzy Migoń 

Zespół Aster Dance 

Nasza przygoda z tańcem rozpoczęła się  z chwilą, kiedy jedną z propozycji 
zajęć fakultatywnych na naszym  Uniwersytecie Trzeciego Wieku były 
warsztaty taneczne. Prowadzącą zajęcia została instruktor tańca  mgr Emilia 
Korż. Jak wiadomo początki bywają trudne, tak też było w naszym przypad-
ku. Pierwsze zajęcia i tańce w rytmach disco, latino czy bollywood uświado-
miły nam , że koordynacja ruchów ciała z muzyką to wbrew pozorom nie 
taka prosta sprawa. Bardzo staraliśmy się dorównać kroku  p. Emilii ,która 
czasami nie kryła swojego rozbawienia obserwując nasze poczynania na par-
kiecie. Także lustra znajdujące się na sali baletowej nie kłamały . Niektórzy 
nawet twierdzili, że one są chyba krzywe. 
Trudne początki nie powodowały zniechęcenia czy frustracji, wręcz przeciw-
nie - były motywacją do zwiększonej koncentracji i wysiłku. Z drugiej strony 
dawały wiele  radości i były okazją do dobrej zabawy. Uczestnicząc w tych 
zajęciach mieliśmy świadomość, że taniec działa na ciało i duszę, eliminuje 
negatywne emocje, redukuje stres, rozwija koordynację ruchową oraz poczu-
cie rytmu. Ponadto stał się sposobem na spędzenie wolnego czasu oraz oka-
zją do  robienie czegoś, co lubimy. 
Po roku zajęć powstała inicjatywa utworzenia zespołu, który  z założenia 

„ CZŁOWIEKU UCZ SIĘ TAŃCZYĆ, 
BO CÓŻ BĘDĄ Z TOBĄ ROBIĆ ANIOŁOWIE W NIEBIE” 

Św. Augustyn 
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będzie wizytówką taneczną naszego Uniwersytetu. Pierwszy 
układ choreograficzny do piosenki  Michaela Jacksona przy-
gotowała  nasza instruktorka p. Emilia . Wraz z upływem 
czasu zmniejszała się liczba chętnych biorących udział 
w zajęciach.  Została  dwunastka pasjonatów tańca, których 
całoroczna, wytężona  praca  przyniosła  wymierne efekty. 
Pierwszy publiczny występ w Młodzieżowym Domu Kultury 
uświetnił zakończenie roku akademickiego 2016/ 2017, 
a kolejny to pokaz tańca na Pikniku Organizacji Pozarządo-
wych, który odbywał się w OSiR SKAŁKA.  Towarzyszyła 
nam ogromna trema , ale daliśmy radę i nagrodą były grom-
kie brawa od zgromadzonej publiczności oraz taniec na bis.  
Powszechnie wiadomo, że trening czyni mistrza, w naszym 
przypadku również sprawdziło się to powiedzenie.  Intensyw-
ne próby, wyciskające z nas „tony” potu  przynosiły coraz 
lepsze efekty. Co prawda, nie zawsze wszystko udawało się 
na 100%, ale za każdym razem  gromkie brawa oraz prośby 
o bis mówiły same za siebie.  
W kolejnych latach powstały nowe układy choreograficzne, 
do których wspólnymi siłami projektowaliśmy nasze stroje 
estradowe. 
Dużym wyzwaniem dla nas stał się  udział w przeglądzie or-
ganizowanym pod patronatem Prezydenta Miasta pt. „100 
Świętochłowickich Talentów na 100 lecie Niepodległości 
Polski”. Pomimo, że byliśmy najstarszą grupą uczestników, 
zdobyliśmy wyróżnienie i zaproszenie do występu w koncer-
cie finałowym. 
W 2019 roku wzięliśmy udział w III Przeglądzie Zespołów 
Tanecznych UTW w Wodzisławiu Śląskim. W zgłoszeniu 
konieczne było podanie nazwy zespołu, której do tej pory nie 
mieliśmy. Jako, że wszyscy jesteśmy w jesieni życia, przybra-
liśmy nazwę kwiatów kwitnących o tej  porze roku – 
„ASTER DANCE”.  
Wykonanie układu tanecznego pod nazwą ABBA MIX  jak 
i ogólny wyraz artystyczny, wzbudziły aplauz wśród publicz-
ności.  Słowa uznania i zadowolenia popłynęły z ust Pani 
Emilii, dzięki której tak pięknie rozwijamy swoją pasję.  Za-
chęceni udanym występem, pełni pozytywnych doznań, zgło-
siliśmy swój udział w przyszłorocznej imprezie. Wracając do 
domu mieliśmy głowy pełne pomysłów co  do dalszej pracy 
w zespole. 
Niestety, pandemia koronawirusa pokrzyżowała  wszystkie 
nasze plany, spowodowała tymczasowe  zawieszenie działal-
ności UTW, a tym samym naszych zajęć. Z niecierpliwością 
czekamy na ich wznowienie.  
Dziękujemy Pani Emilii  za sympatię, cierpliwość i zaangażo-
wanie w pracy z „niełatwym materiałem”. Życzymy sukce-
sów w  doskonaleniu naszych umiejętności tanecznych. 
Z nadzieją, że zobaczymy się  wkrótce na zajęciach…  

