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Szanowni Państwo, 

 W imieniu Samorządu Województwa Dolnośląskiego i swoim własnym pragnę zare-
komendować Państwu folder pt. Dolnośląskie Uniwersytety Trzeciego Wieku. Publikacja 
ta służy prezentacji i popularyzacji szerokiego spektrum działań Uniwersytetów Trzeciego 
Wieku mających na celu aktywizację, edukację i integrację dolnośląskich seniorów. 

 Procesy demograficzne, a szczególnie starzenie się populacji powoduje, iż osoby 
starsze stanowią coraz większy odsetek społeczeństwa. Zmienia się przy tym obraz starości 
– seniorzy pragną również w tym okresie życia realizować własne pasje, rozwijać swe zain-
teresowania, podnosić poziom wiedzy, nabywać nowe umiejętności oraz aktywnie uczestni-
czyć w życiu społeczności lokalnej. Uniwersytety Trzeciego Wieku, poprzez łączenie funkcji 
edukacyjno – rozwojowych i integracyjnych w najpełniejszy sposób wychodzą naprzeciw tym 
oczekiwaniom i potrzebom osób starszych, o czym świadczyć może szybko i systematycznie 
rosnąca liczba placówek tego typu, działających na terenie województwa dolnośląskiego. 

 Wierzę, że przygotowana przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej publikacja, 
poświęcona prezentacji różnych form działań i aktywności, jakie dolnośląscy seniorzy mogą 
realizować poprzez uczestnictwo w zajęciach proponowanych przez Uniwersytety Trzeciego 
Wieku, przyczyni się do poprawy ich jakości życia i osiągania pełni zadowolenia również na 
tym etapie egzystencji. 

Łączę wyrazy szacunku 

Radosław Mołoń 
Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego

Ladies and Gentlemen, 

 On behalf of the self-government of Lower Silesia Voivodship and myself I would like to re-
commend a brochure entitled The Universities of the Third Age in Lower Silesia. This publication is the 
presentation and dissemination of information on a wide spectrum of the Third Age Universities aimed 
at stimulation, education and integration of the Lower Silesia senior citizens. 

 Demographic processes, particularly the aging population, cause that the elderly represent a 
growing proportion of the population. At the same time, the image of old age changes – in this period 
of life the senior citizens want to pursue their own passions, develop their interests, raise the level of 
knowledge, acquire new skills and actively participate in the life of the local community. The Universi-
ties of the Third Age, by combining the functions of education, development and integration, meet the 
expectations and needs of the elderly in the most comprehensive way, which is proved by the rapidly 
and systematically increasing number of such institutions operating in Lower Silesia.

 I believe that the publication prepared by the Lower Silesian Centre for Social Policy, devoted 
to the presentation of different forms of activities that Lower Silesia senior citizens are able to accom-
plish  through participation in the classes offered by the Universities of the Third Age will improve their 
quality of life and allow them to achieve full satisfaction at this stage of existence.

With kind regards

Radosław Mołoń
Deputy Marshal of Lower Silesia



dr Walentyna Wnuk
doradca Prezydenta Miasta Wrocław  

ds. osób starszych
Adviser on the Senior Citizen Matters  

to the President of the City of Wrocław
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Uniwersytet Trzeciego Wieku
JAKO FENOMEN WSPÓŁCZESNOŚCI

University of the Third Age 
AS A PHENOMENON  

OF THE CONTEMPORARY WORLD

dr Walentyna Wnuk
doradca Prezydenta Miasta Wrocław  

ds. osób starszych
Adviser on the Senior Citizen Matters  

to the President of the City of Wrocław
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Rys historyczny

Pierwsza placówka edukacji nazywana Uniwersytetem 
Trzeciego Wieku została powołana w 1973 r. we Francji 
przy Uniwersytecie w Tuluzie, kiedy to Francję dotknął 
problem niżu demograficznego. Aby nabór na studia 
wyższe był zadowalający, rektor uczelni, profesor pra-
wa Pierre Vellas postanowił nie ograniczać wieku po-
tencjalnych studentów. Wśród zainteresowanych ofertą 
najliczniejszą grupą okazały się osoby w wieku senioral-
nym. 

Pierre Vellas sformuował cele placówki tego typu. 
Wśród nich znalazły się:
•	 umożliwienie zdobywania wiedzy osobom starszym, 

które nie mogły się kształcić w młodości, a zawsze 
pragnęły studiować – odniesieniem współczesnym 
jest wdrażanie idei całożyciowego uczenia się,

•	 prowadzenie badań gerontologicznych – postulat 
ten dziś jest ogromną potrzebą i wyzwaniem dla 
współczesnych zmian demograficznych,

•	 poprawa jakości życia starszego pokolenia, m.in. 
poprzez szerzenie postaw prozdrowotnych, pobu-
dzanie aktywności fizycznej, umysłowej i ekspresji 
artystycznej, otwarcie na wyzwania przyszłości (spo-
łeczeństwo informatyczne, społeczeństwo wiedzy),

•	 upowszechnianie wiedzy o starzeniu się i starości 
w społeczeństwie i wśród decydentów, odpowie-
dzialnych za politykę społeczną.

Mimo upływu lat jakże trafna i kompletna wydaje się mi-
sja zaproponowana przez twórcę UTW. W krótkim czasie 
na terenie całej Europy i poza nią zaczęły powstawać 
podobne placówki. Ze względu na uwarunkowania kul-
turowe przyjmowały różne modele. I tak wyróżnia się:
•	 model francuski – ściśle związany z uczelnią wyższą 

(charakter naukowy),
•	 model angielski – związany ze stowarzyszeniami 

(charakter rekreacyjny),
•	 model kanadyjski – łączy działania stowarzyszenia 

i uczelni wyższej,
•	 model południowoamerykański – tworzony z inicja-

tywy oddolnej, osoby starsze pracują z trudną mło-
dzieżą,

•	 model chiński – charakteryzujący się działaniami 
twórczymi, artystycznymi.

Na polski grunt ideę Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
przeniosła prof. Halina Szwarc, która jako kierownik 
Zakładu Gerontologii przy Centrum Medycznym Kształ-
cenia Podyplomowego powołała pierwszą placówkę 
w 1975 r. w Warszawie, która rozpoczęła ruch tworze-
nia się Uniwersytetów Trzeciego Wieku w całej Polsce. 
W tym samym roku z inicjatywy P. Vellasa  powstało Mię-
dzynarodowe Stowarzyszenie Uniwersytetów Trzeciego 
Wieku (AIUTA), skupiające placówki z całego świata.

Już w następnym roku (1976) powstał Uniwersytet 
Trzeciego Wieku w stolicy Dolnego Śląska – we Wro-
cławiu, będący do dnia dzisiejszego placówką wiodącą 
w regionie. Model tej placówki od początku uwzględniał 
trójstronną współpracę: Uniwersytetu Wrocławskiego, 
Akademii Medycznej i Akademii Wychowania Fizycz-
nego (we wszystkich tych Uczelniach powołani zosta-
li pełnomocnicy Rektora ds. współpracy z Placówką). 
Taki model proponuje holistyczne podejście w edukacji 
osób starszych, uwzględniając wieloaspektowość  pro-
cesu starzenia się. Wrocławski UTW wszedł w struktury 
Uniwersytetu Wrocławskiego w 2000 roku i jest zrze-
szony w Europejskiej Federacji Starszych Studiujących  
(EFOS)1 z siedzibą w Bratysławie. 

Za przykładem UTW w Uniwersytecie Wrocławskim po-
szły inne uczelnie wrocławskie powołując w swoich 
strukturach placówki tego typu. Są wśród nich: Uniwer-
sytet Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Ekonomicznym2, 
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Akademii Wychowania 
Fizycznego, Dolnośląski Uniwersytet Trzeciego Wieku 
w Dolnośląskiej Szkole Wyższej3, Międzykulturowa Aka-
demia Trzeciego Wieku przy Ewangelikalnej Wyższej 
Szkole Teologicznej, Uniwersytet Otwarty przy Uniwer-
sytecie Przyrodniczym, Uniwersytet Trzeciego Wieku na 
Papieskim Wydziale Teologicznym, Uniwersytet Trzecie-
go Wieku w Wyższej Szkole Zarządzania „Edukacja”, Aka-
demia Sztuki Trzeciego Wieku przy Towarzystwie Eduka-
cji Otwartej4, Dolnośląski Obywatelski Uniwersytet Trze-
ciego Wieku. Za unikatową placówkę edukacyjną należy 
uznać Akademię Bezpieczny Senior prowadzoną przez 
Komendę Miejską Wrocławia, która realizuje w systemie 
dwusemestralnym zajęcia z zakresu bezpieczeństwa 
osób starszych. Na szczególne wyartykułowanie zasługu-
je Akademia Sztuki Trzeciego Wieku, która swoim słucha-
czom proponuje, w cyklu trzyletnim, zajęcia artystyczne 
w zakresie m.in.: malarstwa i rysunku; rzeźby i ceramiki; 
decoupage’u, fotografii oraz warsztaty i plenery twórcze. 
W stadium organizacji jest Politechnika Trzeciego Wie-
ku przy Politechnice Wrocławskiej, Międzypokoleniowa 
Akademia Rzemiosła przy Izbie Rzemieślniczej we Wro-
cławiu oraz UTW w Akademii Muzycznej. Zainteresowa-
nie zajęciami rozwojowymi wrocławskich klubów seniora 
spowodowało uruchomienie Latającej Akademii Seniora, 
realizowanej przez Wrocławskie Centrum Seniora. Senio-
rzy z ograniczoną mobilnością mogą uczestniczyć w za-
jęciach prowadzonych przez edukatorów w dzielnicach 
zamieszkania (w środowiskach lokalnych). 

1 Dwukrotnie we Wrocławiu odbył się zjazd członków EFOS-u. 
UTW był i jest wciąż partnerem wielu projektów międzynarodo-
wych.

2 Uniwersytet Trzeciego Wieku funkcjonuje również w filii Uczelni 
w Bolesławcu.

3 Uniwersytet Trzeciego Wieku funkcjonuje również w filii Uczelni 
w Wołowie.

4 ASTW wystąpiła o afiliację do Akademii Sztuk Pięknych we Wro-
cławiu. 
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Zainteresowanie działalnością edukacyjną propono-
waną osobom starszym na Dolnym Śląsku rozpoczęło 
lawinowy rozwój UTW w innych miejscowościach re-
gionu. W oparciu o wzorzec UTW we Wrocławiu, jako 
wiodącej placówki, powoływano i wciąż powołuje się 
nowe. Scenariusz zwykle był ten sam. W większości 
na danym terenie pojawiała się charyzmatyczna oso-
ba, pragnąca zaproponować ofertę zagospodarowania 
czasu wolnego, wykorzystanie potencjału rozwojowe-
go seniorów. Byli to zwykle emerytowani pracownicy 
administracji państwowej, służb medycznych, insty-
tucji służb publicznych, nauczyciele, animatorzy kul-
tury, pracownicy bibliotek. Osoby mobilne, aktywne, 
przedsiębiorcze, z potencjałem, inicjatywą, potrafią-
ce skupić wokół siebie innych. Osoby te wraz z „grupą 
zapaleńców” przyjeżdżały do Wrocławia, zapoznawały 
się z działalnością tutejszej Placówki, z jej dokumenta-
cją, z pracą Samorządu. Finałem tych powtarzających 
się konsultacji społecznych było spotkanie na miejscu 
„grupy inicjatywnej”, zadeklarowanych słuchaczy oraz 
przedstawicieli Wrocławskiego UTW, w którym uczest-
niczyły władze samorządowe wraz z burmistrzem mia-
sta czy starostą powiatu. Chodziło o podzielenie się do-
świadczeniem, zaprezentowanie swojego dorobku oraz 
pokazanie możliwych kierunków działań na rzecz śro-
dowiska najstarszych mieszkańców. Obecnie na Dolnym 
Śląsku mamy już 47 UTW5. Dziesięć placówek w samym 
Wrocławiu oraz 37 w wymienionych miastach: Legnica 
(trzy placówki), Bolesławiec, Głogów, Wałbrzych (dwie 
placówki), Zgorzelec, Nowa Ruda, Polkowice, Wołów, 
Bierutów, Strzelin, Bielawa, Milicz, Trzebnica, Ziębice, 
Jelcz–Laskowice, Miękinia, Oleśnica, Oława, Żarów, 
Jelenia Góra, Ząbkowice Śląskie, Świdnica, Oborniki 
Śląskie, Szklarska Poręba, Góra, Świebodzice, Kłodz-
ko, Dzierżoniów, Grębocice, Prusice, Przemków, Syców, 
Złotoryja, Żmigród. Pierwszego października 2012 r. zo-
stał zainaugurowany  Uniwersytet Ekologiczny w Ośrod-
ku Edukacji Ekologicznej w Krośnicach.

Potrzeba wzmocnienia merytorycznego i integracji pla-
cówek doprowadziła do powołania Dolnośląskiego Fo-
rum Uniwersytetów Trzeciego Wieku, którego realizacji 
podjął się Wrocławski UTW we współpracy z Dolnoślą-
ską Radą ds. Seniorów, powołaną przy Marszałku Woje-
wództwa Dolnośląskiego. Dolnośląskie Forum Uniwer-
sytetów Trzeciego Wieku to forma doskonalenia, i zara-
zem samodoskonalenia się koordynatorów, animatorów, 
wolontariuszy tych Placówek. 

Misja Forum:
1. Forum jest formą wymiany doświadczeń wśród osób 

podejmujących pracę na rzecz osób starszych, poszu-
kujących efektywnych metod pracy w tym zakresie.

2. Forum powinno poruszać szerokie spektrum proble-

5 Jest to liczba, która dynamicznie zmienia się, ponieważ UTW 
wciąż powstają w nowych ośrodkach.

mów, związanych z organizacją czasu wolnego osób 
starszych, poszukując oczekiwanych form jego wypeł-
nienia oraz możliwości wykorzystania ich potencjału.

3. Forum jest formą aktywnego poszukiwania opartego 
na założeniu, że od każdego UTW możemy się cze-
goś nauczyć i zobowiązuje wszystkich do czynnego 
udziału w roli współorganizatora wybranego spotka-
nia czy aktywnego uczestnictwa.

4. Zajęcia w ramach Forum powinny rezygnować z wy-
kładów na rzecz ukierunkowanych dyskusji, zajęć 
warsztatowych, pokazów, metod sytuacyjnych itp. 
Każde spotkanie może być autorską koncepcją okre-
ślonej placówki.

5. Forum służy również wymianie materiałów instruk-
tażowo – metodycznych, wydawanej gazety, autor-
skich pomysłów, konspektów zajęć, scenariuszy, po-
między poszczególnymi UTW.

6. Forum jest przestrzenią otwartą dla animatorów, ko-
ordynatorów, organizatorów i edukatorów UTW oraz 
studentów przygotowujących się do pracy z ludźmi 
starszymi.

7. Forum może zaprosić do współorganizacji inne in-
stytucje i placówki, które zajmują się szeroko rozu-
mianą aktywizacją osób starszych.

8. Gospodarzem i organizatorem Forum jest wybrany 
UTW na Dolnym Śląsku.

Dotychczasowe spotkania w ramach Forum, w których 
uczestniczą wszystkie UTW z Regionu Dolnego Śląska 
i Wrocławia:

I. luty 2008 
Wrocław

– Zatwierdzenie misji Forum. Wy-
łonienie obszarów zaintereso-
wań metodą „burzy mózgów”

II. maj 2008 
Jelenia Góra – Dobre praktyki w UTW

III. kwiecień 2009 
Brzeg

– Aktywny słuchacz w UTW 
(z udziałem UTW z wojewódz-
twa opolskiego i we współpracy 
z Urzędem Marszałkowskim Wo-
jewództwa Opolskiego)

IV. kwiecień 2010 
Strzelin – Potencjał późnej dorosłości

V. maj 2011
Miękinia

– W poszukiwaniu modelu eduka-
cji w późnej dorosłości – warsz-
taty

VI. kwiecień 2012 
Nowa Ruda

– Kultura fizyczna w edukacji 
i praktyce UTW.

W kwietniu 2013 roku zaplanowano spotkanie w ramach 
Dolnośląskiego Forum UTW w Ząbkowicach Śląskich 
poświęcone twórczości w życiu osób starszych. Dolno-
śląskie Forum UTW jest rzeczywistą integracją tych pla-
cówek, przyczyniając się do ich rozwoju.
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Misja, cele, zadania UTW

Współcześnie procesy edukacyjne rozpatruje się na tle 
życia i przez całe życie. Potwierdzeniem tego jest roz-
wijana obecnie idea całożyciowego uczenia się. Stąd 
andragogika (pedagogika dorosłych) przyjmuje za fun-
dament przekonanie o możliwościach rozwojowych 
człowieka przez całe życie. Dlatego późna dorosłość 
(starość) nie uwalnia  człowieka od zadań rozwojowych. 
Fałszywe jest przekonanie, że uczenie się i rozwój mają 
stan finalny. To otwarte wymiary. Wykładnią dla formu-
łowania celów edukacji jest m.in. raport przygotowany 
dla UNESCO pod przewodnictwem J. Delorsa, który pro-
ponuje cztery filary edukacji XXI wieku:
1. Uczyć się, aby wiedzieć, by rozumieć otaczający 

świat, czerpać radość z poznawania i odkrywania;
2. Uczyć się, aby żyć wspólnie, uczyć się współżycia 

z innymi, unikać napięć, rozwiązywać konflikty;
3. Uczyć się, aby być, przez edukację przyczyniać się 

do własnego rozwoju, swego umysłu i ciała, inteli-
gencji i wrażliwości, poczucia estetyki i osobistej od-
powiedzialności. 

Kategorie uczenia się mogą być różne, powinny wychodzić 
naprzeciw zainteresowaniom, pasjom osób starszych:
•	 Uczenie się dla przyjemności;
•	 Uczenie się nowych kompetencji;
•	 Uczenie się dla utrzymania sprawności intelektualnej;
•	 Uczenie się dla rozwoju podmiotowego człowieka;
•	 Uczenie się rozwiązywania problemów życiowych.

Traktowanie rozwojowo życia przez osoby starsze może 
być ważnym, jeśli nie najważniejszym czynnikiem profi-
laktyki starzenia się, zapobiegającej złym scenariuszom 
starości. Jakże pięknie, w sposób metaforyczny, ilustru-
je to wypowiedź znanej terapeutki i doradcy rozwoju 
osobistego, promotorki pozytywnego życia – Ewy Foley: 
Każdy z nas jest domem z czterema pokojami: fizycznym, 
mentalnym, emocjonalnym i duchowym. Większość 
z nas mieszka w jednym z tych pokoi przez większość 
czasu, ale dopóki codziennie nie zaczniemy odwiedzać 
każdego pokoju – chociażby tylko po to, by go przewie-
trzyć – dopóty nie będziemy pełną osobą. Wymienione 
pokoje metaforycznie obrazują cztery obszary edukacji, 
która powinna być proponowana w UTW:
1. Pokój mentalny – symbolizuje rozwój intelektualny, 

to dbanie o sprawność umysłową, aktualizowanie 
wiedzy (wykłady, gimnastyka mózgu, konferencje, 
warsztaty komputerowe, lektoraty itd.);

2. Pokój fizyczny – aktywność fizyczna, dbanie 
o sprawność ruchową (gimnastyki usprawniające, 
wycieczki piesze i autokarowe, warsztaty z asertyw-
ności, warsztaty pokonywania stresu itd.);

3. Pokój emocjonalny – umiejętność nazywania i wy-
rażania uczuć, wrażliwość na drugiego człowieka, 
budowanie dobrych relacji z innymi (warsztaty z ko-
munikacji interpersonalnej, kabaret itd.);

4. Pokój duchowy – rozwój duchowy to poszukiwanie 
sensu życia, wartości, wzrastanie w poczuciu wła-
snej godności (warsztaty andragogiczne, warsztaty 
rozwoju osobistego, autobiograficzne, seminaria 
gerontologiczne, z antropologii filozoficznej, spo-
tkania okolicznościowe, trening twórczości, udział 
w koncertach itd.).

Współczesna andragogika i gerontologia traktują ak-
tywność edukacyjną osób starszych jako ważny predy-
kator pomyślnego starzenia się. Jej celem jest włączenie 
osób starszych w system edukacji obejmującej uczenie 
się przez całe życie, rozumiane jako wielowymiarowy 
proces, nadający sens życiu, na tle przemian cywiliza-
cyjnych, społecznych i kulturowych. To również pomoc 
w rozumieniu życia w zmieniającej się rzeczywistości, 
dostosowywanie do zachodzących przemian. W konse-
kwencji celem zasadniczym w edukacji osób starszych 
powinno być przejęcie lub utrzymywanie odpowiedzial-
ności za własne życie i samodzielne jego kształtowanie. 

Edukacja dzisiaj:
•	 staje się ważnym zadaniem polityki społecznej, przy-

gotowując seniorów do aktywnego działania, kształ-
tując świadome postawy społeczne,

•	 utożsamiana jest ze świadomym procesem samo–
doskonalenia się osoby,

•	 obejmuje wszystkie wymiary życia człowieka zaspo-
kajając rzeczywiste potrzeby i zainteresowania,

•	 przebiega na przestrzeni całej biografii człowie-
ka, przyczyniając się do rozwoju samoświadomości 
i wiedzy o środowisku życia,

•	 powinna umożliwić wykorzystanie „wiedzy życia” 
budowanej własnym doświadczeniem, którą ludzie 
starsi noszą w sobie, a której znaczący status przy-
pisują najnowsze koncepcje andragogiczne. Musi 
więc umożliwiać autorefleksję nad własnym życiem, 
reinterpretację doświadczenia, lepsze rozumienie 
siebie, innych, otaczającego świata, wymiany emo-
cji, zdobywanie harmonii wewnętrznej, budowanie 
mądrości życiowej jako finalnego etapu rozwoju in-
telektualnego człowieka,

•	 musi służyć zdobywaniu samowystarczalności i za-
radności: nauka uzyskiwania podstaw ekonomicz-
nych, nauka praktycznych umiejętności potrzebnych 
do życia, nauka działania na rzecz społeczności, na-
uka dla uzyskania pełni człowieczeństwa (nadająca 
sens życiu), nauka pomagająca rozwiązywać proble-
my życiowe (kryzysy rozwojowe, wydarzenia trauma-
tyczne, charakterystyczny dla tego etapu życia).

Zaprezentowane cele wynikają z funkcji, jakie pełni 
edukacja w UTW: 
1. funkcja kompensacyjna,
2. funkcja kontynuacji rozwoju poznawczego,
3. funkcja profilaktyki gerontologicznej.
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Pierwsza funkcja proponuje rozumienie aktywności 
edukacyjnej jako kompensacji rozwoju, a więc dopeł-
nienie przebytej drogi edukacyjnej (np. spełnienie ma-
rzeń o studiowaniu z okresu młodości, realizacja nie-
możliwych dotychczas zainteresowań i pasji), pokony-
wanie kryzysów rozwojowych, momentów krytycznych 
w życiu (np. śmierć współmałżonka, zła diagnoza lekar-
ska), pomoc w akceptacji i rozwiązywaniu problemów 
jakie przynosi życie (np. przejście na emeryturę, wdo-
wieństwo, kryzys „pustego gniazda” po raz drugi, słab-
nąca sprawność fizyczna, poczucie osamotnienia itp.).

Druga to aktywność edukacyjna jako kontynuacja roz-
woju poznawczego, inaczej aktualizacja i rekonstruk-
cja dotychczasowej wiedzy i kompetencji, kontynuacja 
pasji poznawczej, dbanie o sprawność intelektualną, 
fizyczną, pokonywanie stresu starości, zmiany struktur 
poznawczych (archaicznych, nieadekwatnych do współ-
czesności), zdobywanie nowych kompetencji (kompute-
rowych, językowych, społecznych, kulturowych). UTW 
umożliwia kontynuację tego wszystkiego, czym się było, 
czego się pragnęło, co było trudne lub niemożliwe. Roz-
wój człowieka dojrzałego jest często reedukacją, pozby-
waniem się pewnych przyzwyczajeń, postaw, schema-
tów działania, które nie sprzyjają dobremu samopoczu-
ciu i są nieadekwatne do zmieniającej się rzeczywisto-
ści. Warto ów rozwój odnosić do trzech wymiarów:

1. sprawności umysłowej, inaczej intelektualnej;
2. rozwoju duchowego, inaczej osobistego, związanego 

z psychologicznym wymiarem człowieka;
3. zdobywania nowych kompetencji niezbędnych w po-

konywaniu kryzysów rozwojowych, charakterystycz-
nych dla omawianego okresu życia.

Kolejną, równorzędną, a na pewno dopełniającą funk-
cją, jest funkcja profilaktyki gerontologicznej. Przez 
profilaktykę należy rozumieć starania, by ludziom 
starszym stwarzać warunki do prowadzenia życia nie-
zależnego, na odpowiednim poziomie, by umieli sobie 
radzić z problemami, które przynosi życie. UTW pro-
ponuje pomoc wzajemną, która rezygnuje ze strategii 
opieki instrumentalnej i protekcjonalnej (przedmio-
towe traktowanie) na rzecz specyficznej działalności 
opiekuńczej, w której działania opiekuńcze łączą się  
z oddziaływaniami o charakterze edukacyjnym, czyniąc 
człowieka współodpowiedzialnym za siebie (podmio-
towe traktowanie). Ludzie starsi we własnym gronie, 
wśród stworzonych wspólnot (zespoły, sekcje zainte-
resowań) rozwiązują samodzielnie problemy swoje i in-
nych, korzystając z pomocy wzajemnej. Nie ma obecnie 
lepszej niż UTW placówki profilaktyki gerontologicznej.  

Taki model Uniwersytetu Trzeciego Wieku ma szansę 
na faktyczną realizację opieki nad przybywającą liczbą 
osób starszych, a więc w grupie rówieśniczej, gdzie każ-
dy jest akceptowany takim, jakim jest, gdzie ludzie czują 
się potrzebni i użyteczni we wzajemności. Ludzie starsi 
powinni aktywnie włączać się do organizacji opieki dla 
siebie i innych w środowisku lokalnym.

Struktura i organizacja pracy UTW

Wśród Uniwersytetów Trzeciego Wieku na Dolnym Ślą-
sku można wyróżnić trzy typy UTW:
1. UTW stanowiące integralną część uczelni wyższej, 

publicznej lub niepublicznej, powołane przez wła-
dze uczelni i kierowane przez pełnomocnika rekto-
ra. Uczelnia określa zasady działania UTW, wspiera 
w organizacji zajęć dydaktycznych. Budżet stanowią 
również składki członkowskie. 

2. UTW utworzone z inicjatywy osób starszych jako 
stowarzyszenia lub fundacje – organizacje pozarzą-
dowe, działające na podstawie ustawy prawo o sto-
warzyszeniach, ustawy o fundacjach oraz ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
Posiadają osobowość prawną. Samodzielnie organi-
zują zajęcia i zaplecze logistyczne. Władze wybie-
rane są zgodnie ze statutem. Członkowie – słucha-
cze stowarzyszenia opłacają składki członkowskie  
lub/i wnoszą opłaty za zajęcia. Współpracują z uczel-
niami wyższymi (patronat naukowy) i jednostkami 
samorządu lokalnego oraz innymi organizacjami po-
zarządowymi.

3. UTW utworzone w strukturach jednostek organiza-
cyjnych samorządu lokalnego (np. centrach kultury, 
centrach kształcenia ustawicznego, bibliotekach, 
ośrodkach pomocy społecznej). Władze samorządo-
we określają zasady działania UTW oraz udzielają 
wsparcia. Słuchacze UTW dokonują opłat za zajęcia.

Niezależnie od statusu organizacyjnego wszystkie uży-
wają nazwy „Uniwersytet”. Ogólnopolskie dyskusje 
działaczy związanych z ruchem UTW doprowadziły do 
zaproponowania procesu samoakredytacji tych placó-
wek. Wśród kryteriów umożliwiających posługiwanie 
się nazwą „Uniwersytet” znalazły się: 
•	 Działać minimum dwa lata w oparciu o statut (doty-

czy UTW posiadających osobowość prawną) lub re-
gulamin (pozostałe UTW), określający zasady funk-
cjonowania, w tym tryb przyjmowania słuchaczy. 

•	 Mieć podpisaną umowę o patronacie z Wyższą Uczelnią. 
•	 Posiadać Radę Programową, w skład której wchodzi 

reprezentant Wyższej Uczelni.
•	 Dysponować planem zajęć dydaktycznych na dany 

rok, określającym ich tematykę i wykładowców.

Trudno kwestionować zasadność merytoryczną zapro-
ponowanych rygorów programowych UTW. Nawiązują 
one do idei Pierre’a Vellasa. Samoakredytacja nie wy-
klucza różnorodności programowej tych placówek. Ich 
lokalny i kameralny charakter winien sprzyjać tworzeniu 
wspólnoty, która jest istotą wzajemnego wsparcia i sa-
mopomocy. Zawsze jednak powinny starać się pracować 
w konwencji instytucji uniwersyteckiej (akademickiej), 
co m.in. wyraża się w organizacji zajęć dydaktycznych, 
uroczystej inauguracji roku akademickiego, uroczystym 
zakończeniu roku z wręczaniem dyplomów. W treściach 
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programowych uwzględniać muszą wszechstronną ak-
tywizację, przystosowanie do zmian psychofizycznych 
słuchaczy oraz do gwałtownie zmieniających się wa-
runków życia, partycypować w badaniach gerontolo-
gicznych, budować dobry wizerunek starości, przeciw-
działać negatywnym stereotypom starości, być pomocą 
w rozwiązywaniu kryzysów, które przynosi życie, rozwi-
jać kreatywność słuchaczy, stymulować potencjał roz-
wojowy, rozwijać umiejętności społeczne i współdziałać 
na poziomie pokoleniowym i międzypokoleniowym. Aby 
zachować formułę uniwersytecką, UTW winny prze-
strzegać zasad:

•	 I rok czy I semestr – powinien być rokiem/semestrem 
„zerowym”, konstytuującym placówkę, w ciągu któ-
rego uczestniczy się głównie w wykładach czy nie-
których tylko zajęciach w grupach, poszukując swo-
jego miejsca w programie;

•	 Proponowane legitymacje słuchacza, indeksy, listy 
obecności dla słuchaczy – pomagają w organizacji 
pracy placówki.

Udział w ofercie programowej UTW, zgod-
nie z koncepcją uczenia się transformatywnego  
J. Mezirowa, prowadzi do zmian w sferze świadomości, 
wyrażających się w:
•	 lepszym rozumieniu świata,
•	 lepszym rozumieniu siebie i innych,
•	 wrażliwości na własne i cudze potrzeby,
•	 rozumieniu problemów, które przynosi życie.

Wśród dolnośląskich UTW przeważają placówki o statu-
sie organizacji pozarządowych. Uznając różnorodność 
organizacyjną należy przyjąć za niezbędne rozwijanie 
(w miarę możliwości) współpracy UTW z uczelniami 
wyższymi i środowiskiem akademickim. Patronaty wyż-
szych uczelni są potwierdzeniem jakości prowadzonej 
działalności edukacyjnej, z udziałem wykładowców 
akademickich. Uczestniczą oni także w pracach rad pro-
gramowych UTW, są opiekunami naukowymi. Istnieje 
też możliwość korzystania z bazy lokalowej i wyposa-
żenia uczelni oraz pomocy logistycznej. W działalność 
UTW włączani są także studenci i absolwenci szkół wyż-
szych.  Integracja międzypokoleniowa stanowi wyzwa-
nie  dla   UTW i uczelni wyższych. Działania te nie stano-
wią działalności statutowej uczelni, stąd za nieodzowne 
uznaje się dalsze starania legislacyjne, które uczyniłyby 
ofertę pozaformalnej edukacji osób starszych zadaniem 
statutowym uczelni. 

Zamierzenia programowe

Programy UTW różnią się ze względu na możliwości (fi-
nansowe, kadrowe, lokalowe), potrzeby i oczekiwania 
samych uczestników, a także etap rozwoju placówek. 
Wśród dotychczas skonstruowanych programów można 
wyróżnić następujące formy pracy:

•	 Wykłady: audytoryjne, otwarte, obejmujące swym 
zakresem możliwe dziedziny nauki;

•	 Moduły: psychologia późnej dorosłości, medycyna 
późnej dorosłości, kultura fizyczna w późnej doro-
słości, turystyka i krajoznawstwo itd.;

•	 Seminaria: gerontologiczne, historii sztuki, kultury 
fizycznej, antropologii, muzyki, poezji itd.;

•	 Nauka języków obcych: prowadzona na różnych po-
ziomach zaawansowania;

•	 Gimnastyki: ogólnousprawniające i lecznicze;
•	 Rekreacja ruchowa: turystyka rowerowa, turystyka pie-

sza, nauka pływania, tai chi, joga, nordic walking itd.;
•	 Turystyka i krajoznawstwo: wycieczki autokarowe 

krajowe i zagraniczne;
•	 Warsztaty: andragogiczne, tańca, malarskie, filozo-

ficzne, komputerowe, terapii zajęciowej, biograficz-
ne, zarządzanie budżetem, komunikacji społecznej, 
literackie, plastyczne, decoupage, filozoficzne „Krąg 
dyskursywny” itd.;

•	 Koła i sekcje zainteresowań: brydżowa, fotograficz-
na, wzajemnej pomocy, turystyczna, kulturalna, że-
glarska, haftu i koronek, kultury fizycznej, rękodziel-
nicze z wykorzystaniem bogactwa technik;

•	 Zespoły artystyczne: chór, kabaret, teatrzyk poezji, 
zespół poetycki, zespół tańca, zespół wokalny, ze-
spół wokalno–taneczny itd.;

•	 Zajęcia terapeutyczne: terapia tańcem, muzykote-
rapia itd.;

•	 Działania społeczno – środowiskowe: grupy wolon-
tariackie, grupy wsparcia, zbiórki, akcje charytatyw-
ne;

•	 Spotkania międzygeneracyjne: we współpracy z pla-
cówkami oświatowymi (Klub Przyjaźni Juniora z Se-
niorem), konkursy z udziałem dwóch pokoleń, warsz-
taty międzypokoleniowe;

•	 Działalność wydawnicza: własna gazeta, kronika, in-
formator o działalności UTW, współpraca z mediami;

•	 Poradnictwo: porady prawne, farmaceutyczne, psy-
chologiczne, bankowości itd.;

•	 Działalność kulturalno – rozrywkowa: udział w wy-
darzeniach kulturalnych (w instytucjach), organiza-
cja spotkań okolicznościowych itd.;

•	 Działalność naukowa: organizowanie i udział w kon-
ferencjach popularnonaukowych z okazji jubileuszy 
UTW, udział w badaniach naukowych prowadzonych 
przez uczelnie wyższe itd.;

•	 Pracownie: malarska, plastyczna, fotograficzna, ce-
ramiczna itd.;

•	 Salony: muzyczny, plastyczny, literacki, rękodzielnic-
twa itd.;

•	 Kluby: dyskusyjny, miłośników zwierząt, dobrej 
książki, filmu, klub ciekawego człowieka, Miłośni-
ków Kresów itd. 

W niektórych placówkach obserwuje się coraz większą 
koncentrację na zajęciach typu rekreacyjnego i rozryw-
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kowego, co niekorzystnie odbija się na formach rozwija-
jących intelektualnie. Te pierwsze zawsze są dopełnie-
niem zajęć o charakterze edukacyjnym. Zdarza się, że 
wśród najmłodszych słuchaczy pojawiają się postawy 
roszczeniowe (czasami traktują UTW jako szkołę ję-
zykową, ośrodek rehabilitacyjny czy fitness club), nie 
dostrzegają wkładu/wysiłku osoby odpowiedzialnej za 
zajęcia. Nie czują się współodpowiedzialni za program 
(konsumenci). Idea UTW zakłada wspólnotowość, a więc 
wszyscy uczestnicy muszą czuć się współodpowiedzial-
ni za rozwój placówki. Można ten postulat wyrazić sło-
wami: UTW nas rozwija, my rozwijamy UTW. Należy 
uczyć ludzi starszych partycypacji w działalności UTW.

Wyzwania

Dobra, bieżąca współpraca UTW z samorządem lo-
kalnym i regionalnym jest nieodzownym elementem 
działania w środowisku. Tam powstają plany i progra-
my dotyczące mieszkańców. Środowisko seniorów wy-
posażone w wiedzę i umiejętności obywatelskie winno 
bardziej aktywnie włączać się w ich przygotowanie oraz 
uczestniczyć w konsultacjach społecznych.  Uchwalanie 
programów współpracy z organizacjami pozarządowymi 
należy do ustawowych obowiązków samorządu.

Jakie wyzwania stoją przed edukacją w starości (realizo-
waną z dobrym rezultatem w UTW):
•	 włączenie do systemu edukacji ustawicznej,
•	 przywracanie starszych osób rynkowi pracy, również 

w formie wolontariackiej, 
•	 upowszechnianie wiedzy o starości i ludziach star-

szych w środowisku społecznym,
•	 zmiana wizerunku starości, walka z negatywnym 

stereotypem starości,
•	 inicjowanie badań gerontologicznych (teren badań, 

udział w badaniach),
•	 oswajanie z nowymi technologiami,
•	 reaktywacja zawodowa (słuchacze edukatorami 

w placówce),
•	 przygotowywanie liderów społecznych,
•	 doskonalenie samorządów UTW (szkoła samorząd-

ności),
•	 przygotowywanie do pracy wolontariackiej (szkoła 

wolontariatu),
•	 włączanie do lokalnych projektów edukacyjnych, 

kulturalnych czy socjalnych,
•	 podejmowanie współpracy międzypokoleniowej 

(słuchacze – studenci, słuchacze – dzieci, młodzież).

Samorządy lokalne nie zawsze w pełni doceniają UTW, 
a przecież one są przykładem dobrych praktyk lokal-
nego rozwoju. Środowisko senioralne, rosnące z dnia 
na dzień w siłę według danych demograficznych, jest 
jeszcze niedocenianym zasobem ludzkim. Idea społe-
czeństwa obywatelskiego zakłada wykorzystywanie 

kapitału ludzkiego w danej społeczności. Osoby starsze 
skupione w istniejących placówkach Dolnego Śląska 
mają wiele do zaoferowania innym i mogą czerpać z ży-
cia wiele radości, a co najważniejsze, chcą działać. To 
kapitał społeczny wciąż nie do końca doceniany przez 
samorządy. 

Dzięki UTW działającym na Dolnym Śląsku upowszech-
niane są inicjatywy edukacyjne. Następuje aktywizacja 
najstarszych mieszkańców, zmienia się wizerunek sta-
rości, w naturalny sposób zwalczając negatywny stereo-
typ starości. Placówki te ułatwiają kontakty z innymi in-
stytucjami: służb zdrowotnych, społecznych, ośrodków 
kultury, ośrodków rehabilitacyjnych. Ich zaangażowanie 
na rzecz „podtrzymującego środowiska” przez budowa-
nie naturalnych więzi międzyludzkich wśród seniorów 
jest nie do ocenienia, co jest niezwykle ważną wartością 
(dzięki tym placówkom dajemy wielu ludziom szansę na 
pozostawanie jak najdłużej w swoich naturalnych śro-
dowiskach). Stają się ważnym ogniwem systemu opieki 
i wsparcia w środowisku lokalnym. Niezwykle potrzeb-
ne jest upowszechnianie informacji o działaniach UTW 
w opinii publicznej, prezentowanie ich programu i rezul-
tatów. Każdy UTW jest rzecznikiem społeczności senio-
rów, działając na rzecz tego środowiska jako przepustka 
do rzeczywistej akceptacji społecznej (przeciwdziałanie 
wykluczeniu społecznemu). Kapitał społeczny skumulo-
wany na UTW powinien być przedmiotem troski samo-
rządu. To swoista agenda dająca szansę realizacji poli-
tyki prosenioralnej w małych środowiskach lokalnych, 
która jest wyzwaniem współczesności.

Zakończenie

Warto podejmować edukacyjne inicjatywy dla środowi-
ska seniorów, ponieważ jest to potencjał, który powinien 
być wykorzystywany we współczesnym społeczeństwie. 
Późna dorosłość jest czasem na realizację własnych, 
często niezrealizowanych w przeszłości pomysłów, ma-
rzeń, rozwoju talentów. Pozwala na urzeczywistnienie 
tego wszystkiego, na co brakowało zawsze czasu, na 
realizacje pomysłów, czasem długo dojrzewających, 
odkładanych. Seniorzy mogą i podejmują działania na 
rzecz innych, na rzecz wspólnot (środowiskowych, lo-
kalnych), wreszcie na rzecz miasta czy regionu. 

Często mówi się, że „nieobecni nie mają głosu”. Jeżeli śro-
dowiska osób starszych będą widoczne w społeczeństwie, 
w społecznościach lokalnych, to ich pozycja i odbiór spo-
łeczny będą się zmieniać. Będąc aktywnymi, twórczymi, 
pokażą innym, że starość może być rozwojowa i piękna. 
Uniwersytety, o których tu mowa, okazują się pewnym 
fenomenem współczesności. Odczytują bowiem rze-
czywiste potrzeby osób starszych. Dają szansę godnego 
starzenia się. Odbudowują kulturę życia we wspólnocie. 
Pokazują potencjał rozwojowy osób starszych. Nie mam 
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wątpliwości, że organizacje pozarządowe, jakimi są lawi-
nowo powstające Uniwersytety Trzeciego Wieku, są szko-
łą samorządności. Świetnie wpisują się w model otwarte-
go społeczeństwa obywatelskiego. Są drogą skutecznej 
obrony przed wykluczeniem społecznym, umożliwiają 
realizację idei całożyciowego uczenia się, dają szansę 
nadążania za przemianami, jakie mają miejsce w świecie. 
Przed edukacją dorosłych stawia się współcześnie wiele 
zadań. Jednym z nich jest właśnie pomoc człowiekowi 
dorosłemu (a także starszemu) w przystosowaniu się do 
dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości.

Tylko zmiany w sferze świadomości pokolenia najstar-
szego dają szansę na poprawę jakości ich życia. Stąd po-
trzeba upowszechniania rozwojowego stylu życia. Taką 
szansą są powstające i rozwijające się Uniwersytety 
Trzeciego Wieku na Dolnym Śląsku.

 
 

dr Walentyna Wnuk 
doradca Prezydenta Miasta Wrocław 

ds. osób starszych

Historical outline

The first education unit for the elderly, called the University of 
the Third Age, was founded in 1973 in France, at the University in 
Toulouse when France was facing the problem of birth rate drop. 
In order to make the recruitment for studies satisfactory, the uni-
versity rector, law professor Pierre Vellas, decided not to limit 
the age of the potential students. Among the interested persons, 
the largest group turned out to be composed of seniors. 

Pierre Vellas formulated the objectives of this type of unit. They 
included:
•	 enabling acquisition of knowledge to the elderly who could 

not learn in their youth, but always wished to study — the 
contemporary reference is the implementation of the life-
long study idea.

•	 carrying out of gerontological studies – this postulate is 
nowadays a great need and challenge for the contemporary 
demographic changes,

•	 improvement of life quality of the older generation by means 
of, among other things, popularization of pro-health life-
styles, stimulation of physical and mental activity as well as 
artistic expression, opening towards future challenges (in-
formation society, knowledge society),

•	 dissemination of knowledge about getting older and old age 
itself in the society and among the decision-makers, respon-
sible for social policy.

Despite the lapse of years, the mission proposed by the founder 
of UTA seems to be accurate and complete. In short time, across 
entire Europe and outside its borders, there appeared similar 
units. Due to the cultural conditioning, various models have 
been adopted. Thus, we may distinguish:
•	 French model — strictly connected with a higher education 

school (scientific nature),
•	 English model — connected with associations (recreational 

nature),
•	 Canadian model — combines the activities of associations 

and higher education school,
•	 Latin American model — created on the basis of bottom-up 

initiatives, the elderly work with difficult youths,
•	 Chinese model — characterized by creative, artistic activi-

ties.

The idea of the University of the Third Age was transferred to 
the Polish reality by prof. Halina Szwarc who, as the head of the 
Gerontology Institute at the Medical Centre of Post-graduate 
Education founded the first unit in 1975 in Warsaw, who start-
ed the movement towards creation of the Universities of Third 
Age in entire Poland. The same year, due to the initiative of  
P. Vellas, the International Association of Universities of the 
Third Age (AIUTA), composed of units from entire world.  

Next year (1976), a University of the Third Age was founded in 
the capital city of Lower Silesia — in Wrocław, being a lead-
ing unit in the region to this day. The model of this unit, since 
its beginnings, has taken into account a three-lateral coopera-
tion: University of Wrocław, Medical Academy and Academy of 
Physical Education (all these higher schools have appointed 
Rector’s plenipotentiaries for cooperation with the Unit). This 
model sets forth a holistic approach towards education of older 
persons, taking into account the multiple aspects of the ageing 
process. The UTA of Wrocław entered the structures of the Uni-
versity of Wrocław in 2000 and is associated with the European 
Federation of Older Students (EFOS)1 with its seat in Bratislava. 

The example of UTA at the University of Wrocław was followed 
by other higher schools of Wrocław, founding such units within 
their structures. They include: University of the Third Age at 
the University of Economics2, University of the Third Age at 
the Academy of Physical Education, Lower Silesia University of 
the Third Age at the Lower Silesia Higher School3, Intercultural 
Academy of the Third Age at the Evangelic Higher Theological 
School, Open University at the University of Natural Sciences, 
University of the Third Age at the Pope’s Theological Faculty, 
University of the Third Age at the Higher School of Manage-
ment “Edukacja”, Art Academy of the Third Age at the Open Ed-
ucation Association4, Lower Silesia Civil University of the Third 
Age. The Safe Senior Academy conducted by the Municipal 

1 Convention of the EFOS members was held in Wrocław twice. 
UTA was and still is a partner of many international projects.

2 A University of the Third Age functions also in the branch of the 
University in Bolesławiec.

3 A University of the Third Age functions also in the branch of the 
University in Wołow.

4 AATA has also applied for affiliation with the Academy of Art and 
Design in Wrocław.
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Police Headquarters of Wrocław must be deemed unique, as 
it covers, in a two-semester system, classes within the scope 
of safety of the elderly. Special distinction must be given to 
the Art Academy of the Third Age, proposing its students, in 
a three-years-long cycle, artistic classes within the scope 
of, inter alia: painting and drawing; sculpting and ceramics; 
decoupage, photography as well as workshops and creative 
plein-air painting. The Technical University of the Third Age at 
the Technical University of Wrocław, Intergeneration Academy 
of Craft at the Craft Chamber in Wrocław as well as UTA in the 
Music Academy are at the organization stage. The interest in 
the developmental classes of the Wrocław senior clubs result-
ed in the launch of the Flying Senior Academy conducted by 
the Wrocław Senior Centre. The elderly with limited mobility 
may participate in classes conducted by the educators in their 
residential districts (in local environments).

The interest in the educational activity proposed to the elderly 
in Lower Silesia has begun a snowballing development of UTAs 
in other cities of the region.   Based on the formula of UTA in 
Wrocław, as the leading unit, there were and still are new units 
founded. The scenario was usually the same. Usually, there 
was a charismatic person in the given territory who wished to 
propose an offer of utilisation of the spare time, use of the de-
velopment potential of the seniors. These were usually retired 
employees of the state administration, medical services, public 
service institutions, teachers, culture animators, library work-
ers. Mobile persons, active, entrepreneurial, with potential, ini-
tiative and able to gather people around them. These persons, 
along with a “group of enthusiasts”, came to Wrocław, acquired 
themselves with the activity of the Unit seated in Wrocław, 
with its documentation, work of the Self-government. Finally, 
upon the repeated social consultations, the “initiative group” 
held a meeting at site, composed of declared students and rep-
resentative of UTA, with participation of self-government au-
thorities and the mayor of the city or the starost of the poviat. 
It was all about sharing the experience, presenting one’s own 
achievements and possible directions of actions for the benefit 
of the oldest residents. Currently, we already have 47 UTA in 
Lower Silesia. Ten units in Wrocław and 37 in the following cit-
ies: Legnica (three units), Bolesławiec, Głogów, Wałbrzych (two 
units), Zgorzelec, Nowa Ruda, Polkowice, Wołów, Bierutów, 
Strzelin, Bielawa, Milicz, Trzebnica, Ziębice, Jelcz-Laskowice, 
Miękinia, Oleśnica, Oława, Żarów, Jelenia Góra, Ząbkowice 
Śląskie, Świdnica, Oborniki Śląskie, Szklarska Poręba, Góra, 
Świebodzice, Kłodzko, Dzierżoniów, Grębocice, Prusice, Przem-
ków, Syców, Złotoryja, Żmigród. On the first October 2012, the 
University of Ecology in the Ecological Education Centre in 
Krośnice was opened. The need of substantive strengthening 
and integration of the units resulted in the founding of the Low-
er Silesia Forum of Universities of the Third Age, conducted by 
the UTA of Wrocław in cooperation with the Lower Silesia Board 
for Seniors, established by the Marshal of the Lower Silesia 
Voivodship. The Lower Silesia Forum of Universities of the Third 
Age is a form of perfection and self-perfection of the coordina-
tors, animators, volunteers of these units. 

Forum’s mission:
1. The Forum is a form of exchange of experiences among 

the persons undertaking work for the benefit of the elder-
ly, searching for effective methods of work within the said 
scope.

2. The Forum must be concerned with a broad range of prob-
lems connected with organisation of the spare time of the 
elderly, in search of the expected forms of its utilisation as 
well as possibilities of use of their potential.

3. The Forum is a form of active search, based on the assump-
tion that we can learn something from each UTA and it 
obliges everybody to take active part in the co-organisation 
of the selected meeting or active participation.

4. The classes within the framework of the Forum must resign 
from lectures and undertake directed discussions, work-
shop classes, shows, situational methods, etc. Every meet-
ing may be an author’s concept of the given unit.

5. The Forum serves also the purpose of exchange of the in-
struction and methodical materials, issued magazine, au-
thor’s ideas, classes drafts and scenarios by the given UTA.

6. The Forum is a space open for the animators, coordinators, 
organisers and educators of UTAs as well as students pre-
paring for work with the elderly.

7. The Forum invite for cooperation other institutions and 
units which deal with broadly understood activation of the 
elderly.

8. The host and organiser of the Forum is the selected UTA in 
Lower Silesia.

9. Previous meetings within the framework of the Forum par-
ticipated by all UTAs from the region of Lower Silesia and 
Wrocław:

I. February 2008 
Wrocław

– Acknowledgement of the Forum’s 
mission. Establishment of the inte-
rest fields  by means of the “brain 
storm” method

II. May 2008 
Jelenia Góra

– Best practices in UTA

III. April 2009 
Brzeg

– Active student in UTA (with partici-
pation of UTA from Opole    voivodship 
and in cooperation with the Marshal 
Office of Opole Voivodship)

IV. April 2010 
Strzelin

– Potential of late adulthood

V. May 2011  
Miękinia

– In search of education model in late 
adulthood — workshops

VI. April 2012 
Nowa Ruda

– Physical education in UTA education 
and practice. 

A meeting within the framework of the Lower Silesia Forum 
of UTAs in Ząbkowice Śląskie devoted to creation in the life 
of the elderly has been planned for April 2013. The Lower 
Silesia Forum of UTAs is a real form integration of these units, 
contributing to their development.
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Mission, objectives, tasks of UTA

The contemporary educational processes are considered 
against the background of life and throughout entire life. The 
confirmation of this is the currently developed idea of lifelong 
learning. Thus, andragogy (pedagogics of the adults) makes the 
assumption of developmental possibilities of a human through-
out his entire life its foundation. Therefore, late adulthood (old 
age) does not release man from the developmental tasks. It is 
a false belief that learning and development have their final 
state. These are open dimensions. The grounds for the formula-
tion of objectives of education is, among other things, the re-
port prepared for UNESCO under the supervision of J. Delors 
who sets forth the proposal of four pillars of education of the 
21st century:
1. Learning to know, to understand the surrounding world, to 

draw joy from cognition and discovery;
2. Learning to live together, to learn how to cohabitate with 

others, avoid tensions, solve conflicts;
3. Learning to be, contribute, by education, to the develop-

ment of one’s own personality, mind and body, intelligence 
and sensitivity, sense of aesthetics and personal responsibil-
ity. 

The possible various categories of learning must constitute 
a response to the interests and passions of the elderly:
•	 Learning for pleasure;
•	 Learning new competences;
•	 Learning for maintenance of intellectual capabilities;
•	 Learning for human subjective development;
•	 Learning to solve life problems;

Treating life in developmental manner by the elderly may be 
an important, if not the most important, element of ageing 
prophylaxis, preventing negative old age scenarios. It is beauti-
fully, although metaphorically, illustrated by the utterance of 
a well—known therapist and adviser of personal development 
, a promoter of positive life — Ewa Foley: Every one of us is 
a house with four rooms: physical, mental, emotional and spir-
itual one. Most of us lives in one of these rooms for the most 
time, but until we start visiting each room — even if only to vent 
it — we will not be a full person. The specified metaphorical 
rooms depict four areas of education which must be proposed 
by UTA:
1. Mental room — symbolises intellectual development, it is 

taking care of mental agility, knowledge updates (lectures, 
brain gymnastics, conferences, computer workshops, lan-
guage lectures, etc.);

2. Physical room — physical activity, taking care of physical 
agility (movement improvement gymnastics, hiking and 
coach trips, assertiveness workshops, stress coping work-
shops, etc.);

3. Emotional room — ability to name and express feelings, sen-
sitivity to the other person, building of good relations with 
others (interpersonal communication workshops, cabaret, 
etc.);

4. Spiritual room — spiritual development is the search for the 
sense of life, values, increasing one’s self-esteem (andrag-
ogical workshops, personal development workshops, auto-
biographic workshops, gerontological seminars, seminars 
regarding philosophical anthropology, occasional meetings, 
creativity training, participation in concerts, etc.).

The contemporary andragogy and gerontology treat educa-
tional activity of the elderly as an important factor leading 
to successful ageing. Its objective is to include the elderly in 
the education system covering lifelong learning understood 
as a multi-dimensional process, giving sense to life, against 
the background of civilisation, society and culture changes. 
It is also help in understanding of life in the changing reality, 
adjustment to the on-going changes. In consequence, the es-
sential objective of education of the elderly must be assump-
tion or maintenance of responsibility for one’s own life and its 
self-reliant shaping. 

Nowadays, education:
•	 becomes an important task of social policy, preparing the 

seniors to active operation, forming conscious social stances,
•	 is associated with a conscious process of self-development 

of a person,
•	 coves all dimensions of human life, satisfying the actual 

needs and interests,
•	 has its course throughout the entire biography of the per-

son, contributing to the development of self-awareness and 
knowledge on the life environment,

•	 must allow for the use of the “life knowledge” built on the 
basis of one’s own experience and carried by the elderly in 
themselves and the significant status of which is recognised 
by the latest andragogical concepts. Thus, it must allow for 
self-reflexion over one’s life, re-interpretation of experience, 
better understanding of oneself, of others, of the surround-
ing world, exchange of emotions, building of internal har-
mony, building of life wisdom as the final stage of the human 
intellectual development,

•	 must serve achievement of self-reliance and resourceful-
ness: learning how to obtain economical bases, learning 
practical skills necessary for life, learning how to achieve 
full humanity (giving sense to life), learning how to solve life 
problems (developmental crises, trauma events, typical for 
this stage of life).

The presented objectives result from the functions fulfilled by 
education in UTA: 
1. compensation function,
2. function of continuation of the cognitive development,
3. function of gerontological prophylaxis

The first function proposes the understanding of educa-
tional activity as development compensation, thus, a sup-
plementation of the covered education route (e.g. fulfilment 
of dreams of studying from youth, fulfilment of previously 
impossible interests and passions), overcoming development 
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crises, critical moments in life (e.g. death of the spouse, bad 
doctor’s diagnosis), assistance in acceptance and solving of 
problems brought by life (e.g. retirement, widowhood, “empty 
nest” crisis for the second time, weakening physical agility, 
feeling of loneliness (etc.).

The other is educational activity as continuation of the cog-
nitive development, in other words — update and reconstruc-
tion of the previously acquired knowledge and competences, 
continuation of the cognitive passion, taking care of intellec-
tual capabilities, physical agility, coping with old age stress, 
changes in the cognitive structures (archaic, not adequate to 
the contemporary times), gaining new competences (compu-
ter, linguistic, social, cultural). UTA allows for the continua-
tion of everything one was, what one desired, what was diffi-
cult or impossible. The development of a mature person often 
constitutes re-education, leaving behind old habits, stances, 
action formulas that are not conducive to well-being and are 
not adequate to the changing reality. It is worth to refer the 
said development to three dimensions:
1. mental or, in other words, intellectual proficiency;
2. spiritual development, in other words — personal develop-

ment, connected with psychological human dimension;
3. acquisition of new competences necessary in the overcom-

ing of developmental crises, typical for the discussed life 
period.

Another, equal and, certainly, supplementing function is the 
function of gerontological prophylaxis. Prophylaxis must be 
also understood as the efforts aiming at the creation of condi-
tions for the elderly to lead a self-reliant life, at an appropriate 
level, so that they can deal with the problems brought by life. 
UTA proposes mutual assistance which resigns from the stra–
tegy of instrumental and protective help (objective treatment) 
and applies peculiar care activity were the care-taking activi-
ties are combined  with interactions of educational nature, 
making the person co-responsible for himself (subjective treat-
ment). The elderly, within their own group, among the formed 
communities (interest groups, sections), solve self-reliantly 
their problems and the problems of others, benefiting from mu-
tual assistance. Currently, there is no better UTA unit in terms 
of gerontological prophylaxis.  

This model of the University of the Third Age has a chance to 
conduct exercise over the increasing number of the elderly, 
thus in the peers group where everybody is accepted the way 
he or she is, where people feel needed and useful due to the 
relation of mutuality. The elderly must actively participate in 
the organisation of care for themselves and others in the local 
environment.

Structure and organisation of work of UTA

Among the Universities of the Third Age in Lower Silesia, three 
types of UTAs may be distinguished:
1. UTAs constituting an integral part of a public or non-pub-

lic higher school, founded by the authorities of the higher 
school and conducted by a plenipotentiary of the rector. The 
university determined the principles of operation of the UTA, 
support the organisation of the didactic classes. The budget 
is also constituted by the membership subscriptions. 

2. UTAs created on the basis of initiative of the elderly as asso-
ciations or foundations — non-governmental organisations, 
operating under the act of association law, act on foundations 
and act on public interest and on voluntary service. They pos-
sess legal personality. They organise the classes and logistic 
back-up facilities themselves. The authorities are elected 
according to the statues of the association. The members — 
UTA students, pay membership subscriptions or/and make 
payments for the classes. The cooperate with higher schools 
(scientific patronage) and units of local self-governments as 
well as other non-governmental organisations.

3. UTAs created within the structures of organisational units 
of the local self-government (e.g. culture centres, lifelong 
education centres, libraries, social welfare centres). The 
self-government authorities determine the principles of  
operation of the UTA and give their support. The UTA stu-
dents pay fees for the classes.

Regardless of the organisational status, they all use the name 
of a “University”. Poland-wide discussions of the activists con-
nected with the UTA movement resulted in the proposition of 
the process of self-accreditation of such units. The criteria al-
lowing for the use of the name “University” include: 
•	 Operating for at least two years on the basis of statutes 

(regards UTAs possessing legal personality) or regulations 
(other UTA), determining the principles of functioning, in-
cluding the mode of students recruitment. 

•	 Having concluded a contract regarding the patronage with 
a Higher Education School. 

•	 Having a Programme Board with its composition including 
a representative of Higher Education School.

•	 Possessing a plan of didactic classes for the given year, speci- 
fying the subjects and lecturers.

It is difficult to question the substantial justification of the 
proposed programme restrictions regarding UTAs. They refer 
to the idea of Pierre Vellas. Self-accreditation does not exclude 
programme diversity of the units. Their local and intimate na-
ture should be conducive to the creation of a community which 
is the essence of mutual support and self-assistance. However, 
they should always make effort in order to work in the conven-
tion of a university (academic) institution which, inter alia, is 
expressed in the organisation of the didactic classes, ceremo-
nial inauguration of the academic year, ceremonial conclusion 
of the year with diplomas granted to the students. The pro-
gramme content must include: versatile activation, adjustment 
to the psychophysical changes of the students as well as vio-
lently changing life conditions, participation in gerontological 
studies, building of good image of the old age, counteracting 
negative old age clichés, helping in solution of crises brought 
by life, development of creativity of the students, stimulation of 
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the developmental potential, development of social skills and 
cooperation at the generational and intergenerational level. In 
order to preserve the university form, UTAs must observe the 
following principles:
•	 Year I or semester I — must be a “zero” year/semester, con-

stituting the unit, during which the students participate 
mostly in lectures or only some classes in groups, searching 
for their place in the programme;

•	 Proposed student ID cards, index books, attendance lists for 
the students — helping in the organisation of work of the 
unit.

Participation in the programme offer of UTA according to the 
concept of transformative learning of J. Mezirow, leading to 
changes in the awareness sphere, expressing in the following 
forms:
•	 better understanding of the world,
•	 better understanding of oneself and others,
•	 sensitivity to one’s own and other’s needs,
•	 understanding of problems brought by life.

Units with non-governmental organisation status are prevalent 
among the Lower Silesia UTAs. Recognising the organisation-
al diversity, one must assume it necessary to develop (as far 
as possible) the cooperation of UTAs with higher schools and 
academic environment. The patronages of higher schools are 
a confirmation of quality of the conducted educational activity, 
with participation of academic lecturers. They also participate 
in the works of the programme boards of UTAs, they are the 
scientific supervisors. There is also a possibility of use of the 
local base and equipment of the higher school as well as logis-
tic assistance. The students and graduates of higher education 
schools are also included in the activity of UTAs.  The intergen-
eration integration constitutes a challenge for UTAs and higher 
education schools. These actions do not constitute a statutory 
activity of the higher education school, thus further legislative 
actions that would make the offer of informal education of the 
elderly a statutory task of the higher school are considered es-
sential. 

Programme objectives

The UTA programmes differ due to capabilities (finances, staff, 
rooms), needs and expectations of the participants as well as 
the stage of development of the units. Among the already con-
structed programmes, one may distinguish the following forms 
of work:
•	 Lectures: auditorium, open, covering with their scope pos-

sible fields of science;
•	 Modules: old age psychology, old age medicine, physical 

education in late adulthood, tourism and knowledge of the 
country, etc.;

•	 Seminars: gerontological, history of art, physical education, 
anthropology, music, poetry, etc.;

•	 Foreign languages: conducted at various level of advance-
ment;

•	 Gymnastics: for general movement improvement and treat-
ment;

•	 Movement recreation: cycling tourism, hiking tourism, 
swimming lessons, tai chi, yoga, Nordic walking, etc.;

•	 Tourism and knowledge of the country: coach trips in the 
country and abroad;

•	 Workshops: andragogy, dance, painting, philosophy, compu-
ter, occupational therapy, biography, budget management, 
social communication, literature, art, decoupage, “Dis-
course circle”, etc.;

•	 Interest clubs and sections: bridge, photography, mutual 
help, tourism, culture, sailing, embroideries and laces, 
physical education, hand crafts with the use of abundance 
of techniques;

•	 Artistic groups: choir, cabaret, poetry theatre, poetry group, 
dance group, vocal group, vocal-dance group, etc.;

•	 Therapeutic classes: dance therapy, music therapy, etc.;
•	 Social and environmental activities: voluntary service 

groups, support groups, fund raising, charity actions;
•	 Intergeneration meetings: in cooperation with education 

units (Junior and Senior Friendship Club), competitions 
with participation of two generations, intergeneration work-
shops;

•	 Publishing activity: own magazine, chronicle, information 
magazine on the activities of UTA, cooperation with media;

•	 Advising: legal, pharmaceutical, psychological, banking ad-
vising, etc.;

•	 Cultural and entertainment activities: participation in cul-
tural events (in institutions), organisation of celebration 
meetings, etc.;

•	 Scientific activity: organisation and participation in popular 
science conferences on the occasion of UTA jubilees, partici-
pation in scientific research conducted by higher education 
schools, etc.;

•	 Workrooms: painting, art, photography, ceramics, etc.;
•	 Saloons: music, art, literature, hand craft, etc.;
•	 Clubs: discussion, animal lovers, good book, film, interest-

ing person club, Kresy region Enthusiasts, etc.; 

In certain units, one may observe increasing focus being 
placed on the recreation and entertainment type activities 
which affects the intellectually developing forms adversely. 
The former are always a supplementation of the classes of 
educational nature. It happens, that claims are raised by the 
younger students (sometimes they treat UTA as a language 
school, rehabilitation centre or a fitness club), they do not 
see the contribution/effort of the person responsible for the 
classes. They do not feel co-responsible for the programme 
(consumers). The idea of UTA is based on the assumption of 
community relations, thus all participants must feel co-re-
sponsible for the development of the unit. This postulate may 
be expressed with the following words: UTA develops us, we 
develop UTA. Older people must be taught how to participate 
in the activities of UTA.
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Challenges 

Good, continuous cooperation of UTA with the local and re-
gional self-government is an essential element of activity in 
the environment. There the plans and programmes regarding 
the residents are created. The society of seniors, equipped with 
knowledge and civil skills, must be more active in participation 
in their preparation and take part in social consultations.  Adop-
tion of programmes of cooperation with non-governmental or-
ganisations is a statutory obligation of the self-government.

What are the challenges faced by education in the old age (per-
formed with a good result in UTA):
•	 inclusion into the life-long learning system,
•	 reintroduction of older persons to the employment market, 

also in the volunteering form, 
•	 dissemination of knowledge about old age and the elderly in 

the social environment,
•	 change of the image of the old age, fighting with the nega-

tive old age cliché,
•	 initiation of gerontological studies (field of studies, partici-

pation in the studies),
•	 accustoming with new technologies,
•	 professional reactivation (students as the educators in the 

unit),
•	 preparation of social leaders,
•	 perfection of UTA self-governments (school of self-govern-

ing),
•	 preparation for voluntary service (voluntary service school),
•	 inclusion in the local educational, cultural or social projects,
•	 undertaking of inter-generational cooperation (UTA stu-

dents - regular higher education students, learners — chil-
dren, youths).

The local self-governments not always appreciate the UTA, al-
though they are an example of best practices of local develop-
ment. The senior environment, growing every day according 
to the demographic data, is still an unappreciated human re-
source. The idea of civil society assumes the use of human capi-
tal in the given community. The older persons, associated in the 
existing units of Lower Silesia, have a lot to offer to others and 
may draw a lot of happiness from life as well as, which is the 
most important aspect, they want to take actions. It is a human 
capital still not fully appreciated by the self-governments. 

Due to the UTAs operating in Lower Silesia, the educational 
initiatives are popularised. It results in activation of the oldest 
residents, and in the change of old ages image, naturally fight-
ing the negative cliché of the old age. These units facilitate 
contacts with other institutions: health services, social servi–
ces, cultural centres, rehabilitation centres. Their commitment 
for the benefit of the “maintaining environment” by means of 
creation of natural interpersonal bonds among the seniors is 
priceless and it is of great value (due to these units, a lot of peo-
ple are given an opportunity to remain in their natural environ-
ments as long as possible). They become an important link in 

the care and support system of the local environment. It is cru-
cial to disseminate information on the actions of UTAs in public 
opinion, to present their programme and results. Each UTA is 
a spokesman of the senior community, acting for the benefit 
of the said environment as a pass to actual social acceptance 
(counteracting social exclusion). The social capital cumulated 
in UTA must be the subject of care of the self-government. It is 
a peculiar agenda providing a chance for the implementation of 
the pro-senior policy in small local communities and it is a chal-
lenge of the contemporary times.

Conclusion

It is worth to undertake educational initiatives for the senior 
environment, since it is a potential which must be used in the 
contemporary society. Late adulthood is the time for fulfilment 
of one’s own dreams, ideas, dreams and talent development of-
ten not fulfilled in the past. It allows for implementation of all 
the things for which there was never time, for the fulfilment of 
ideas, sometimes developed for a long time and postponed. The 
seniors can and do undertake actions for the benefit of others, 
for the benefit of communities (environmental, local), and for 
the benefit of the city or region. 

It is often said that “the absent have no vote”. If the environ-
ment of the elderly are visible in the society, in local com-
munities, their position and social recognition will change. 
Being active and creative, they will show others that the old 
age may also be conducive to development and beautiful. 
The universities referred to herein turn out to be a certain 
phenomenon of the contemporary times. They recognise 
the actual needs of the elderly. They give a chance of ageing 
with dignity. They revamp the culture of life in a community. 
They show the development potential of the elderly. I have 
no doubts that the non-governmental organisations consti-
tuted by the Universities of the Third Age founded in increas-
ing numbers are a school of self-governance. They fit the 
model of open civil society perfectly. They are the manner of 
effective protection against social exclusion, they allow the 
performance of the idea of lifelong learning, they give the op-
portunity to keep pace with the changes taking place in the 
contemporary world. Currently, there are many challenges 
the education of adults must face. One of them is the help 
offered to an adult person (as well as the older person) in ad-
aptation to the dynamically changing reality.

Only changes in the sphere of awareness of the oldest genera-
tion provide the opportunity for the improvement of the quality 
of their lives. Thus the need of popularisation of the develop-
mental lifestyle. The Universities of the Third Age founded and 
developed in Lower Silesia constitute such an opportunity.

  
 
 

dr Walentyna Wnuk 
Adviser on the Senior Citizen Matters  

to the President of the City of Wrocław 
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Bielawski University  
of the Third Age

Objectives:
•	 Increase to the authority rank of the role of the senior who, 

by means of broad knowledge and skills, provides moral and 
personal examples, both for the younger generation and for 
the surrounding

•	 Promotion of the seniors’ problems in the academic society
•	 Activation of seniors to undertake actions
•	 Improvement of the general physical fitness of seniors
•	 Increasing the knowledge of the surrounding world, also of 

oneself
•	 Strengthening of the intergenerational bond of seniors with 

younger generations
•	 Constructive spending of spare time with concurrent making 

of new friends
•	 Familiarisation with the contemporary achievements of 

science.
The Classes Programme includes, among other things:
•	 English,
•	 Italian,
•	 computers,
•	 brain gymnastics,
•	 workshops: photography, theatre, vocal, hand craft, modern 

information and telecommunication technologie,
•	 educational kinesiology,
•	 water gymnastics,
•	 gymnastics,
•	 dance rhythmics,
•	 Nordic walking,
•	 water aerobics,
•	 aerobic with dance elements,
•	 swimming,
•	 gym,
•	 integration meetings,
•	 tourism and education trips.
Participation conditions: 
UTA conducts educational activity within the scope of lifelong 
learning system, addressed to the elderly who feel the need of 
intellectual development and social activity. There are no age li-
mits.
Fee:
•	 Member contribution, annual – PLN 90, payable in two instal-

ments,
•	 registration fee for persons who have not been students  

– PLN 30

•	 classes – semester fee:
	∗ language lectorates  – PLN 36
	∗ computers – PLN 60
	∗ dance rhythmics – PLN 20
	∗ brain gymnastics – PLN 20
	∗ water gymnastics (swimming pool) – PLN 60
	∗ tai chi – PLN 20
	∗ brain gymnastics – PLN 20 

Number of participants in groups for classes and lectorates 
is limited. The entry in the classes lists depends on the date 
of payment.

Seat, Address:  
ul. Piastowska 19a 
58-260 Bielawa
Contact:
President: Grażyna Smolińska
tel. 605 243 346 
e-mail: smolgraz@op.pl; www.butw.pl
 

Management Board members’ duties: on Mondays 11.30 am 
– 1.00 pm in the BUTA office in Bielawa at ul. Piastowska 
19a (former “Bielbaw” administration building on the ground 
floor)
Date of commencement of activity:  year 2005
Legal status: association
Number of students: 285 persons

Good to know: 
Bielawa University of the Third Age invites 60+ seniors to 
participate in the project “Active Senior is a Citizen of the 
21st Century”. The project is co-financed by the Ministry 
of Labour and Social Policy within the framework of the 
Government Programme for Senior Citizens Social Activi-
ty for years 2012-2013.
On 22nd October 2012 BUTA organised a conference on 
the occasion of the European Year for Active Ageing and 
Intergenerational Solidarity “Senior of the 21st century” 
the programme of which included, among other things, 
the lecture of professor Stefan Bednarek “Third age re-
bellion”.



1919Dolnośląskie Uniwersytety Trzeciego Wieku

Bielawski Uniwersytet 
Trzeciego Wieku

Cele:
•	 Podniesienie roli seniora do rangi autorytetu, który 

dzięki szerokiej wiedzy i umiejętnościom dostarcza 
wzorców moralnych i osobowych zarówno dla młod-
szej generacji, jak i dla otoczenia

•	 Promocja problematyki senioralnej w środowisku aka-
demickim

•	 Zaktywizowanie seniorów do podejmowania działań
•	 Poprawa ogólnej sprawności fizycznej seniorów
•	 Zwiększenie wiedzy o otaczającym świecie, a także 

o sobie samym
•	 Umacnianie więzi międzypokoleniowej łączącej se-

niorów z pokoleniami młodszymi
•	 Konstruktywne wypełnianie czasu wolnego przy jed-

noczesnym zawieraniu nowych znajomości i przyjaźni
•	 Poznawanie współczesnych osiągnięć nauki.
W programie zajęć m.in.:
•	 język angielski,
•	 język włoski,
•	 komputery,
•	 gimnastyka mózgu,
•	 warsztaty: fotograficzne, teatralne, wokal-

ne, rękodzielnicze, nowoczesnych techno-
logii informacyjnych i telekomunikacyjnych,

•	 kinezjologia edukacyjna,
•	 gimnastyka w wodzie,
•	 gimnastyka,
•	 rytmika taneczna,
•	 nordic walking,
•	 aerobik w wodzie,
•	 aerobik z elementami tańca,
•	 pływanie,
•	 siłownia,
•	 spotkania integracyjne,
•	 wyjazdy turystyczno–edukacyjne.
Warunki uczestnictwa: 
UTW prowadzi działalność edukacyjną w ramach systemu 
kształcenia ustawicznego, skierowaną do osób starszych, 
które odczuwają potrzebę rozwoju intelektualnego oraz 
aktywności społecznej. Nie ma granic wiekowych.

Odpłatność:
•	 składka członkowska, roczna – 90 zł, płatna w dwóch 

ratach,
•	 wpisowe dla osób, które nie były słuchaczami – 30 zł
•	 zajęcia – opłata semestralna:

	∗ lektoraty językowe – 36 zł
	∗ komputery – 60 zł
	∗ rytmika taneczna – 20 zł
	∗ gimnastyka mózgu – 20 zł
	∗ gimnastyka w wodzie (basen) – 60 zł
	∗ tai chi – 20 zł
	∗ gimnastyka – 20 zł

Liczba uczestników w grupie na zajęciach i lektoratach 
jest ograniczona. O zapisie na listę zajęć decyduje ter-
min wniesienia opłat.

Siedziba, Adres:  
ul. Piastowska 19a, 58-260 Bielawa
Kontakt:  
Prezes Grażyna Smolińska
tel. 605 243 346
e-mail: smolgraz@op.pl
www.butw.pl

Dyżury członków zarządu: w poniedziałki w godz. 11.30-
13.00 w biurze BUTW w Bielawie przy ul. Piastowskiej 
19a (były budynek administracji „Bielbawu” na parterze).
Data rozpoczęcia działalności: 2005 rok
Status prawny: stowarzyszenie
Liczba słuchaczy: 285 osób

Warto wiedzieć: 
Bielawski Uniwersytet Trzeciego Wieku zaprasza 
seniorów 60+ do udziału w projekcie „Aktywny 
Senior to Obywatel XXI Wieku”. Projekt współfi-
nansowany jest przez Ministerstwo Pracy i Poli-
tyki Społecznej w ramach Rządowego Programu 
na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych 
na lata 2012-2013.

22 października 2012 roku BUTW zorganizował 
konferencję z okazji Europejskiego Roku Aktyw-
ności Osób Starszych i Solidarności Międzypoko-
leniowej „Senior XXI wieku”, w programie której 
znalazł się m.in. wykład profesora Stefana Bed-
narka „Bunt trzeciego wieku”.
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Bierutów University of the Third Age at the Culture and Sport 
Centre in Bierutów

Objectives:
•	 Broadening of knowledge and skills
•	 Management of free time
•	 Maintenance of social bonds
•	 Socially useful actions
•	 Sharing experiences
•	 Fulfilment of dreams from youth, impossible earlier due to fa-

mily and professional duties.
The Classes Programme includes, among other things:
•	 language lectorates:

	∗ German,
	∗ English,

•	 practical classes:
	∗ floristry,
	∗ decoupage,
	∗ dance classes with Latin American music – 

ZUMBA,
	∗ computer classes,
	∗ gymnastics,
	∗ trips to operas, theatres.

Participation conditions: 
The students of UAT may be persons who have atta-
ined the age of 50 years.

Fee:
•	 The operation of BUAT is financed from the OKiS budget in 

Bierutów (remuneration of instructors, lecturers, transport, 
partial costs of occasional meetings, partial costs of classes 
materials). The students of the University incur the costs of 
entry tickets, partial costs of occasional meetings, partial co-
sts of classes materials.

Seat, Address:  
Bieruty Land House
ul. Przyjaciół Żołnierza 14a  
56-420 Bierutów
Contact: 
Marianna Jarząb – coordinator
tel. 71 314 64 71, 600 952 071

e-mail: maria.jarzab@onet.eu
Date of commencement of activity:  
year 2007 
Legal status:  
operation within the Culture and Sport Centre in Bierutów
Number of students: 187 persons

Good to know: 
The University of Bierutów invites guests from academic 
centres, specialists from various fields of science, cultu-
re, art, medicine, unconventional medicine to conduct 
lectures. It also uses the experiences of “its” students.
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Bierutowski Uniwersytet Trzeciego Wieku  
przy Ośrodku Kultury i Sportu w Bierutowie

Cele:
•	 Poszerzanie wiedzy i umiejętności
•	 Zagospodarowanie wolnego czasu
•	 Utrzymanie więzi towarzyskich
•	 Działania społecznie użyteczne
•	 Wymiana doświadczeń
•	 Realizacja młodzieńczych marzeń, których wcześniej 

nie można było pogodzić z obowiązkami rodzinnymi 
i zawodowymi.

W programie zajęć m.in.:
•	 lektoraty językowe:

	∗ język niemiecki,
	∗ język angielski,

•	 zajęcia praktyczne:
	∗ florystyka,
	∗ decoupage,

	∗ zajęcia taneczne przy muzyce latynoamerykań-
skiej  – ZUMBA,

	∗ zajęcia komputerowe,
	∗ gimnastyka,
	∗ wyjazdy do opery, teatrów.

Warunki uczestnictwa: 
Słuchaczami UTW mogą zostać osoby, które ukończyły 
50 lat.
Odpłatność:
Działalność BUTW finansowana jest z budżetu OKiS 
w Bierutowie (wynagrodzenie instruktorów, wykładow-
ców, transport, częściowe koszty spotkań okoliczno-
ściowych, częściowe koszty materiałów na zajęcia). Słu-
chacze Uniwersytetu pokrywają koszty biletów wstępu, 
częściowe koszty spotkań okolicznościowych, częścio-
we koszty materiałów na zajęcia.

Siedziba, Adres:  
Dom Ziemi Bierutowskiej 
ul. Przyjaciół Żołnierza 14a
56-420 Bierutów
Kontakt:  
Marianna Jarząb – koordynator
tel. 71 314 64 71, 600 952 071

e-mail: maria.jarzab@onet.eu
Data rozpoczęcia działalności:  
2007 rok 
Status prawny:  
działalność w ramach Ośrodka Kultury i Sportu w Bie-
rutowie 
Liczba słuchaczy: 187 osób

Warto wiedzieć: 
Bierutowski Uniwersytet zaprasza na wykłady 
gości z dużych ośrodków akademickich, specjali-
stów z różnych dziedzin nauki, kultury, sztuki, me-
dycyny, medycyny niekonwencjonalnej. Korzysta 
również z doświadczeń „swoich” słuchaczy.
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University of the Third Age in Bolesławiec at the Wrocław 
University of Economics

Objectives:
•	 Propagation of the idea of lifelong learning and facilitation of 

access to the achievements of modern science and technique 
for the elderly.

•	 All forms of intellectual and physical activity, adjusted to age, 
degree of fitness and interests.

The Classes Programme includes, among other things:
•	 English,
•	 German,
•	 computer literacy,
•	 workshops:

	∗ painting,
	∗ psychology,
	∗ music – vocal band,

•	 Nordic walking,
•	 rehabilitation gymnastics,
•	 swimming pool – swimming course,
•	 rehabilitation in water with music,
•	 water aerobics,

•	 dance gymnastics,
•	 Chinese gymnastics,
•	 oriental dance,
•	 gym,
•	 yoga,
•	 cultural–meeting club,
•	 hiking section,
•	 lectures regarding various disciplines,
•	 theme events,
•	 tourism–sightseeing trips,
•	 integration meetings.
Participation conditions:
The students of UAT may be persons who have attained 55 years 
of age, irrespective of education level.
Fee:
•	 The fee depends on the number of selected classes.

Seat, Address:  
University Dean’s Office
Municipal School Complex no. 2
ul. Jana Pawła II no. 38c: room no. 6, 59-700 Bolesławiec
Contact: 
President Wiesława Olczyk
tel. 75 734 15 51

e-mail: wiesiaolczyk@interia.pl
Date of commencement of activity: 
year 2007 
Legal status:  
The University is affiliated at the Wrocław University of Eco-
nomics
Number of students: 188 persons

Good to know: 
Co-operation with multiple seniors’ organisations in the 
city as well as culture, education and sport institutions. 
The Management and Students Board of UTA participate 
in the organised international, Poland-wide and Lower 
Silesian conferences. It remains in contact with the Uni-
versities of the Third Age in the Lower Silesian voivod-
ship. In 2011 UTA in Bolesławiec was awarded the Self-
Accreditation Certification for the Jagiellonian Universi-
ty Foundation in Cracow.
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Uniwersytet Trzeciego Wieku w Bolesławcu przy  
Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu

Cele:
•	 Propagowanie idei kształcenia się przez całe życie 

oraz ułatwienie ludziom starszym dostępu do zdoby-
czy nowoczesnej nauki i techniki

•	 Wszelkie formy aktywności intelektualnej i fizycznej, 
dostosowane do wieku, stopnia sprawności i zaintere-
sowań.