Zespół Aster Dance tworzą: 
Panie: 
Jadwiga Kłoska, Krystyna Kuciel, Gabriela Maj, Krystyna Makówka,  
Irena Malarek, Ewa Ostrowska, Maria Paterok, Regina Pasternok, 
Elżbieta Rachwał, Irena Radzioch, Danuta Zaręba. 
 
Panowie: 
Zdzisław Baliński, Janusz Dąbrowski, Henryk Duda, Łucjan Mikołajczyk.  
 

Opracowała: Danuta Zaręba 
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Zarządzali Uniwersytetem w X-tym roku akademickim 2020/2021 

Krystyna Krzemińska 
Prezes 

Henryk Duda 
Wiceprezes 

Jerzy Migoń 
Wiceprezes 

Danuta Zaręba 
Sekretarz 

Jadwiga Denysiewicz 
Skarbnik 

Małgorzata Binias 
Członek Zarządu 

Teresa Adamus 
Członek Zarządu 

Stanisław Iwaniuk 
Przewodniczący 

Jerzy Kryczka 
Zastępca Przewodniczącego 

Zofia Drużdż 
Sekretarz 

" i kontrolowali " 



 
 
 
 
O działalności Uniwersytetów Trzeciego Wieku w czasie pandemii koronawirusa, proble-
mach, ale i nadziei, że trudne czasy w końcu miną i małymi krokami będziemy wracali do 
normalności, rozmawiamy z Wiesławą Borczyk prezes Ogólnopolskiej Federacji Stowa-
rzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku. 
 
 
 
 
 
 
 
Jak, z Państwa obserwacji, radzą dziś sobie Uniwersytety Trzeciego Wieku? Czasy mamy ciężkie… 
 
Wiesława Borczyk, prezes zarządu Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku: Od marca 
2020 r. zdecydowana większość UTW w naszym kraju zawiesiła lub znacznie ograniczyła swoją działalność z uwagi na pande-
mię COVID-19. Bezpieczeństwo słuchaczy UTW było najważniejszą sprawą. 
 
Ponieważ nie można się spotykać, część UTW zorganizowała zdalne wykłady i inne zajęcia z wykorzystaniem internetu. Nie-
które lokalne telewizje także włączyły się w relacje wykładów i innych wydarzeń dla seniorów. Na YouTube są zamieszczane 
m.in. filmiki z zajęć aktywności fizycznej dla osób starszych. Na stronach internetowych poszczególnych UTW również moż-
na zapoznać się z prezentacjami multimedialnymi przygotowanymi przez wykładowców i instruktorów dla słuchaczy UTW. 
Dobre praktyki UTW w okresie pandemii, których autorami są liderzy konkretnych UTW, prezentujemy w wydawanym ogól-
nopolskim biuletynie, kwartalniku „Uniwersytety Trzeciego Wieku”, serdecznie zapraszam na stronę www.federacjautw.pl 
zakładka „Publikacje”. 
 
Tak więc, pomimo trudności związanych z pandemią, UTW poszukują nowych, bezpiecznych form i metod działania. Jednak 
na ok. 700 UTW działających przed pandemią, w trybie zdalnym pracuje zaledwie część z nich. Znaczna liczba słuchaczy 
UTW nie posiada umiejętności informatycznych, nie ma odpowiedniego sprzętu, a często barierą są także problemy zdrowotne 
– słaby wzrok i słuch, drżenie rąk. 
 
Warto chyba jednak zaznaczyć, że gros seniorów szczepi się, pandemia w końcu minie. Seniorzy na pewno z utęsknieniem 
czekają na powrót do zajęć w swoich Uniwersytetach. 
– Pokolenie seniorów bardzo potrzebuje osobistych kontaktów z innymi ludźmi. Wszyscy z niecierpliwością czekamy na po-
wrót do sal wykładowych, do zajęć w grupach zainteresowań, do wspólnych wyjść do kina, teatru, na wystawy oraz wyjazdów 
i spotkań integracyjnych. Okres pandemii uświadomił nam, jak ważne znaczenie w naszym życiu na emeryturze ma nasz Uni-
wersytet Trzeciego Wieku. 
 
Jednak aktualnie w Polsce nastąpił szczyt trzeciej fali pandemii i nadal musimy się izolować, musimy przestrzegać zasad: ma-
seczka, dystans, dezynfekcja. 
 