W programie zajęć m.in.:
•	 język angielski,
•	 język niemiecki,
•	 obsługa komputera,
•	 warsztaty:

	∗ malarskie,
	∗ psychologiczne,
	∗ muzyczne – zespół wokalny,

•	 nordic walking,
•	 gimnastyka rehabilitacyjna,
•	 basen – nauka pływania,
•	 rehabilitacja w wodzie przy muzyce,

•	 aerobik w wodzie,
•	 gimnastyka taneczna,
•	 gimnastyka chińska,
•	 taniec orientalny,
•	 siłownia,
•	 joga,
•	 klub kulturalno–poznawczy,
•	 sekcja turystyki pieszej,
•	 wykłady z różnych dziedzin,
•	 imprezy tematyczne,
•	 wycieczki turystyczno–krajoznawcze,
•	 spotkania integracyjne.
Warunki uczestnictwa: 
Słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku mogą być 
emeryci w wieku 55+ niezależnie od poziomu wykształ-
cenia.
Odpłatność:
•	 Odpłatność w zależności od liczby wybranych zajęć.

Siedziba, Adres:  
Dziekanat Uniwersytetu
Miejski Zespół Szkół nr 2
ul. Jana Pawła II nr 38c, pokój nr 6, 59-700 Bolesławiec
Kontakt:  
Prezes Wiesława Olczyk
tel. 75 734 15 51

e-mail: wiesiaolczyk@interia.pl
Data rozpoczęcia działalności:  
2007 rok 
Status prawny:  
Uniwersytet jest afiliowany na Uniwersytecie Ekono-
micznym we Wrocławiu 
Liczba słuchaczy: 188 osób

Warto wiedzieć: 
Współpraca z wieloma organizacjami senioralny-
mi w mieście oraz z instytucjami kultury, oświa-
ty i sportu. Kierownictwo i Rada Słuchaczy UTW 
uczestniczy w organizowanych konferencjach 
międzynarodowych, ogólnopolskich i dolnoślą-
skich. Utrzymuje kontakty z Uniwersytetami 
Trzeciego Wieku w województwie dolnośląskim. 
W 2011 roku UTW w Bolesławcu otrzymał Certy-
fikat Samoakredytacji Fundacji dla Uniwersytetu 
Jagiellońskiego w Krakowie.



2424 Wrocław 2012

University of the Third Age Association at the Dzierżoniów 
Culture Centre

Objectives:
•	 Conducting educational, cultural, recreation and sport acti-

vity
•	 Intellectual development
•	 Propagation of knowledge, culture, health and good manners
•	 Promotion and support of active forms of free time spending, 

participation in  various forms of social life
•	 Inclusion of the elderly into the lifelong learning system
•	 Engaging all willing persons in various forms of physical and 

intellectual activity, depending on age, fitness degree and in-
terests 

•	 Counteracting social exclusion of the elderly and disable.
The Classes Programme includes, among other things:
•	 lectures, such as:

	∗ “The mysteries of the human eye”,
	∗ “Happy after fifty – is it possible?”,
	∗ “Cinema in contemporary culture: Between art and pop 

culture”,
•	 practical classes:

	∗ computers,
	∗ English (elementary),

	∗ German,
	∗ water gymnastics,
	∗ brain gymnastics,
	∗ tai chi,
	∗ Nordic walking,
	∗ bowling.

Participation conditions: 
The members of the Association can be Polish citizens of age who 
possess capability to perform acts in law and are not deprived of 
public rights. Every natural person who submits member’s dec-
laration in writing and is admitted by the resolution of the Ma-
nagement Board of the Association as its regular members can 
be regular member of the Association. Every old age person who 
submits the declaration and makes the governing payments can 
become the member of UTA.
Fee:

•	 registration – PLN 25
•	 semester fee – PLN 40

Seat, Address:  
ul. Świdnicka 23
58-200 Dzierżoniów
Contact: 
President Romualda Skiba
tel. 665 650 709, 663 433 341
e-mail: utwdzroma@o2.pl

Duty on Thursdays 11.00 am to 2.00 pm
Date of commencement of activity: 
year 2012 
Legal status:  
association
Number of students:  
110 persons

Good to know: 
“Man lives as long as they learns” – as once stated by 
Czesław Miłosz, and the students of Dzierżoniów UTA 
have accepted this statement as their motto.  “Why is the 
girl hugging a tractor – discussing human stereotypes” 
is the title of one of the lectures in the first semester of 
operation of the University... How can one not come and 
listen...? And after the lecture – bowling!
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Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku  
przy Dzierżoniowskim Ośrodku Kultury

Cele:
•	 Prowadzenie działalności edukacyjnej, kulturalnej, re-

kreacyjnej i sportowej
•	 Rozwój intelektualny
•	 Propagowanie wiedzy, kultury, zdrowia i dobrych oby-

czajów
•	 Promocja i popieranie aktywnych form spędzania wol-

nego czasu, uczestnictwo w różnych formach życia 
społecznego

•	 Włączanie ludzi starszych do systemu kształcenia 
ustawicznego

•	 Angażowanie wszystkich chętnych do różnorodnych 
form aktywności fizycznej i intelektualnej adekwatnie 
do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań

•	 Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu ludzi 
starszych, niepełnosprawnych.

W programie zajęć m.in.:
•	 wykłady m.in.:

	∗ „Tajemnice ludzkiego oka”,
	∗ „Szczęśliwi po pięćdziesiątce – czy to możliwe?”,
	∗ „Kino w kulturze współczesnej: Między sztuką 

a kulturą masową”,

•	 zajęcia praktyczne:
	∗ komputery,
	∗ język angielski (podstawowy),
	∗ język niemiecki,
	∗ gimnastyka w wodzie,
	∗ gimnastyka mózgu,
	∗ tai chi,
	∗ nordic walking,
	∗ kręgle.

Warunki uczestnictwa: 
Członkami Stowarzyszenia mogą być pełnoletni obywa-
tele polscy, mający zdolność do czynności prawnych, 
niepozbawieni praw publicznych. Członkiem zwyczaj-
nym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, 
która złoży deklarację członkowską na piśmie i zostanie 
przyjęta Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia w poczet 
jego członków zwyczajnych. Członkiem UTW może zo-
stać każda osoba w wieku dojrzałym, która złoży dekla-
rację i uiści obowiązujące opłaty.
Odpłatność:
•	 wpisowe – 25 zł
•	 opłata semestralna – 40 zł

Siedziba, Adres:  
ul. Świdnicka 23
58-200 Dzierżoniów
Kontakt:  
Prezes Romualda Skiba
tel. 665 650 709, 663 433 341
e-mail: utwdzroma@o2.pl

Dyżur w czwartki w godz.11.00 – 14.00
Data rozpoczęcia działalności:  
2012 rok 
Status prawny:  
stowarzyszenie 
Liczba słuchaczy:  
110 osób

Warto wiedzieć: 
„Człowiek tak długo żyje, jak długo się uczy” – 
stwierdził onegdaj Czesław Miłosz, a słuchacze 
dzierżoniowskiego UTW przyjęli to zdanie jako 
motto swoich działań. „Dlaczego dziewczyna 
tuli traktor czyli o ludzkich stereotypach” to ty-
tuł jednego z wykładów w pierwszym semestrze 
działalności Uniwersytetu ... Jak tu nie przyjść 
i nie posłuchać..? A po wykładzie – na kręgle!
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Głogów University of the Third  
Age Association

Objectives:
•	 Inclusion of the elderly into the lifelong learning system
•	 Intellectual, physical and mental activation
•	 Promotion of healthy lifestyle
•	 Implementation of gerontological prophylaxis.
By its operation, GUTA creates the conditions for:
•	 intellectual development (learning and creative self-fulfil-

ment)
•	 execution of processes of integration of the elderly, thus secu-

ring their mental contact with OTHER PEOPLE 
•	 coordination of health and rehabilitation activities
•	 contact with students of other UTA, seniors from border re-

gions, by means of meetings, talks, concerts, artwork exhibi-
tions, etc.

The Classes Programme includes, among other things:
Lectures:
•	 once a week, at 4.00 pm, in the seat of GUTA. They regard 

various scientific disciplines, such as psychology, literature 
theory, art history and culture history, medicine, philosophy, 
sociology, religious studies or knowledge of the region, 

•	 language lectorates,
•	 language study of the German and English languages for be-

ginner and advanced groups,
•	 motor improvement gymnastics,
•	 yoga,
•	 Nordic walking,
•	 swimming pool classes,
•	 “Gaudium” choir.
Participation conditions: 
A member – student of UTA can be any mature age person who 
submits the declaration and make the required payments.
Fee:
•	 monthly membership contribution – PLN 10
•	 payment for additional classes (gymnastics, lectorate) – PLN 10

Seat, Address:  
Sikorskiego 1
67-200 Głogów
Contact: 
President Danuta Gross
tel. 76 833 20 61, 503 134 839
e-mail: gutw@o2.pl; danutagross@wp.pl

http://gutw.free.ngo.pl
Date of commencement of activity: 
year 2002 
Legal status:  
association
Number of students:  
320 persons

Good to know: 
GUTA has its own priest – reverend Eugeniusz Leśniak, 
the parish priest of St. Clement parish in Głogów. The 
meetings with him are held once a month. 
The calendar of GUTA includes treatment-leisure trips 
to Świnoujście as the fixed part of its programme. They 
have been taking place consistently for five years: in 
March, May, September and October. The students of 
GUTA participate in this form of rehabilitation and le-
isure together with the students of Zielona Góra Uni-
versity of the Third Age. They go to Duszniki-Zdrój for 
Christmas. This proposal is addressed mainly to lonely 
and lonesome persons
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Stowarzyszenie Głogowski Uniwersytet  
Trzeciego Wieku

Cele:
•	 Włączenie ludzi starszych do systemu kształcenia 

ustawicznego
•	 Aktywizacja intelektualna, fizyczna i psychiczna
•	 Promocja zdrowego stylu życia
•	 Wdrażanie profilaktyki gerontologicznej.
Swoją działalnością GUTW stwarza warunki do:
•	 rozwoju intelektualnego (poznawania i twórczej sa-

morealizacji)
•	 realizacji procesów integracyjnych ludzi starszych, 

a tym samym zapewnia im psychiczny kontakt z DRU-
GIM CZŁOWIEKIEM

•	 koordynacji działań zdrowotno–rehabilitacyjnych
•	 kontaktu ze słuchaczami innych UTW, seniorami z re-

jonów przygranicznych poprzez wspólne spotkania, 
rozmowy, koncerty, wystawy prac plastycznych itp.

W programie zajęć m.in.:
Wykłady:
•	 raz w tygodniu o godzinie 16:00 w siedzibie GUTW. 

Dotyczą bardzo różnych dziedzin nauki m.in. psycho-

logii, teorii literatury, historii sztuki i historii kultury, 
medycyny, filozofii, socjologii, religioznawstwa czy 
wiedzy o regionie, 

•	 lektoraty językowe,
•	 studium językowe nauki języka niemieckiego i an-

gielskiego dla grup początkujących oraz zaawanso-
wanych,

•	 gimnastyka usprawniająco–ruchowa,
•	 joga,
•	 nordic walking,
•	 zajęcia w basenie,
•	 chór „Gaudium”.
Warunki uczestnictwa: 
Członkiem – słuchaczem UTW może zostać każda osoba 
w wieku dojrzałym, która złoży deklarację i uiści obo-
wiązujące opłaty.
Odpłatność:
•	 miesięczna składka członkowska – 10 zł
•	 opłata za dodatkowe zajęcia (gimnastyka, lektorat) – 

10 zł

Siedziba, Adres:  
Sikorskiego 1
67-200 Głogów
Kontakt:  
Prezes Danuta Gross
tel. 76 833 20 61, 503 134 839
e-mail: gutw@o2.pl; danutagross@wp.pl

http://gutw.free.ngo.pl
Data rozpoczęcia działalności:  
2002 rok 
Status prawny:  
stowarzyszenie 
Liczba słuchaczy:  
320 osób

Warto wiedzieć: 
GUTW ma swojego duszpasterza – o. Eugeniusza 
Leśniaka, proboszcza Parafii pw. św. Klemensa 
w Głogowie. Spotkania z nim odbywają się raz 
w miesiącu. 
Na trwałe już weszły do kalendarza GUTW wy-
jazdy leczniczo–wypoczynkowe do Świnouj-
ścia. Organizowane są konsekwentnie od pię-
ciu lat: w marcu, maju, wrześniu i październiku. 
W tej formie rehabilitacji i wypoczynku słuchacze 
GUTW uczestniczą wspólnie ze słuchaczami Zie-
lonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 
Na święta wyjeżdżają do Duszników–Zdroju. Ta 
propozycja adresowana jest przede wszystkim do 
osób samotnych i osamotnionych.
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Góra University of the Third Age
at the Culture Centre in Góra

Objectives:
•	 Conducting forms of educational, health, cultural, creative 

and tourism-sightseeing activity for the elderly
•	 Inclusion of the elderly into the lifelong learning system by 

means of stimulation of personal development as well as in-
tellectual and physical fitness development

•	 Social activation and improvement of life quality of the elderly
•	 Promotion of gerontological prophylaxis
•	 Creation of conditions for good ageing.
The Classes Programme includes, among other things:
•	 rehabilitation workshops and exercises,
•	 Nordic walking,
•	 relaxation music therapy,

•	 computer classes,
•	 English,
•	 German,
•	 Esperanto.
Participation conditions: 
The students of GUTA may be persons who have attained 55 years 
of age and more and are retired or receive disability pension.
Fee:
•	 The main part of income is constituted by the contributions 

and additional payments of the students, but also by the im-
plemented projects and commune’s donations.

Seat, Address:  
Culture Centre in Góra
ul. Armii Polskiej 13 
56-200 Góra
Contact: 
President Regina Kumala
e-mail: regina.kumala@wp.pl

vice-president Ewa Osuch
tel. 65 543 27 77, 511 724 705
e-mail: ewaosuch1@wp.pl
http://www.utwgora.republika.pl
Date of commencement of activity: year 2007
Legal status: contract  – agreement between the Culture 
Centre and the GUTA’s Management Board
Number of students: 75 persons

Good to know: 
Góra University of the Third Age has its mascot. It is a yarn 
doll made with crochet needle, presenting a grandma in 
glasses. It has an academic hat on its head and holds 
a book with the inscription reading GUTA. The main acti-
vities at GUTA are systematic lectures on psychology, so-
ciology, philosophy, law and history, with lecturers from 
universities. From the beginnings of the operation, there 
has also the cycle of meetings “My hobby – people with 
passion” been held as well as classes regarding the hi-
story of Góra and the Góra county in the form of lectures 
but also in direct contact with the monuments – called 
“a walk around Góra”. The lectures on the topic of health, 
safety, exercises of self-defence, ecology, museum lec-
tures connected with trips, meetings with theatre, opera 
and concerts are also popular. In Góra the seniors learns 
Esperanto – a rarity. This allows them to participate in 
the International Congresses of Esperanto and meetings 
with the German Esperanto group.
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Górowski Uniwersytet Trzeciego Wieku
przy Domu Kultury w Górze

Cele:
•	 Prowadzenie form działalności edukacyjnej, zdrowot-

nej, kulturalnej, twórczej i krajoznawczo-turystycznej 
dla osób starszych

•	 Włączenie osób starszych do systemu kształcenia 
ustawicznego poprzez stymulowanie rozwoju osobo-
wego oraz sprawności intelektualnej i fizycznej

•	 Aktywizacja społeczna i poprawa jakości życia osób 
starszych

•	 Upowszechnianie profilaktyki gerontologicznej
•	 Stworzenie warunków do dobrego starzenia się.
W programie zajęć m.in.:
•	 warsztaty i ćwiczenia z rehabilitacji,

•	 nordic walking,
•	 muzykoterapia relaksacyjna,
•	 zajęcia komputerowe,
•	 język angielski,
•	 język niemiecki,
•	 język esperanto.
Warunki uczestnictwa: 
Słuchaczami UTW mogą być osoby, które ukończyły 55 
i więcej lat i są na rencie lub emeryturze.
Odpłatność:
•	 Główna część dochodów pochodzi ze składek i dopłat 

słuchaczy, ale też z realizowanych projektów i dotacji 
gminy.

Siedziba, Adres:  
Dom Kultury w Górze
ul. Armii Polskiej 13 
56-200 Góra
Kontakt:  
Prezes Regina Kumala
e-mail: regina.kumala@wp.pl

wiceprezes Ewa Osuch
tel. 65 543 27 77, 511 724 705
e-mail: ewaosuch1@wp.pl
http://www.utwgora.republika.pl
Data rozpoczęcia działalności: 2007 rok
Status prawny: umowa – porozumienie pomiędzy Do-
mem Kultury a Zarządem GUTW 
Liczba słuchaczy: 75 osób

Warto wiedzieć: 
Górowski Uniwersytet Trzeciego Wieku posia-
da swoją maskotkę. Jest to laleczka z włóczki, 
wykonana szydełkiem przedstawiająca babcię 
w okularach. Na głowie ma czapeczkę akademic-
ką, a w ręku książkę z napisem GUTW. Główny-
mi bowiem zajęciami GUTW są systematyczne 
wykłady z psychologii, socjologii, filozofii, prawa 
i historii z wykładowcami wyższych uczelni. Od 
początku działalności prowadzony jest również 
cykl spotkań „Moje hobby – ludzie z pasją”, zaję-
cia na temat historii Góry i powiatu górowskiego 
w formie wykładów, ale też w bezpośrednim kon-
takcie z zabytkami – nazywanym „spacerkiem po 
Górze”. Dużym powodzeniem cieszą się wykłady 
z zakresu zdrowia, bezpieczeństwa, ćwiczenia 
z samoobrony, ekologii, wykłady muzealne, połą-
czone z wyjazdami, spotkania z teatrem, operą, 
jak również koncerty. W Górze seniorzy uczą się 
też języka esperanto, to rzadkość. Dzięki temu 
biorą udział w Międzynarodowych Kongresach 
Esperantystów oraz w spotkaniach z grupą nie-
mieckich esperantystów.
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University of the Third Age  
in the Commune of Grębocice

Objectives:
•	 Intellectual activation of the students
•	 Cultural activation of the students
•	 Physical activation of the students
•	 Integration of commune residents.
The Classes Programme includes, among other things:
•	 regional seminars:

	∗ “History of the Land of Głogów and Grębocice”,
	∗ “Dziadoszanian tribe – old days of the Grębocice Commune”,
	∗ “History of art – sacral art of the Głogów Land”,

•	 extramural seminars of history of sacral art:
	∗ “Pearls of baroque sacral art: Abbeys in Krzeszów and 

Braumov as well as Grodowec in the Commune of Grębo-
cice”,

•	 lectorate of English for beginners,
•	 information technology,
•	 psychology workshops:

	∗ specialised memory examination,
•	 workshop classes regarding:

	∗ menopause and andropause,
	∗ insomnia at old age,

	∗ depression of the elderly,
	∗ Alzheimer’s disease,
	∗ “life autumn” partner relationship,
	∗ coping with loneliness (what to do to feel needed?),
	∗ meetings with Art,
	∗ painting, sculpting and graphics workshops,

•	 physical activation:
	∗ rehabilitation gymnastics,
	∗ general movement gymnastics,
	∗ “Back school”,
	∗ swimming pool classes (GOS in Głogów).

Participation conditions: 
The students of UTA can be persons who have attained the age 
of 45+, registered for permanent residence in the commune, on 
the basis of the signed declaration of participation in the project.
Fee:
•	 The students do not incur any payments connected with parti-

cipation in the activities of UTA

Seat, Address:  
ul. Głogowska 3 
59-150 Grębocice
Contact: 
Roman Jabłoński – Head of the Commune of Grębocice
Artur Chodor – Project coordinator
tel. 76 832 53 04, 663 522 443
Date of commencement of activity: year 2010

Legal status: Project “University of the Third Age in the Com-
mune of Grębocice” co-financed by the European Union from 
the funds of the European Social Fund within the framework 
of the Operational Programme Human Capital, Priority IX De-
velopment of skills and competences in regions, Action 9.5. 
Independent local educational initiatives on rural areas.
Number of students: 70 persons

Good to know: 
At the time of establishment (2010), the University of 
the Third Age in the Commune of Grębocice was the first 
such undertaking in Poland in rural areas.
During the first edition of classes at the University of 
the Third Age in the Commune of Grębocice, there were 
many attractions awaiting the students. One of the most 
interesting attractions was the trip organised by the au-
thorities of the University to two abbeys: Benedictine 
Abbey in Braumov in the Czech Republic and Cistercian 
Abbey in Krzeszów.
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Uniwersytet Trzeciego Wieku  
w Gminie Grębocice

Cele:
•	 Aktywizacja intelektualna słuchaczy
•	 Aktywizacja kulturalna słuchaczy
•	 Aktywizacja fizyczna słuchaczy
•	 Integracja mieszkańców gminy.
W programie zajęć m.in.:
•	 seminaria regionalne:

	∗ „Historia Ziemi Głogowskiej i Grębocickiej”,
	∗ „Dziadoszanie – pradzieje Gminy Grębocice”,
	∗ „Historia sztuki – Sztuka sakralna Ziemi Głogow-

skiej”,
•	 seminaria wyjazdowe z historii 

sztuki sakralnej:
	∗ „Perły barokowej sztuki sa-

kralnej: Opactwa w Krzeszo-
wie i Braumovie oraz znaj-
dujący się na terenie Gminy 
Grębocice Grodowiec”,

•	 lektorat z języka angielskiego 
dla początkujących,

•	 informatyka,
•	 warsztaty psychologiczne:

	∗ specjalistyczne badania pa-
mięci,

•	 zajęcia warsztatowe na temat:
	∗ menopauzy i andropauzy,
	∗ bezsenności wieku starszego,
	∗ depresji osób starszych,
	∗ choroby Alzheimera,
	∗ związku partnerskiego  

na „jesieni życia”,
	∗ radzenia sobie z samotnoś-

cią (co zrobić, by nadal czuć się potrzebnym?),
	∗ spotkania ze Sztuką,
	∗ warsztaty z malarstwa, rzeźby i grafiki,

•	 aktywizacja fizyczna:
	∗ gimnastyka rehabilitacyjna,
	∗ gimnastyka ogólnoruchowa,
	∗ „szkoła pleców”,
	∗ zajęcia na basenie (GOS w Głogowie).

Warunki uczestnictwa: 
Słuchaczami UTW mogą zostać osoby w wieku 45+ za-
meldowane na terenie gminy, na podstawie podpisanej 
deklaracji uczestnictwa w projekcie.
Odpłatność:
•	 Słuchacze nie ponoszą opłat związanych z uczest-

nictwem w działaniach UTW.

Siedziba, Adres:  
ul. Głogowska 3  
59-150 Grębocice
Kontakt:  
Roman Jabłoński – Wójt Gminy Grębocice
Artur Chodor – koordynator Projektu
tel. 76 832 53 04, 663 522 443
Data rozpoczęcia działalności: 2010 rok

Status prawny: Projekt „Uniwersytet Trzeciego Wie-
ku w Gminie Grębocice” współfinansowany przez 
Unię Europejską ze środków Europejskiego Fundu-
szu Społecznego w ramach Programu Operacyjne-
go Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształce-
nia i kompetencji w regionach Działanie 9.5. Oddol-
ne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. 
Liczba słuchaczy: 70 osób

Warto wiedzieć: 
W chwili powstania (2010 rok) Uniwersytet Trze-
ciego Wieku w Gminie Grębocice był pierwszym 
tego typu przedsięwzięciem w Polsce na tere-
nach wiejskich.
Podczas pierwszej edycji zajęć w Uniwersytecie 
Trzeciego Wieku w Gminie Grębocice na studen-
tów czekało mnóstwo atrakcji. Jedną z najcie-
kawszych była wycieczka zorganizowana przez 
władze Uniwersytetu do dwóch opactw: Bene-
dyktyńskiego w Czeskim Braumovie i Cysterskie-
go w Krzeszowie.
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Academy of the Golden Age at the Municipal and Communal 
Culture Centre in Jelcz-Laskowice

Objectives:
•	 The Academy of the Golden Age is a form of education, deve-

lopment and perfection of the adults who have concluded or 
limited their professional work and feel the need of intellectu-
al, cultural and physical activity

•	 The Academy of the Golden Age (AGA) operates in the terri-
tory of the City and Commune of Jelcz-Laskowice, at the Mu-
nicipal and Communal Culture Centre, as one of its sections.

The Classes Programme includes, among other things:
•	 health gymnastics,
•	 Nordic walking,
•	 language lectorates”  English, German,
•	 memory training,
•	 computer workshops,
•	 art workshops:

	∗ ceramics,
	∗ drawing,
	∗ painting,
	∗ theatre,
	∗ art,
	∗ photography,
	∗ literature, 
	∗ dance,
	∗ documentary film, 

•	 psychology workshops,
•	 theme lectures,
•	 tourism and education trips.

Participation conditions: 
A student of the Academy of the Golden Age can be any person 
residing in the territory of the City and Commune of Jelcz-Lasko-
wice who have concluded or limited his/her professional activity, 
who is a pensioner or disability pensioner, regardless of educa-
tion level. The condition for participation in the AGA classes is 
submitting of a written declaration.
Fee:
•	 monthly contribution – PLN 25

Seat, Address:  
Municipal and Communal Culture Centre
ul. Oławska 23J
55-220 Jelcz-Laskowice
Contact: 
Łukasz Dudkowski – head of the Municipal and Communal 
Culture Centre in Jelcz-Laskowice 
tel. 509 707 230

Dorota Miś – main instructor of the Municipal and Communal 
Culture Centre in Jelcz-Laskowice  
tel. 509 736 988
e-mail: biuro@mgck-jl.pl
Date of commencement of activity: year 2009
Legal status: section of the Municipal and Communal Cultu-
re Centre in Jelcz-Laskowice
Number of students: 80 persons

Good to know: 
The students of the Academy of the Golden Age can be-
nefit, within the scope of discount tickets, from various 
events organised by the MCCC, including: cultural and 
entertainment events (trips to theatre, opera, artistic 
performances, concerts, etc.) as well as sightseeing 
trips. The dates of events and ticket prices (trips) are pro-
vided by separate announcements.
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Akademia Złotego Wieku przy Miejsko-Gminnym 
Centrum Kultury w Jelczu-Laskowicach

Cele:
•	 Akademia Złotego Wieku jest formą kształcenia, 

rozwoju i doskonalenia osób dorosłych, które zakoń-
czyły lub ograniczyły pracę zawodową, a odczuwają 
potrzebę aktywności, zarówno intelektualnej, kultu-
ralnej, jak i fizyczno–ruchowej

•	 Akademia Złotego Wieku (AZW) działa na terenie 
Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice, przy Miejsko–Gmin-
nym Centrum Kultury jako jedna z sekcji.

W programie zajęć m.in.:
•	 gimnastyka zdrowotna,
•	 nordic walking,
•	 lektoraty językowe: angielskiego i niemieckiego,
•	 trening pamięci,
•	 warsztaty komputerowe,
•	 warsztaty artystyczne:

	∗ ceramika,
	∗ rysunek,
	∗ malarstwo,

	∗ teatralne,
	∗ plastyczne,
	∗ fotograficzne,
	∗ literackie,
	∗ taneczne,
	∗ film dokumentalny, 

•	 warsztaty psychologiczne,
•	 wykłady tematyczne,
•	 wyjazdy turystyczno–edukacyjne,
Warunki uczestnictwa: 
Słuchaczem Akademii Złotego Wieku może zostać osoba 
zamieszkała na terenie Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice, 
która zakończyła lub ograniczyła aktywność zawodo-
wą, będąca emerytem lub będąca rencistą, bez względu 
na wykształcenie. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach 
AZW jest złożenie pisemnej deklaracji.
Odpłatność:
•	 miesięczna składka – 25 zł

Siedziba, Adres:  
Miejsko-Gminne Centrum Kultury
ul. Oławska 23J 
55-220 Jelcz-Laskowice 
Kontakt:  
Łukasz Dudkowski – dyrektor Miejsko-Gminnego Cen-
trum Kultury w Jelczu-Laskowicach  
tel. 509 707 230

Dorota Miś – główny instruktor Miejsko-Gminnego Cen-
trum Kultury w Jelczu-Laskowicach  
tel. 509 736 988
e-mail: biuro@mgck-jl.pl
Data rozpoczęcia działalności: 2009 rok
Status prawny: sekcja Miejsko-Gminnego Centrum 
Kultury w Jelczu-Laskowicach 
Liczba słuchaczy: 80 osób

Warto wiedzieć: 
Słuchacze Akademii Złotego Wieku mogą korzy-
stać w ramach ulgowych biletów z innych imprez 
organizowanych przez MGCK, w tym: imprez 
kulturalnych i rozrywkowych (wyjazdy do te-
atru, opery, występy artystyczne, koncerty itp.) 
oraz wycieczek krajoznawczych. Terminy imprez 
i ceny biletów (wyjazdów) podawane są odrębny-
mi komunikatami.
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Karkonosze University of the Third Age
of Karkonosze National Higher School

Objectives:
•	 Broadening of knowledge from various science disciplines, in 

particular medicine, natural sciences, sociology, law, econo-
mics, history, literature and art

•	 Promotion of gerontological knowledge
•	 Promotion of physical culture under the supervision of profes-

sional instructors
•	 Inspiration of foundation of various interest clubs, organised 

and conducted by the participants themselves, and, in case of 
creative clubs within the discipline of literature 
and art, by a specialist in the given discipline

•	 Integration of KUTA students.
The Classes Programme includes, among 
other things:
•	 open plenary lectures,
•	 history of art seminar,
•	 philosophy seminar,
•	 psychology seminar,
•	 social communication seminar,
•	 self-realisation workshops,
•	 meetings with art,
•	 music saloon,
•	 English – 6 groups,
•	 German – 4 groups,
•	 literature workshops,
•	 art room,
•	 classical graphics laboratory,
•	 photography section,
•	 hand craft section,
•	 computer courses of 1st and 2nd degree,
•	 movement improvement gymnastics with music – 2 groups,
•	 tai chi – 4 groups,
•	 yoga – 3 groups,
•	 swimming course – 4 groups,
•	 swimming – 2 groups,
•	 university walks,
•	 “Bella Mafia” cabaret group,
•	 “Cantamus” choir.
Participation conditions: 
1. every citizen of the Republic of Poland at retirement age or 

entitled to pension or disability pension
2. citizens of other nationalities who have attained the age of 

50 and accept the Polish language as their lecture language

3. the citizens of Poland who have attained the age of 50 and are 
not entitled to Polish pension.

Fee:
•	 registration – PLN 20
•	 monthly fee – PLN 40
The persons specified in point 2 and 3 of participation condi-
tions pay a different monthly fee, according to the ordinance 
of the KNHS Chancellor.

Seat, Address:  
ul. Lwówecka 18 
58-500 Jelenia Góra
Contact: 
Janina Peikert – Rector’s Plenipotentiary for KUTA,  
KUTA Primator
tel. 75 645 33 44
e-mail: janina.peikert@kpswjg.pl

www.kpswjg.pl (in the menu select the password SENIORZY)
Date of commencement of activity: year 2000
Legal status: Karkonosze University of the Third Age is a ge-
neral university organisational unit of Karkonosze National 
Higher School with its registered seat at ul. Lwówecka 18, 
subject directly to the Rector.
Number of students: 320 persons

Good to know: 
Stage bands: “Bella mafia” cabaret and “Cantamus” cho-
ir perform several times a year for the students of KUTA 
as well as for the community of Jelenia Góra and neigh-
bouring towns. They are also invited to perform in other 
cities. A painting plain-air event is organised every year 
as well as 2–3 exhibitions of painting and photography 
artworks in the galleries of Jelenia Góra. Integration me-
etings are an occasion to have great time (St. Andrew’s 
Day, dress party, theme picnic – also dress party) and to 
spend one’s free time nicely (Christmas wafer, Grandmo-
ther’s Day, Women’s Day). Coach trips around the country 
and abroad, trips to Wrocław Opera are a wonderful form 
of educational entertainment.
The students of KUTA are present at almost all concerts in 
the Philharmonic of Lower Silesia in Jelenia Góra as well 
as many theatre performances (own ticket distribution).
All events taking place at the University are recorded in the 
“Chronicles”. It already consists of 12 thick volumes full of 
colourful photographs.
As indicated by the analyses, every statistical member of 
KUTA, apart from participation in the lectures, takes part 
in four forms of intellectual, artistic or physical activity 
selected by them, which is a peculiar phenomenon in the 
aspect of the entire country in terms of animation of stu-
dents.
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Karkonoski Uniwersytet Trzeciego Wieku
Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej

Cele:
•	 Poszerzanie wiadomości z różnych dziedzin nauki, 

a w szczególności medycyny, nauk przyrodniczych, so-
cjologii, prawa, ekonomii, historii, literatury i sztuki

•	 Upowszechnienie wiedzy gerontologicznej
•	 Krzewienie kultury fizycznej pod kierunkiem profesjo-

nalnych instruktorów
•	 Inspirowanie powstawania różnych kół zainteresowań, 

organizowanych i prowadzonych przez samych uczest-
ników, a w przypadku kół twórczych z dziedziny litera-
tury i sztuki przez specjalistę w danej dziedzinie

•	 Integracja słuchaczy KUTW.
W programie zajęć m.in.:
•	 otwarte wykłady plenarne,
•	 seminarium z historii sztuki,
•	 seminarium z filozofii,
•	 seminarium z psychologii,
•	 seminarium z komunikacji społecznej,
•	 warsztaty samorealizacji,
•	 spotkania ze sztuką,
•	 salon muzyczny,
•	 język angielski – 6 grup,
•	 język niemiecki – 4 grupy,
•	 warsztaty literackie,
•	 pracownia malarska,
•	 pracownia grafiki klasycznej,
•	 sekcja fotograficzna,
•	 sekcja rękodzieła,
•	 kursy komputerowe I i II stopnia,
•	 gimnastyka usprawniająca przy muzyce – 2 grupy,
•	 tai chi – 4 grupy,
•	 joga – 3 grupy,
•	 nauka pływania – 4 grupy,
•	 pływanie – 2 grupy
•	 spacery uniwersyteckie,
•	 kabaret „Bella Mafia”,
•	 chór „Cantamus”.
Warunki uczestnictwa: 
Członkiem KUTW może być: 
1. każdy obywatel RP w wieku emerytalnym albo posiada-

jący uprawnienia emerytalne lub rentowe
2. obywatele innych narodowości, którzy ukończyli 50 rok 

życia i akceptują język polski jako wykładowy

3. obywatele Polski, którzy ukończyli 50 rok życia i nie po-
siadają polskich uprawnień emerytalnych.

Odpłatność:
•	 wpisowe – 20 zł
•	 opłata miesięczna – 40 zł 
Osoby wymienione w punkcie 2 i 3 warunków uczestnic-
twa wnoszą inną odpłatność miesięczną, zgodnie z zarzą-
dzeniem Kanclerza KPSW.

Siedziba, Adres:  
ul. Lwówecka 18 
58-500 Jelenia Góra
Kontakt:  
Janina Peikert – Pełnomocnik Rektora KPSW ds. KUTW, 
Primator KUTW
tel. 75 645 33 44
e-mail: janina.peikert@kpswjg.pl

www.kpswjg.pl (wybrać w menu hasło SENIORZY)
Data rozpoczęcia działalności: 2000 rok
Status prawny: Karkonoski Uniwersytet Trzeciego Wie-
ku jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną Kar-
konoskiej Państwowej Szkoły Wyższej z siedzibą przy 
ul. Lwóweckiej 18, podległą bezpośrednio Rektorowi.
Liczba słuchaczy: 320 osób

Warto wiedzieć: 
Zespoły sceniczne: kabaret „Bella mafia” i chór „Cantamus” wystę-

pują kilka razy w ciągu roku, zarówno dla słuchaczy KUTW, jak i dla 

społeczności Jeleniej Góry, a także okolicznych miejscowości. Są 

również zapraszane na występy do innych miast. Co roku organizo-

wany jest plener malarski oraz 2–3 wystawy prac malarskich i foto-

graficznych w jeleniogórskich galeriach. Spotkania integracyjne to 

okazja do znakomitej zabawy (Andrzejki, bal przebierańców, piknik 

tematyczny – w przebraniach) i miłego spędzenia czasu (spotkanie 

opłatkowe, Dzień Babci, Dzień Kobiet). Wycieczki autokarowe kra-

jowe i zagraniczne, wyjazdy do Opery Wrocławskiej to znakomita 

rozrywka edukacyjna.

Słuchacze KUTW są obecni na niemal wszystkich koncertach w Fil-

harmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze oraz na wielu spektaklach 

teatralnych (własna dystrybucja biletów).

Wszystkie wydarzenia w Uniwersytecie dokumentowane są w „Kro-

nice”. Liczy ona już 12 grubych tomów pełnych kolorowych foto-

grafii.

Jak wskazują analizy, każdy statystyczny członek KUTW, oprócz 

uczestnictwa w wykładach, bierze udział w czterech wybranych 

przez siebie formach aktywności intelektualnej, artystycznej lub 

fizycznej, co pod względem animacji słuchaczy jest ewenementem 

w skali kraju.
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“Edukacja” University of the Third Age in Kłodzko 
at “Edukacja” Higher School of Management in Wrocław – Faculty  
of Tourism in Kłodzko

Objectives:
•	 Activation of the elderly by means of participation in various 

forms of social life
•	 Intellectual activation of the students (auditorium lectures, 

open lectures, seminars, meetings with important persons of 
cultural and social life of Kłodzko and areas)

•	 Promotion of knowledge of Kłodzko Land by means of presen-
tation and promotion of its social, cultural and tourism achie-
vements

•	 Promotion of all forms of intellectual, mental and physical ac-
tivity, adjusted to age, degree of fitness and interests of the 
students

•	 Update of knowledge from various disciplines.
The Classes Programme includes, among other things:
•	 lectures:

	∗ “Division of estates, succession law, inheritance law”,
	∗ “Aspects of love. Love as quality in the aspect of religion, 

philosophy, literature and art”,

	∗ “To be or to have? Is possession of material goods a suffi-
cient happiness condition?”,

	∗ “Home budget– proper financial management”,
•	 other classes:

	∗ English – for advanced learners,
	∗ English – basic course,
	∗ German – basic course,
	∗ selected issues of family law,
	∗ information technology – advanced group, 
	∗ information technology – basic group.

Participation conditions: 
Any person can become a UTA student – there are no age limi-
tations.
Fee:
•	 semester fee – PLN 100

Seat, Address:  
ul. Wyspiańskiego 2f 
57-300 Kłodzko
Contact: 
President Aurelia Soliło
tel. 74 867 05 53, 600 821 290
e-mail: klodzko@edukacja.wroc.pl
http://klodzko.wszedukacja.pl/uczelnia/uniwersytet-iii-wie-
ku-2/uniwersytet-iii-wieku

All information is available in the Dean’s office of “EDUKA-
CJA” HSM in Kłodzko, ul. Wyspiańskiego 2f,  
tel. 074 867 05 53  
from Monday to Sunday from 09.00 am to 02.00 pm
Date of commencement of activity: year 2007
Legal status: in the structure of “Edukacja” HSM in Wrocław 
– Faculty of Tourism in Kłodzko
Number of students: 50 persons

Good to know: 
Mrs president Aurelia Soliło conducts the “chronicles” 
of the University of Kłodzko personally, with the use of 
calligraphy. In the times of computer editors, automatic 
correction, formatting, etc. this manuscript is a peculiar 
phenomenon, with its meaning exceeding the Kłodzko 
Valley ...
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Uniwersytet Trzeciego Wieku „Edukacja” w Kłodzku 
przy Wyższej Szkole Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu  
– Wydział Turystyki w Kłodzku

Cele:
•	 Aktywizacja ludzi starszych poprzez uczestnictwo 

w różnych formach życia społecznego
•	 Aktywizacja intelektualna słuchaczy (wykłady audyto-

ryjne, wykłady otwarte, seminaria, spotkania z osoba-
mi znaczącymi w życiu kulturalnym i społecznym mia-
sta Kłodzka i okolic)

•	 Upowszechnianie wiedzy o Ziemi Kłodzkiej poprzez 
prezentowanie i promowanie jej dorobku społeczno-
kulturowego i turystycznego

•	 Propagowanie różnorodnych form aktywności intelek-
tualnej, psychicznej i fizycznej, adekwatnej do wieku, 
stopnia sprawności i zainteresowań słuchaczy

•	 Aktualizacja wiedzy z różnych dziedzin nauki.
W programie zajęć m.in.:
•	 wykłady:

	∗ „Podział majątków, prawo dziedziczenia, prawo 
spadkowe”,

	∗ „Oblicza miłości. Miłość jako wartość w świetle re-
ligii, filozofii, literatury i sztuki”,

	∗ „Być czy mieć? Czy posiadanie dóbr materialnych 
jest wystarczającym warunkiem szczęścia?”,

	∗ „Budżet domowy–właściwe zarządzanie finansa-
mi”,

•	 inne zajęcia :
	∗ język angielski – dla zaawansowanych,
	∗ język angielski – kurs podstawowy,
	∗ język niemiecki – kurs podstawowy,
	∗ wybrane zagadnienia prawa rodzinnego,
	∗ informatyka – grupa zaawansowana, 
	∗ informatyka – grupa podstawowa.