Coraz większa liczba osób zaszczepionych oraz „ozdrowieńców” będzie miała istotny wpływ na bezpieczeństwo zdrowotne 
całej populacji. 
 
Część osób obawia się szczepień. Jakie jest Pani zdanie na temat szczepień? 
– Ja już jestem po drugim szczepieniu. Uważam, że jeśli nie ma przeciwskazań, o których należy rozmawiać z lekarzem, 
to należy się zaszczepić. 
Należy jednak pamiętać o tym, na co zwracają uwagę specjaliści – lekarze, że szczepionki nie chronią w 100 procentach przed 
zachorowaniem lecz przed ciężkim przebiegiem choroby i przed hospitalizacją. Najbardziej ryzykują osoby niezaszczepione. 
Można się zarazić wszędzie: w sklepie, w środkach komunikacji, przebywając w grupie osób. 
Jeżeli chodzi o samą akcję szczepień, to docierają do Państwa jakieś sygnały o problemach organizacyjnych? 
– Z rozmów telefonicznych z wieloma liderami UTW wynika, że występują pewne problemy związane z organizacją szcze-
pień, które zgłaszają słuchacze i dotyczą m.in. konieczności dojazdu do punktów szczepień poza miejsce zamieszkania, trud-
ności związane z elektroniczną rejestracją, odwoływanie szczepień z uwagi na brak dostawy szczepionki w wyznaczonym 
dniu, przesuwanie terminów szczepień w związku z opóźnianiem dostaw przez firmy farmaceutyczne. 
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Wiesława Borczyk  – Pokolenie seniorów bardzo potrzebuje osobistych kontaktów  
z innymi ludźmi  
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Proszę powiedzieć, czym zajmuje się Federacja, jakie cele przed sobą stawia i ile organizacji zrzesza? 
 
– Federacja UTW została utworzona w 2008 r. przez 10 stowarzyszeń UTW, przy zachowaniu zasad samodzielności, do-
browolności, równouprawnienia i otwartości. Zrzesza stowarzyszenia UTW prowadzące działalność statutową w zakresie 
edukacji i aktywizacji osób starszych oraz udziela im wsparcia organizacyjnego, prawnego, logistycznego i finansowego. 
Szczegółowe zasady działania określa statut Federacji. Posiadamy osobowość prawną i prowadzimy także działalność go-
spodarczą, która pomaga nam w rozwijaniu działalności statutowej. Siedziba Federacji UTW znajduje się w Nowym Sączu. 
 
Aktualnie Federacja UTW liczy 50 członków – stowarzyszeń UTW i współpracuje z UTW utworzonymi w uczelniach wyż-
szych oraz w samorządowych jednostkach organizacyjnych – np. w centrum kultury, centrum kształcenia ustawicznego itp. 
Konsolidujemy więc całe, zróżnicowane środowisko UTW w naszym kraju oraz polskie UTW działające za granicą. 
 
Pomimo pandemii zarząd Federacji UTW podejmuje tematy i problemy dotyczące kształcenia ustawicznego osób starszych 
i sytuacji UTW, polityki senioralnej, srebrnej gospodarki oraz gminnych rad seniorów. Przygotowuje projekty ofert na reali-
zację zadań publicznych i ich dofinansowanie, jak również pozyskuje partnerów biznesowych dla wspólnych przedsię-
wzięć. 
 
Działa Punkt Konsultacyjno – Doradczy dla UTW, w którym są udzielane przez naszych ekspertów nieodpłatnie porady 
oraz konsultacje. Dysponujemy bazą adresową, e-mailową i telefoniczną wszystkich UTW w kraju, co ułatwia nam kontak-
ty w przekazywaniu informacji. 
 
Przedstawiciele Federacji UTW uczestniczą w pracach zespołów doradczych i eksperckich powołanych m.in. przez Rzecz-
nika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Pacjenta i innych. W ramach projektu „Polskie Forum Seniora”, realizowanego 
w latach 2019-2020, do którego przystąpiło 119 sygnatariuszy, zostały opracowane i skonsultowane 132 wnioski, opinie          
i rekomendacje w sprawach istotnych dla seniorów i organizacji seniorskich. Przekazaliśmy je do komisji sejmowych i se-
nackich, do Kancelarii Premiera RP, do różnych ministerstw i urzędów centralnych oraz regionalnych. Kolejnych siedem 
UTW wdrożyło standardy i uzyskały certyfikat „Profesjonalny UTW”. Również z wydawanymi przez Federację UTW po-
radnikami i newsletterami można się zapoznać na stronie www.federacjautw.pl. Można do nas dołączyć również na Facebo-
oku: @federacjautw. 
 