Warunki uczestnictwa: 
Słuchaczem UTW może zostać każdy – brak ograniczeń 
wiekowych.
Odpłatność:
•	 opłata semestralna – 100 zł

Siedziba, Adres:  
ul. Wyspiańskiego 2f  
57-300 Kłodzko
Kontakt:  
Prezes Aurelia Soliło 
 tel. 74 867 05 53, 600 821 290
e-mail: klodzko@edukacja.wroc.pl
http://klodzko.wszedukacja.pl/uczelnia/uniwersytet-
iii-wieku-2/uniwersytet-iii-wieku

Wszelkie informacje można uzyskać w Dziekanacie 
WSZ „EDUKACJA” w Kłodzku, ul. Wyspiańskiego 2f,  
tel. 074 867 05 53 od pn. do ndz. w godz. 09.00–14.00
Data rozpoczęcia działalności: 2007 rok
Status prawny: w strukturze WSZ „Edukacja” we Wro-
cławiu – Wydziału Turystyki w Kłodzku
Liczba słuchaczy: 50 osób

Warto wiedzieć: 
Pani prezes Aurelia Soliło osobiście kaligrafuje „Kro-
nikę” kłodzkiego Uniwersytetu. 
W czasach komputerowych edytorów, autokorekty, 
formatowania itd. ten manuskrypt to ewenement, 
znaczeniem wykraczający poza Kotlinę Kłodzką ...



3838 Wrocław 2012

Legnica University of the Third Age in the Lifelong Education 
Centre Schools Complex in Legnica

Objectives:
•	 Stimulation of personal development as well as intellectual, 

mental and physical fitness of the elderly
•	 Conducting educational (including protection and promotion 

of health), cultural, creative and tourism–sightseeing activity 
for the elderly

•	 Social activation of the elderly and propagation of active li-
festyle

•	 Promotion of gerontological prophylaxis.
The Classes Programme includes, among other things:
•	 computer classes, including digital photography – 11 class 

groups,
•	 English – 6 class groups, 
•	 German – 3 class groups,
•	 Russian – 1 class group,
•	 French – 1 class group,
•	 Italian – 1 class group,
•	 gymnastics– 6 class groups,
•	 art – 2 class groups,
•	 mind gymnastics – 2 class groups,

•	 history of art – 3 class groups,
•	 moving to music – 1 class group,
•	 music education – 1 class group,
•	 choir,
•	 literature workshops – 1 class group,
•	 drawing in painting – 2 class groups,
•	 theatre workshops – 1 class group,
•	 “Genealogical tree of my family” – 1 class group
Participation conditions: 
A student can be any person at old age, not working professio-
naly, who wishes to contribute with his/her social work to the 
implementation of objectives of the Legnica University of the 
Third Age as well as submits a written declaration on joining 
the students group. LUTA membership is indefinite.
Fee:
•	 semester fee – PLN 70
•	 registration fee – PLN 50 (only for new students)

Seat, Address:  
ul Lotnicza 26
59-220 Legnica
Contact: 
President Krystyna Karczewska
tel. 76 852 42 46
Krystyna Bystryk

e-mail: lutw@cku.legnica.pl
www.zs-cku.pl
Date of commencement of activity: year 2007
Legal status: the conducting body is the City of Legnica. 
LUTA is conducted by the head of the Lifelong Education 
Centre Schools Complex
Number of students: 280 persons

Good to know: 
In the academic year 2011/2012 the students of LUTA 
have taken part in:
•	 action of collection of caps for the purchase of an 

electric wheelchair for an ill boy: A little cap for little 
Franek,

•	 organisation of collection of mascots for the children 
hospitalised at the Children’s Department of the Voi-
vodship Hospital in Legnica,

•	 collection of feed and other gifts for homeless ani-
mals in the shelter in Legnica.
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Legnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Zespole Szkół 
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Legnicy

Cele:
•	 Stymulowanie rozwoju osobowego oraz intelektual-

nej, psychicznej i fizycznej sprawności osób starszych
•	 Prowadzenie działalności edukacyjnej (w tym w zakre-

sie ochrony i promocji zdrowia), kulturalnej, twórczej 
i krajoznawczo – turystycznej dla osób starszych

•	 Aktywizacja społeczna osób starszych i propagowanie 
aktywnego trybu życia

•	 Upowszechnianie profilaktyki gerontologicznej.
W programie zajęć m.in.:
•	 zajęcia komputerowe, w tym fotografia cyfrowa  

– 11 grup zajęciowych,
•	 język angielski – 6 grup zajęciowych, 
•	 język niemiecki – 3 grupy zajęciowe,
•	 język rosyjski – 1 grupa zajęciowa,
•	 język francuski – 1 grupa zajęciowa,
•	 język włoski – 1 grupa zajęciowa,
•	 gimnastyka – 6 grup zajęciowych,
•	 plastyka – 2 grupy zajęciowe,
•	 gimnastyka umysłu – 2 grupy zajęciowe,
•	 historia sztuki – 3 grupy zajęciowe,
•	 ruch przy muzyce – 1 grupa zajęciowa,
•	 edukacja muzyczna – 1 grupa zajęciowa,
•	 chór,
•	 warsztaty literackie – 1 grupa zajęciowa,
•	 rysunek w malarstwie – 2 grupy zajęciowe,
•	 warsztaty teatralne – 1 grupa zajęciowa,
•	 „Drzewo genealogiczne mojej rodziny”  

– 1 grupa zajęciowa.

Warunki uczestnictwa: 
Słuchaczem może zostać każda osoba w wieku starszym 
nieczynna zawodowo, która pragnie wnieść swój wkład 
pracy społecznej w urzeczywistnianie celów Legnickie-
go Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz złoży pisemną 
deklarację przystąpienia do grona jego słuchaczy. Przy-
należność do LUTW jest bezterminowa.
Odpłatność:
•	 opłata semestralna – 70 zł
•	 opłata wpisowa – 50 zł (tylko dla nowych słuchaczy)

Siedziba, Adres:  
ul Lotnicza 26
59-220 Legnica
Kontakt:  
Prezes Krystyna Karczewska
tel. 76 852 42 46
Krystyna Bystryk

e-mail: lutw@cku.legnica.pl
www.zs-cku.pl
Data rozpoczęcia działalności: 2007 rok
Status prawny: organem prowadzącym jest 
Miasto Legnica. LUTW kieruje dyrektor Zespo-
łu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego 
Liczba słuchaczy: 280 osób

Warto wiedzieć: 
W roku akademickim 2011/2012 słuchacze 
LUTW przyłączyli się do:
•	 akcji zbierania nakrętek na zakup wózka elek-

trycznego dla chorego chłopca: Nakręteczka 
dla Franeczka,

•	 zorganizowali zbiórkę maskotek dla dzieci 
przebywających na Oddziale Dziecięcym Szpi-
tala Wojewódzkiego w Legnicy,

•	 przeprowadzili zbiórkę karmy i innych darów 
dla bezdomnych zwierząt przebywających w le-
gnickim schronisku.
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University of the Third Age of the Witelon National Higher 
Vocational School in Legnica

Objectives:
•	 Education of the students
•	 Development of their intellectual skills
•	 Promotion of knowledge from various disciplines
•	 Meetings with persons with similar interests and inspirations.
The Classes Programme includes, among other things:
•	 English,
•	 German,
•	 IT classes,
•	 pedagogy,
•	 psychology,
•	 gerontology,
•	 constitutional law,
•	 medicine,
•	 tourism,
•	 information technology,
•	 politics science,
•	 administration,
•	 theology,
•	 creation and care-taking of gardens.

Participation conditions: 
Any person, especially a retired person, can become a student of 
the University, regardless of the education level.
Fee:
•	 registration – PLN 50 
•	 particular classes require additional payment

Seat, Address:  
ul. Sejmowa 5a, 59-220 Legnica
Branches: 
Środa Śląska, Jawor
Contact: 
Faculty dean’s office open:
Tuesday – Wednesday from 8.00 am to 12. am
Thursday – Friday from 12.0 am to 3.00 pm

room 102 (building A)
tel. 76 723 22 17
Date of commencement of activity: year 2008
Legal status: The University of the Third Age in Legnica was 
established under the resolution of the Senate of Witelona 
National Higher Vocational School in Legnica
Number of students: 286 persons, including the branches: in 
Jawor – 36 persons, in Środa Śląska – 74 persons

Good to know: 
The students have direct access to the library resources 
of the university: Scientific Reading Room, Magazines 
and Press Reading Room and Computer Reading Room. 
They are treated in the same way as other students of the 
National Higher Vocational School in Legnica.
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Uniwersytet Trzeciego Wieku Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy

Cele:
•	 Kształcenie słuchaczy
•	 Rozwijanie ich sprawności intelektualnej
•	 Upowszechnianie wiedzy z różnych dziedzin
•	 Spotkania z ludźmi o podobnych zainteresowaniach 

i inspiracjach.
W programie zajęć m.in.:
•	 język angielski,
•	 język niemiecki,
•	 zajęcia informatyczne,
•	 pedagogika,
•	 psychologia,
•	 gerontologia,
•	 prawo konstytucyjne,

•	 medycyna,
•	 turystyka,
•	 informatyka,
•	 politologia,
•	 administracja,
•	 teologia,
•	 zakładanie i pielęgnacja ogrodów.
Warunki uczestnictwa: 
Słuchaczem Uniwersytetu może zostać każda osoba, 
przede wszystkim emeryt lub rencista, bez względu na 
poziom wykształcenia.
Odpłatność:
•	 wpisowe – 50 zł
•	 poszczególne zajęcia dodatkowo płatne.

Siedziba, Adres:  
ul. Sejmowa 5a 
59-220 Legnica
Filie: Środa Śląska, Jawor 
Kontakt:  
Dziekanat Wydziału czynny:
wtorek – środa 8.00 – 12.00
czwartek – piątek 12.00  – 15.00

pokój 102 (budynek A)  
tel. 76 723 22 17
Data rozpoczęcia działalności: 2008 rok
Status prawny: UTW w Legnicy został powołany 
na podstawie uchwały Senatu Państwowej Wyż-
szej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy 
Liczba słuchaczy: 286 osób, w tym filie: w Jaworze – 36 
osób, w Środzie Śląskiej – 74 osoby

Warto wiedzieć: 
SłuchaczeUTW mają możliwość korzystania na 
bieżąco ze zbiorów bibliotecznych uczelni: z Czy-
telni Naukowej, Czytelni Czasopism i Prasy oraz 
Czytelni Komputerowej. Są traktowani tak samo 
jak pozostali studenci legnickiej PWSZ.
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Miękinia University  
of the Third Age Association

Objectives:
•	 Interest in and development of intellectual skills
•	 Responding to the needs of persons who wish to spend their 

free time actively and creatively
•	 Promotion of social initiatives
•	 Intellectual, mental, social and physical activation of the elderly
•	 Broadening of knowledge and skills of the seniors
•	 Engaging the students in activities for the surrounding envi-

ronment
•	 Sustaining social bonds and interpersonal  communication 

among seniors.
The Classes Programme includes, among other things:
•	 musical workshop,
•	 choreotherapy,
•	 computer workshop,
•	 manual workshop,
•	 unconventional medicine workshop,
•	 cabaret – theatre workshop,
•	 cuisine workshop,
•	 nature–ecology workshops,
•	 language courses,
•	 “healthy spine” workshop,
•	 intergenerational biblio–therapy.
Participation in the Government Programme for Senior Ci-
tizens Social Activity for years 2012-2013 – “Family, health 
safety of the seniors – a certain investment in the Commune 
of Miękinia”. The programme includes: 

•	 theme lectures for entire families:
	∗ “Resolution of conflicts in the intergenerational aspect”
	∗ “How to impress your grandchildren – plays and games for 

the family”,
	∗ “How to take care of your fitness”

•	 intergenerational workshops,
•	  “Intergenerational Theatre”,
•	 manual intergenerational “Plastic art conversatorium”,
•	 intergenerational baby–senior yoga,
•	 Nordic walking,
•	 family trips to Aquapark,
•	 family intergenerational picnics.
Participation conditions: 
The students of the Miękinia University of the Third Age can be 
the residents of the commune of Miękina who are interested in 
their own development and activity for the benefit of the local 
community.
Fee: 
•	 monthly contribution – PLN 5

Seat, Address:  
Self-government Culture Centre  
ul. Kościuszki 43
55-330 Miękinia
Contact: 
President Monika Międzyrzecka (also the head of the Com-
mune Social Assistance Centre)

tel. 664 977 738, 71 317 85 56, 71 735 92 02
Bogdan Wilczak – head of the Self-government Culture Centre 
tel. 71 769 82 14
e-mail: kultura@miekinia.pl
Date of commencement of activity: year 2009
Legal status: association
Number of students: 50 persons

Good to know: 
The fundamental idea of Miękinia University of the Third 
Age:

Czy Wy o tym wiecie! [Do you know about that?]
Studiuję na Uniwersytecie! [I’m studying at the Univer-
sity!]
Co? Co Wy mówicie? [What? What are you saying?]
Jestem na to za stara? [I’m too old?]
Od mojej chęci do nauki wara! [Stay away from my wil-
lingness to learn!]
A cóż tam też do śmiechu? [So what are you laughing 
about?]
Jestem na Uniwersytecie Trzeciego Wieku!!!!! [I’m at 
the University of the Third Age!!!!]

(Elżbieta Hanna Bukowska)
Actions undertaken by the participants of MUTA have be-
come part of the plan of the commune and supra-local 
events and meetings.
Particular attention is given to the celebration of interge-
nerational and partner cooperation with institutions and 
organisations.
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Stowarzyszenie  
Miękiński Uniwersytet Trzeciego Wieku

Cele:
•	 Zainteresowanie oraz rozwijanie sprawności intelek-

tualnej
•	 Wyjście naprzeciw potrzebom osób, które chcą ak-

tywnie i twórczo spędzić czas wolny
•	 Upowszechnianie inicjatyw społecznych
•	 Aktywizacja intelektualna, psychiczna, społeczna 

i fizyczna osób starszych
•	 Poszerzanie wiedzy i umiejętności seniorów
•	 Angażowanie słuchaczy w aktywność na rzecz ota-

czającego ich środowiska
•	 Podtrzymywanie więzi społecznych i komunikacji 

międzyludzkiej wśród seniorów.
W programie zajęć m.in.:
•	 warsztat muzyczny,
•	 choreoterapia,
•	 warsztat komputerowy,
•	 warsztat manualny,
•	 warsztat medycyny niekonwencjonalnej,
•	 warsztat kabaretowo–teatralny,
•	 warsztat kulinarny,
•	 warsztat przyrodniczo–ekologiczny,
•	 kursy językowe,
•	 warsztat „zdrowy kręgosłup”,
•	 biblioterapia międzypokoleniowa.

Udział w Rządowym Programie na rzecz Aktywności 
Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013 – „Rodzi-
na, zdrowie, bezpieczeństwo seniorów – pewną inwe-
stycją w Gminie Miękinia”. W ramach programu: 
•	 wykłady tematyczne dla całych rodzin:

	∗ „Rozwiązywanie konfliktów w ujęciu międzypoko-
leniowym”

	∗ „Jak zadziwić wnuki – gry i zabawy dla rodziny”,
	∗ „Jak dbać o kondycję”

•	 warsztaty międzypokoleniowe,
•	  „Teatr międzypokoleniowy”,
•	 manualne międzypokoleniowe „Konwersatorium 

sztuk plastycznych”,
•	 międzypokoleniowe baby – senior yoga,
•	 nordic walking,
•	 rodzinne wyjazdy do Aquaparku,
•	 rodzinne pikniki międzypokoleniowe.
Warunki uczestnictwa: 
Słuchaczami Miękińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wie-
ku mogą zostać mieszkańcy gminy Miękinia zaintereso-
wani własnym rozwojem i działalnością na rzecz spo-
łeczności lokalnej.
Odpłatność:
•	 składka miesięczna – 5 zł

Siedziba, Adres:  
Samorządowy Ośrodek Kultury
ul. Kościuszki 43
55-330 Miękinia
Kontakt:  
Prezes Monika Międzyrzecka (także kierownik Gminne-
go Ośrodka Pomocy Społecznej)

tel. 664 977 738, 71 317 85 56, 71 735 92 02
Bogdan Wilczak – dyrektor Samorządowego Ośrodka 
Kultury 
tel. 71 769 82 14, e-mail: kultura@miekinia.pl
Data rozpoczęcia działalności: 2009 rok
Status prawny: stowarzyszenie 
Liczba słuchaczy: 50 osób

Warto wiedzieć: 
Myśl przewodnia Miękińskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku:

Czy Wy o tym wiecie!
Studiuję na Uniwersytecie!
Co? Co Wy mówicie?
Jestem na to za stara?
Od mojej chęci do nauki wara!
A cóż tam też do śmiechu?
Jestem na Uniwersytecie Trzeciego Wieku!!!
(Elżbieta Hanna Bukowska)

Działania podejmowane przez uczestników 
MUTW na stałe wpisały się w plan imprez i spo-
tkań gminnych oraz ponadlokalnych.
Szczególna uwaga przywiązywana jest do ce-
lebrowania współpracy międzypokoleniowej 
oraz partnerskiej z instytucjami i organizacjami 
współpracującymi.



4444 Wrocław 2012

Public Benefit Association University  
of the Third Age in Milicz

Objectives:
•	 Conducting education within the scope of various scientific 

disciplines, in particular medicine and health prophylaxis, hu-
man sciences, culture and art, social and economic sciences, 
technical sciences as well as sciences on Earth and Universe

•	 Activation of the elderly by means of participation in various 
forms of social life

•	 Propagation of principles of cultural community life
•	 Promotion and support of various forms of intellectual, men-

tal and physical activity, adjusted to age, degree of fitness and 
interests of the members of the Association

•	 Undertaking of actions aiming at the maintenance, making 
and tightening of personal bonds and contacts of the resi-
dents of the region, in particular between the elderly and the 
younger generation

•	 Inspiration of all actions for the benefit of the environment of 
the elderly, including the disabled, unemployed and ill

•	 Promotion of knowledge of Lower Silesia.

The Classes Programme includes, among other things:
•	 lectures,
•	 seminars,
•	 foreign languages lectorates,
•	 practical classes within the scope of physical culture and 

 recreation,
•	 organisation of tourism and sightseeing trips.
Participation conditions: 
The Association is open for everybody, the members of the asso-
ciation have priority in participation in the events organised by it.
Fee:
•	 monthly contribution (fixed from the beginning) – PLN 5

Seat, Address:  
ul. Wojska Polskiego 3 
56-300 Milicz
Contact: 
President Janusz Blek
tel.: 71 383 11 37, 501 281 127
fax: 71 383 11 37

e-mail: utw.mil@wp.pl
Date of commencement of activity:  
year 2007 
Legal status:  
association
Number of students:  
93 persons

Good to know: 
Public Benefit Association University of the Third Age 
in Milicz actively obtains financial assets for the perfor-
mance of its statutory activities, frequently applying for 
communal donations.
In Milicz, there have been petitions filed for co-funding of 
the following undertakings:
•	 2nd Review of UTA Vocal Clubs
•	 Language education – a window to the world of the 

contemporary pensioners.
•	 Internet connects with the world, also the pensioner
•	 Christmas Eve at the University of the Third Age in 

Milicz
•	 Diseases and ailments of the third age – geriatric pro-

phylaxis.
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Stowarzyszenie Pożytku Publicznego  
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Miliczu

Cele:
•	 Prowadzenie edukacji w różnych dziedzinach nauk, 

a w szczególności w zakresie medycyny i profilakty-
ki zdrowia, nauk humanistycznych, kultury i sztuki, 
nauk społecznych i ekonomicznych, nauk technicz-
nych, a także nauk o ziemi i wszechświecie

•	 Aktywizacja społeczna 
osób starszych poprzez 
uczestnictwo w różnych 
formach życia społecz-
nego

•	 Propagowanie zasad 
kulturalnego współżycia 
społecznego

•	 Propagowanie i wspiera-
nie różnorodnych form 
aktywności intelektual-
nej, psychicznej i fizycz-
nej, adekwatnie do wie-
ku, stopnia sprawności 
i zainteresowań człon-
ków Stowarzyszenia

•	 Podejmowanie działań 
zmierzających do utrzy-
mania, nawiązywania 
i zacieśniania więzi 
i kontaktów osobistych 
między mieszkańcami 
regionu, a szczególnie pomiędzy osobami starszymi 
i młodym pokoleniem

•	 Inspirowanie wszelkich działań na rzecz środowiska 
ludzi starszych, w tym również osób niepełnospraw-
nych, bezrobotnych i chorych

•	 Upowszechnianie wiedzy o Dolnym Śląsku.
W programie zajęć m.in.:
•	 wykłady,
•	 seminaria,
•	 lektoraty języków obcych,
•	 zajęcia praktyczne z zakresu kultury fizycznej i rekre-

acji,
•	 organizacja wycieczek turystycznych i krajoznaw-

czych.

Warunki uczestnictwa: 
Stowarzyszenie jest otwarte dla wszystkich, w impre-
zach organizowanych przez stowarzyszenie pierwszeń-
stwo mają jego członkowie.
Odpłatność:
•	 składka miesięczna (niezmienna od początku) – 5 zł

Siedziba, Adres:  
ul. Wojska Polskiego 3
56-300 Milicz
Kontakt:  
Prezes Janusz Blek
tel.: 71 383 11 37, 501 281 127
faks: 71 383 11 37

e-mail: utw.mil@wp.pl
Data rozpoczęcia działalności:  
2007 rok
Status prawny:  
stowarzyszenie 
Liczba słuchaczy:  
93 osoby

Warto wiedzieć: 
Stowarzyszenie Pożytku Publicznego Uniwersy-
tet Trzeciego Wieku w Miliczu wykazuje aktyw-
ność w pozyskiwaniu środków finansowych na 
realizację działań statutowych startując często 
po gminne dotacje.
W Miliczu zostały złożone m.in. wnioski o dofi-
nansowanie następujących przedsięwzięć:
•	 II Przegląd Kół Wokalnych UTW
•	 Edukacja językowa – oknem na świat współ-

czesnych emerytów
•	 Internet łączy ze światem również emeryta
•	 Wigilia na Uniwersytecie Trzeciego Wieku 

w Miliczu
•	 Choroby i dolegliwości trzeciego wieku – pro-

filaktyka geriatryczna.
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Nowa Ruda University of the Third Age Association  
at the Culture Centre in Nowa Ruda

Objectives:
•	 Activation of the elderly
•	 Integration
•	 Improvement and development of various forms of physical 

and mental activity, interests and passions
•	 Expanding thought horizons
•	 Facilitation of access to novelties from various knowledge di-

sciplines
•	 Improvement of self-esteem and self-confidence.
The Classes Programme includes, among other things:
•	 Lectures and meetings:

	∗ Mirosław Awiżeń, chief editor of Gazeta Prowoncjonalna 
Ziemi Kłodzkiej “BRAMA” [“GATE” Provincial Newspaper of 
the Kłodzko Land]

	∗ Sławomir Drogoś “Funeral customs and rites from Antiqu-
ity to the contemporary times”

	∗ “How to make aromatherapy work?”
	∗ “Garden therapy and filed therapy”
	∗ “Consumer’s ABC”
	∗ “Bajkonur – Aliens – a story of meteorites, planetoids and 

space catastrophes”
•	 Interest sections operating at NUTA in the academic year 

2012/2013:
	∗ choir,
	∗ German language lectorate,
	∗ English language lectorate,

	∗ tourism,
	∗ photography,
	∗ information technology,
	∗ swimming,
	∗ water gymnastics,
	∗ yoga,
	∗ aerobics,
	∗ Nordic walking,
	∗ dance.

Participation conditions: 
Actions addressed to persons at post-production age, in practice 
a student of UTA can be any person, regardless of age and edu-
cation.
Fee:
•	 registration – PLN 20
•	 monthly fee – PLN 15

Seat, Address:  
Municipal Culture Centre in Nowa Ruda
ul. Strzelecka 2A, 57-400 Nowa Ruda
Address for correspondence: Karolina Popiel
ul. Wojska Polskiego 3/4/6, 57-402 Nowa Ruda
Contact: 
Karolina Popiel – Plenipotentiary – Coordinator of NUTA 
tel. 503 330 603
e-mail: popkaro@op.pl
Anna Szczepan, tel. 608 077 784

Elżbieta Kulbicka, tel.  664 062 765
Halina Pressel, tel.  660 443 295
Fixed contact duties are conducted in the library of the MOK 
branch in Słupiec (GDK), on every Monday from 11.00 am to 
12.00, during the entire academic year.
www.nowaruda.pl
Date of commencement of activity: year 2006
Legal status: in the organisational structure of the Municipal 
Culture Centre
Number of students: 83 persons

Good to know: 
NUTA was established under the initiative of Karolina Po-
piel, but such a thriving activity would not be possible if 
it was not for the help of friends, mainly of Agencji Roz-
woju Regionalnego S.A. [Regional Development Agency, 
joint-stock company] which has been supporting UTA for 
5 years, providing a room in the Centre of Business and 
Innovation for lectures, concerts or workshops for free. 
UTA is also supported by the Tourism and Sport Centre as 
well as the town authorities. On 16th April 2012 in Nowa 
Ruda, the 6th Forum of Lower Silesian Universities of 
the Third Age was held. UTA conducts free of charge the 
“Happy Baby” Club in the Branch of the Municipal Cultu-
re Centre, equipped from its funds as well as providing 
help to children and their caretakers.
Under the initiative of the “boss”, on 15th October an 
open-air gym was launched in CTS.
Among the actions organised by UTA, one must mentio-
ned also the concerts or meetings with scientific resear-
chers and the patronage over NUTA has been awarded by 
the National Higher Vocational School in Nysa. Moreover, 
a cooperation agreement with UTAs in Bielawa, Ząbkowi-
ce Śląskie and Świdnica have been signed.
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Noworudzki Uniwersytet Trzeciego Wieku  
przy Miejskim Ośrodku Kultury w Nowej Rudzie

Cele:
•	 Aktywizacja ludzi starszych
•	 Integracja
•	 Wzmacnianie i rozwijanie różnych form aktywności 

psychicznej i fizycznej, zainteresowań i pasji
•	 Poszerzanie horyzontów myślowych
•	 Ułatwianie dostępu do nowości w różnych dziedzi-

nach wiedzy
•	 Podnoszenie samooceny i poczucia własnej wartości.
W programie zajęć m.in.:
•	 Wykłady i spotkania:

	∗ Mirosław Awiżeń, redaktor naczelny Gazety Pro-
wincjonalnej Ziemi Kłodzkiej „BRAMA”

	∗ Sławomir Drogoś „Zwyczaje i rytuały pogrzebowe 
od starożytności do czasów współczesnych”

	∗ „Jak zaprząc aromaterapię do pracy?”
	∗ „Ogrodoterapia i terenoterapia”
	∗ „ABC konsumenta”
	∗ „Bajkonur – Przybysze z Kosmosu–opowieść o me-

teorytach, planetoidach i kosmicznych katastro-
fach”

•	 Sekcje zainteresowań działające przy NUTW w roku 
akademickim 2012/2013:
	∗ chór,
	∗ lektorat języka niemieckiego,
	∗ lektorat języka angielskiego,

	∗ turystyczna,
	∗ fotograficzna,
	∗ informatyczna,
	∗ pływanie,
	∗ gimnastyka w wodzie,
	∗ joga,
	∗ aerobik,
	∗ nordic walking,
	∗ taneczna.

Warunki uczestnictwa: 
Działania skierowane do osób w wieku poprodukcyj-
nym, w praktyce słuchaczem UTW może być każdy, bez 
względu na wiek i wykształcenie.
Odpłatność:
•	 wpisowe – 20 zł
•	 opłata miesięczna – 15 zł

Siedziba, Adres:  
ul. Strzelecka 2A, 57-400 Nowa Ruda 
Adres do korespondencji: Karolina Popiel
ul. Wojska Polskiego 3/4/6, 57-402 Nowa Ruda
Kontakt:  
Karolina Popiel – Pełnomocnik-Koordynator NUTW
tel. 503 330 603, e-mail: popkaro@op.pl
Anna Szczepan, tel. 608 077 784
Elżbieta Kulbicka, tel. 664 062 765

Halina Pressel, tel. 660 443 295
Stałe dyżury kontaktowe prowadzone są w bibliotece w filii 
MOK w Słupcu (GDK), w każdy poniedziałek w godz. 11.00 
-12.00 przez cały rok akademicki.
www.nowaruda.pl
Data rozpoczęcia działalności: 2006 rok
Status prawny: w strukturze organizacyjnej Miejskiego 
Ośrodka Kultury
Liczba słuchaczy: 83 osoby

Warto wiedzieć: 
NUTW powstał z inicjatywy Karoliny Popiel, ale tak 
prężna działalność nie byłaby możliwa, gdyby nie po-
moc koleżanek i kolegów, a przede wszystkim Agencji 
Rozwoju Regionalnego S.A., która od 5 lat wspiera 
UTW udostępniając nieodpłatnie salę w Centrum Biz-
nesu i Innowacji na wykłady, koncerty czy warsztaty. 
UTW wspierane jest również przez Centrum Tury-
styczno – Sportowe i władze miasta. 16 kwietnia 2012 
roku w Nowej Rudzie zostało zorganizowane VI Forum 
Dolnośląskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku. UTW 
prowadzi społecznie w Filii Miejskiego Ośrodka Kul-
tury Klub „Szczęśliwego Maluszka”, który został wy-
posażony własnym sumptem i służy pomocą dzieciom 
i ich opiekunom.
Z inicjatywy „szefowej” na terenie CTS 15 październi-
ka została uruchomiona siłownia na wolnym powie-
trzu.
Wśród działań organizowanych przez UTW wymienić 
można również  koncerty czy spotkania z pracownika-
mi naukowymi, a patronat nad NUTW objęła Państwo-
wa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie. Podpisano 
także porozumienia o współpracy z UTW w Bielawie, 
Ząbkowicach Śląskich i Świdnicy.
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“Atena” University of the Third Age Association  
in Oborniki Śląskie

Objectives:
•	 Conducting forms of educational, health, cultural, creative 

and tourism-sightseeing activity for the elderly
•	 Inclusion of the elderly into the lifelong learning system by 

means of stimulation of personal development as well as in-
tellectual and physical fitness development

•	 Social activation of the elderly
•	 Promotion of gerontological prophylaxis
•	 Providing conditions for dignified ageing
•	 Actions for the benefit of the disabled and counteracting di-

sability of the elderly
•	 Promotion and organisation of voluntary services in the envi-

ronment of the elderly.
The Classes Programme includes, among other things:
•	 lectures regarding various disciplines – 2 times a month,
•	 sections:

	∗ literature,
	∗ culture and education, 
	∗ tourism,
	∗ bridge card game,
	∗ cuisine,
	∗ peer helping
	∗ “To i Owo” cabaret group,
	∗ choir,
	∗ Nordic walking,
	∗ gymnastics,
	∗ swimming pool,
	∗ skilful hands,
	∗ English language lectorate.

Participation conditions: 
A regular member can be any citizen of the Republic of Poland 
at retirement age who wishes to contribute by social work to the 
implementation of the objectives of SUTA, who has submitted 
a written declaration on joining SUTA and will pay the member-
ship contribution.
Fee:
•	 tuition – PLN 50
•	 payment for 1 hour of classes in sections – PLN 6
“Atena” UTA Association uses the rooms of the Culture Centre of 
Oborniki for free.   

Seat, Address:  
ul. Dworcowa 26 (building of the Oborniki Culture Centre)
55-120 Oborniki Śląskie
Contact: 
President Irena Małkiewicz
tel. 71 310 17 48, 691 716 483
Office open on every Monday,  
from 10.00 am to 12.00

e-mail: atena@sutwatena.pl
www.sutwatena.pl 
Date of commencement of activity:  
year 2004 
Legal status: association, status of a public benefit organi-
sation since 2005
Number of students:  
260 persons

Good to know: 
“Atena” from Oborniki offers its members – students a lot 
of interesting forms of spending their free time, including 
such activities as:
•	 sightseeing – tourism trips, one or several-days long 

– 4 times a year
•	 trips to cinemas, theatres and opera – 2 times a month
•	 field integration meetings and social evenings.
The most important undertakings with a “trip” character 
include:  
•	 trip of a group of 30 persons to the “EuroMediCare” 

hospital in Wrocław at ul. Pilczycka in order to fami-
liarise with the offer of the hospital for persons at the 
age of “60+”

•	 holiday and sanatorium trips: Sanatorium in Busko- 
Zdrój, ZNP [Polish Teachers Association] Sanatorium 
in Ciechocinek, Teachers’ Sanatorium in Nałęczów 
(only for the members of ZNP); rehabilitation holidays 
in “Karkonosze” GuestHouse in Świnoujście, in “Del-
fin” Guest House, in Ustroń-Jaszowiec, in Jastrzębia 
Góra, in Darłówek, in Świeradów – Zdrój, in Ustronie 
Morskie.

SUTA, under the patronage of the Mayor of Oborniki Ślą-
skie, organises the annual Lower Silesian Social Bridge 
Tournament in May. 
ATENA SUTA choir is becoming better every year. Its 
repertoire includes patriotic, religious and folk songs. 
Every year the choir participates in multiple senior choir 
reviews, achieving high places, for instance: 1st place in 
its category at the 6th Poland-wide review of sacral song 
in Prusice (2012), 1st place at the Poland-wide festival 
of UTA choirs in Nowe Warpno (2012), 2nd place at the 
Lower Silesian review of senior choirs in Brzeg Dolny 
(2012).
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Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Atena”  
w Obornikach Śląskich

Cele:
•	 Prowadzenie form działalności edukacyjnej, zdro-

wotnej, kulturalnej, twórczej oraz turystyczno–krajo-
znawczej dla osób starszych

•	 Włączenie osób starszych do systemu kształcenia 
ustawicznego przez stymulowanie rozwoju osobowe-
go oraz sprawności intelektualnej i fizycznej

•	 Aktywizacja społeczna ludzi starszych
•	 Upowszechnianie profilaktyki gerontologicznej
•	 Stwarzanie warunków do godnego starzenia się
•	 Działania na rzecz osób niepełnosprawnych i prze-

ciwdziałanie niepełnosprawności osób starszych
•	 Promocja i organizacja wolontariatu w środowisku 

osób starszych.
W programie zajęć m.in.:
•	 wykłady z różnych dziedzin nauki – 2 razy w miesiącu,
•	 sekcje:

	∗ literacka,
	∗ kulturalno–oświatowa, 
	∗ turystyczna,
	∗ brydżowa,
	∗ kulinarna,
	∗ pomocy koleżeńskiej,
	∗ kabaret „To i Owo”,
	∗ chór,
	∗ nordic walking,
	∗ gimnastyka,
	∗ basen,
	∗ sprawne ręce,
	∗ lektorat języka angielskiego.

Warunki uczestnictwa: 
Członkiem zwyczajnym może być każdy obywatel Rze-
czypospolitej Polskiej w wieku emerytalnym, który 

pragnie wnieść swój wkład pracy społecznej w urze-
czywistnianie celów SUTW, złożył pisemną deklarację 
o przystąpieniu do SUTW oraz będzie opłacał składkę 
członkowską.
Odpłatność:
•	 czesne – 50 zł
•	 opłata za 1 godzinę zajęć w sekcjach – 6 zł
Stowarzyszenie UTW „Atena” korzysta nieodpłatnie 
z pomieszczeń Obornickiego Ośrodka Kultury.

Siedziba, Adres:  
ul. Dworcowa 26 (budynek Obornickiego Ośrodka Kul-
tury), 55-120 Oborniki Śląskie
Kontakt:  
Prezes Irena Małkiewicz
tel. 71 310 17 48, 691 716 483
Biuro czynne w każdy poniedziałek  
od godz. 10.00 do 12.00

e-mail: atena@sutwatena.pl
www.sutwatena.pl 
Data rozpoczęcia działalności:  
2004 rok
Status prawny: stowarzyszenie, status organizacji po-
żytku publicznego od 2005 roku
Liczba słuchaczy:  
260 osób

Warto wiedzieć: 
Obornicka „Atena” proponuje swoim członkom – słucha-

czom wiele interesujących form spędzania wolnego czasu, 

a wśród nich m.in.:

•	 wycieczki krajoznawczo-turystyczne jedno i kilkudniowe 

– 4 razy w roku

•	 wyjazdy do kin, teatrów i opery – 2 razy w miesiącu

•	 spotkania integracyjne w plenerze i wieczorki towarzy-

skie.

Wśród najważniejszych przedsięwzięć o charakterze „wyjaz-

dowym” wymienić można:  

•	 wyjazd grupy 30 osób do szpitala „EuroMediCare” we 

Wrocławiu przy ul. Pilczyckiej w celu zapoznania się 

z ofertą szpitala dla osób wieku „60+”

•	 wyjazdy na wczasy i do sanatorium: Sanatorium w Busku 

– Zdroju, Sanatorium ZNP w Ciechocinku, Sanatorium 

Nauczycielskie w Nałęczowie (tylko dla członków ZNP); 

wczasy rehabilitacyjne w Domu Wczasowym „Karkono-

sze” w Świnoujściu, w Domu Wypoczynkowym „Delfin”, 

w Ustroniu – Jaszowcu, w Jastrzębiej Górze, w Darłówku, 

w Świeradowie – Zdroju, w Ustroniu Morskim.

SUTW pod patronatem Burmistrza Obornik Śląskich organi-

zuje w maju każdego roku Dolnośląski Turniej Brydża Towa-

rzyskiego. 

Chór SUTW ATENA z roku na rok doskonali swoje umiejętno-

ści. W jego repertuarze są pieśni patriotyczne, religijne i lu-

dowe. Chór corocznie uczestniczy w wielu przeglądach chó-

rów senioralnych zajmując wysokie lokaty, między innymi: 1. 

miejsce w swojej kategorii w VI ogólnopolskim przeglądzie 

pieśni sakralnej w Prusicach (2012), 1. miejsce na ogólno-

polskim festiwalu chórów UTW w Nowym Warpnie (2012), 

2. miejsce w dolnośląskim przeglądzie chórów senioralnych 

w Brzegu Dolnym (2012).
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Oleśnica University  
of the Third Age Association

Objectives:
•	 Counteracting social exclusion and loneliness of the elderly
•	 Conducting educational, health, cultural, creative and touri-

sm-sightseeing activity
•	 Creation of conditions for fulfilment of dreams from youth
•	 Support of charity actions
•	 Intergenerational integration
The Classes Programme includes, among other things:
•	 weekly lectures on various topics (financing: own contribu-

tion or donation from the Municipal Office of Oleśnica),
•	 psycho-educational workshops (donation from the Municipal 

Office of Oleśnica), 
•	 computer workshops (donation from the Municipal Office of 

Oleśnica),
•	 lectorates – German, English (own contribution and donation 

from the Municipal Office of Oleśnica),
•	 rehabilitation gymnastics (own contribution and donation 

from the Municipal Office of Oleśnica),
•	 choreotherapy (own contribution and donation from the Mu-

nicipal Office of Oleśnica),
•	 sections:

	∗ theatre, 
	∗ vocal, 
	∗ regional, 
	∗ tourism, 
	∗ art, 
	∗ needleworks, 

	∗ cuisine,
	∗ health and beauty,
	∗ bridge card game,
	∗ Nordic walking (all sections financed from the funds con-

stituting an own contribution and donations from the Mu-
nicipal Office of Oleśnica),

•	 Book Discussion Club.
•	 Moreover:

	∗ poetry – music evenings,
	∗ extramural integration meetings (mostly for new stu-

dents),
	∗ event parties: St. Andrew’s Day, carnival,
	∗ participation in literary and cultural meetings organised 

by the County and Municipal Public Library as well as Mu-
nicipal Centre of Culture and Sport.

Participation conditions: 
A student can be any person who has attained the age of 55, wi-
shes to broaden his/her knowledge and expresses intention of 
further intellectual development.
Fee:
•	 mandatory contribution – PLN 50 
•	 payment for the index book (for new students) – PLN 10

Seat, Address:  
Poviat and Municipal
M. Rej Public Library
ul. M. Reja 10
56-400 Oleśnica
Contact: 
President Wiesława Modlińska
tel. 883 737 171

Elżbieta Sosnowska – supervisor (library study room)
tel. 71 716 52 16, 694 881 912, from 11.00 am to 3.00 pm
e-mail: esosnowska@biblio.olesnica.pl
Date of commencement of activity:  
year 2007 
Legal status:  
association
Number of students: 360 persons

Good to know: 
From the beginnings of its operation, OUTA may count for 
the support of the Municipal Office, County Self-govern-Municipal Office, County Self-govern-
ment, cultural and educational institutions, thus, it does 
not operate only for itself, but also for others. It cooper-
ates with schools, participates in charity actions, initi-
ates actions addressed to the residents of Oleśnica, such 
as: competitions, common singing of national songs in 
the city market (already for the tenth time, and every year 
the number of persons joining this initiative increases). 
The authorities of UTA wish themselves and all students 
of the University to “keep up being as willing as they are”.
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Stowarzyszenie Oleśnicki Uniwersytet III Wieku

Cele:
•	 Przeciwdziałanie wykluczeniu z życia społecznego 

i samotności osób starszych
•	 Prowadzenie działalności edukacyjnej, zdrowotnej, 

kulturalnej, twórczej oraz krajoznawczo-turystycznej
•	 Stwarzanie warunków do realizacji młodzieńczych 

marzeń
•	 Wspieranie akcji charytatywnych
•	 Integracja międzypokoleniowa.
W programie zajęć m.in.:
•	 cotygodniowe wykłady o zróżnicowanej tematyce (fi-

nansowanie: wkład własny lub dotacja z Urzędu Mia-
sta Oleśnica),

•	 warsztaty psychoedukacyjne (dotacja z Urzędu Miasta 
Oleśnica), 

•	 warsztaty komputerowe (dotacja z Urzędu Miasta Ole-
śnica),

•	 lektoraty – język niemiecki, angielski (wkład własny 
oraz dotacja Urzędu Miasta Oleśnica),

•	 gimnastyka rehabilitacyjna (wkład własny oraz dota-
cja Urzędu Miasta Oleśnica),

•	 choreoterapia (wkład własny oraz dotacja Urzędu Mia-
sta Oleśnica),

•	 sekcje:
	∗ teatralna, 
	∗ wokalna, 
	∗ regionalna, 
	∗ turystyczna, 
	∗ plastyczna, 
	∗ robótek ręcznych, 
	∗ kulinarna,
	∗ zdrowia i urody,
	∗ brydżowa,
	∗ nordic walking (wszystkie sekcje finansowane ze 

środków stanowiących wkład własny oraz dotacji 
Urzędu Miasta Oleśnica),

•	 Dyskusyjny Klub Książki.
•	 Ponadto:

	∗ wieczorki poetycko-muzyczne,
	∗ wyjazdowe spotkania integracyjne (przede 

wszystkim dla nowych słuchaczy),
	∗ zabawy: andrzejkowe, karnawałowe,

	∗ udział w spotkaniach literackich i kulturalnych 
organizowanych przez Powiatową i Miejską Bi-
bliotekę Publiczną oraz Miejski Ośrodek Kultury 
i Sportu.

Warunki uczestnictwa: 
Słuchaczem może być każdy, kto ukończył 55 rok życia, 
pragnie pogłębiać wiedzę oraz przejawia chęć dalszego 
rozwoju intelektualnego.
Odpłatność:
•	 obowiązkowa składka  – 50 zł 
•	 opłata za indeks (dla nowych słuchaczy) – 10 zł

Siedziba, Adres:  
Powiatowa i Miejska
Biblioteka Publiczna im. M. Reja
ul. M. Reja 10
56-400 Oleśnica
Kontakt:  
Prezes Wiesława Modlińska
tel. 883 737 171

Elżbieta Sosnowska – opiekun (pracownik biblioteki)
tel. 71 716 52 16, 694 881 912, w godz. 11.00-15.00
e-mail: esosnowska@biblio.olesnica.pl
Data rozpoczęcia działalności:  
2007 rok
Status prawny:  
stowarzyszenie
Liczba słuchaczy: 360 osób

Warto wiedzieć: 
OUTW od początku swojej działalności może li-
czyć na wsparcie Urzędu Miasta, Starostwa Po-
wiatowego, instytucji kulturalno-oświatowych 
– dlatego działa nie tylko dla siebie, ale i dla 
innych. Współpracuje ze szkołami, uczestniczy 
w akcjach charytatywnych, inicjuje działania ad-
resowane do mieszkańców Oleśnicy, jak np.: kon-
kursy, wspólne śpiewanie pieśni narodowych na 
miejskim rynku (już po raz dziesiąty, i z każdym 
rokiem coraz  więcej osób przyłącza się do tej 
inicjatywy). Władze UTW życzą sobie i wszystkim 
słuchaczom Uniwersytetu, by dalej „chciało im 
się chcieć”.
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Oława University of the Third Age

Objectives:
•	 Social activation of the elderly
•	 Propagation of active lifestyle,
•	 Versatile development of persons ending their professional 

activity
•	 The versatile educational programme is addressed to persons 

interested in the possibility of lifelong learning.
•	 Meeting the cognitive interests which allows for understan-

ding and improved functioning in the constantly changing 
reality

•	 Meeting new persons of similar age, with similar interests 
and problems, meeting new acquaintances or even making 
friends which counteracts the loneliness of the elderly.

The Classes Programme includes, among other things:
•	 language lectorates: French, English, German, Russian and 

Italian,
•	 workshop classes: art, floristry and other, according to de-

mands,
•	 general movement exercises (gymnastics, pilates, tai chi, Nor-

dic walking),
•	 kinesiology,
•	 tourism section,
•	 art bands: choir, theatre, Song Studio,
•	 self-help groups, i.e. cooperation with Caritas Oława Home 

Hospice, community centres and schools.

Participation conditions: 
A student of the University can be any adult person who wishes 
to meet his/her need of intellectual, cultural, artistic and social 
activity.
Fee:
•	 registration fee  – PLN 50 (single-time payment)
•	 tuition – PLN 20 monthly, this amount includes 1 freely selec-

ted foreign language
•	 additional language – PLN 20 monthly for each additionally 

selected language
•	 tai chi – PLN 10 monthly. 

Seat, Address:  
Culture Centre
ul. 11 Listopada 27
55-200 Oława
Contact: 
Anna Ślipko – head of the Culture Centre and head of UTA
tel. 605 472 065
www.kultura.olawa.pl/index.php?strona=outw

Date of commencement of activity: year 2008
Legal status: The Deed of Association granted by the Mayor 
of the City of Oława. The Founding Panel was constituted by 
organisational units of the Municipal Commune of Oława: 
Municipal Social Welfare Centre, Culture Centre, County and 
Municipal Public Library. The University operates according to 
Statutes of the Culture Centre in Oława.
Number of students: 185 persons

Good to know: 
•	 The founders of the Oława University of the Third 

Age is to make the Polish words Uniwersytet Trze-
ciego Wieku (UTW) [University of the Third Age (UTA) 
mean: U – uśmiech i radość [smile and happiness], 
T – twórczość i pomysłowość [creativity and ideas], 
W – wytrwałość i wiek bez granic [persistence and 
age without limits]. The students prepare multiple 
exhibitions of artworks, for instance the exhibition on 
the occasion of the Day of the City “Under the Cock’s 
Wings”, as addition to the exhibition of the Partner 
City, Priolo Gargallo: „Piero della Francesca – Italian 
renaissance”. Within the scope of a “revenge”, the 
artworks of the OTA students were exhibited in Priolo 
Gargallo in Sicily. It is an effect of cooperation which 
will allow for integration of both cities and presence 
of the students not only in the local community.
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Oławski Uniwersytet Trzeciego Wieku

Cele:
•	 Aktywizacja społeczna osób starszych
•	 Propagowanie aktywnego trybu życia
•	 Wszechstronny rozwój osób kończących aktywność 

zawodową
•	 Wszechstronny program edukacyjny skierowany do 

osób dorosłych, zainteresowanych możliwością usta-
wicznego kształcenia

•	 Zaspokajanie zainteresowań poznawczych, co po-
zwala na zrozumienie i lepsze funkcjonowanie w cią-
gle zmieniającej się rzeczywistości

•	 Poznawanie nowych osób zbliżonych wiekiem, o po-
dobnych zainteresowaniach i problemach, nawiąza-
nie znajomości czy nawet przyjaźni, co przeciwdziała 
samotności osób starszych.

W programie zajęć m.in.:
•	 lektoraty językowe: francuski, angielski, niemiecki, ro-

syjski i włoski,
•	 zajęcia warsztatowe: plastyczne, florystyczne i inne 

w miarę potrzeb,

•	 zajęcia ogólnoruchowe (gimnastyka, pilates, tai chi, 
nordic walking),

•	 kinezjologia,
•	 sekcja turystyczna,
•	 zespoły artystyczne: chór, teatr, Studio Piosenki,
•	 grupy samopomocowe, tj. współpraca z Hospicjum 

Domowym Caritas Oława, świetlicami środowiskowy-
mi oraz szkołami.

Warunki uczestnictwa: 
Słuchaczem Uniwersytetu może być każda dorosła oso-
ba, pragnąca zaspokajać potrzebę aktywności intelek-
tualnej, kulturalnej, artystycznej i społecznej.
Odpłatność:
•	 wpisowe – 50 zł (jednorazowa wpłata)
•	 czesne – 20 zł miesięcznie, w tej kwocie jest dowolnie 

wybrany 1 język obcy
•	 dodatkowy język – 20 zł miesięcznie za każdy dodatko-

wo wybrany język
•	 tai chi – 10 zł miesięcznie.

Siedziba, Adres:  
Ośrodek Kultury 
ul. 11 Listopada 27 
55-200 Oława
Kontakt:  
Anna Ślipko – dyrektor Ośrodka Kultury, jednocześnie 
kierownik UTW, tel. 605 472 065
www.kultura.olawa.pl/index.php?strona=outw

Data rozpoczęcia działalności: 2008 rok
Status prawny: Akt Powołania nadany przez Burmistrza 
Miasta Oława. Zespołem Założycielskim były jednostki 
organizacyjne Gminy Miejskiej Oława: Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej, Ośrodek Kultury, Powiatowa i Miej-
ska Biblioteka Publiczna. Uniwersytet działa w myśl Sta-
tutu Ośrodka Kultury w Oławie.
Liczba słuchaczy: 185 osób

Warto wiedzieć: 
Pragnieniem założycieli Oławskiego Uniwersyte-
tu Trzeciego Wieku jest, aby słowa Uniwersytet 
Trzeciego Wieku (UTW) znaczyły: U – uśmiech 
i radość, T – twórczość i pomysłowość, W – wy-
trwałość i wiek bez granic. Słuchacze przygo-
towują liczne wystawy prac plastycznych, m.in. 
wystawa z okazji Dni Miasta „Pod Skrzydłami Ko-
guta” obok wystawy Miasta Partnerskiego Priolo 
Gargallo: „Piero della Francesca – Renesans wło-
ski”. W ramach „rewanżu” prace słuchaczy OUTW 
zostały wystawione w Priolo Gargallo na Sycylii. 
To efekt współpracy, która pozwoli na integra-
cję obu miast oraz obecność słuchaczy nie tylko 
w społeczności lokalnej.
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Polkowice University of the Third Age at the Lower Silesian 
Higher School of Enterprise and Technique in Polkowice

Objectives:
•	 Activation of the elderly within the following scope:

	∗ Education
	∗ Culture
	∗ Tourism
	∗ Health protection.

The Classes Programme includes, among other things:
•	 cycles of open lectures according to the needs and interests of 

the students, within the following scope:
	∗ human sciences,
	∗ economics and economy sciences,
	∗ natural sciences,
	∗ science,
	∗ medicine and psychology,
	∗ countries, laws and societies,

•	 lectorates:
	∗ English,
	∗ German,
	∗ Russian,

•	 sport – recreation classes:
	∗ back school (exercises for spine pains and osteoporosis),
	∗ yoga (relaxation and strength exercises),
	∗ strength exercises (general movement and fitness),
	∗ aerobics,
	∗ swimming pool gymnastics,
	∗ tai chi (motion and respiration exercises),
	∗ bowling,

•	 classes in the following sections:
	∗ tourism,

	∗ information technology,
	∗ art – culture,
	∗ satire – theatre, 
	∗ photography,
	∗ vocal (PUTA choir),
	∗ journalism,

•	 workshops and trainings (e.g. assertiveness, interpersonal, 
communication, anti-stress),

•	 meeting with an interesting person once a semester.
Participation conditions: 
A student of PUTA can be any person with place of his/her per-
manent residence in the territory of Polkowice county, who has 
attained the age of 40, concluded his/her professional work (e.g. 
pensioner, disability pensioner), regardless of the level of educa-
tion, who expresses intention to expand his/her knowledge and 
improve skills by means of active spending of his/her free time.
Fee:
•	 registration – PLN 10
•	 annual membership contribution – PLN 50

Seat, Address:  
ul. Skalników 6b
59-101 Polkowice
Contact:
mgr Maria Kicaj – head of PUTA
tel.: 76 746 53 35
e-mail: m.kicaj@dwspit.pl
Office – room Z3 – open:
Monday–Thursday , from 9.00 am to 2.00 pm 

Date of commencement of activity: year 2006
Legal status: Polkowice University of the Third Age (PUTA) 
operates at the Lower Silesian Higher School of Enterprise 
and Technique in Polkowice. The everyday operation of PUTA 
is conducted by the head of PUTA, reporting to the Rector. The 
head represents PUTA outside and submits annual operation 
reports.
Number of students: 292 persons

Good to know: 
Polkowice UTA, similarly to other UTAs, has its hymn 
– fragments below:

Hej! Emerycie! [ Hey! Pensioner!]
Dłużej nie możesz w fotelu już tkwić. [You can’t be 
stuck in this armchair anymore.]
Wstańcie kochani! [Get up my dear!]
Wszak wnuki to nie jest nasz cały świat. [ After all, 
grandchildren aren’t our entire world.]
Weź kolegę pod rękę, zanuć z nami piosenkę, [Take 
your friend by his hand, sing a song with us,]
Przecież UTW jest dla nas. [After all, UTA is for us.]
(...) Gdy jajka mądrzejsze od kur, [When the eggs are 
wiser than the hens,]
a babcia ni trendy ni cool. [and granny isn’t trendy or 
cool.]
Nie wpadaj w deprechę, bądź jak dawniej w dechę. 
[Don’t get depressed, be groovy as before.]
Wszak Uniwersytet jest twój! [After all, the University 
is yours!].
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Polkowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku przy 
Dolnośląskiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości 
i Techniki w Polkowicach

Cele:
•	 Aktywizacja osób starszych w zakresie:

	∗ Edukacji
	∗ Kultury
	∗ Turystyki
	∗ Ochrony zdrowia.

W programie zajęć m.in.:
•	 cykle wykładów otwartych wg możliwości i zaintereso-

wań słuchaczy z zakresu:
	∗ nauk humanistycznych,
	∗ nauk ekonomiczno–gospodarczych,
	∗ nauk przyrodniczych,
	∗ przedmiotów ścisłych,
	∗ medycyny i psychologii,
	∗ państwa, prawa i społeczeństwa,

•	 lektoraty:
	∗ język angielski,
	∗ język niemiecki,
	∗ język rosyjski,

•	 zajęcia sportowo–rekreacyjne:
	∗ szkoła pleców (ćwiczenia na bóle kręgosłupa 

i osteoporozę),
	∗ joga (ćwiczenia relaksacyjne i oddechowe),
	∗ ćwiczenia siłowe (ogólnousprawniające i ogólno-

kondycyjne),
	∗ aerobik,
	∗ gimnastyka w basenie,

	∗ tai chi (ćwiczenia ruchowo-oddechowe),
	∗ kręgle,

•	 zajęcia w sekcjach:
	∗ turystycznej,
	∗ informatycznej,
	∗ artystyczno – kulturalnej,
	∗ satyryczno – teatralnej, 
	∗ fotograficznej,
	∗ wokalnej (chór PUTW),
	∗ dziennikarskiej,

•	 warsztaty i treningi (m.in. asertywności, interperso-
nalny, komunikacji, antystresowe),

•	 raz w semestrze spotkanie z ciekawym człowiekiem.
Warunki uczestnictwa: 
Słuchaczem PUTW może zostać każda osoba zamiesz-
kała na stałe na terenie powiatu polkowickiego, która 
ukończyła 40 rok życia, nieczynna zawodowo (np. eme-
ryt, rencista), bez względu na poziom wykształcenia, 
wyrażająca chęć poszerzenia swojej wiedzy i podniesie-
nia umiejętności poprzez aktywne spędzanie wolnego 
czasu.
Odpłatność:
•	 wpisowe – 10 zł
•	 roczna składka członkowska – 50 zł

Siedziba, Adres:  
ul. Skalników 6b  
59-101 Polkowice
Kontakt:  
mgr Maria Kicaj – kierownik PUTW
tel.: 76 746 53 35  
e-mail: m.kicaj@dwspit.pl
Biuro – pokój Z3 – czynne: pon. – czw. godz. 9.00 - 14.00

Data rozpoczęcia działalności: 2006 rok
Status prawny: Polkowicki Uniwersytet Trzeciego Wie-
ku (PUTW) działa przy Dolnośląskiej Wyższej Szkole 
Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach. Bieżącą 
działalnością PUTW kieruje kierownik, podległy Rekto-
rowi. Kierownik reprezentuje PUTW na zewnątrz i składa 
sprawozdania z rocznej działalności.
Liczba słuchaczy: 292 osoby

Warto wiedzieć: 
Polkowicki UTW podobnie jak i inne UTW, ma 
swój hymn, oto fragmenty:

Hej! Emerycie!
Dłużej nie możesz w fotelu już tkwić.
Wstańcie kochani!
Wszak wnuki to nie jest nasz cały świat.
Weź kolegę pod rękę, zanuć z nami piosenkę,
Przecież UTW jest dla nas.
(...) Gdy jajka mądrzejsze od kur,
a babcia ni trendy ni cool.
Nie wpadaj w deprechę, bądź jak dawniej 
w dechę.
Wszak Uniwersytet jest twój!
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Prusice University  
of the Third Age Association

Objectives:
•	 Maintenance and increase of intellectual, mental and physi-

cal fitness of the members of the Association
•	 Providing education within various science disciplines
•	 Propagation of principles of cultural community life, social 

activation of the elderly
•	 Integration of the disabled and promotion of health.
The Classes Programme includes, among other things:
•	 ecology,
•	 nature,
•	 music,
•	 history,
•	 medicine,
•	 literature,

•	 architecture,
•	 German language lectorate,
•	 trip and tourism classes connected with historical education,
•	 cultural education by means of classes in the opera, philhar-

monic or theatre.
Participation conditions: 
A student can be any citizen of the Republic of Poland at re-
tirement age, a disability pensioner or a disabled person hol-
ding a decision on the degree of disability, regardless of the 
level of education.
Fee:
•	 annual contribution – PLN 60

Seat, Address:  
Commune Centre of Culture and Sport
ul. Jana Pawła II 7 
55-110 Prusice
Contact: 
President Irena Mielniczek
tel. 604 250 657
e-mail: irena.mielniczek@gmail.com

Date of commencement of activity:  
year 2011 
Legal status:  
association
Number of students:  
60 persons

Good to know: 
The students of the University of the Third Age from 
Prusice have organised an Ornithology Picnic in the 
Landscape Park of Barycza Valley. The participants 
have surely included the hosts: Pectoral Sandpiper, 
Sanderling, Bar-tailed Godwit, Black-legged Kittiwa-
ke, Long-legged Buzzard, Black-crowned Night Heron, 
Ruddy Turnstone, Marsh Sandpiper, Black-winged Stilt 
and others.
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Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku  
w Prusicach

Cele:
•	 Zachowanie i zwiększenie intelektualnej, psychicz-

nej i fizycznej sprawności członków Stowarzyszenia
•	 Prowadzenie edukacji w różnych dziedzinach nauki
•	 Propagowanie zasad kulturalnego współżycia spo-

łecznego, aktywizacja społeczna osób starszych
•	 Integracja osób niepełnosprawnych oraz promocja 

zdrowia.
W programie zajęć m.in.:
•	 ekologia,
•	 przyroda,
•	 muzyka,
•	 historia,
•	 medycyna,

•	 literatura,
•	 architektura,
•	 lektorat języka niemieckiego,
•	 zajęcia wyjazdowo – turystyczne połączone z eduka-

cją historyczną,
•	 edukacja kulturalna poprzez zajęcia w operze, filhar-

monii czy teatrze.
Warunki uczestnictwa: 
Słuchaczem może być każdy obywatel RP w wieku eme-
rytalnym, rencista lub osoba niepełnosprawna z orze-
czeniem o stopniu niepełnosprawności, bez względu na 
poziom wykształcenia.
Odpłatność:
•	 składka roczna – 60 zł

Siedziba, Adres:  
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
ul. Jana Pawła II 7
55-110 Prusice
Kontakt:  
Prezes Irena Mielniczek
tel. 604 250 657
e-mail: irena.mielniczek@gmail.com

Data rozpoczęcia działalności:  
2011 rok
Status prawny:  
stowarzyszenie
Liczba słuchaczy:  
60 osób

Warto wiedzieć: 
Studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Prusic 
zorganizowali Piknik Ornitologiczny w Parku Kra-
jobrazowym Doliny Baryczy Wśród uczestników 
zapewne obecni byli gospodarze: Biegus Arktycz-
ny, Piaskowiec, Szlamnik, Mewa Trójpalczasta, 
Kurhannik, Ślepowron, Kamusznik, Sokół Skalny, 
Ślepowron, Brodziec Pławny, Szczudłak i inni.
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Przemków University  
of the Third Age Association

Objectives:
•	 Promotion of educational initiatives
•	 Intellectual, mental, social and physical activation of the el-

derly
•	 Broadening of knowledge and skills of the seniors
•	 Facilitation of contacts with such institutions as health servi-

ce, culture centres, rehabilitation centres and other
•	 Engaging the students in activities for the surrounding envi-

ronment
•	 Sustaining social bonds and interpersonal  communication 

among seniors.
The Classes Programme includes, among other things:
•	 computer workshops,
•	 English and German language courses,

•	 lectures,
•	 integration–social meetings.
Participation conditions: 
A student can be any person who is retired or receives disability 
pension, regardless of age and level of education as well as a per-
son at the age of 45+ who wishes to expand his/her knowledge.
Fee:
•	 registration fee (when submitting the declaration) – PLN 20 
•	 monthly membership contribution – PLN 10

Seat, Address:  
pl. Targowy 1
59-170 Przemków
Contact: 
Wanda Gur – treasurer of PUTA
tel. 76 831 95 47, 508 834 498
e-mail: wandagur@wp.pl
www.utw-przemkow.pl

For persons interested in the activity: of PUTA – contact in the 
seat of the Association (library building), on every Thursday, 
from 11.00 am to 2.00 pm
Date of commencement of activity:  
year 2011 
Legal status: 
association
Number of students:  
47 persons

Good to know: 
The idea to UTA in Przemków was set forth by the mem-
bers of the Regional Division of the Polish Association Of 
Pensioners And Disabled Persons in Przemków, and the 
purpose of this undertaking was to provide the elderly 
with a possibility to return to active life.  Making them 
aware that there is strength in them, that the hidden 
skills must be awaken, shyness and nervousness counte-
red, that they have to familiarise with the new advances 
of sciences and technique, facilitating them making new 
acquaintances, friends, familiarising them with prin-
ciples of a healthy lifestyle at mature age, encouraging 
them to exercise, providing them with possibilities of si-
ghtseeing trips, in the country and abroad. This mission 
is reflected in everyday actions of UTA. 
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Stowarzyszenie  
Przemkowski Uniwersytet Trzeciego Wieku

Cele:
•	 Upowszechnianie inicjatyw edukacyjnych
•	 Aktywizacja intelektualna, psychiczna, społeczna 

i fizyczna osób starszych
•	 Poszerzanie wiedzy i umiejętności seniorów
•	 Ułatwianie kontaktów z instytucjami takimi jak służ-

ba zdrowia, ośrodki kultury, ośrodki rehabilitacyjne 
i inne

•	 Angażowanie słuchaczy w aktywność na rzecz ota-
czającego ich środowiska

•	 Podtrzymywanie więzi społecznych i komunikacji 
międzyludzkiej wśród seniorów.

W programie zajęć m.in.:
•	 warsztaty komputerowe,
•	 nauka języka angielskiego i niemieckiego,

•	 wykłady,
•	 spotkania integracyjno–towarzyskie.
Warunki uczestnictwa: 
Słuchaczem może zostać każda osoba, która jest na 
emeryturze lub rencie, bez względu na wiek i poziom 
wykształcenia oraz osoba w wieku 45+, która pragnie 
poszerzyć swoją edukację.
Odpłatność:
•	 wpisowe (przy złożeniu deklaracji) – 20 zł 
•	 miesięczna składka członkowska – 10 zł

Siedziba, Adres:  
pl. Targowy 1
59-170 Przemków
Kontakt:  
Wanda Gur – skarbnik PUTW
tel. 76 831 95 47, 508 834 498
e-mail: wandagur@wp.pl
www.utw-przemkow.pl

Zainteresowani uczestnictwem w działalności PUTW – 
kontakt w siedzibie Stowarzyszenia (budynek bibliote-
ki), w każdy czwartek, godz. 11.00 – 14.00
Data rozpoczęcia działalności:  
2011 rok
Status prawny:  
stowarzyszenie
Liczba słuchaczy:  
47 osób

Warto wiedzieć: 
Pomysł na powstanie UTW w Przemkowie zro-
dził się wśród członków Oddziału Rejonowego 
Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i In-
walidów w Przemkowie, a celem tego przedsię-
wzięcia było dostarczenie  osobom w wieku doj-
rzałym możliwości powrotu do czynnego życia.  
Uświadomienie im, że jest w nich siła, że trzeba 
rozbudzić uśpione zdolności, zwalczać nieśmia-
łość i tremę, zapoznać się z nowymi zdobyczami 
nauki i techniki, ułatwić zawieranie znajomości, 
przyjaźni, zapoznać się z zasadami zdrowego sty-
lu życia w wieku dojrzałym, zachęcić do ćwiczeń 
fizycznych, do możliwości wyjazdów, wycieczek 
krajoznawczych i zagranicznych. Misja ta znajdu-
je odzwierciedlenie w codziennych działaniach 
UTW. 
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University of the Third Age Association  
in Strzelin

Objectives:
•	 Conducting forms of educational, health, cultural, creative 

and tourism-sightseeing activity for the elderly
•	 Inclusion of the elderly into the lifelong learning system by 

means of stimulation of personal development as well as in-
tellectual and physical fitness development

•	 Social activation of the elderly, promotion and organisation of 
voluntary service

•	 Promotion of gerontological prophylaxis – protection and pro-
motion of health

•	 Providing conditions for dignified ageing, acting for the bene-
fit of the disabled

•	 Engaging all willing persons in various forms of physical and 
intellectual activity, depending on age, fitness degree and in-
terests.

•	 Sustaining national, civil and cultural tradition.
The Classes Programme includes, among other things:
•	 foreign language classes,
•	 psychology,
•	 literature,
•	 history,
•	 painting,
•	 healthy nutrition,
•	 exercises,

•	 poetry evenings,
•	 art exhibitions,
•	 activity within the framework of a cabaret,
•	 lectures, seminars, discussions,
•	 scientific conferences conducted by specialists from various 

disciplines of science,
•	 meetings with people of science and culture operating in the 

region.
Participation conditions: 
A regular member can be any citizen of the Republic of Poland 
at retirement age who wishes to contribute by social work to 
the implementation of the objectives of UTA, who has submitted 
a written declaration on joining UTA and will pay the membership 
contribution.
Fee:
•	 monthly fee – PLN 5

Seat, Address:  
ul. Ząbkowicka 11
57–100 Strzelin
Contact: 
President Mirosława Czujewicz
tel. 71 392 19 71

Date of commencement of activity:  
year 2005 
Legal status:  
association
Number of students:  
120 persons

Good to know: 
“I am very happy today, because my dream has come 
true. University of the Third Age in Strzelin has been es-
tablished. There were many problems with that, but we 
managed. We are all satisfied, smiling and happy that 
we have created something that will allow to spread the 
wings to people who have a lot of free time.
I have to say that I would surely not be able to do this alo-
ne, there were many people helping me in the implemen-
tation of this undertaking. I would like to thank them all 
and wish them a lot of persistence in their further work 
on the development of the university (...)” – wrote Małgo-
rzata Mendak seven years ago – the author of the project 
of foundation of UTA in Strzelin.
“I have one wish – may us succeed. I have accepted the 
proposal of the Management to entrust me with the 
capacity of the UTA President with great respect. It is 
a great challenge which still arises some anxiety in me, 
making me worried if I can deal with this task. I believe 
that this makes me mobilised for further activity. When 
the date of inauguration of the academic year was esta-
blished, the hectic preparations began, to let this event 
have an appropriate setting”  – as Mirosława Czujewicz 
wrote shortly after, still acting in the capacity of the Pre-
sident of Strzelin UTA.
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Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku  
w Strzelinie

Cele:
•	 Prowadzenie form działalności edukacyjnej, zdro-

wotnej, kulturalnej, twórczej oraz turystyczno – kra-
joznawczej dla osób starszych

•	 Włączenie osób starszych do systemu kształcenia 
ustawicznego przez stymulowanie rozwoju osobowe-
go oraz sprawności intelektualnej i fizycznej

•	 Aktywizacja społeczna ludzi starszych, promocja i or-
ganizacja wolontariatu

•	 Upowszechnianie profilaktyki gerontologicznej – 
ochrona i promocja zdrowia

•	 Stwarzanie warunków do godnego starzenia się, 
działania na rzecz osób niepełnosprawnych

•	 Angażowanie wszystkich chętnych do różnorodnych 
form aktywności fizycznej i intelektualnej, adekwat-
nie do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań

•	 Podtrzymywanie tradycji narodowej, obywatelskiej 
i kulturowej.

W programie zajęć m.in.:
•	 zajęcia z języków obcych,
•	 psychologia,
•	 literatura,
•	 historia,
•	 malarstwo,
•	 zdrowe żywienie,
•	 ćwiczenia ruchowe,
•	 wieczory poezji,
•	 wystawy artystyczne,
•	 działalność w ramach kabaretu,
•	 wykłady, seminaria, dyskusje,
•	 konferencje naukowe prowadzone przez specjalistów 

z różnych dziedzin nauki,
•	 spotkania z działającymi w regionie ludźmi nauki i kul-

tury.
Warunki uczestnictwa: 
Członkiem zwyczajnym może być każdy obywatel Rze-
czypospolitej Polskiej w wieku emerytalnym, który pra-
gnie wnieść swój wkład pracy społecznej w urzeczywist-
nienie celów UTW, złoży pisemną deklarację o przystą-
pieniu do UTW oraz będzie opłacał składkę członkow-
ską.
Odpłatność:
•	 opłata miesięczna – 5 zł

Siedziba, Adres:  
ul. Ząbkowicka 11
57–100 Strzelin
Kontakt:  
Prezes Mirosława Czujewicz
tel. 71 392 19 71

Data rozpoczęcia działalności: 2005 rok
Status prawny: stowarzyszenie
Liczba słuchaczy: 120 osób

Warto wiedzieć: 
„Jestem dzisiaj bardzo szczęśliwa, bo spełniło się 
moje marzenie. Powstał Uniwersytet Trzeciego 
Wieku w Strzelinie. Było z tym wiele problemów, 
ale udało się. Jesteśmy tu wszyscy zadowoleni, 
uśmiechnięci i szczęśliwi, że powstało coś, co 
pozwoli na rozwinięcie skrzydeł ludziom, którzy 
mają dużo wolnego czasu.
Muszę powiedzieć, że na pewno sama bym tego 
nie zrobiła, pomagało w realizacji tego przedsię-
wzięcia wielu ludzi. Chciałabym im wszystkim 
serdecznie podziękować i życzyć dużo wytrwało-
ści w dalszej pracy nad rozwijaniem tego uniwer-
sytetu(...).” – napisała siedem lat temu Małgorza-
ta Mendak – autorka projektu powołania UTW 
w Strzelinie.
„Mam jedno życzenie – niech nam się to uda. 
Z wielkim szacunkiem przyjęłam propozycję Za-
rządu powierzenia mi funkcji Prezesa UTW. Jest 
to duże wyzwanie, które ciągle budzi we mnie 
obawy czy podołam temu zadaniu. Myślę, że wy-
zwala to we mnie również mobilizację do dalszej 
działalności. Kiedy została ustalona data inaugu-
racji roku akademickiego zaczęły się gorączkowe 
przygotowania, aby to wydarzenie miało właści-
wą oprawę” – pisała wkrótce potem Mirosława 
Czujewicz, do dziś urzędująca Prezes strzeliń-
skiego UTW.
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 „Sursum Corda” University  
of the Third Age Association in Syców

Objectives:
•	 Increase to the authority rank of the role of the senior who, 

by means of broad knowledge and skills, provides moral and 
personal examples, both for the younger generation and for 
the surrounding

•	 Promotion of the seniors’ problems in the academic society
•	 Activation of seniors to undertake actions
•	 Improvement of the general physical fitness of seniors
•	 Increasing the knowledge of the surrounding world, also of 

oneself
•	 Strengthening of the intergenerational bond of seniors with 

younger generations
•	 Constructive spending of spare time with concurrent making 

of new friends
•	 Familiarisation with the contemporary achievements of 

science.
The Classes Programme includes, among other things:
•	 computer classes,
•	 English language lectorate,
•	 German language lectorate,

•	 workshop meetings with theatre,hand craft classes, 
•	 corrective gymnastics,
•	 fitness,
•	 Nordic walking.
Participation conditions: 
•	 Students can be persons who have attained the age of 50 and 

meet other conditions specified in the statutes of the asso-
ciation.

Fee:
•	 registration – PLN 15
•	 monthly membership contribution – PLN 5

Seat, Address:  
Culture Centre in Syców
ul. Kościelna 16
56-500 Syców
Office of the University of the Third Age
Pl. Wolności 7 (1st floor – above the Museum)
Syców 

Contact:
President Bogusława Świtoń
tel. 62 785 26 88, 503 720 092
e-mail: bogusiaswiton@mail.com
Date of commencement of activity: year 2012
Legal status: association
Number of students: 57 persons

Good to know: 
•	 Syców University is one of the youngest units, not only 

in Lower Silesia. It is still open for new students. So 
far the “output forces” are able to satisfy the demands 
and there are even “certain reserves”. Thus, the repre-
sentatives of the Third Age – feel invited to subscribe!
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Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku 
„Sursum Corda” w Sycowie

Cele:
•	 Podniesienie roli seniora do rangi autorytetu, który 

dzięki szerokiej wiedzy i umiejętnościom dostarcza 
wzorców moralnych, osobowych zarówno dla młod-
szej generacji, jak i dla otoczenia

•	 Promocja problematyki senioralnej w środowisku 
akademickim

•	 Zaktywizowanie seniorów do podejmowania działań
•	 Poprawa ogólnej sprawności fizycznej seniorów
•	 Zwiększenie wiedzy o otaczającym świecie, a także 

o sobie samym
•	 Umacnianie więzi międzypokoleniowej łączącej se-

niorów z pokoleniami młodszymi
•	 Konstruktywne wypełnianie czasu wolnego przy jed-

noczesnym zawieraniu nowych znajomości i przyjaźni
•	 Poznawanie współczesnych osiągnięć nauki.

W programie zajęć m.in.:
•	 zajęcia komputerowe,
•	 lektorat języka angielskiego,
•	 lektorat języka niemieckiego,
•	 warsztatowe spotkania z teatrem,
•	 zajęcia rękodzielnicze,
•	 gimnastyka korekcyjna,
•	 fitness,
•	 nordic walking.
Warunki uczestnictwa: 
Słuchaczami mogą zostać osoby, które ukończyły 50 rok 
życia i spełniają pozostałe warunki określone w statucie 
stowarzyszenia.
Odpłatność:
•	 wpisowe – 15 zł
•	 miesięczna składka członkowska – 5 zł

Siedziba, Adres:  
Centrum Kultury w Sycowie
ul. Kościelna 16  
56-500 Syców
Biuro Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Pl. Wolności 7 (I piętro – nad Muzeum)
Syców

Kontakt:  
Prezes Bogusława Świtoń
tel. 62 785 26 88, 503 720 092
e-mail: bogusiaswiton@mail.com
Data rozpoczęcia działalności: 2012 rok
Status prawny: stowarzyszenie
Liczba słuchaczy: 57 osób

Warto wiedzieć: 
Sycowski Uniwersytet to jedna z najmłodszych 
placówek, nie tylko na Dolnym Śląsku. Jest cią-
gle otwarty na nowych słuchaczy. Na razie „moce 
przerobowe” są w stanie sprostać zapotrzebo-
waniu, a nawet „mają pewne rezerwy”. Tak więc 
reprezentanci Trzeciego Wieku – zapraszamy do 
skryptów!
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“Jeszcze Młodzi” University of the Third Age at the Municipal Centre of 
Culture, Sport and Local Activity in Szklarska Poręba

Objectives:
•	 Education
•	 Development
•	 Activation
•	 Fulfilment of passions and interests – those already posses-

sed and those still undiscovered.
The Classes Programme includes, among other things:
•	 lectures,
•	 computer classes,
•	 English and German language lectorates,
•	 creative activity workshops,
•	 music education,
•	 theatrical education,
•	 natural education,
•	 gymnastics,

•	 Nordic walking,
•	 rehabilitation exercises in the swimming pool,
•	 trips.
Participation conditions: 
The classes may be attended by persons who have attained the 
age of 45.
Fee:
•	 monthly fee – PLN 30

Seat, Address:  
Municipal Centre of Culture, Sport and Local Activity
ul. Słowackiego 13, Biała Dolina
58-580 Szklarska Poręba
Contact: 
President Irena Kubera
tel. 75 717 36 14, 502 215 830
email:mok@szklarskaporeba.pl,  

Date of commencement of activity:  
year 2009 
Legal status:  
section at the Municipal Centre of Culture, Sport and Local 
Activity in Szklarska Poręba
Number of students:  
65 persons

Good to know: 
Everything began with the survey of the Municipal So-
cial Assistance Centre conducted among adult residents 
of the city under Szrenica. The potential students of UTA 
were asked about their needs and expectations. Mrs Irena 
Kubera, a retired mathematics teacher, had already been 
thinking on the idea of establishment of the University 
of the Third Age in Szklarska Poręba for a very long time. 
She dedicated her time, underwent appropriate trainings 
and today she acts in the capacity of the president of the 
University she conducts together with the members of 
the Management Board.
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Uniwersytet Trzeciego Wieku „Jeszcze Młodzi” przy Miejskim 
Ośrodku Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej Porębie

Cele:
•	 Nauka
•	 Rozwój
•	 Aktywizacja
•	 Realizacja pasji i zainteresowań już posiadanych, ale 

i tych jeszcze nie odkrytych.
W programie zajęć m.in.:
•	 wykłady,
•	 zajęcia komputerowe,
•	 lektoraty języka angielskiego i niemieckiego,
•	 warsztaty aktywności twórczej,
•	 edukacja muzyczna,

•	 edukacja teatralna,
•	 edukacja przyrodnicza,
•	 gimnastyka,
•	 nordic walking,
•	 ćwiczenia rehabilitacyjne w basenie,
•	 wycieczki.
Warunki uczestnictwa: 
Na zajęcia mogą uczęszczać osoby mające powyżej  
45 lat.
Odpłatność:
•	 opłata miesięczna – 30 zł

Siedziba, Adres:  
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej
ul. Słowackiego 13, Biała Dolina
58-580 Szklarska Poręba
Kontakt:  
Prezes Irena Kubera
tel. 75 717 36 14, 502 215 830
e-mail: mok@mok.szklarskaporeba.pl

Data rozpoczęcia działalności:  
2009 rok
Status prawny: 
sekcja przy Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Aktyw-
ności Lokalnej w Szklarskiej Porębie
Liczba słuchaczy:  
65 osób

Warto wiedzieć: 
Wszystko zaczęło się od ankiety Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej, przeprowadzonej 
wśród dojrzałych mieszkańców miasta pod Szre-
nicą. Zapytano o potrzeby i oczekiwania tych 
osób jako potencjalnych słuchaczy UTW. Nad 
realizacją pomysłu o utworzeniu Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku w Szklarskiej Porębie od dawna 
myślała emerytowana już matematyczka, Pani 
Irena Kubera. Poświęciła swój czas, przeszła od-
powiednie szkolenia i dziś pełni funkcję prezesa  
Uniwersytetu, którym kieruje wraz z członkami 
zarządu.
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Świdnica University of the Third Age Association  
in Świdnica

Objectives:
•	 Development of versatile activity of the members of the As-

sociation, adequately to their age, interests and degree of 
fitness, including intellectual, mental and physical aspects.

•	 Preparation of the elderly to new forms of activity
•	 Maintenance of social bonds by means of intergenerational 

integration
•	 Inclusion of the elderly into the lifelong learning system
•	 Promotion of active forms of spending free time.
The Classes Programme includes, among other things:
•	 lectures, 
•	 occasional meetings, 
•	 workshops: computer, psychology, art, handicraft,
•	 language lectorate: English, German, Czech,
•	 memory training,
•	 vocal and instrumental band classes,
•	 social bridge game club,

•	 dance – recreation classes,
•	 Nordic walking, swimming pool classes, yoga, pilates 
•	 hiking and coach trips.
Participation conditions: 
The UTA’s offer is addressed to women and men at the age of 55+.
Fee:
•	 registration – PLN 50
•	 monthly contribution – PLN 5
•	 payment for classes not covered with donation.

Seat, Address:  
ul. Długa 33 
58-100 Świdnica
Contact: 
President Krystyna Lasek
tel. 500 352 197
e-mail: krylasek@poczta.onet.pl
Office of ŚUTA: 
open on every Wednesday from 11.00 am to 1.00 pm
tel. 513 005 811

e-mail:sutw.swidnica@gmail.com
http://www.utw.swidnica.pl
Date of commencement of activity:  
year 2007 
Legal status:  
association
Number of students:  
185 persons

Good to know: 
The county of Świdnica cooperates with three counties 
of extraordinary beauty: Kartuzy, Łowicz and Tatra. The 
participants of UTA classes could play the role of its am-
bassadors and a group of fifteen ladies, creative and full 
of enthusiasm, set off to Kartuzy to take part in the Four 
Elements Olympic Games by Radunia river and under 
Wieżyca mount. The participants could try the traditional 
Kashubian snuff. Everybody smelled it...
A resident of Świdnica who came from the Country of 
Cherry Blossom participated in the art workshops, and 
this was not the only one international accent in the life 
of UTA from Świdnica. They visited seniors in two partner 
cities in England and Germany as well as in the Czech 
Republic. They joined the programme saving the church 
in Powiewiórka, they support a school in Lithuania. The 
sport and recreation Universiade of seniors “I’m fit” as 
well as UTA song review “A song is good for everything” 
have their subsequent editions within the framework of 
cooperation of UTA and Associations in the region. Sup-
port of the Self-government of the City and County as 
well as many institutions, allows for the implementation 
of objectives by which, every day, “they give life to years 
and years to life in better health”, because Świdnica is 
a good place for seniors.