Trudno na pewno mówić o planach organizacyjnych dotyczących działalności na nadchodzące miesiące, ale pewnie takie 
są. Powie Pani o nich? 
 
– Czas pandemii zmienił diametralnie sytuację osób starszych, w wielu aspektach ich życia. Nie wiemy, jak długo jeszcze 
będzie trwał ten okres, mamy jednak nadzieję, że szczepienia przeciw COVID-19 pozwolą „małymi krokami” na powrót 
do normalności szczególnie tej grupy wiekowej. 
 
Mamy jednak – jako organizatorzy działalności i współpracy z UTW – wiele wątpliwości. Rodzą się pytania, czy możemy 
planować bezpieczny wypoczynek wakacyjny, czy możemy organizować wyjazdy edukacyjno – turystyczne, czy jesienią 
będziemy mogli powrócić do tradycyjnych wykładów, warsztatów, kursów językowych i komputerowych w trybie stacjo-
narnym. 
 
Zdajemy sobie doskonale sprawę, że aktywność fizyczna i edukacyjna ma ogromny wpływ na zdrowie psychiczne i kondy-
cję fizyczną seniorów, a jej zdalne formy – realizowane w okresie pandemii – są tylko namiastką zajęć, do których przywią-
zało się już kilkaset tysięcy seniorów – słuchaczy UTW w Polsce. 
 
Dlatego zwracamy się do ekspertów ze środowiska naukowego i lekarskiego, aby dowiedzieć się o prognozach rozwoju 
sytuacji epidemicznej, o zaleceniach dla seniorów, a przede wszystkim o rekomendacjach w zakresie bezpiecznych form 
organizacji różnych aktywności dla osób starszych w najbliższej przyszłości. Sytuacja bowiem nadal jest dynamiczna               
i musimy pamiętać, że dopóki trwa pandemia, organizatorzy działalności UTW muszą stosować obowiązujące procedury, 
mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa naszych słuchaczy. 
 
Oprócz bieżącej działalności, o której była mowa wyżej, mamy zaplanowane w drugim półroczu br. organizację szkoleń,  
na które zapraszamy przedstawicieli UTW. Jeśli sytuacja epidemiczna ulegnie poprawie, mam nadzieję, że będziemy mogli 
się spotykać np. na regionalnych konferencjach UTW i również dyskutować o działalności UTW po doświadczeniach pan-
demii, wspólnie wypracować wnioski i upowszechniać je w naszym środowisku. 
 

Dziękujemy za rozmowę. 
Wywiad opublikowany na stronie www.podlaskisenior.com 20.04.2021.  
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Potrzebujesz rozmowy? Zadzwoń  

 
Od pół roku nie mogę porozmawiać z 90-letnim bratem w domu pomocy. Rozmawiam tylko z dyrektorką, bo brat 
komórki nie ma, a ośrodek nie wpuszcza nikogo z zewnątrz. Proszę mi pomóc – płakał przez telefon 80-letni Włodzi-
mierz. Pomogłyśmy, bo po to powstał Telefon Wsparcia dla Seniorów. 
 
Ruszył w marcu 2020 roku zaraz po tym, jak zewsząd zaczęły padać komunikaty: Seniorzy, zostańcie w domu. Założyłyśmy 
go w czwórkę: cztery członkinie Śląskiej Rady ds. Seniorów, organu doradczego marszałka województwa śląskiego. 
Każda z nas od ponad roku przez siedem dni w tygodniu odbiera telefony z innego subregionu województwa śląskiego.  
 
Seniorzy dzwonią, żeby:  

• po prostu porozmawiać: o zamknięciu, widoku za oknem, kawie z koleżanką (w jednej ręce kawa, w drugiej telefon 
i takie to spotkania przy kawie), dzieciach za granicą, dawnych czasach;  

• zapytać: gdzie kupić baterie do  termometru, kto może wyprowadzić psa; 

• prosić o pomoc dla chorego sąsiada, dla siebie – bo nie można dodzwonić się do brata w ośrodku opiekuńczym, 
do lekarza w przychodni. 

 
Pomagamy, jak możemy: sprawdzamy przepisy na stronie rządowej, listę wolontariuszy wyprowadzających, prosimy przyja-
ciół o dostarczenie baterii, wydział polityki społecznej o pomoc dla chorego… Rozmawiamy o wszystkim. Bo chcemy po-
móc seniorom, którzy w czasie epidemii samotni siedzą w domach. 
 
Z seniorami z aglomeracji śląskiej, czyli również z Świętochłowic, rozmawiają: 
Janina Piwowarczyk (g. 9-17), tel. 511 287 927, 
Ewa Kulisz (g. 7-9, 17-22), tel. 666 031 514. 
 

Ewa Kulisz, przewodnicząca Śląskiej Rady ds. Seniorów   
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