6767Dolnośląskie Uniwersytety Trzeciego Wieku

Stowarzyszenie Świdnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku  
w Świdnicy

Cele:
•	 Rozwijanie wszechstronnej aktywności członków 

Stowarzyszenia, adekwatnie do wieku zainteresowań 
i stopnia sprawności, w tym  intelektualnej, psychicz-
nej, fizycznej

•	 Przygotowanie ludzi starszych do nowych form ak-
tywności

•	 Podtrzymywanie więzi społecznych poprzez integra-
cję międzypokoleniową

•	 Włączenie ludzi starszych do systemu kształcenia 
ustawicznego

•	 Promocja aktywnych form spędzania wolnego czasu.
W programie zajęć m.in.:
•	 wykłady, 
•	 spotkania okolicznościowe, 
•	 warsztaty: komputerowe, z psychologii, plastyczne, 

z rękodzieła,
•	 lektorat z jęz.: angielskiego, niemieckiego, czeskiego,
•	 trening pamięci,
•	 zajęcia zespołu wokalno–instrumentalnego,
•	 klub brydża towarzyskiego,
•	 zajęcia taneczno–rekreacyjne,
•	 nordic walking, zajęcia na basenie, joga, pilates 
•	 wycieczki piesze, autokarowe.

Warunki uczestnictwa: 
Oferta UTW skierowana jest do  kobiet i mężczyzn 
w wieku 55+.
Odpłatność:
•	 wpisowe – 50 zł
•	 składka miesięczna – 5 zł
•	 odpłatność za zajęcia nieobjęte dotacją.

Siedziba, Adres:  
ul. Długa 33
58-100 Świdnica
Kontakt:  
Prezes Krystyna Lasek
tel. 500 352 197
e-mail: krylasek@poczta.onet.pl
Biuro ŚUTW: czynne w każdą środę w godz. 11.00 – 13.00
tel. 513 005 811

e-mail:sutw.swidnica@gmail.com
http://www.utw.swidnica.pl
Data rozpoczęcia działalności:  
2007 rok
Status prawny:  
stowarzyszenie
Liczba słuchaczy:  
185 osób

Warto wiedzieć: 
Świdnicki powiat współpracuje z trzema wyjąt-
kowej urody powiatami: kartuskim, łowickim i ta-
trzańskim. Uczestnicy zajęć UTW mogli odegrać 
rolę jego ambasadorów i do Kartuz wyruszyła 
piętnastoosobowa grupa pań, twórcza, pełna en-
tuzjazmu, by wziąć udział w Igrzyskach Czterech 
Żywiołów nad rzeką Radunią i pod górą Wieżycą. 
Częstowano tradycyjną kaszubską tabaką. Wszy-
scy wąchali ...
W warsztatach plastycznych uczestniczyła 
mieszkająca w Świdnicy pani z Kraju Kwitnącej 
Wiśni i nie jest to jedyny międzynarodowy akcent 
w życiu świdnickiego UTW. Słuchacze UTW od-
wiedzili seniorów w dwóch partnerskich miastach 
w Anglii i Niemczech oraz w Czechach. Włączyli 
się do programu ratującego kościół w Powie-
wiórce, wspierają polską szkołę na Litwie. Dzięki 
współpracy UTW i Stowarzyszeń w regionie swe 
kolejne edycje mają takie przedsięwzięcia jak 
Uniwersjada sportowo – rekreacyjna seniorów 
„Jestem w formie” oraz Przegląd Piosenki UTW 
„Piosenka jest dobra na wszystko”. Wsparcie Sa-
morządu Miasta i Powiatu oraz wielu instytucji 
pozwala na realizację celów UTW w Świdnicy, 
przez co każdego dnia jego słuchacze dodają ży-
cia do lat i lat do życia w lepszym zdrowiu, bo – 
jak wskazuje ich doświadczenie – Świdnica jest 
dobrym miejscem dla seniorów. 
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Association of the Third Age  
in Świebodzice

Objectives:
•	 Conducting of educational and cultural activity for the benefit 

of the residents of Świebodzice, in particular the elderly
•	 Organisation of cultural and integration events
•	 Organisation of trainings, lectures, seminars and conferences
•	 Organisation of creative workshops
•	 Promotion and organisation of the exchange of intercultural 

experiences, in particular by means of organisation of trips, 
workshops and lectures

•	 Propagation of healthy lifestyle
•	 Publication of brochures and leaflets connected with the ob-

jectives of the Association
•	 Cooperation with other non-governmental organisations and 

partner cities.
The Classes Programme includes, among other things:
•	 German,
•	 English,
•	 bowling,

•	 shooting training,
•	 gymnastics,
•	 computer classes,
•	 memory training,
•	 sightseeing and tourism trips – hiking, cycling, coach trips.
Participation conditions: 
The classes refer to a active Świebodzice 50+ residents. A person 
becomes a regular member upon submitting of a declaration un-
der the resolution of the Management Board of the Association. 
A member supporting the Association can become any natural 
and legal person declaring financial, material or scientific as-
sistance in the implementation of objectives of the Association.
Fee:
•	 monthly contributions – PLN 5 per person.
Activity based on own work of the members of the Association or 
friendly persons – on the basis of voluntary service.

Seat, Address:  
ul. Piłsudskiego 30
58-160 Świebodzice
Contact: 
President Jolanta Sałek 
Office open:  
from Monday to Thursday, from 10.00 am to 12.00 am
tel. 513 124 314 or 74 666 96 19

e-mail: stow.3.wieku@gmail.com
www.3wieku.org.pl
Date of commencement of activity:  
year 2009 
Legal status:  
association
Number of students:  
80 persons

Good to know: 
“The seniors were shooting. On the last Saturday of Sep-
tember, in the Sport and Recreation Centre in Świebodzi-
ce, the shooting teams from several non-governmental 
organisations met to participate in the 2nd Shooting 
Championship of Seniors of the Non-Governmental Or-
ganisations (...). – This year, the competition took place 
due to the financial support of the self-government of 
Świebodzice as well as the Ministry of National Defen-
ce...” – as we could read on the city website: swiebodzi-
ce.pl. And “Gazeta Świebodzicka” [newspaper] reported 
earlier on that: “We are in good shape! Association of 
the Third Age has taken part in the Sport and Recreation 
Universiade of Seniors for the second time. This time, the 
organiser of the event was the University of the Third Age 
in Żarów”.
„ (...) They have just completed an intensive English 
language course and they are already preparing for the 
computer classes, shooting and gymnastics training. We 
are talking about the members of the Association of the 
Third Age who, with their activity and creativity, could im-
press a great number of persons.”
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Stowarzyszenie 3. Wieku w Świebodzicach

Cele:
•	 Prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej 

na rzecz mieszkańców Świebodzic, w szczególności 
dla ludzi starszych

•	 Organizowanie imprez kulturalnych i integracyjnych
•	 Organizowanie szkoleń, wykładów, seminariów i kon-

ferencji
•	 Organizowanie warsztatów twórczych
•	 Propagowanie i organizowanie wymiany doświad-

czeń międzykulturowych, w szczególności poprzez 
organizację wyjazdów, warsztatów, prelekcji

•	 Propagowanie zdrowego stylu życia
•	 Wydawanie broszur i ulotek związanych z celami Sto-

warzyszenia
•	 Współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi 

oraz miastami partnerskimi.
W programie zajęć m.in.:
•	 język niemiecki,
•	 język angielski,
•	 kręgle,
•	 trening strzelecki,
•	 gimnastyka,

•	 zajęcia komputerowe,
•	 trening pamięci,
•	 wycieczki krajoznawczo–turystyczne piesze, rowero-

we, autokarowe.
Warunki uczestnictwa: 
Działania skierowane do aktywnych świebodziczan  
w wieku 50+. Członkiem zwyczajnym zostaje się po zło-
żeniu pisemnej deklaracji, na podstawie uchwały Zarzą-
du Stowarzyszenia. Członkiem wspierającym Stowarzy-
szenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca 
pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w reali-
zacji celów Stowarzyszenia.
Odpłatność:
•	 składka miesięczna – 5 zł od osoby.
Działalność oparta na pracy własnej członków Stowarzy-
szenia lub zaprzyjaźnionych ludzi – na zasadzie wolon-
tariatu.

Siedziba, Adres:  
ul. Piłsudskiego 30
58-160 Świebodzice
Kontakt:  
Prezes Jolanta Sałek 
Biuro czynne:  
od poniedziałku do czwartku, godz. 10.00 – 12.00
tel. 513 124 314 lub 74 666 96 19

e-mail: stow.3.wieku@gmail.com
www.3wieku.org.pl
Data rozpoczęcia działalności:  
2009 rok
Status prawny:  
stowarzyszenie
Liczba słuchaczy:  
80 osób

Warto wiedzieć: 
„Seniorzy postrzelali. W ostatnią sobotę wrze-
śnia, na terenie OSiR w Świebodzicach spotkały 
się drużyny strzeleckie z kilku organizacji poza-
rządowych, żeby wziąć udział w II Strzeleckich 
Mistrzostwach Seniorów Organizacji Pozarządo-
wych (...). – Tegoroczne zawody odbyły się dzię-
ki wsparciu finansowemu ze strony samorządu 
Świebodzic oraz Ministerstwa .Obrony Narodo-
wej...” – można było przeczytać na portalu miej-
skim: swiebodzice.pl. A „Gazeta Świebodzicka” 
donosiła wcześniej, że: „Jesteśmy w formie! Sto-
warzyszenie 3. Wieku po raz drugi wzięło udział 
w Uniwersjadzie Sportowo–Rekreacyjnej Senio-
rów. Tym razem organizatorem imprezy był Uni-
wersytet Trzeciego Wieku w Żarowie”.
„ (...) Właśnie zakończyli intensywny kurs języ-
ka angielskiego, a już przygotowują się do zajęć 
komputerowych, treningów strzeleckich i gimna-
stycznych. Mowa o członkach Stowarzyszenia 3. 
Wieku, którzy aktywnością i pomysłowością mo-
gliby zaimponować niejednej osobie”.
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“Tęcza” University of the Third Age Association  
in Trzebnica

Objectives:
•	 Conducting forms of educational, health, cultural, creative 

and tourism–sightseeing activity for the elderly
•	 Inclusion of the elderly into the lifelong learning system by 

means of stimulation of personal development as well as in-
tellectual and physical fitness development

•	 Social activation of the elderly
•	 Providing conditions for dignified ageing
•	 Implementation of integration processes of the elderly
•	 Promotion of gerontological prophylaxis.
The Classes Programme includes, among other things:
•	 lectures regarding various disciplines of science: culture, hi-

story, psychology, health, law, meetings with police officers 
and sanitary inspection workers, etc.,

•	 author sessions,
•	 seminars,
•	 lectorates:

	∗ English – 3 groups at different knowledge level,
	∗ German,

•	 computer workshops,
•	 hand craft workshops,
•	 choir,
•	 meetings with opera by means of display of performances 

with foreword (1 time per month).
Taking care of good fitness and health, “Tęcza” SUTA offers:
•	 gymnastics classes,
•	 water aerobics,
•	 swimming course,

•	 Nordic walking,
•	 hiking (around Trzebnica and not only).
Moreover, the offer includes:
•	 meetings with people of culture, science, art, residing and 

operating in the region,
•	 trips to theatre, cinema, opera and philharmonic (1 time 

a month),
•	 trips in the country and abroad,
•	 integration meetings (May barbecues, St. Andrew’s Day, Chri-

stmas Eve) and events connected with the commemoration 
of national holidays (e.g. 3-rd May commemoration, evening 
event on the occasion of the National Independence Day),

•	 holidays, etc.
“Tęcza” SUTA participates also in the undertakings organised by 
the Commune of Trzebnica, County Self-government and Cha-
plaincy (including: concerts, rallies and pilgrimages, “Orchard 
holiday” during which it presents its cuisine and confectionary 
products as well as handicraft works).
Participation conditions: 
A regular member can be any citizen of the Republic of Poland 
at retirement age who wishes to contribute by social work to the 
implementation of the objectives of SUTA, who has submitted 
a written declaration on joining SUTA and will pay the member-
ship contribution. In justified cases, the members of the Associa-
tion can be persons in pre-retirement age, for instance disability 
pensioners, disabled persons, etc.
Fee:
•	 semester fee – PLN 30

Seat, Address: 
ul. Prusicka 12
55-100 Trzebnica
Contact: 
Duties at the Centre of Culture and Sport of Trzebnica
room no. 1 – ground floor, Thursdays from 12.00 am to 2 pm
tel. 71 312 38 68 (available during duties)

e-mail: stutw.trzebnica@o2.pl
President of the Management Board Irena Kahalik
e-mail i.kahalik@o2.pl
Date of commencement of activity: year 2008
Legal status: association
Number of students: 119 persons

Good to know: 
The UTA of Trzebnica provides information to its stu-
dents, among other things, by means of the “rainbow po-
sters” hanging in the display case of Trzebnica Centre of 
Culture and Sport.
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Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku „Tęcza” 
w Trzebnicy

Cele:
•	 Prowadzenie form działalności edukacyjnej, zdro-

wotnej, kulturowej, twórczej oraz turystyczno–krajo-
znawczej dla osób starszych

•	 Włączenie osób starszych do systemu kształcenia 
ustawicznego poprzez stymulowanie rozwoju osobi-
stego oraz sprawności intelektualnej i fizycznej

•	 Aktywizacja społeczna ludzi starszych
•	 Stwarzanie warunków do godnego starzenia się
•	 Realizowanie procesów integracyjnych ludzi starszych
•	 Upowszechnianie profilaktyki gerontologicznej.
W programie zajęć m.in.:
•	 wykłady z różnych dziedzin nauki: kultura, historia, 

psychologia, zdrowie, prawo, spotkania z funkcjona-
riuszami policji i sanepidu itp.,

•	 spotkania autorskie,
•	 seminaria,
•	 lektoraty:

	∗ język angielski – 3 grupy o zróżnicowanym pozio-
mie wiedzy,

	∗ język niemiecki,
•	 warsztaty komputerowe,
•	 warsztaty rękodzielnicze,
•	 chór,
•	 spotkania z operą poprzez wyświetlanie spektakli ze 

słowem wstępnym (1 raz w miesiącu).
W trosce o dobrą kondycję i zdrowie SUTW „Tęcza” ofe-
ruje:
•	 zajęcia gimnastyczne,
•	 aerobik w wodzie,
•	 naukę pływania,

•	 nordic walking,
•	 piesze wycieczki (po Trzebnicy i nie tylko).
Ponadto w ofercie:
•	 spotkania z ludźmi kultury, nauki, sztuki zamieszkały-

mi i działającymi w  regionie,
•	 wyjazdy do teatru, kina, opery i filharmonii (1 raz 

w miesiącu),
•	 wycieczki krajowe i zagraniczne,
•	 spotkania integracyjne (majówki, Andrzejki, Wigilia) 

oraz imprezy związane z obchodami świąt narodo-
wych (np. 3-go Maja, wieczornica z okazji Narodowego 
Święta Niepodległości),

•	 wczasy itp.
SUTW „Tęcza” uczestniczy również w przedsięwzięciach 
organizowanych przez Gminę Trzebnica, Starostwo Po-
wiatowe i Duszpasterstwo (wśród nich m.in. koncerty, 
rajdy i pielgrzymki, „Święto Sadów”, w trakcie którego 
wystawia swoje produkty kulinarne i cukiernicze oraz 
wyroby rękodzielnicze).
Warunki uczestnictwa: 
Członkiem zwyczajnym może być każdy obywatel Rze-
czypospolitej Polskiej w wieku emerytalnym, który 
pragnie wnieść swój wkład pracy społecznej w urze-
czywistnienie celów SUTW, złoży pisemną deklarację 
o przystąpieniu do SUTW oraz będzie opłacał składkę 
członkowską. W uzasadnionych przypadkach członkami 
Stowarzyszenia mogą zostać osoby w wieku przedeme-
rytalnym, m.in. renciści,  osoby niepełnosprawne itp.
Odpłatność:
•	 opłata semestralna – 30 zł

Siedziba, Adres:  
ul. Prusicka 12
55-100 Trzebnica
Kontakt:  
Dyżury w Trzebnickim Centrum Kultury i Sportu
sala nr 1 – parter, czwartki godz. 12.00 – 14.00
tel. 71 312 38 68 (czynny podczas dyżurów)

e-mail: stutw.trzebnica@o2.pl
Prezes Zarządu Irena Kahalik
e-mail i.kahalik@o2.pl
Data rozpoczęcia działalności: 2008 rok
Status prawny: stowarzyszenie
Liczba słuchaczy: 119 osób

Warto wiedzieć: 
Trzebnicki UTW przekazuje informacje dla swo-
ich słuchaczy między innymi za pomocą „tęczo-
wych plakatów” rozwieszanych w gablocie Trzeb-
nickiego Centrum Kultury i Sportu
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University of the Third Age at the Wałbrzych Higher School  
of Management and Enterprise

Objectives:
•	 Promotion of educational initiatives
•	 Intellectual, mental, social and physical activation of the el-

derly
•	 Broadening of knowledge and skills of the seniors
•	 Facilitation of contacts with such institutions as health servi-

ce, culture centres, rehabilitation centres and other
•	 Engaging the students in activities for the surrounding envi-

ronment
•	 Sustaining social bonds and interpersonal  communication 

among seniors.
The Classes Programme includes, among other things:
•	 monograph lectures,
•	 computer workshops,

•	 theme workshops,
•	 English,
•	 German,
•	 swimming pool classes,
•	 exercise workshop.
Participation conditions: 
A student of UTA can be any person who has concluded his/her 
professional activity and attained 55 years of age – regardless of 
education level.
Fee:
•	 annual fee – PLN 50

Seat, Address:  
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych
Contact:
The President of the Self-Government of the Students of the 
University of the Third Age is the Social Head of UTA –Mrs mgr 
Janina Hojden – Lipkowska.
mgr Agata Buczak – UTA coordinator
tel. 74 847 70 00
e-mail: utw@wwszip.pl

UTA coordinator has duty  
from Tuesday to Friday, from 10.00 am to 2.00 pm
Date of commencement of activity:  
year 2003 
Legal status:  
University of the Third Age at the Wałbrzych Higher School of 
Management and Enterprise was established under the reso-
lution of the Senate of the University.
Number of students:  
130 persons

Good to know: 
The offer of monograph lectures included, among other 
things: the lecture in the seat of ZUS [National Insurance 
Institution] in Wałbrzych, entitled “Modern services for 
the clients of ZUS”. It is noticeable that the Students of 
the University of the Third Age try to “monitor” the acti-
vities of the institution many things depend on, not only 
in their case...
Since 2011, the UTA choir operates at the University, con-
ducted by Mrs mgr Katarzyna Serweta.
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Uniwersytet Trzeciego Wieku przy WWSZiP  
w Wałbrzychu

Cele:
•	 Upowszechnianie inicjatyw edukacyjnych
•	 Aktywizacja intelektualna, psychiczna, społeczna 

i fizyczna osób starszych
•	 Poszerzanie wiedzy i umiejętności seniorów
•	 Ułatwianie kontaktów z instytucjami takimi jak służ-

ba zdrowia, ośrodki kultury, ośrodki rehabilitacyjne 
i inne

•	 Angażowanie słuchaczy w aktywność na rzecz ota-
czającego ich środowiska

•	 Podtrzymywanie więzi społecznych i komunikacji 
międzyludzkiej wśród seniorów.

W programie zajęć m.in.:
•	 wykłady monograficzne,
•	 warsztaty komputerowe,

•	 warsztaty tematyczne,
•	 język angielski,
•	 język niemiecki,
•	 zajęcia na basenie,
•	 warsztaty ruchowe.
Warunki uczestnictwa: 
Słuchaczem UTW może zostać osoba nieaktywna zawo-
dowo, która ukończyła 55 rok życia – bez względu na po-
ziom wykształcenia.
Odpłatność:
•	 opłata roczna – 50 zł

Siedziba, Adres:  
ul. Wrocławska 10 
58-309 Wałbrzych
Kontakt:  
Przewodniczącą Samorządu Słuchaczy Uniwersytetu III 
Wieku jest Społeczny Dyrektor UTW –  
Pani mgr Janina Hojden – Lipkowska.
mgr Agata Buczak – koordynator UTW  
tel. 74 847 70 00
e-mail: utw@wwszip.pl

Koordynator UTW dyżuruje  
wtorek – piątek, godz. 10.00 – 14.00
Data rozpoczęcia działalności:  
2009 rok
Status prawny:  
Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Wałbrzyskiej Wyższej 
Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości został powołany 
na mocy uchwały Senatu Uczelni
Liczba słuchaczy:  
130 osób

Warto wiedzieć: 
Wśród propozycji wykładów monograficznych 
pojawił się m. in.: wykład w siedzibie ZUS Wał-
brzych pt. „Nowoczesne usługi dla klientów 
ZUS”. Widać, że Słuchacze Uniwersytetu III Wie-
ku starają się „monitorować” działania instytucji, 
od której nie tylko w ich przypadku dużo zależy ...
Od 2011 roku przy Uniwersytecie działa Chór 
UTW prowadzony przez Panią mgr Katarzynę 
Serwetę.
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Sudety University of the Third Age  
in Wałbrzych

Objectives:
•	 Maintenance and increase of intellectual, mental and physi-

cal fitness of the members of the Sudety UTA
•	 Providing education within various science disciplines
•	 Propagation of principles of cultural community life, social 

activation of the elderly
•	 Integration of the disabled and promotion of health.
The Classes Programme includes, among other things:
•	 lectures (once a week) within the disciplines of literature, 

health, psychology, ecology, philosophy, history, law and inte-
gration with the European Union as well as other, depending 
on the interests of the students,

•	 workshop classes (at least once a week), within the following 
disciplines: poetry, psychology, computers, painting, politics, 
literature, choir and other, depending on the interests of the 
students,

•	 movement classes in the form of: rehabilitation gymnastics, 
swimming with water aerobics, yoga, choreotherapy, tai chi, 
educational kinesiology (brain gymnastics),

•	 language lectorates: English, German, Czech, French, Spa-
nish, Russian and other, depending on the needs,

•	 occasional meetings with authors and creators, poetry, music 
and cabaret meetings.

Participation conditions: 
A student of the University can be any person at retirement age 
who signs the student’s declaration and pays the semester fee.
Fee:
•	 semester fee – PLN 130

Seat, Address:  
Sudety University of the Third Age 
in the seat of Wałbrzych Education Association
ul. Malczewskiego 22
58-309 Wałbrzych
Contact: 
Teresa Ziegler – head of Sudety UTA
tel. 74 840 20 07, 600 343 289
e-mail: sutw@sudecki-utw.walbrzych.pl
http://www.sudecki-utw.walbrzych.pl

Date of commencement of activity:
year 2003 
Legal status: 
The body conducting the Sudety University of the Third Age 
is the Wałbrzych Education Association – an association con-
ducting the activity for enriching the educational opportuni-
ties for children, youth and adults, in various forms. It was es-
tablished in 1991 and it has been a public benefit organisation 
since 2004
Number of students:  
120 persons

Good to know: 
The Sudety UTA conducts a notable publishing activity, 
oriented mainly at the people and places dearest to Wał-
brzych residents, including the students of Sudety UTA. 
Several examples have been presented below:
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Sudecki Uniwersytet Trzeciego Wieku
w Wałbrzychu

Cele:
•	 Zachowanie i zwiększenie intelektualnej, psychicz-

nej i fizycznej sprawności  członków Sudeckiego UTW 
•	 Prowadzenie edukacji w różnych dziedzinach nauki
•	 Propagowanie zasad kulturalnego współżycia spo-

łecznego, aktywizacja społeczna osób starszych
•	 Integracja osób niepełnosprawnych oraz promocja 

zdrowia.
W programie zajęć m.in.:
•	 wykłady (raz w tygodniu) z dziedziny literatury, zdro-

wia, psychologii, ekologii, filozofii, historii, prawa i in-
tegracji z Unią Europejską oraz innych, w zależności 
od zainteresowań słuchaczy,

•	 zajęcia warsztatowe (przynajmniej raz w tygodniu) 
z dziedzin: poezja, psychologia, komputery, malar-
stwo, polityka, literatura, fotografia, chór i innych, 
w zależności od zainteresowań słuchaczy,

•	 zajęcia ruchowe w formie: gimnastyki rehabilitacyj-
nej, pływania z aerobikiem wodnym, jogi, choreote-
rapii, tai chi, kinezjologii edukacyjnej (gimnastyki 
mózgu),

•	 lektoraty z języków: angielskiego, niemieckiego, cze-
skiego, francuskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego i in-
nych, w zależności od potrzeb,

•	 okolicznościowe spotkania z udziałem autorów i twór-
ców, spotkania poetyckie, muzyczne i kabaretowe.

Warunki uczestnictwa: 
Słuchaczem Uniwersytetu może zostać osoba w wie-
ku emerytalnym, która podpisze deklarację słuchacza 
i uiści opłatę semestralną.
Odpłatność:
•	 opłata semestralna – 130 zł

Siedziba, Adres:  
Sudecki Uniwersytet Trzeciego Wieku  
w siedzibie Wałbrzyskiego Towarzystwa Oświatowego
ul. Malczewskiego 22  
58-309 Wałbrzych
Kontakt:  
Teresa Ziegler – kierownik Sudeckiego UTW
tel. 74 840 20 07, 600 343 289
e-mail: sutw@sudecki-utw.walbrzych.pl
http://www.sudecki-utw.walbrzych.pl

Data rozpoczęcia działalności: 2003 rok
Status prawny: stowarzyszenie
Organem prowadzącym Sudeckiego Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku jest Wałbrzyskie Towarzystwo Oświatowe 
– stowarzyszenie prowadzące w różnych formach dzia-
łalność na rzecz wzbogacenia możliwości edukacyjnych 
dzieci, młodzieży i dorosłych. Powstało w 1991r., a od 
2004r. jest organizacją pożytku publicznego.
Liczba słuchaczy: 120 osób

Warto wiedzieć: 
Sudecki UTW prowadzi znamienitą działalność 
wydawniczą zorientowaną przede wszystkim na 
ludzi i miejsca najbliższe wałbrzyszanom, w tym 
słuchaczom Sudeckiego UTW. Powyżej kilka 
przykładów.
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Academy of Art of the Third Age  
at the Association of Open Education

Objectives:
•	 Increase of self-esteem in the context of seniors’ functioning 

in their nearest surrounding and in the group they are cur-
rently in

•	 Development of students in art disciplines such as drawing, 
painting, artistic fabric, graphics, photography, decoupage, 
sculpting and many other.

The Classes Programme includes, among other things:
•	 drawing,
•	 painting,
•	 art history,
•	 sculpting with ceramics,
•	 photography,
•	 workshop graphics,
•	 souvenirs, decoupage,
•	 paper moulding,
•	 unique fabric,
•	 stained-glass windows.

Twice a year, there are painting plain-airs organised (in the mo-
untains), once a year – moulded paper workshops in Duszniki, 
and in September each year there is a plain-air trip to Łeba or-
ganised.
Moreover, the seniors participate in trips, lectures and exhibi-
tions organised within the framework of the University as well as 
in their own community, e.g. in the local culture centres, housing 
estate clubs and public libraries.
Participation conditions: 
Actions addressed to persons at the age of 55+. A participant of 
classes is any interested person who fills out the declaration and 
pays the registration fee.
Fee:
•	 registration – PLN 20
•	 monthly fee – PLN 75

Seat, Address:  
ul. Robotnicza 36/38
58-608 Wrocław
Contact: 
Mateusz Budzyński – head of AATA
tel. 609 740 674

budzynski.art@gmail.com
astwwroclaw@gmail.com
Date of commencement of activity: year 2005
Legal status: organisational unit conducted by the Associa-
tion of Open Education
Number of students: 80 persons

Good to know: 
Artistic education lasts 3 years and is completed with 
a presentation – a diploma exhibition with an honour di-
ploma of completion of AATA.
The AATA graduates can continue attending the classes 
in the study they choose, if the study has places available 
or if it is possible to create a group of at least 9 persons, 
e.g. painting group.
The students and graduates of AATA participate regularly 
in the art actions in Wrocław, e.g. in the Senior’s Day fa-
irs, during plain-air events in the Brothers Hospitallers’ 
Hospice in Wrocław. The graduates conduct art work-
shops in their community, e.g. in the housing estate se-
nior clubs. They also participate in conferences, such as 
DART – International Conference – “Long Life Learning” 
in Wrocław, in December 2010. Recently, the works of the 
AATA have been the subject of the charity action organi-
sed by Sektor3 in Wrocław.
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Akademia Sztuki Trzeciego Wieku przy Towarzystwie Edukacji 
Otwartej

Cele:
•	 Wzrost samooceny w kontekście funkcjonowania se-

niorów w swoim najbliższym otoczeniu, jak i w gru-
pie, w której obecnie się znajdują

•	 Rozwój słuchaczy w dyscyplinach plastycznych ta-
kich jak rysunek, malarstwo, tkanina artystyczna, 
grafika, fotografia, decoupage, rzeźba i wiele innych.

W programie zajęć m.in.:
•	 rysunek,
•	 malarstwo,
•	 historia sztuki,
•	 rzeźba z ceramiką,
•	 fotografia,
•	 grafika warsztatowa,
•	 pamiątkarstwo, decoupage,
•	 czerpanie papieru,
•	 tkanina unikatowa,
•	 witraż.

Dwa razy w roku odbywają się wyjazdy na plenery ma-
larskie (w góry), raz w roku warsztaty z papieru czerpa-
nego w Dusznikach, a  we wrześniu każdego roku orga-
nizowany jest wyjazd na plener w Łebie.
Ponadto seniorzy biorą udział w wycieczkach, wykładach 
oraz wystawach organizowanych w ramach Uniwersy-
tetu, ale także we własnym środowisku, np. w lokalnych 
domach kultury, klubach osiedlowych i bibliotekach pu-
blicznych.
Warunki uczestnictwa: 
Działania skierowane do osób w wieku  55+. Uczestni-
kiem zajęć zostaje każdy chętny, kto  wypełni deklarację 
oraz wniesie opłatę – wpisowe.
Odpłatność:
•	 wpisowe – 20 zł
•	 opłata miesięczna – 75 zł

Siedziba, Adres:  
ul. Robotnicza 36/38
58-608 Wrocław
Kontakt:  
Mateusz Budzyński – kierownik ASTW
tel. 609 740 674

budzynski.art@gmail.com
astwwroclaw@gmail.com
Data rozpoczęcia działalności: 2005 rok
Status prawny: jednostka pozarządowa, prowadzona 
przez Towarzystwo Edukacji Otwartej
Liczba słuchaczy: 80 osób

Warto wiedzieć: 
Edukacja plastyczna trwa 3 lata i zakończona jest 
prezentacją – wystawą dyplomową z honorowym 
dyplomem ukończenia ASTW.
Absolwenci ASTW mogą po ukończeniu szkoły 
dalej uczęszczać na zajęcia do pracowni, które 
sobie wybiorą, jeżeli pracownia dysponuje wol-
nymi miejscami lub uda się stworzyć grupę co 
najmniej 9 osób, np. na malarstwie.
Słuchacze i absolwenci ASTW biorą regularnie 
udział w działaniach plastycznych na terenie 
Wrocławia, np. w kiermaszach z okazji Dni Se-
niora, w plenerach na terenie Hospicjum Bonifra-
trów we Wrocławiu. Absolwenci podejmują się 
prowadzenia warsztatów plastycznych w swoim 
najbliższym otoczeniu, np. w osiedlowych klu-
bach seniora. Biorą także udział w konferencjach, 
jak np. DART – Międzynarodowa Konferencja – 
„Long Life Learning” we Wrocławiu, w grudniu 
2010 roku. Ostatnio prace słuchaczy ASTW były 
przedmiotem aukcji charytatywnej organizowa-
nej przez Sektor3 we Wrocławiu.
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Lower Silesian Civil University  
of the Third Age

Objectives:
•	 Activation of seniors by means of education, meetings and 

pro-social activity
•	 Building of social relations and mutual help
•	 Participation in the cultural life of Wrocław
•	 Learning the principles of functioning of a civil society.
The Classes Programme includes, among other things:
•	 lectures (art history, psychology, history, pro-health lectures,  

knowledge of the country and region),
•	 trips to theatres, museums, philharmonics and other culture 

institutions,
•	 trips (mainly around Lower Silesia),
•	 classes in institutions of Lower Silesia, for instance in the 

Institute of Meteorology and Water Management, Voivodship 
Inspectorate for Environmental Protection, Voivodship Spatial 
Planning Office.

Participation conditions: 
A participant can be any interested person who has attained the 
age of 50, with no limitations connected with education.
Fee:
•	 membership contribution – PLN 10 monthly
•	 in addition – potential costs of participation in cultural events 

and trips.

Seat, Address:  
Officially, UTA has no registered seat. Occasionally, it uses 
the rooms of the Catholic Association Civitas Christiana in 
Wrocław for free.
Contact: 
Ewa Rzewuska – head of LSCUTA
tel.: 71 322 17 24, 601 776 111

address for correspondence:
Pl. Grunwaldzki 6a, room 19
50-384 Wrocław
Date of commencement of activity: year 2009
Legal status: association
Number of students: 40 persons

Good to know: 
The Association participated in the implementation of 
multiple pro-social projects, including:
•	 Project: “Góra closer to Wrocław, Wrocław closer to 

Góra” – in the town of Góra there is also a University 
the association cooperates with to date. The project 
and cooperation were initiated by dr Ewa Rzewuska. 

•	 The cooperation with the foundation “For help to chil-
dren with cancer” resulted in the collection of caps 
from plastic bottles which allowed to raise a tremen-
dous sum of money in the amount of PLN 200 tho-
usand to help children fighting with cancer. The co-
operation resulted from the initiative of Jadwiga Ewa 
Fidorska, with the great amount of her work and time. 

The main idea of the students of LSCUTA is to undertake 
actions in all communities that may find them useful.
The members of the association have the opportunity to 
conduct classes and share their interests and skills, e.g. 
Zofia Zelman, since 2010, have conducted monthly pro-
health workshops, aiming at maintenance of bodily and 
mental fitness, Władysława Twardygrosz and Ewa Adrian 
are responsible for organisation of trips and field classes, 
Wiesława Morga deals with information on theatre per-
formances and contacts with Teatr Polski [Polish Theatre] 
and Wanda Skoczylas keeps the Chronicle, recording the 
activities of the LSCUTA.
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Dolnośląski Obywatelski Uniwersytet Trzeciego Wieku 

Cele:
•	 Aktywizacja seniorów poprzez naukę, spo-

tkania oraz poprzez działalność prospołecz-
ną

•	 Budowanie relacji społecznych i wzajemna 
pomoc

•	 Udział w kulturalnym życiu Wrocławia
•	 Poznawanie zasad funkcjonowania społe-

czeństwa obywatelskiego.
W programie zajęć m.in.:
•	 wykłady (historia sztuki, psychologia, historia, 

wykłady prozdrowotne,  krajoznawstwo i wiedza regio-
nalna),

•	 wyjścia do teatrów, muzeów, filharmonii i innych in-
stytucji kultury,

•	 wycieczki (głównie po Dolnym Śląsku),
•	 zajęcia w dolnośląskich instytutach, m.in. w Instytu-

cie Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkim 
Inspektoracie Ochrony Środowiska, Wojewódzkiej 
Pracowni Planowania Przestrzennego.

Warunki uczestnictwa: 
Uczestnikiem może być każdy chętny po ukończeniu 50 
roku życia, bez ograniczeń  związanych z wykształce-
niem.
Odpłatność:
•	 składka członkowska – 10 zł miesięcznie
•	 dodatkowo – ewentualne koszty udziału w imprezach 

kulturalnych, wyjazdach.

Siedziba, Adres: 
Formalnie UTW nie posiada własnej siedziby. Okazjonalnie 
korzysta z pomieszczeń Katolickiego Stowarzyszenia Civitas 
Christana we Wrocławiu użyczanego nieodpłatnie
Kontakt:  
Ewa Rzewuska – kierownik DOUTW
tel.: 71 322 17 24, 601 776 111

adres do korespondencji:
pl. Grunwaldzki 6a, lok. 19 
50-384 Wrocław
Data rozpoczęcia działalności: 2009 rok
Status prawny: stowarzyszenie
Liczba słuchaczy: 40 osób

Warto wiedzieć: 
Stowarzyszenie brało udział w realizacji wielu 
projektów prospołecznych, w tym m.in.:
•	 Projekt: „Góra bliżej Wrocławia, Wrocław bli-

żej Góry” – w miejscowości Góra również funk-
cjonuje Uniwersytet, z którym do dziś stowa-
rzyszenie współpracuje. Projekt i współpracę 
zainicjowała dr Ewa Rzewuska. 

•	 Współpraca z fundacją „Na ratunek dzieciom 
z chorobą nowotworową”, której efektem było 
zebranie nakrętek z butelek plastikowych, co 
pozwoliło na zgromadzenie zawrotnej sumy 
pieniędzy w wysokości 200 tys. złotych na 
pomoc dzieciom walczącym z chorobami no-
wotworowymi. Współpraca narodziła się z ini-
cjatywy Jadwigi Ewy Fidorskiej z udziałem jej 
dużego nakładu pracy i czasu. 

Główną ideą działalności słuchaczek DOUTW jest 
podejmowanie działań w tych wszystkich środo-
wiskach, w których mogą się okazać pomocne.
Członkowie stowarzyszenia mają możliwość pro-
wadzenia zajęć i dzielenia się swoimi zaintere-
sowaniami i umiejętnościami, np. Zofia Zelman 
od 2010 r. prowadzi raz w miesiącu warsztaty 
prozdrowotne, mające na celu utrzymanie spraw-
ności ciała i umysłu, Władysława Twardygrosz 
i Ewa Adrian odpowiedzialne są za organizację 
wycieczek i zajęć w terenie, Wiesława Morga zaj-
muje się informacją o spektaklach i kontaktami 
z Teatrem Polskim, a Wanda Skoczylas prowadzi 
Kronikę dokumentującą działalność DOUTW.
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Lower Silesian University of the Third Age  
in the Lower Silesian Higher School in Wrocław

Objectives:
•	 Integration and activation of all persons who wish to preserve 

their intellectual and physical fitness in the autumn of their 
lives as well as live effectively and “keep moving forward”.

The Classes Programme includes, among other things:
•	 classes, lectures and seminars (language lectorates, compu-

ter classes, photography),
•	 common trips to culture institutions of Wrocław,
•	 annual picnic at the end of the academic year,
•	 trips,

•	 May Picnic,
•	 carnival meeting,
•	 sport classes.
Participation conditions: 
A student of UTA can be any person who has the status of a pen-
sioner – without any age limitations. Admission to UTA takes pla-
ce after filling out of the questionnaire.
Fee:
•	 semester fee – PLN 200

Seat, Address:  
ul. Wagonowa 9
53-609 Wrocław  
room 34
Contact: 
Grażyna Tomaszewska – Head of UTA  
tel. 71 358 27 18
e-mail: dutw@dsw.edu.pl

contact every day except for Fridays  
– from 10.00 am to 1.00 pm
Date of commencement of activity:  
year 2007 
Legal status:  
university internal unit
Number of students:  
120 persons

Good to know: 
•	 In 2010 the students of the University, with the co-

operation of the students of the Faculty of Social 
Sciences and Journalism of the Lower Silesian Higher 
School implemented the project entitled “What was 
behind  this gate?”. It regarded the history of “Dolmel” 
plants as well as fragments of history of Wrocław. The 
seniors, together with the students, with the use of ar-
chival photographs and interviews with the living em-
ployees of the plants have created a wonderful story 
of this exceptional place. It is worth mentioning that 
the project has won a Poland-wide grant competition 
organised by the Association of Creative Initiatives “ę” 
and Polish–American Foundation of Liberty within the 
framework of the programme “Seniors in Action”.

•	 The UTA students have actively joined in the struggle 
of Wrocław to receive the status of the European Ca-
pital of Culture in 2016.

•	 The Lower Silesian University of the Third Age puts 
great effort into development of skills connected with 
operation of the computer to ensure that the seniors 
do not feel excluded in this discipline.
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Dolnośląski Uniwersytet Trzeciego Wieku  
w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu

Cele:
•	 Integracja i aktywizacja wszystkich tych, którzy 

w czasie jesieni swojego życia chcą być nadal 
sprawni intelektualnie i fizycznie oraz żyć efek-
tywnie i „wciąż wyrywać się do przodu”.

W programie zajęć m.in.:
•	 zajęcia, wykłady i seminaria (lektoraty językowe, 

zajęcia komputerowe, fotografia),
•	 wspólne wyjścia do wrocławskich instytucji kultury,
•	 coroczny piknik na zakończenie roku akademickie-

go,
•	 wycieczki,
•	 Majowy Piknik,
•	 spotkanie karnawałowe,
•	 zajęcia sportowe.
Warunki uczestnictwa: 
Słuchaczem UTW może zostać każda osoba posiadająca 
status emeryta – bez ograniczeń wiekowych. Przyjęcie 
na UTW odbywa się po wypełnieniu ankiety.
Odpłatność:
•	 opłata semestralna – 200 zł

Siedziba, Adres:  
ul. Wagonowa 9
53-609 Wrocław 
pok. 34
Kontakt:  
Grażyna Tomaszewska – Kierownik UTW  
tel. 71 358 27 18
e-mail: dutw@dsw.edu.pl

kontakt codziennie z wyjątkiem piątków  
godz. 10:00 – 13:00
Data rozpoczęcia działalności:  
2007 rok
Status prawny:  
jednostka organizacyjna uczelni
Liczba słuchaczy:  
120 osób

Warto wiedzieć: 
•	 W 2010 roku słuchaczki Uniwersytetu, przy 

współpracy studentów Wydziału Nauk Spo-
łecznych i Dziennikarstwa Dolnośląskiej 
Szkoły Wyższej, zrealizowały projekt „Co było 
za tą bramą?”. Dotyczył on historii zakładów 
„Dolmel” oraz fragmentów historii Wrocła-
wia. Seniorzy, wspólnie ze studentami, dzięki 
zdjęciom archiwalnym i wywiadom z żyjący-
mi jeszcze pracownikami zakładów stworzyli 
fantastyczną opowieść o tym wyjątkowym 
miejscu. Warto podkreślić, że projekt wygrał 
ogólnopolski konkurs grantowy organizowa-
ny przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych 
„ę” i Polsko–Amerykańską Fundację Wolności 
w ramach programu „Seniorzy w Akcji”.

•	 Słuchaczki UTW czynnie włączyły się walkę 
Wrocławia o status Europejskiej Stolicy Kultu-
ry w 2016 roku.

•	 Dolnośląski Uniwersytet Trzeciego Wieku duży 
nacisk kładzie na rozwój umiejętności związa-
nych z obsługą komputera, tak aby seniorzy 
nie czuli się osobami w tej dziedzinie wyklu-
czonymi.
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Intercultural Academy  
of the Third Age

Objectives:
•	 Implementation of programmes within the scope of intercul-

tural and religious dialogue
•	 Psychosocial competences training.
The Classes Programme includes, among other things:
•	 lectures and discussions within the scope of religion and cul-

ture specificity,
•	 theme trips around Wrocław and Lower Silesia,
•	 personal development workshops (e.g. interpersonal compe-

tences, assertiveness training, emotional intelligence, media-
tions),

•	 trainings within the scope of voluntary services organisation, 
creation of projects,

•	 film display,
•	 art workshops.

Participation conditions: 
Most meetings have open character. New participants are we-
lcomed at any time of the project implementation. Registration 
entries are necessary only in case of workshops and trips due to 
the limited number of places (order of entries). The lectures are 
open lectures. Registration is possible by telephone, e-mail or at 
the meetings with the head of the project.
Fee:
•	 The actions undertaken by the Intercultural Academy of the 

Third Age are co-financed from the funds of the Municipal 
Office or other institutions, therefore participation in all me-
etings of the project is free of charge.

Seat, Address:  
Evangelical Union of the Republic of Poland
ul. Św. Jadwigi 12
50-266 Wrocław
Contact: 
Dr Monika Humeniuk – Walczak
tel. 71 346 99 11, 791 270 216

e-mail: akademia3wieku@ewst.edu.pl
http://www.akademia3wieku.ewst.pl/informacje
Date of commencement of activity: year 2008
Legal status: Organisation: Evangelical Union of the Republic 
of Poland – religious association: number 160 in the national 
register of churches and other religious associations.
Number of students: 80 persons

Good to know: 
•	 Every time, at the meeting the participants enter their 

names in the attendance list. Some persons who de-
cided to participate in all meetings of the Academy, 
every year in January receive special “index books” 
where the stamps of the Participant of the Intercul-
tural Academy of the Third Age are affixed. The most 
systematic students receive diplomas and surprise 
awards in December.

•	 In 2012, the partner of the Evangelical Union of the 
Republic of Poland, i.e. Evangelical Higher Theologi-
cal School, launched a charged course of the English 
language for old persons, with two levels of advance-
ment. The participants of IATA have priority in regi-
stration for this course.

•	 In order to emphasise the unique profile of the Acade-
my, there were two persons invited to give inaugural 
lectures: Mrs Walentyna Wnuk, Adviser on the Senior 
Citizen Matters to the President of the City of Wrocław 
and Mr Janusz Witt, ambassador of the European Year 
of Intercultural Dialogue, who devoted their actions 
for the purpose of culture and religion dialogue in 
Wrocław as well as for the benefit of the Universities 
of the Third Age. These persons have become “the  
god-parents” of the Intercultural Academy of the Third 
Age, mentors and advisors for the project organisers.
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Międzykulturowa Akademia Trzeciego Wieku

Cele:
•	 Realizacja programów z zakresu międzykulturowości 

i dialogu religijnego
•	 Trening kompetencji psychospołecznych.
W programie zajęć m.in.:
•	 wykłady i dyskusje z zakresu specyfiki religii i kultur,
•	 wycieczki tematyczne po Wrocławiu i Dolnym Śląsku,
•	 warsztaty z rozwoju osobistego (np. kompetencje inter-

personalne, trening asertywności, inteligencja emocjo-
nalna, mediacje),

•	 szkolenia z zakresu organizacji wolontariatu, tworzenia 
projektów,

•	 projekcja filmów,
•	 warsztaty artystyczne.
Warunki uczestnictwa: 
Większość spotkań ma charakter otwarty. Nowe 
uczestniczki i uczestnicy są mile widziani w dowolnym 
momencie trwania projektu. Zapisy obowiązują tylko 
w przypadku warsztatów i wycieczek, ze względu na 
ograniczoną liczbę miejsc (obowiązuje kolejność zgło-
szeń). Wykłady są wykładami otwartymi. Zapisów moż-
na dokonywać drogą telefoniczną, mailową lub podczas 
spotkań u kierownika projektu.

Odpłatność:
Działania podejmowane przez Międzykulturową Akade-
mię Trzeciego Wieku są współfinansowane ze środków 
Urzędu Miasta lub innych instytucji, dlatego udział we 
wszystkich spotkaniach projektu jest nieodpłatny.

Siedziba, Adres:  
Unia Ewangelikalna w RP 
ul. Św. Jadwigi 12  
50-266 Wrocław
Kontakt:  
Dr Monika Humeniuk – Walczak
tel. 71 346 99 11, 791 270 216

e-mail: akademia3wieku@ewst.edu.pl
http://www.akademia3wieku.ewst.pl/informacje
Data rozpoczęcia działalności: 2008 rok
Status prawny: Organizator: Unia Ewangelikalna w RP – 
Związek wyznaniowy: numer 160 w krajowym rejestrze 
kościołów i innych związków wyznaniowych
Liczba słuchaczy: 80 osób

Warto wiedzieć: 
•	 Każdorazowo, podczas spotkania, uczestnicy 

i uczestniczki wpisują się na listę obecności. 
Niektóre osoby, zdecydowane uczestniczyć we 
wszystkich spotkaniach Akademii, otrzymują 
w styczniu każdego roku specjalne ,,indeksy”, 
do których każdorazowo wbijane są piecząt-
ki Uczestniczki/Uczestnika Międzykulturowej 
Akademii Trzeciego Wieku. W grudniu, dla naj-
bardziej systematycznych, przewidziane są dy-
plomy i nagrody–niespodzianki.

•	 W roku 2012, partner Unii Ewangelikalnej 
w RP, czyli Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teo-
logiczna, uruchomiła odpłatny kurs języka an-
gielskiego dla osób dojrzałych, na dwóch po-
ziomach zaawansowania. Uczestnicy MATW 
otrzymali pierwszeństwo w zapisach na ten 
kurs.

•	 W celu podkreślenia unikatowego profilu Aka-
demii, do wygłoszenia wykładów inauguracyj-
nych zaproszono dwie, zasłużone dla wrocław-
skiego dialogu kultur i religii, a także dla świa-
ta Uniwersytetów Trzeciego Wieku, osobisto-
ści: Panią Walentynę Wnuk, doradcę Prezy-
denta Wrocławia ds. Seniorów i Pana Janusza 
Witta, ambasadora Europejskiego Roku Dia-
logu Międzykulturowego. Osobistości te stały 
się niejako ,,rodzicami chrzestnymi” Między-
kulturowej Akademii Trzeciego Wieku, mento-
rami i doradcami merytorycznymi organizato-
rów projektu.
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University of the Third Age in at the Wrocław University of Economics, 
Branch in Wrocław

Objectives:
•	 Maintenance and increase of intellectual, mental and physi-

cal fitness of the elderly
•	 Lifelong education of the students by means of lectures from 

various science disciplines, with particular consideration of 
economic sciences and foreign language lectorates as well as 
classes within the scope of basics of computer operation

•	 Promotion of physical culture with participation of professio-
nal trainers

•	 Social activation of the students by means of development of 
intergenerational cooperation and in the senior community

•	 Development of interests in the sections conducted by the 
students.

The Classes Programme includes, among other things:
•	 auditorium lectures from various disciplines: economics, fi-

nances, management, functioning of the European Union, 
environmental protection, economic history, history of Wro-
cław, culture and art, philosophy, astronomy, psychology, pe-
dagogy, biology, regional geography, nutrition of man, media-
tion, interpersonal communication,

•	 foreign language lectorates: English, German, French and 
Russian,

•	 laboratory classes regarding basics of computer operation, 
•	 classes within the scope of physical culture: gymnastics with 

music, gym, corrective spine gymnastics, water gymnastics, 
swimming and Nordic walking,

•	 art workshops,
•	 memory training,
•	 activity in multiple interest sections: 

	∗ bridge card game section,
	∗ choir,
	∗ walkers’ section,
	∗ haiku section,
	∗ visual information and exhibition section,
	∗ “Readers” book club,
	∗ cuisine section,
	∗ culture and art section,
	∗ chronicle section,
	∗ medical section,
	∗ fashion and beauty section,
	∗ poetry enthusiasts section,
	∗ organisation – information section,
	∗ nature – garden section,
	∗ sport section,
	∗ tourism section,
	∗ housing associations section,
	∗ volunteer service and mutual help section,

	∗ section of cooperation with external organisations and fi-
nances.

Participation conditions: 
Application for admission to UTA can be filed by a person who 
has attained 55 years of age, concluded professional activity and 
is not a student of any other University of the Third Age. Qualifi-
cation of UTA candidates takes place on the basis of a qualifica-
tion interview. According to the idea of lifelong learning, there is 
no time limitation for the participation in UTA.
Fee:
•	 registration fee (single-time payment) – PLN 30 
•	 annual fee – PLN 260, in two semester instalments – PLN 130 

each.

Seat, Address:  
ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław
Contact: 
Beata Winnicka – clerk of the Office of UTA
tel/fax 71 368 09 16,
e-mail: utw@ue.wroc.pl 
UTA office is open: Tuesday from 10.00 am to 3.00 pm and 

Thursday from 10.00 to 1.00 pm 
prof. dr hab. inż. Zofia Hasińska – Rector’s Plenipotentiary for 
UTA, e-mail: zofia.hasinska@ue.wroc.pl
Date of commencement of activity: year 2008
Legal status: general university organisational unit of the 
University of Economics in Wrocław 
Number of students: 200 persons

Good to know: 
The initiator of UTA was prof. dr hab. Bogusław Fiedor – Rector 
of the University of Economics in Wrocław (currently the Prorec-
tor for foreign cooperation) who provided extensive organisatio-
nal and financial support.
Within the 4 years of functioning of UTA there have been 18 
interest sections created which undertake various activities in 
the academic, local and regional communities. The intergene-
rational cooperation is conducted by the students with the Pre-
liminary Schools no. 64 and 21 in Wrocław as well as with the 
Addiction Treatment Centre for Children and Youth in Wrocław, 
and in the seniors’ community – with the Universities of the 
Third Age and Associations for the Elderly, Ill and Disabled “Co-
lours of Hope”. Within the framework of the intergenerational 
cooperation, there have been multiple exhibitions of artworks 
organised as well as book reading and learning help for children, 
presentation of haiku poetry, boules sport competitions, art per-
formances of school children and chess and checkers course. 
A permanent form of cooperation with the Association “Colours 
of Hope” and Universities of the Third Age are the annual boules 
sport competitions with participation of the UTA students and 
pensioners of the Social Assistance Homes.
An important element of education of the seniors conducted 
by the Municipal Police Headquarters in Wrocław is the “Safe 
Senior Academy”. Participating in the classes of the Academy, 
the UTA students have familiarised, among other things, with 
the principles of self-defence and manners of providing first aid, 
fire safety and traffic safety as well as work of the district police 
officer and worker of the Municipal Social Assistance Centre.
 The “Apasjonata” choir is becoming increasingly popular among 
the students, adding splendour to the academic events and re-
presenting the UTA community in its environment, participating, 
among other events, in the 1st Lower Silesian Review of the Se-
nior Choirs and “Wrocław Christmas Carols” event. The Haiku 
section has issued this year an Anthology of its poetry creations, 
and the President of the Poetry Enthusiasts Section – her own 
volume entitled “Tyle jest we mnie radości” [“There is so much 
happiness in me”].
All events, plans and results of activity of UTA as well as cultural 
information  for the given year are presented in the UTA Infor-
mation Bulletin.
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Uniwersytet Trzeciego Wieku w Uniwersytecie 
Ekonomicznym we Wrocławiu Oddział we Wrocławiu 

Cele:
•	 Zachowanie i powiększenie intelektualnej, psychicznej i fizycznej 

sprawności osób starszych
•	 Edukacja ustawiczna słuchaczy poprzez prowadzenie wykładów 

z różnych dziedzin nauki, ze szczególnym uwzględnieniem nauk 
ekonomicznych oraz lektoratów z języków obcych i zajęć z podstaw 
obsługi komputera

•	 Krzewienie kultury fizycznej z udziałem profesjonalnych trenerów
•	 Aktywizacja społeczna słuchaczy poprzez rozwijanie współpracy 

międzypokoleniowej i w środowisku seniorów
•	 Rozwijanie zainteresowań w sekcjach prowadzonych przez słucha-

czy.
W programie zajęć m.in.:
•	 wykłady audytoryjne z różnych dziedzin wiedzy: ekonomii, fi-

nansów, zarządzania, funkcjonowania Unii Europejskiej, ochro-
ny środowiska, historii gospodarczej, historii Wrocławia, kultury 
i sztuki, filozofii, astronomii, psychologii, pedagogiki, biologii, 
geografii regionalnej, żywienia człowieka, mediacji, komunikacji 
interpersonalnej.

•	 lektoraty z języków obcych: angielskiego, niemieckiego, francu-
skiego i rosyjskiego,

•	 zajęcia laboratoryjne z podstaw obsługi komputera, 
•	 zajęcia z zakresu kultury fizycznej: gimnastyka przy muzyce, si-

łownia, gimnastyka korekcyjna kręgosłupa, gimnastyka w wodzie, 
pływanie i nordic walking,

•	 warsztaty artystyczne,
•	 trening pamięci,
•	 aktywność w licznych sekcjach zainteresowań: 

	∗ sekcja brydżowa,
	∗ chór,
	∗ sekcja dreptaków,
	∗ sekcja haiku,
	∗ sekcja informacji wizualnej i wystawiennicza,
	∗ klub książki „Czytacze”,
	∗ sekcja kulinarna,
	∗ sekcja kultury i sztuki,
	∗ sekcja kronikarska,
	∗ sekcja medyczna,
	∗ sekcja mody i urody,
	∗ sekcja miłośników poezji,
	∗ sekcja organizacyjno – informacyjna,
	∗ sekcja przyrodniczo – ogrodnicza,
	∗ sekcja sportowa,
	∗ sekcja turystyczna,
	∗ sekcja wspólnot mieszkaniowych,
	∗ sekcja wolontariatu i wzajemnej pomocy,
	∗ sekcja współpracy z organizacjami zewnętrznymi i finansów.

Warunki uczestnictwa: 
Podanie o przyjęcie do UTW może złożyć osoba, która ukończyła 55 
rok życia, zakończyła działalność zawodową i nie jest słuchaczem 
innego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Kwalifikacja kandydatów do 
UTW odbywa się na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej. Zgodnie 

z ideą kształcenia ustawicznego nie ma ograniczenia czasowego dla 
uczestnictwa w UTW.
Odpłatność:
•	 wpisowe (opłata jednorazowa) – 30 zł 
•	 opłata roczna – 260 zł, w dwóch ratach semestral-

nych – po 130 zł każda.   

Siedziba, Adres:  
ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław
Kontakt:  
Beata Winnicka – pracownik Biura UTW
tel./fax 71 368 09 16, e-mail: utw@ue.wroc.pl 
Biuro UTW czynne: wtorek, godz. 10.00 – 15.00  
oraz czwartek, godz. 10.00 – 13.00 

prof. dr hab. inż. Zofia Hasińska – Pełnomocnik Rektora 
ds. UTW, e-mail: zofia.hasinska@ue.wroc.pl 
Data rozpoczęcia działalności: 2008 rok
Status prawny: ogólnouczelniana jednostka organiza-
cyjna Uniwersytetu Ekonomicznego  we Wrocławiu
Liczba słuchaczy: 80 osób

Warto wiedzieć: 
Inicjatorem powołania UTW był prof. dr hab. Bogusław Fie-
dor – Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 
(obecnie Prorektor ds. współpracy z zagranicą), który udzie-
lił szerokiego wsparcia organizacyjnego i finansowego.
W 4-letnim okresie funkcjonowania UTW powstało 18 sekcji 
zainteresowań, które podejmują różne działania w środowi-
sku uczelnianym oraz lokalnym i regionalnym. Współpracę 
międzypokoleniową słuchacze prowadzą ze Szkołami Pod-
stawowymi nr 64 i nr 21 we Wrocławiu oraz z Ośrodkiem 
Leczenia Uzależnień Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu, 
a w środowisku seniorów z Uniwersytetami Trzeciego Wieku 
oraz Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Starszych, Chorych 
i Niepełnosprawnych „Kolory Nadziei”. W ramach współ-
pracy międzypokoleniowej zorganizowano wystawy prac 
plastycznych, czytanie książek i pomoc dzieciom w nauce, 
prezentację poezji haiku, zawody sportowe w bule, występy 
artystyczne dzieci szkolnych oraz naukę gry w szachy i war-
caby. Stałą formą współpracy ze Stowarzyszeniem „Kolory 
Nadziei” i Uniwersytetami Trzeciego Wieku są corocznie or-
ganizowane zawody sportowe w bule z udziałem słuchaczy 
UTW i pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej.
Ważnym elementem szerokiej edukacji seniorów, realizo-
wanym przez Komendę Miejską Policji we Wrocławiu, jest 
„Akademia Bezpieczny Senior”. Uczestnicząc w zajęciach 
Akademii słuchacze UTW zapoznali się m.in. z zasadami sa-
moobrony i sposobami udzielania pierwszej pomocy, bezpie-
czeństwa przeciwpożarowego i ruchu drogowego oraz pracy 
dzielnicowego Policji i pracownika Miejskiego Ośrodka Po-
mocy Społecznej.
 Coraz większym zainteresowaniem słuchaczy cieszy się 
chór „Apasjonata”, który uświetnia uroczystości uczelniane 
i reprezentuje społeczność UTW w środowisku, uczestnicząc 
m.in. w I Dolnośląskim Przeglądzie Chórów Senioralnych 
i „Wrocławskim Kolędowaniu”.
Sekcja Haiku wydała w bieżącym roku Antologię swojej twór-
czości poetyckiej, a Przewodnicząca Sekcji Miłośników Poezji 
– autorski tomik pt. „Tyle jest we mnie radości”.
Wszystkie wydarzenia, plany i efekty działalności UTW oraz 
informacje kulturalne są w bieżącym roku prezentowane  
w miesięczniku – Biuletynie Informacyjnym UTW.
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Open University
in the University of Environmental and Life Sciences

Objectives:
•	 Development and improvement of intellectual, mental and 

physical fitness as well as social activity of the students, re-
gardless of their formal education, sex, professional status or 
current employment.

The Classes Programme includes, among other things:
•	 section of culture and education (film discussion club, choir, 

concerts),
•	 fitness–recreation section (yoga, rehabilitation gymnastics, 

aqua aerobic, swimming, ballroom dance, Nordic walking, 
chess, bridge, tourism),

•	 section of learning and perfection of foreign languages (En-
glish and German),

•	 section: food, nutrition and dietetics,
•	 section: information technology (basic and advanced level).
In addition, the students participate in cultural events, trips, vi-
sits in cultural institutions in Wrocław and its vicinity.
Participation conditions: 
The condition of joining the group of students of the Open Uni-
versity is submitting of the form and payment of the semester 
fee.
Fee:
•	 semester fee – PLN 75 
•	 fee for the participation in the particular practical classes – 

between PLN 40 and 120 for the given semester.

Seat, Address:  
ul. Chełmońskiego 37/41
50-630 Wrocław
Contact: 
Prof. dr hab. Jerzy Monkiewicz
Dr Katarzyna Rogowska
tel. 71 320 57 34, 500 259 558

e-mail: uniwersytet.otwarty@up.wroc.pl
www.org.up.wroc.pl/uniwersytet-otwarty
Date of commencement of activity: year 2009
Legal status: internal unit of the University of Environmental 
and Life Sciences in Wrocław
Number of students: 189 persons

Good to know: 
The Open University allows for the possibility of the lec-
tures being conducted by the students themselves (ha-
ving fulfilled specified conditions).
The Open University conducts extensive cooperation 
with other UTAs in Wrocław and Lower Silesia which re-
sults in, among other things, boules tournaments and 
common projects. 
The University has also assumed scientific patronage 
over the Universities of the Third Age in Bielawa and Ząb-
kowice Śląskie.
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Uniwersytet Otwarty
w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

Cele:
•	 Rozwój i pogłębienie sprawności intelektualnej, psy-

chofizycznej i aktywności społecznej słuchaczy, bez 
względu na ich formalne wykształcenie, płeć, status 
zawodowy i obecne zatrudnienie.

W programie zajęć m.in.:
•	 sekcja kulturalno–oświatowa (filmowy klub dyskusyj-

ny, chór, koncerty),
•	 sekcja sprawnościowo–rekreacyjna (joga, gimna-

styka rehabilitacyjna, aqua aerobic, pływanie, kurs 
tańca towarzyskiego, nordic walking, szachy, brydż, 
turystyka),

•	 sekcja nauki i doskonalenia języków obcych (język an-
gielski i niemiecki),

•	 sekcja: żywność, żywienie i dietetyka,
•	 sekcja: informatyka (poziom podstawowy i zaawanso-

wany).

Dodatkowo słuchacze biorą udział w imprezach kultu-
ralnych, wycieczkach, wyjściach do instytucj i kultury na 
terenie Wrocławia i okolic.
Warunki uczestnictwa: 
Warunkiem dołączenia do grona słuchaczy Uniwersyte-
tu Otwartego jest złożenie formularza oraz wniesienie 
opłaty semestralnej.
Odpłatność:
•	 opłata semestralna – 75 zł 
•	 opłata za udział w poszczególnych zajęciach prak-

tycznych – pomiędzy 40 a 120 zł za dany semestr.

Siedziba, Adres:  
ul. Chełmońskiego 37/41 
50-630 Wrocław
Kontakt:  
Prof. dr hab. Jerzy Monkiewicz
Dr Katarzyna Rogowska
tel. 71 320 57 34, 500 259 558

e-mail: uniwersytet.otwarty@up.wroc.pl
www.org.up.wroc.pl/uniwersytet-otwarty
Data rozpoczęcia działalności: 2009 rok
Status prawny: jednostka wewnętrzna Uniwersytetu 
Przyrodniczego we Wrocławiu
Liczba słuchaczy: 189 osób

Warto wiedzieć: 
Uniwersytet Otwarty dopuszcza możliwość pro-
wadzenia wykładów przez samych słuchaczy (po 
spełnieniu określonych warunków).
Uniwersytet Otwarty szeroko współpracuje z in-
nymi UTW na terenie Wrocławia i Dolnego Śląska, 
czego efektem są m.in. rozgrywki w bule i wspól-
ne projekty.
Uniwersytet objął także patronat merytoryczny 
nad Uniwersytetami Trzeciego Wieku w Bielawie 
i Ząbkowicach Śląskich.
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University of the Third Age in the Academy of Physical Education  
in Wrocław

Objectives:
•	 Culture animation of seniors in the sphere of:

	∗ art
	∗ recreation,
	∗ fun
	∗ pro-health
	∗ recreation – tourism
	∗ sport.

The Classes Programme includes, among other things:
•	 language lectorates (English, German),
•	 relaxation and strength exercises,
•	 gymnastics, Chinese gymnastics and water gymnastics,
•	 computer courses,
•	 Nordic walking,
•	 pilates,
•	 swimming,
•	 fitness basics,
•	 drawing,
•	 sculpting,
•	 dancing,
•	 memory training.

Participation conditions: 
A student of UTA - APE in Wrocław can be a person who:
•	 accepts the objectives of UTA - APE in Wrocław and wishes to 

participate in the implementation of these objectives,
•	 have attained 60 years of age,
•	 has been qualified by the recruitment committee,
•	 has submitted the required documents in a timely manner – 

application for admission, personal questionnaire,
•	 has paid the recruitment fee,
•	 has paid the annual fee in the amount specified by the Senate 

of APE in Wrocław for the given academic year,
•	 has concluded the contract on the terms of payment in the 

Academy of Physical Education in Wrocław. 
Students – seniors who declare their participation in classes co-
vered with the educational offer are obliged to present a medical 
certificate confirming the lack of contraindications to the form of 
classes selected by them.
Fee:
•	 annual fee – PLN 150
•	 potential additional payment for the swimming pool classes 

for persons swimming in tracks – PLN 6

Seat, Address:  
ul. Witelona 25a, room 83
51-617 Wrocław
Contact: 
Dr Marta Koszczyc – head of UTA
tel. 71 347 31 96
e-mail: marta.koszczyc@awf.wroc.pl

Secretariat: Iwona Bartoszewicz
from 9.30 am to 12.30 am
tel. 71 347 31 93
e-mail: utw@awf.wroc.pl
Date of commencement of activity: year 2010
Legal status: university internal unit
Number of students: 129 persons

Good to know: 
The UTA students participate in the intergenerational 
projects with the pupils from lower secondary schools as 
well as students of the Academy of Physical Education.
The period during which seniors can be the students of 
UTA has been limited to three years, however the autho-
rities of UTA are working on the possibility to provide the 
graduates with the opportunity to remain in the structu-
res and community of the university.
UTA in the Academy of Physical Education is the only uni-
versity in Wrocław with such a great focus on the deve-
lopment of the physical activity of the seniors.
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Uniwersytet Trzeciego Wieku w Akademii 
Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Cele:
•	 Animacja kulturowa seniorów w sferze:

	∗ artystycznej
	∗ rekreacyjnej
	∗ zabawowej
	∗ prozdrowotnej
	∗ rekreacyjno–turystycznej
	∗ sportowej.

W programie zajęć m.in.:
•	 lektoraty językowe (angielski, niemiecki),
•	 ćwiczenia relaksacyjne i siłowe,
•	 gimnastyka, gimnastyka chińska oraz gimnastyka 

w wodzie,
•	 kursy komputerowe,
•	 nordic walking,
•	 pilates,
•	 pływanie,
•	 podstawy fitness,
•	 rysunek,
•	 rzeźba,
•	 tańce,
•	 trening pamięci.

Warunki uczestnictwa: 
Słuchaczem UTW – AWF we Wrocławiu może zostać 
osoba:
•	 akceptująca cele UTW – AWF we Wrocławiu i chcąca 

uczestniczyć w realizacji tych celów,
•	 która ukończyła 60 rok życia,
•	 została zakwalifikowana przez komisję rekrutacyjną,
•	 w terminie złożyła wymagane dokumenty – podanie 

o przyjęcie, kwestionariusz osobowy ,
•	 dokonała opłaty rekrutacyjnej,
•	 dokonała opłaty rocznej w wysokości ustalonej przez 

Senat AWF we Wrocławiu na bieżący rok akademicki,
•	 zawarła umowę o warunkach odpłatności w Akademii 

Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. 
Studenci – seniorzy, którzy zadeklarują udział w zaję-
ciach objętych ofertą edukacyjną zobowiązani są do 
przedstawienia zaświadczenia lekarskiego o braku prze-
ciwwskazań do wybranej przez siebie formy zajęć.
Odpłatność:
•	 opłata roczna  – 150 zł
•	 ewentualnie dodatkowa odpłatność za zajęcia na ba-

senie dla osób pływających na torach – 6 zł

Siedziba, Adres:  
ul. Witelona 25a, pok. 83  
51-617 Wrocław
Kontakt:  
dr Marta Koszczyc – kierownik UTW
tel. 71 347 31 96, e-mail: marta.koszczyc@awf.wroc.pl

Sekretariat: Iwona Bartoszewicz
godz. 9.30-12.30 
tel. 71 347 31 93 
e-mail: utw@awf.wroc.pl
Data rozpoczęcia działalności: 2010 rok
Status prawny: jednostka wewnętrzna uczelni
Liczba słuchaczy: 129 osób

Warto wiedzieć: 
Słuchacze UTW biorą udział w międzypokolenio-
wych projektach z uczniami szkół gimnazjalnych, 
a także ze studentami Akademii Wychowania Fi-
zycznego.
Okres przez jaki seniorzy mogą być słuchacza-
mi UTW został ograniczony do trzech lat, jednak 
władze UTW pracują nad umożliwieniem absol-
wentom pozostania w strukturach i społeczności 
uniwersytetu.
UTW w Akademii Wychowania Fizycznego jest 
jedynym uniwersytetem we Wrocławiu, który tak 
duży nacisk kładzie na rozwój aktywności fizycz-
nej seniorów.
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EDUKACJA University  
of The Third Age

Objectives:
•	 Preparation and promotion of organisers and leaders of the 

local communities
•	 Development of personal interests of seniors
•	 Using their life and professional experience by means of sup-

porting it with the academic knowledge from various intere-
sting disciplines of management, tourism and recreation as 
well as social communication

•	 Possibility of obtaining new professional licence
•	 Increasing the chances for additional employment of pensio-

ners and disability pensioners who wish to continue working 
or organise new work places.

The Classes Programme includes, among other things:
•	 cycle of lectures and workshops for persons seeking the an-

swer to such questions as:
	∗ how to be a happy senior? 
	∗ how to accept my 3rd age and keep developing my intere-

sts and personality?
	∗ how to help yourself, your family, the nearest environment 

and how to use your intellectual potential, organisational 
skills or willingness to help others?

•	 German,
•	 English,
•	 Russian,
•	 perfection of skills of computer operation and use of the In-

ternet,
•	 participation scientific conferences,
•	 meetings for recreation, cultural, tourism, integration purpo-

ses, e.g. meetings with interesting persons from the world of 
culture, science, politics, sport and other disciplines, accor-
ding to the requests and expectations of UTA students,

•	 cooperation with organisations offering health, culture, re-
creation and tourism services for the seniors in Wrocław, e.g. 
free psychological counselling within the scope of the Acade-
mic Centre of Psychological Help at “Edukacja” HSM,

•	 cooperation with organisations of seniors in Wrocław and in-
stitutions undertaking actions for the elderly such as: Wro-
cław Senior Centre, Information Centre of Social Develop-
ment, Division of Health of the Marshal Office of the Lower 
Silesia Voivodship, Lower Silesian Centre for Social Policy.

Participation conditions: 
A senior student of EDU-
KACJA UTA can be any 
person at the retirement 
age of 55+. Exceptionally, 
a senior student can be 
a person at the age of 50+ 
if he/she meets the follo-
wing conditions:
•	 is not a student of other UTAs,
•	 has at least secondary education,
•	 is retired/ receives disability pension/ is not active professio-

nally,
•	 has come for the qualification interview and submitted neces-

sary documents,
•	 accepted the objectives and regulations.
Fee:
•	 registration – PLN 50
•	 monthly tuition – PLN 50, payable in 2012/2013 for 12 months.

Seat, Address:  
ul. Krakowska 56-62
50-425 Wrocław
Contact: 
Dr Władysława Muszyńska – head of UTA EDUKACJA
tel. 507 298 505, 71 377 21 45 (within duty hours: Wednesday 
11.30 am to 1.00 pm), 

Secretariat of „Edukacja” HSM:  
tel. 71 377 21 01  
e-mail: utw@wszedukacja.wroc.pl
www.utw.wszedukacja.pl.
Date of commencement of activity: year 2010
Legal status: general university organisational unit of “Edu-
kacja” Higher School of Management 
Number of students: 40 persons

Good to know: 
“Edukacja” UTA participated in:
•	 DOPS conference “Social – professional activation of 

the elderly. Best practices” – 9.11.2012.
•	 the 6th Forum of Lower Silesian Universities of the 

Third Age on 16th April 2012 in Nowa Ruda.
•	 Moreover,  Władysława Muszyńska participated in the 

Poland-wide Conference entitled “Activity of the el-
derly and intergenerational solidarity – challenges for 
the region” in Wrocław on 22nd October 2012. Sub-
ject of the paper: “Social and economic conditions for 
the development of tourism of persons at the retire-
ment age”.

„Edukacja UTA cooperates with the self-governments of 
UTAs of Wrocław at: University of Economics, University 
of Wrocław, University of Environmental and Life Scien-
ces, Academy of Physical Education.
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Uniwersytet Trzeciego Wieku EDUKACJA

Cele:
•	 Przygotowanie i wypromowanie organizatorów i lide-

rów społeczności lokalnych
•	 Rozwój osobistych zainteresowań osób w wieku se-

nioralnym
•	 Spożytkowanie ich doświadczenia życiowego i za-

wodowego poprzez poparcie go wiedzą akademicką 
z wielu interesujących dziedzin zarządzania, turystyki 
i rekreacji oraz komunikacji społecznej

•	 Możliwość zdobycia nowego zawodu
•	 Zwiększenie szans dodatkowego zatrudnienia dla 

emerytów i rencistów, chcących nadal pracować, bądź 
organizować nowe miejsca pracy.

W programie zajęć m.in.:
•	 cykl wykładów i warsztatów dla poszukujących odpo-

wiedzi na pytania:
	∗ jak być szczęśliwym seniorem? 
	∗ jak akceptować swój III wiek i nadal rozwijać swoje 

zainteresowania oraz osobowość?
	∗ jak pomagać sobie, swojej rodzinie, bliskiemu oto-

czeniu i spożytkować swój potencjał intelektualny, 
zdolności organizacyjne i chęć pomocy innym?

•	 język niemiecki,
•	 język angielski,
•	 język rosyjski,
•	 doskonalenie umiejętności obsługi komputera i ko-

rzystania z Internetu,
•	 udział w konferencjach naukowych,
•	 spotkania w celach rekreacyjnych, kulturalnych, tu-

rystycznych, integracyjnych, m.in. spotkania z inte-
resującymi osobami ze świata kultury, nauki, polityki, 
sportu i innych dziedzin, zgodnie z życzeniami i ocze-
kiwaniami Słuchaczy UTW,

•	 współpraca z organizacjami oferującymi usługi zdro-
wotne, kulturalne, rekreacyjne i turystyczne dla senio-
rów we Wrocławiu, np. korzystania z bezpłatnych po-
rad psychologicznych w ramach Akademickiego Cen-
trum Pomocy Psychologicznej przy WSZ „Edukacja”,

•	 współpraca z organizacjami seniorów wrocławskich 
i instytucjami podejmującymi działania na rzecz osób 
starszych: m.in.: Wrocławskie Centrum Seniora, Cen-
trum Informacyjne Rozwoju Społecznego, Wydział 

Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego, Dolnośląski 
Ośrodek Polityki Społecznej.

Warunki uczestnictwa: 
Studentem seniorem UTW EDUKACJA może być każda 
osoba w wieku emerytalnym 55+. Wyjątkowo, studen-
tem seniorem może być osoba w wieku 50+, jeśli spełnia 
następujące warunki:
•	 nie jest słuchaczem innych UTW,
•	 posiada co najmniej średnie wykształcenie,
•	 przeszła na emeryturę/ rentę/ nie pracuje zawodowo,
•	 zgłosiła się na rozmowę kwalifikacyjną i złożyła nie-

zbędne dokumenty,
•	 zaakceptowała cele i regulamin.
Odpłatność:
•	 wpisowe – 50 zł
•	 miesięczne czesne – 50 zł, płatne w roku 2012/2013 

za 12 miesięcy.

Siedziba, Adres:  
ul. Krakowska 56-62
50-425 Wrocław
Kontakt:  
dr Władysława Muszyńska – kierownik UTW EDUKACJA
tel. 507 298 505, 71 377 21 45 (w godz. dyżuru: środa 
11.30–13.00),  

Sekretariat Szkoły WSZ „Edukacja”:  
tel. 71 377 21 01
e-mail: utw@wszedukacja.wroc.pl
www.utw.wszedukacja.pl
Data rozpoczęcia działalności: 2010 rok
Status prawny: ogólnouczelniana jednostka organiza-
cyjna Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja”
Liczba słuchaczy: 40 osób

Warto wiedzieć: 
UTW „Edukacja” brał udział w:
•	 konferencji DOPS „Aktywizacja społeczno – 

zawodowa osób starszych. Dobre praktyki” – 
9.11.2012 r.

•	 obradach VI Forum Dolnośląskich Uniwersy-
tetów Trzeciego Wieku 16 kwietnia 2012 roku 
w Nowej Rudzie.

•	 Ponadto dr Władysława Muszyńska brała udział 
w Ogólnopolskiej Konferencji „Aktywność osób 
starszych i solidarność międzypokoleniowa 
– wyzwania dla regionu” we Wrocławiu, 22 
października 2012 roku. Temat referatu: „Spo-
łeczne i ekonomiczne uwarunkowania rozwoju 
turystyki ludzi w wieku emerytalnym”.

UTW „Edukacja” współpracuje z samorządami 
wrocławskich UTW na: Uniwersytecie Ekono-
micznym, Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwer-
sytecie Przyrodniczym, na Akademii Wychowania 
Fizycznego.
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University of the Third Age under the name of Blessed John Paul II  
at the Pope’s Faculty of Theology in Wrocław

Objectives:
•	 Increase of intellectual 

and spiritual fitness of the 
elderly

•	 Education of seniors by 
means of lectures within 
the scope of theological 
sciences

•	 Learning about the Polish 
culture with particular 
consideration of culture of 
Lower Silesia.

The Classes Programme 
includes, among other 
things:
•	 lectures on the following 

topics:
	∗ theology, 
	∗ philosophy,
	∗ psychology,
	∗ pedagogy,
	∗ law.

Apart from the lectures, the students are provided with: pil-
grimages, holidays, common trips with educational charac-
ter, meetings with interesting people, cooperation with other 
UTAs, classes with integration and cultural nature.
Participation conditions: 
The possible candidates for students can be persons who:
•	 have attained 50 years of age,
•	 accept the objectives of the University,
•	 would like to contribute to the implementation of these ob-

jectives,
•	 have filed the required set of documents within the appro-

priate time limit.
Fee:
•	 The payment is regulated by the decision of the PFT Rector.
•	 Currently: PLN 10 for 1 convention, i.e. one day of classes 

at UTA.
There are ca. 14-15 such days in year, thus it is the amount of 
PLN 140-150 per academic year.

Seat, Address:  
ul. Katedralna 9
50-328 Wrocław, 
Contact: 
Rev. dr Henryk Szeloch – head of UTA in PFT in Wrocław
Mgr Agnieszka Ławska – clerk of the Dean’s office of PFT in 
Wrocław
tel. 71 322 99 70 

e-mail: pwt@pwt.wroc.pl
Date of commencement of activity:  
year 2009 
Legal status:  
organisational unit of PFT in Wrocław
Number of students:  
360 persons

Good to know: 
During three years of operation of UTA, the academic 
classes always included the common pilgrimage of the 
students – seniors to Jasna Góra, pilgrimage to Assisi, 
Rome and Vatican, participation in the Vatican celebra-
tions on the occasion of the 85th birthday of Pope Bene-
dict XVI, trips, meetings with such persons as the Wro-
cław Metropolitan Bishop.
The classes are conducted by academic lecturers and 
they begin with a mess in the Wrocław Archcathedral and 
with a common prayer.
The academic Christmas Eve is characterised with parti-
cularly ceremonial form, as the guests invited for it, apart 
from the Great Chancellor and Rector of the Pope’s uni-
versity, always include all lecturers of the University.
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Uniwersytet Trzeciego Wieku im. bł. Jana Pawła II  
w Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu

  Cele:
•	 Powiększenie intelektualnej 

i duchowej sprawności osób 
starszych

•	 Edukacja seniorów przez pro-
wadzenie wykładów z zakresu 
nauk teologicznych

•	 Poznanie kultury polskiej ze 
szczególnym uwzględnieniem 
kultury Dolnego Śląska.

W programie zajęć m.in.:
•	 wykłady z:

	∗ teologii, 
	∗ filozofii,
	∗ psychologii,
	∗ pedagogiki,
	∗ prawa.

Oprócz wykładów dla słuchaczy 
organizowane są: pielgrzymki, 
wyjazdy, wspólne wyjścia o cha-
rakterze edukacyjnym, spotkania z ciekawymi ludźmi, 
współpraca z innymi UTW, zajęcia o charakterze inte-
gracyjnym i kulturalnym.
Warunki uczestnictwa: 
Do grona słuchaczy mogą kandydować osoby, które:
•	 ukończyły 50 rok życia,
•	 akceptują cele Uniwersytetu,
•	 chcą wnieść swój wkład w realizację tych celów,
•	 złożyły w odpowiednim terminie komplet dokumen-

tów.
Odpłatność:
•	 Odpłatność regulowana jest decyzją Rektora PWT.
•	 Aktualnie: 10 zł za 1 zjazd, czyli jeden dzień zajęć na 

UTW. W ciągu roku jest ok. 14–15 takich dni, więc jest 
to suma 140–150 zł na rok akademicki.

Siedziba, Adres:  
ul. Katedralna 9 
50-328 Wrocław
Kontakt:  
Ks. dr Henryk Szeloch  
– dyrektor UTW w PWT we Wrocławiu
Mgr Agnieszka Ławska  
– pracownik Dziekanatu PWT we Wrocławiu

tel. 71 322 99 70,  
e-mail: pwt@pwt.wroc.pl
Data rozpoczęcia działalności:  
2009 rok
Status prawny: jednostka organizacyjna PWT we Wro-
cławiu
Liczba słuchaczy:  
360 osób

Warto wiedzieć: 
Przez trzy lata działalności UTW nie zabrakło 
w ramach zajęć uczelnianych wspólnej piel-
grzymki studentów – seniorów na Jasną Górę, 
pielgrzymki do Asyżu, Rzymu i Watykanu, udziału 
w watykańskich uroczystościach z okazji 85. rocz-
nicy urodzin papieża Benedykta XVI, wycieczek, 
spotkań m.in. z Metropolitą Wrocławskim.
Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli akade-
mickich, rozpoczynają się mszą świętą w Archika-
tedrze Wrocławskiej i wspólną modlitwą.
Szczególnie uroczystą formę ma Wigilia uczel-
niana, w trakcie której obok Wielkiego Kanclerza 
i Rektora papieskiej uczelni w gronie zaproszo-
nych gości są zawsze obecni wszyscy wykładowcy 
Uniwersytetu.
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Objectives:
•	 Gerontological prophylaxis, in particular:

	∗ maintenance and increase of intellectual, mental and phy-
sical fitness of the students

	∗ social activation.
The Classes Programme includes, among other things:
•	 workshops:

	∗ andragogy,
	∗ dance,
	∗ theatre,
	∗ memory training,
	∗ creativity training,
	∗ computer,

•	 language lectorates:
	∗ English,
	∗ Russian,
	∗ German,
	∗ French,
	∗ Esperanto,
	∗ Spanish,
	∗ Greek,

•	 sections:
	∗ mutual help,
	∗ organisation – cleaning,
	∗ tourism,
	∗ embroidery and laces,
	∗ culture,
	∗ physical culture, 
	∗ photography (and many other),

•	 as well as: 
	∗ choir,
	∗ Poetry Drama Group,
	∗ “Karman” poetry and literature band,
	∗ “Window” Discussion Club,  

•	 seminars, modules, auditorium and open lectures on such to-
pics as:
	∗ andragogy,
	∗ gerontology,
	∗ psychology,
	∗ philosophy,
	∗ nature,
	∗ physical culture,

•	 lectures on the following topics:
	∗ philosophy,

	∗ psychology,
	∗ physics,
	∗ nature,

•	 motion improvement exercises:
	∗ brain gymnastics,
	∗ back school,
	∗ rehabilitation and general movement gymnastics.

Participation conditions: 
Attained age of 60, timely submitting of application for admis-
sion for the studies (the application can be filed in person or sent 
by post), qualification interview on the basis of which the deci-
sion on the acceptance as a student will be made. Having obta-
ined a positive decision on the acceptance, the student has to fill 
out a questionnaire and provide two photographs as well as pay 
the required fees. You can be the student of UTA for many years.
Fee:
•	 registration – PLN 20
•	 annual fee – PLN 100
•	 PLN 5 per hour for some additional courses (e.g. computer, 

language lectorate).

University of the Third Age  
in the University of Wrocław

Seat, Address:  
ul. Dawida 1/3
50-527 Wrocław
Contact: 
Aleksander Kobylarek – head of UTA
e-mail: aleksander.kobylarek@gmail.com
Iwona Stęplowska – specialist of UTA
UTA secretariat is open: 
Monday, Wednesday, Thursday – from 9.00 am to 11.00 am 

and 2.00 pm to 3.30 pm 
tel. 71 367 20 01 ext. 147
www.utw.wroclaw.pl, www.utw.uni.wroc.pl
Date of commencement of activity:  
year 1976 
Legal status: general university organisational unit of the 
University of Wrocław
Number of students: 
764 persons

Good to know: 
UTA in the University of Wrocław is the largest and oldest 
University of the Third Age operating in Wrocław and Lo-
wer Silesia.
UTA publishes its own magazine KURIER UTW [UTA CO-
URIER]. 
UTA is price winner of the competition “Seniors in ac-
tion. UTA for the community” in the category of “UTA best 
practice”.
It is also a beneficiary of many UE grants, a participant 
of multiple projects, most frequently the intergeneratio-
nal ones, it takes active part in the pro-social activity in 
Wrocław and the entire voivodship (organisational and 
scientific help for the new UTAs).
In 2006 it was granted the Gold Medal of the University of 
Wrocław for its activity and in 2009 it was distinguished 
by the Marshal Office of the Lower Silesia Voivodship.
UTA cooperates with the University of the Third Age in 
Lwów and Grodno and it is associated with the Polish 
Gerontological Association and European Federation of 
Older Students (EFOS).
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Uniwersytet Trzeciego Wieku  
w Uniwersytecie Wrocławskim

Cele:
•	 Profilaktyka gerontologiczna, a w szczególności:

	∗ zachowanie oraz zwiększenie sprawności intelektual-
nej, psychicznej i fizycznej słuchaczy

	∗ aktywizacja społeczna.
W programie zajęć m.in.:
•	 warsztaty:

	∗ andragogiczne,
	∗ taneczne,
	∗ teatralne,
	∗ trening pamięci,
	∗ trening twórczości,
	∗ komputerowe,

•	 lektoraty językowe:
	∗ angielski,
	∗ rosyjski,
	∗ niemiecki,
	∗ francuski,
	∗ esperanto,
	∗ hiszpański,
	∗ grecki,

•	 sekcje:
	∗ wzajemnej pomocy,
	∗ organizacyjno–porządkowa,
	∗ turystyczna,
	∗ haftu i koronek,
	∗ kulturalna,
	∗ kultury fizycznej, 
	∗ fotograficzna (i wiele innych),

•	 a także: 
	∗ chór,
	∗ Teatrzyk Poezji,
	∗ Zespół poetycko–literacki „Karman”,
	∗ Krąg Dyskursywny „Okno”,  

•	 seminaria, moduły, wykłady audytoryjne i otwarte m.in. z:
	∗ andragogiki,
	∗ gerontologii,
	∗ psychologii,
	∗ filozofii,
	∗ przyrody,
	∗ kultury fizycznej,

•	 wykłady z:
	∗ filozofii,
	∗ psychologii,
	∗ fizyki,
	∗ przyrody,

•	 ćwiczenia usprawniające:
	∗ gimnastyka mózgu,
	∗ szkoła pleców,
	∗ gimnastyki rehabilitacyjne i ogólnoruchowe.

Warunki uczestnictwa: 
Ukończony 60 rok życia, złożenie w terminie podania o przy-
jęcie na studia (podanie można złożyć osobiście, lub wysłać 
pocztą), przystąpienie do rozmowy kwalifikacyjnej, na podsta-
wie której zostanie podjęta decyzja o ewentualnym przyjęciu 
do grona słuchaczy. Po uzyskaniu pozytywnej decyzji o przyję-
ciu należy wypełnić ankietę, dostarczyć dwa zdjęcia oraz do-
konać odpowiednich opłat. Słuchaczem UTW można być przez 
wiele lat.
Odpłatność:
•	 wpisowe – 20 zł
•	 opłata roczna – 100 zł
•	 5 złotych za godzinę za niektóre kursy dodatkowe (np. kom-

puterowy, lektorat językowy).

Siedziba, Adres:  
ul. Dawida 1/3 
50-527 Wrocław
Kontakt:  
Aleksander Kobylarek – kierownik UTW
e-mail: aleksander.kobylarek@gmail.com
Iwona Stęplowska – specjalista UTW
Sekretariat UTW czynny:  
pon., śr., czw. – godz. 9.00 –11.00 oraz 14.00–15.30

tel. 71 367 20 01 w. 147
www.utw.wroclaw.pl, www.utw.uni.wroc.pl
Data rozpoczęcia działalności: 
1976 rok
Status prawny: ogólnouczelniana jednostka organiza-
cyjna Uniwersytetu Wrocławskiego
Liczba słuchaczy: 
764 osoby

Warto wiedzieć: 
UTW w Uniwersytecie Wrocławskim jest największym 
i najstarszym Uniwersytetem Trzeciego Wieku działają-
cym we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku.
UTW wydaje swoje czasopismo KURIER UTW. 
UTW jest laureatem konkursu „Seniorzy w akcji. UTW 
dla społeczności” w kategorii „Dobra praktyka UTW”.
Jest także beneficjentem wielu grantów unijnych, 
uczestnikiem wielu projektów, przede wszystkim mię-
dzypokoleniowych, czynnie bierze udział w działalności 
prospołecznej we Wrocławiu i całym województwie (po-
moc organizacyjna i merytoryczna dla nowych UTW).
Za swoją działalność  w 2006 roku otrzymał Złoty Me-
dal Uniwersytetu Wrocławskiego, a w 2009 roku został 
wyróżniony przez Urząd Marszałkowski Województwa 
Dolnośląskiego.
UTW współpracuje z Uniwersytetem Trzeciego Wieku 
we Lwowie i w Grodnie oraz zrzeszony jest w Polskim 
Towarzystwie Gerontologicznym i w Europejskiej Fede-
racji Starszych Studiujących (EFOS).
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Ząbkowice University  
of the Third Age

Objectives:
•	 Conducting education within the scope of various scientific 

disciplines, in particular medicine and health prophylaxis, hu-
man sciences, culture and art, social and economic sciences, 
technical sciences and ecology

•	 Activation of the elderly by means of participation in various 
forms of social life; propagation of the principles of cultural 
community life

•	 Promotion and support of various forms of intellectual, men-
tal and physical activity, adjusted to age, degree of fitness and 
interests of the members of the University

•	 Maintenance, making and tightening of personal bonds and 
contacts of the residents of the region, in particular between 
the elderly and the younger generation

•	 Inspiration of all actions for the benefit of the environment of 
the elderly, including the disabled, unemployed and ill per-
sons

•	 Promotion of knowledge of Ząbkowice Śląskie and its coun-
ty, in particular by means of presentation of the cultural and 
social achievements, architectural and recreation qualities as 
well as organisation of meetings with well-known residents 
of Ząbkowice and other persons who devoted their actions for 
the commune and county’s benefit

•	 Observing national tradition, taking care of Polish identity
•	 Promotion and protection of human rights and individual li-

berties.

The Classes Programme includes, among other things:
•	 English – 1 class per week,
•	 German– 1 class per week,
•	 “Computer and me” – 1 class per week,
•	 callanetics – 1 class per week,
•	 dance classes – 1 class per week,
•	 “History and geography of the region” – 1 class per month,
•	 “Prophylais and protection of health” – 1 class per month,
•	 “healthy lifestyle” – 1 class per month,
•	 “Getting to know photography closer” – 1 class per week,
•	 “Crochet and knits” – 1 class per week,
•	 art classes – 1 class per week,
•	 “Learn about your town” – 1 class per month,
•	 Nordic walking – 1 class per week,
•	 choir – 1 per week.
Participation conditions: 
A regular member can be a natural person, possessing full 
capacity to perform acts in law and not deprived of public ri-
ghts, who accepts the statutory objectives of the University 
and who has filed a written declaration on the joining of the 
University members group.
Fee:
•	 registration – PLN 20
•	 semester fee – PLN 30
•	 English, German – PLN 35 monthly
•	 computers – PLN 30 monthly
•	 gymnastics – PLN 10 monthly
•	 Nordic walking – PLN 10 monthly
•	 cuisine – PLN 5 monthly

Seat, Address:  
ul. Rynek 24
57-200 Ząbkowice Śląskie
Contact: 
President Grażyna Kwiecińska
tel/fax 74 815 13 81, 510 483 674
e-mail: gkwiecinska@zutw.pl; zutw@zutw.pl

Date of commencement of activity: 
year 2009 
Legal status: 
association
Number of students: 
155 persons

Good to know: 
 The University of the Third Age in Ząbkowice Śląskie has 
already been operating for three years. The role of our 
university is to cover the largest possible group of seniors 
with its activities. It is really necessary for the seniors 
from Ząbkowice which i proven by the fact that there 
have already been 500 members using various forms 
of classes – said Grażyna Kwiecińska, the president of 
ZUTA.
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Ząbkowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku

Cele:
•	 Prowadzenie edukacji z różnych dziedzin nauk, a w szcze-

gólności w zakresie medycyny i profilaktyki zdrowia, 
nauk humanistycznych, kultury i sztuki, nauk społecz-
nych i ekonomicznych, technicznych oraz ekologii

•	 Aktywizacja społeczna osób starszych poprzez 
uczestnictwo w różnych formach życia społecznego; 
propagowanie zasad kulturalnego współżycia spo-
łecznego

•	 Propagowanie i popieranie różnorodnych form aktyw-
ności intelektualnej, psychicznej i fizycznej adekwat-
nie do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań 
członków UTW

•	 Utrzymanie, nawiązywanie i zacieśnianie więzi i kon-
taktów osobistych pomiędzy mieszkańcami regionu, 
a w szczególności pomiędzy osobami starszymi i mło-
dym pokoleniem

•	 Inspirowanie wszelkich działań na rzecz środowiska 
ludzi starszych oraz osób niepełnosprawnych, bezro-
botnych, chorych

•	 Upowszechnianie wiedzy o Ząbkowicach Śląskich 
i powiecie, w szczególności poprzez prezentowanie 
dorobku kulturalno–społecznego, walorów architek-
tonicznych, rekreacyjnych oraz organizowanie spo-
tkań ze znanymi ząbkowiczanami i innymi osobami 
zasłużonymi dla gminy i powiatu

•	 Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie 
polskości

•	 Upowszechnianie i ochrona praw człowieka oraz swo-
bód obywatelskich.

W programie zajęć m.in.:
•	 język angielski – zajęcia 1 raz w tygodniu,
•	 język niemiecki – zajęcia 1 raz w tygodniu,
•	 „Komputer i ja” – zajęcia 1 raz w tygodniu,
•	 callanetics – zajęcia 1 raz w tygodniu,
•	 zajcia taneczne – zajęcia 1 raz w tygodniu,
•	 „Historia i geografia regionu” – zajęcia 1 raz w miesiącu,
•	 „Profilaktyka i ochrona zdrowia” – zajęcia 1 raz w mie-

siącu,
•	 „Zdrowy styl życia” – zajęcia 1 raz w miesiącu,
•	 „Z fotografią na ty” – zajęcia 1 raz w tygodniu,
•	 „Szydełko i druty” – zajęcia 1 raz w tygodniu,
•	 zajęcia plastyczne – zajęcia 1 raz w tygodniu,
•	 „Poznaj swoje miasto” – zajęcia 1 raz w miesiącu,
•	 nordic walking – zajęcia 1 raz w tygodniu,
•	 chór – zajęcia 1 raz w tygodniu.

Warunki uczestnictwa: 
Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, posia-
dająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepo-
zbawiona praw publicznych, która uznaje cele statuto-
we Uniwersytetu i złożyła pisemną deklarację o przyję-
cie w poczet członków UTW.
Odpłatność:
•	 wpisowe – 20 zł
•	 opłata semestralna – 30 zł
•	 język angielski, niemiecki – 35 zł miesięcznie
•	 komputery – 30 zł miesięcznie
•	 gimnastyka – 10 zł miesięcznie
•	 nordic walking – 10 zł miesięcznie
•	 kulinaria – 5 zł miesięcznie

Siedziba, Adres:  
ul. Rynek 24
57-200 Ząbkowice Śląskie
Kontakt:  
Prezes Grażyna Kwiecińska
tel/fax 74 815 13 81, 510 483 674
e-mail: gkwiecinska@zutw.pl; zutw@zutw.pl

Data rozpoczęcia działalności: 
2009 rok
Status prawny: 
stowarzyszenie
Liczba słuchaczy: 
155 osób

Warto wiedzieć: 
 –Uniwersytet Trzeciego Wieku w Ząbkowicach 
Śląskich ma za sobą trzeci rok pracy. Rolą na-
szego uniwersytetu jest objęcie działaniami jak 
największej liczby seniorów. Jak bardzo jest on 
potrzebny ząbkowickim seniorom niech świad-
czy fakt, że z różnych form zajęć do tej pory ko-
rzystało około 500 członków – powiedziała nam 
Grażyna Kwiecińska, prezes ZUTW.
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Transborder  
University of the Third Age Association

Objectives:
•	 Conducting forms of educational, health, cultural, creative 

and tourism–sightseeing activity for the elderly and disabled
•	 Inclusion of the elderly into the lifelong learning system by 

means of stimulation of personal development as well as in-
tellectual and physical fitness development

•	 Aiming at increase of the intellectual level and life comfort of 
the elderly by means of versatile social activation

•	 Promotion of gerontological knowledge
•	 Counteracting disability of the elderly
•	 Promotion and organisation of voluntary services in the envi-

ronment of the elderly
•	 Searching for funds, from both national and foreign sources, 

from structural and regional funds, to finance the statutory 
objectives

•	 Conducting an intergenerational dialogue
•	 Counteracting exclusion and marginalisation of the elderly.
The Classes Programme includes, among other things:
•	 aqua aerobic – 2 groups, max. 15 persons – 2 x per week,
•	 Internet ABC – 5 groups, max. 4 persons,
•	 computer course – 2 groups, max. 12 persons,
•	 Network Library ABC – 1 group, max. 4 persons – 1 x per week,
•	 Book Discussion Club – 1 group, max. 10 persons – 1 x per 

week,

•	 English,
•	 German.
Participation conditions: 
All 50+ candidates can still apply to the University. The lectures 
take place on every Wednesday, at 11.00 am, and the workshops 
on every Thursday, at 11.00 am, according to the schedules pro-
gramme of classes for the given month.
Fee:
•	 all payments arise from the principle of “own contribution” of 

the student:
PLN 1 for every hour of classes, thus, e.g. 15 hours of classes 
is PLN 15 – regardless of the type of classes.

Seat, Address:  
Mickiewicza 13 
59-900 Zgorzelec
address for correspondence:
ul. św. Jana 26e  
59-900 Zgorzelec
Contact: 
President Anna Śliwińska
tel. 606 258 013
e-mail: sanna@post.pl

Secretary Elżbieta Derecka
e-mail: tutw@tutw.com.pl, www.tutw.com.pl
Duties of the members of the Management Board on every 
Wednesday from 9.30 am to 10.45 am in the office of TUTA, 
ul. Mickiewicza 13.
Date of commencement of activity:  
year 2012 
Legal status: 
association
Number of students: 
78 persons

Good to know: 
The International Disabled People’s Day is a cyclic event 
and it has a form of a large conference “Life without pain” 
the participants of which are specialists from multiple 
countries. In 2012 the 18th edition of the conference was 
held, dedicated to the issues of rehabilitation, physiothe-
rapy and problems of the disabled. One of the sessions 
was devoted to the problems of the elderly and, due to 
the efforts of the organisers of the conference, the ce-
remony of opening of Zgorzelec TUTA took place as an 
addition to this great undertaking.
The students of TUTA are in contact and cooperate with 
seniors from Goerlitz and remain in good neighbourhood 
relations with them. The students of TUTA hope for more 
frequent visits in Dresden, Budziszyn and Marienthal, to 
fulfil the transborder idea of UTA in the future. Currently, 
they participate in trips they organise themselves. They 
have already visited Budziszyn and planetarium in Goer-
litz, and in the near future they are going to Dresden or 
Miśnia.
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Stowarzyszenie Transgraniczny Uniwersytet Trzeciego 
Wieku

Cele:
•	 Prowadzenie form działalności edukacyjnej, zdrowot-

nej, kulturalnej, twórczej i krajoznawczo–turystycznej 
dla osób starszych i niepełnosprawnych

•	 Włączanie osób starszych do systemu kształcenia 
ustawicznego poprzez stymulowanie rozwoju osobo-
wego oraz sprawności intelektualnej i fizycznej

•	 Dążenie do podnoszenia poziomu intelektualnego 
i komfortu życia ludzi starszych poprzez wszechstron-
ną aktywizację społeczną

•	 Upowszechnianie wiedzy gerontologicznej
•	 Przeciwdziałanie niepełnosprawności osób starszych
•	 Promocja i organizacja wolontariatu w środowisku 

osób starszych
•	 Pozyskiwanie środków, zarówno ze źródeł krajowych 

jak i zagranicznych, z funduszy strukturalnych i regio-
nalnych, na sfinansowanie celów statutowych

•	 Prowadzenie dialogu międzypokoleniowego
•	 Przeciwdziałanie wykluczeniu i marginalizacji osób 

starszych

W programie zajęć m.in.:
•	 aqua aerobik – 2 grupy po max. 15 osób – 2 raz w ty-

godniu,
•	 ABC Internetu – 5 grup po max. 4 osoby,
•	 kurs komputerowy – 2 grupy po max. 12 osób,
•	 ABC Biblioteki w Sieci – 1 grupa max. 4 osoby  

– 1 raz w tygodniu,

•	 Dyskusyjny Klub Książki – 1 grupa max. 10 osób  
– 1 raz w tygodniu,

•	 język angielski,
•	 język niemiecki.

Warunki uczestnictwa: 
Wszyscy chętni 50+ mogą nadal zgłaszać się do Uniwer-
sytetu. Wykłady odbywają się w każdą środę o godz.11.00, 
a warsztaty w każdy czwartek o godz.11.00 zgodnie z pla-
nowanym programem zajęć na dany miesiąc.

Odpłatność:
•	 wszystkie opłaty wynikają z zasady „wkładu własne-

go” słuchacza:
1 zł za każdą godzinę zajęć, tak więc np. 15 godzin 
zajęć to 15 zł – nie ma znaczenia rodzaj zajęć.

Siedziba, Adres:  
Mickiewicza 13 
59-900 Zgorzelec
adres do korespondencji:
ul. św. Jana 26e 
59-900 Zgorzelec
Kontakt:  
Prezes Anna Śliwińska
tel. 606 258 013
e-mail: sanna@post.pl

Sekretarz Elżbieta Derecka
e-mail: tutw@tutw.com.pl; www.tutw.com.pl
Dyżury członków zarządu w każdą środę w godz. 9.30–
10.45 w biurze TUTW, ul. Mickiewicza 13
Data rozpoczęcia działalności:  
2012 rok
Status prawny:  
stowarzyszenie
Liczba słuchaczy:  
78 osób

Warto wiedzieć: 
Międzynarodowy Dzień Inwalidy jest imprezą cy-
kliczną i ma formę dużej, międzynarodowej kon-
ferencji „Życie bez bólu”, której uczestnikami są 
specjaliści z wielu krajów całego świata. W roku 
2012 miała miejsce już  18. edycja, poświęcona 
rehabilitacji, fizjoterapii i problemom ludzi nie-
pełnosprawnych. Jedną z sesji poświęcono pro-
blemom ludzi starszych, a dzięki organizatorom 
konferencji, przy okazji tak dużego przedsięwzię-
cia, odbyła się uroczystość otwarcia Zgorzelec-
kiego TUWT.
Słuchacze TUWT kontaktują się i współpracują 
z seniorami z Goerlitz i pozostają z nimi w dobrych 
sąsiedzkich relacjach. Słuchacze TUWT mają na-
dzieję na częste wizyty w Dreźnie, Budziszynie 
i Marienthal, aby w przyszłości wypełnić trans-
graniczność UWT. Aktualnie uczestniczą w wy-
jazdach, które sami dla siebie organizują. Byli już 
w Budziszynie i goerlitzkim planetarium, a w nie-
dalekiej przyszłości wybierają się do Drezna albo 
Miśni.
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University of the Third Age  
in Ziębice

Objectives:
•	 Conducting forms of educational, health, cultural, creative 

and tourism–sightseeing activity for the elderly
•	 Inclusion of the elderly into the lifelong learning system by 

means of encouragement to personal development
•	 Social activation of the elderly
•	 Promotion of gerontological prophylaxis with protection and 

promotion of health
•	 Engaging all willing persons in various forms of physical and 

intellectual activity, depending on age, fitness degree and in-
terests.

•	 Sustaining national, civil and cultural tradition.
The Classes Programme includes, among other things:
•	 sections computer (three groups),
•	 language sections,
•	 cuisine section,
•	 art section,
•	 Kresy Enthusiasts section,
•	 tourism section,
•	 gymnastics section,
•	 Mutual Help section.

Participation conditions: 
A student of UTA can be any person who has attained the reti-
rement age and wishes to participate in the classes and actions 
organised by Ziębice UTA and submits the written declaration.
Fee:
•	 monthly contribution – PLN 5

Seat, Address:  
H. Cegielski Higher Secondary School Complex
ul. Wojska Polskiego 3 
57-220 Ziębice
Contact: 
Dr Mariusz Szpilarewicz – acting Manager of UAT, head of ZSP 
tel./fax 74 819 15 22
e-mail: zspziebice@interia.pl
www.zspziebice.pl

Date of commencement of activity: year 2009
Legal status: The University of the Third Age in Ziębice is or-
ganisationally connected with the Association for the Deve-
lopment and Promotion of the Post-secondary Schools Com-
plex under the name of H. Cegielski in Ziębice, and its objec-
tives and forms of activity are compliant with the Statutes of 
the Association.
Number of students: 120 persons

Good to know: 
The honour patronage over the University in Ziębice has 
been awarded by the Rector of the University of Wrocław, 
prof. dr hab. Marek Bojarski, and the owner of the index 
book no. 1 of UTA in Ziębice is His Eminence, rev. cardinal 
Henryk Gulbinowicz.
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Uniwersytet Trzeciego Wieku  
w Ziębicach

Cele:
•	 Prowadzenie form działalności edukacyjnej, zdrowot-

nej, kulturalnej, twórczej oraz turystyczno–krajoznaw-
czej dla osób starszych

•	 Włączenie osób starszych do systemu kształcenia 
ustawicznego przez zachęcanie do rozwoju osobistego

•	 Aktywizacja społeczna ludzi starszych
•	 Upowszechnienie profilaktyki gerontologicznej 

z ochroną i promocją zdrowia
•	 Angażowanie chętnych osób do różnorodnych form 

aktywności fizycznej i intelektualnej, adekwatnie do 
wieku, stopnia sprawności i zainteresowań

•	 Podtrzymywanie tradycji narodowej, obywatelskiej 
i kulturowej.

W programie zajęć m.in.:
•	 sekcje komputerowe (trzy grupy),
•	 sekcje językowe,
•	 sekcja kulinarna,
•	 sekcja artystyczna,
•	 sekcja Miłośników Kresów,
•	 sekcja turystyczna,
•	 sekcja gimnastyczna,
•	 sekcja Wzajemnej Pomocy.
Warunki uczestnictwa: 
Słuchaczem UTW może być każda osoba, która osiągnęła 
wiek emerytalny i pragnie brać udział w zajęciach i akcjach 
organizowanych przez UTW Ziębice oraz złoży pisemną de-
klarację.
Odpłatność:
•	 składka miesięczna – 5 zł

Siedziba, Adres:  
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. H. Cegielskiego
ul. Wojska Polskiego 3  
57-220 Ziębice
Kontakt:  
dr Mariusz Szpilarewicz  
– p.o. kierownika UTW, dyrektor ZSP 
tel./fax 74 819 15 22
e-mail: zspziebice@interia.pl; www.zspziebice.pl

Data rozpoczęcia działalności: 2009 rok
Status prawny: stowarzyszenie
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Ziębicach jest organiza-
cyjnie powiązany ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Rozwoju 
i Promocji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. H. Ce-
gielskiego w Ziębicach, a jego cele i formy działania zgod-
ne są ze Statutem Stowarzyszenia.
Liczba słuchaczy: 120 osób

Warto wiedzieć: 
Patronat honorowy nad Uniwersytetem Trzecie-
go Wieku w Ziębicach objął Rektor Uniwersyte-
tu Wrocławskiego, prof. dr hab. Marek Bojarski, 
a właścicielem indeksu nr 1 UTW w Ziębicach 
jest Jego Eminencja, ks. kardynał Henryk Gulbi-
nowicz.
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University of the Third Age in Złotoryja  
at Złotoryja Centre of Culture and Recreation (ZCCR)

Objectives:
•	 Propagation of knowledge, culture, health and idea of lifelong 

learning
•	 Aiming at the change of clichés regarding the place and social 

roles of people at the retirement age
•	 Facilitation and providing the pensioners, disability pensio-

ners and handicapped persons with access to education with 
the use of modern science achievements

•	 Promotion of active lifestyle and spending free time
•	 Contribution to active participation of the students in the so-

cial-political-cultural life of the local community
•	 Facilitation to all interested UTA students of access to various 

forms of intellectual and physical activity, adjusted to age, de-
gree of fitness and interests.

The Classes Programme includes, among other things:
•	 English,
•	 German for beginners,
•	 German for advanced learners,
•	 computers,
•	 art classes,
•	 gymnastics.

Participation conditions: 
A student of UTA can be any citizen of the Republic of Poland 
at retirement age, a disability pensioner or a disabled person 
holding a decision on the degree of disability, regardless of the 
level of education, under the condition that UTA has free places 
available.
Fee:
•	 for participation in one class – PLN 25 monthly
•	 for participation in two classes – PLN 45 monthly
•	 for participation in three classes – PLN 60 monthly

Seat, Address:  
Złotoryja Centre of Culture and Recreation
pl. Reymonta 5  
59-500 Złotoryja
Contact: 
Head of ZCCR Zbigniew Gruszczyński
tel. 76 878 33 74
e-mail: zok@bbk.pl
http://www.zokir.pl/strona/25

Date of commencement of activity: year 2009
Legal status: The UTA operates at Złotoryja Centre of Cultu-
re and Recreation. Direct supervision over the organisational 
and material operation and activity of Złotoryja UTA is con-
ducted by the head of ZCCR, and the over the financial and 
accounting matters – by the appointed employee of ZCCR’s 
accounting department.
Number of students: 108 persons

Good to know: 
Nordic walking, called “poles” in Polish (with walking la-
dies often referred to as “tadpoles” and men ...  “male tad-
poles”?), is one of the most popular forms of recreation 
at UTA. Złotoryja has a special place in this discipline ...
At the second day of the Congress of the Universities of 
the Third Age, in the Porczyński Art Gallery in Warsaw, 
Paulina Ruta Kaczmarska (representing the City of Zło-
toryja and Polish Nordic Walking Association) presented 
the modern form of activity of Nordic walking and invited 
the participants for the International Championship of 
Poland in Nordic walking which take place in Złotoryja... 
as the Polish Nordic Walking Association has its seat here 
(ul. Bohaterów Monte Cassino 13, 59-500 Złotoryja, tel. 
668 005 085, mail: nordwal@gmail.com).
PNWA will be the organiser of World Championship in 
Nordic Walking in Szklarska Poręba – Jakuszyce in 2013 
(September – October).
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Uniwersytet Trzeciego Wieku w Złotoryi przy Złotoryjskim 
Ośrodku Kultury i Rekreacji (ZOKiR)

Cele:
•	 Propagowanie wiedzy, kultury, zdrowia oraz idei 

kształcenia się przez całe życie
•	 Dążenie do zmiany stereotypów dotyczących miejsca 

i ról społecznych ludzi w wieku emerytalnym
•	 Umożliwienie i ułatwienie emerytom, rencistom i in-

walidom dostępu do nauki z zastosowaniem zdobyczy 
nowoczesnej nauki

•	 Promowanie aktywnego  zdrowego stylu życia i spę-
dzania czasu wolnego

•	 Przyczynianie się do aktywnego udziału słuchaczy 
w życiu społeczno–polityczno–kulturalnym środowi-
ska lokalnego

•	 Ułatwianie wszystkim zainteresowanym słuchaczom 
UTW dostępu do różnych form aktywności intelektu-
alnej i fizycznej odpowiednio do wieku, stopnia spraw-
ności i zainteresowań.

W programie zajęć m.in.:
•	 język angielski,
•	 język niemiecki dla początkujących,
•	 język niemiecki dla zaawansowanych,
•	 komputery,
•	 zajęcia artystyczne,
•	 gimnastyka.
Warunki uczestnictwa: 
Słuchaczem UTW może być każdy obywatel RP w wieku 
emerytalnym, rencista lub osoba niepełnosprawna posia-
dająca orzeczenie o niepełnosprawności, bez względu na 
poziom wykształcenia, pod warunkiem, że UTW dysponuje 
wolnymi miejscami.
Odpłatność:
•	 za udział w jednych zajęciach – 25 zł miesięcznie
•	 za udział w dwóch zajęciach – 45 zł miesięcznie
•	 za udział w trzech zajęciach – 60 zł miesięcznie

Siedziba, Adres:  
Złotoryjski Ośrodek Kultury i Rekreacji
pl. Reymonta 5  
59-500 Złotoryja
Kontakt:  
Zbigniew Gruszczyński – dyrektor ZOKiR
tel. 76 878 33 74
e-mail: zok@bbk.pl
http://www.zokir.pl/strona/25

Data rozpoczęcia działalności: 2009 rok
Status prawny: UTW działa przy Złotoryjskim Ośrodku 
Kultury i Rekreacji. Bezpośredni nadzór nad pracą i dzia-
łalnością organizacyjno–merytoryczną złotoryjskiego 
UTW sprawuje dyrektor ZOKiR, a nad sprawami finan-
sowo–księgowymi wyznaczony pracownik księgowości 
ZOKiR.
Liczba słuchaczy: 108 osób

Warto wiedzieć: 
Nordic walking, po polsku po prostu „kijki” (czę-
sto słychać, że spacerujące panie to „kijanki”, 
panowie ... „kijankowie”?), to jedna z najczęściej 
uprawianych form rekreacji w UTW. Złotoryja zaj-
muje w tej dyscyplinie miejsce szczególne ...
Podczas drugiego dnia Kongresu Uniwersytetów 
Trzeciego Wieku w Galerii Porczyńskich w War-
szawie, Paulina Ruta Kaczmarska (reprezentu-
jąca Miasto Złotoryja i Polskie Stowarzyszenie 
Nordic Walking) przedstawiła nowoczesną for-
mę ruchu jaką jest nordic walking oraz zaprosiła 
uczestników na Międzynarodowe Mistrzostwa 
Polski w nordic walking, które odbywają się 
w Złotoryi... ponieważ właśnie tu ma swoją sie-
dzibę Polskie Stowarzyszenie Nordic Walking (ul. 
Bohaterów Monte Cassino 13, 59-500 Złotoryja, 
tel. 668 005 085, mail: nordwal@gmail.com).
PSNW będzie organizatorem Mistrzostw Świata 
w Nordic Walking w Szklarskiej Porębie – Jaku-
szycach w 2013 roku (wrzesień – październik).
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Żarów University of the Third Age  
at the Culture and Sport Centre in Żarów

Objectives:
•	 Activation of retired persons, disability pensioners, disabled 

and lonely persons, persons deprived of employment against 
their will, for the purpose of gaining new and perfection of 
possessed skills

•	 Providing the students (participants) with the opportunity of 
fulfilment of their passions and dreams, depending on their 
own possibilities, in the group of persons sharing their intere-
sts, in an attractive, useful and joyful manner. 

•	 Creation of classes programme compliant with the will of 
the students (participants) in the form of lectures, seminars, 
workshops and interest clubs

•	 Voluntary participation in classes (without exams, credits, 
marks), to give pleasure and satisfaction.

The Classes Programme includes, among other things:
•	 English,
•	 German,
•	 information technology,
•	 art workshops,
•	 hand craft,
•	 Senyor – Rici choir,

•	 rehabilitation classes,
•	 tai chi relaxation classes,
•	 dancing,
•	 painting,
•	 trips to theatre, cinema, swimming pool,
•	 sightseeing trips around Lower Silesia.
Participation conditions: 
A student of UTA can be any person who has attained 50 years 
of age.
Fee:
•	 registration – PLN 10 for the entire academic year
•	 payment for rehabilitation classes – PLN 20 per semester
•	 payment for other classes – PLN 15 per semester
•	 Trips to cinema, theatre, swimming pool and sightseeing trips 

– separate payment.
The classes are partially paid for from the funds of the Commune 
Centre of Culture and Sport in Żarów.

Seat, Address:  
Commune Centre of Culture and Sport
ul. Piastowska 10A
58-130 Żarów
Contact: 
Artur Adamek – head of GCSC
Krystyna Markiewicz – president of ŻUTA
tel./fax 74 858 07 53, 74 858 01 87
e-mail: dyrektor@centrum.zarow.pl
http://www.centrum.zarow.pl

Date of commencement of activity: 
year 2009 
Legal status:
 The legal basis for the association of Żarów University of the Third 
Age is constituted by the Statutes of the Communal Centre of Culture 
and Sport in Żarów. UTA constitutes one of its activity forms. ŻUTA 
as an integral part of the Commune Centre of Culture and Sport is 
subject to its head.
Number of students: 
140 persons

Good to know: 
On the occasion of the World Elderly Day, on 1st October 
2012, in Radio Wrocław, there was a concert of the choirs 
of the Universities of the Third Age under the patronage 
of the Marshal of the Lower Silesian Voivodship.
Invitation for participation in this undertaking was also 
received by the Żary UTA choir Senyor – Rici. The repre-
sentatives of ŻUTA created a wonderful atmosphere du-
ring the performance, and the audience had a great time. 
The choir’s conductor and supervisor is Ryszard Fidler.
In June 2012, Żarów was the place of the 2nd Universiade 
of the Third Age.
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 Żarowski Uniwersytet Trzeciego Wieku przy 
Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Żarowie

Cele:
•	 Uaktywnienie osób będących na emeryturze, rencie, 

niepełnosprawnych, samotnych, nie z własnej woli 
pozbawionych pracy w celu nabywania przez nich no-
wych i doskonalenie posiadanych umiejętności

•	 Umożliwienie słuchaczom (uczestnikom) realizowa-
nia, wg własnych możliwości, swoich pasji i marzeń 
w gronie osób o wspólnych zainteresowaniach, w spo-
sób atrakcyjny, pożyteczny i radosny

•	 Tworzenie programu zajęć zgodnego z wolą słuchaczy 
(uczestników) w formie wykładów, seminariów, warsz-
tatów i kół zainteresowań

•	 Dobrowolny udział w zajęciach (bez egzaminów, zali-
czeń, ocen), tak, aby dawały zadowolenie i satysfakcję.

W programie zajęć m.in.:
•	 język angielski,
•	 język niemiecki,
•	 informatyka,
•	 warsztaty plastyczne,
•	 rękodzieło,
•	 chór Senyor – Rici,
•	 zajęcia rehabilitacyjne,
•	 zajęcia relaksacyjne tai chi,
•	 taniec,
•	 malarstwo,
•	 wyjazdy do teatru, kina, na basen,
•	 wycieczki krajoznawcze po Dolnym Śląsku.

Warunki uczestnictwa: 
Słuchaczem UTW może zostać każda osoba, która ukoń-
czyła 50 rok życia.
Odpłatność:
•	 wpisowe  – 10 zł za cały rok akademicki
•	 opłata za zajęcia rehabilitacyjne – 20 zł za semestr
•	 opłata za pozostałe zajęcia – 15 zł za semestr
•	 wyjazdy do kina , teatru, na basen oraz wycieczki kra-

joznawcze – odpłatność osobno.
Zajęcia są częściowo opłacane ze środków Gminnego 
Centrum Kultury i Sportu w Żarowie.

Siedziba, Adres:  
Gminne Centrum Kultury i Sportu
ul. Piastowska 10A
58-130 Żarów
Kontakt:  
Artur Adamek – dyrektor GCKiS
Krystyna Markiewicz – prezes ŻUTW
tel./fax 74 858 07 53, 74 858 01 87
e-mail: dyrektor@centrum.zarow.pl
http://www.centrum.zarow.pl

Data rozpoczęcia działalności: 
2009 rok
Status prawny: 
Podstawą prawną powołania Żarowskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku jest Statut Gminnego Centrum Kultury 
i Sportu w Żarowie. UTW stanowi jedną z form jego działal-
ności. ŻUTW jako integralna część Gminnego Centrum Kul-
tury i Sportu podlega jego dyrektorowi.
Liczba słuchaczy: 
140 osób

Warto wiedzieć: 
Z okazji Światowego Dnia Seniora, 1 paździer-
nika 2012 r. w Radiu Wrocław odbył się koncert 
chórów Uniwersytetów Trzeciego Wieku pod pa-
tronatem Marszałka Województwa Dolnośląskie-
go.
Zaproszenie do udziału w tym przedsięwzięciu 
otrzymał również żarowski chór UTW Senyor – 
Rici. Podczas występu reprezentanci ŻUTW stwo-
rzyli wspaniałą atmosferę, a publiczność świet-
nie się bawiła. Chór prowadził dyrygent i opiekun 
Ryszard Fidler.
W czerwcu 2012 roku Żarów był miejscem II Uni-
wersjady Trzeciego Wieku.
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Żmigród University  
of the Third Age Association

Objectives:
•	 To fill in the educational gap of seniors in our environment.
The Classes Programme includes, among other things:
•	 history,
•	 medicine,
•	 physics,
•	 language classes,
•	 computer classes,
•	 recreation – movement classes,
•	 our and other’s safety,
•	 hiking, cycling and coach trips,
•	 integration–social meetings.

Participation conditions: 
The students of UAT may be persons who have concluded their 
professional activity, at the pensioner’s age.
Fee:
•	 monthly contribution – PLN 5 
•	 possible payment for additional classes. 
Part of classes is conducted on the basis of voluntary service and 
part of them is paid for from the funds obtained from the projects 
submitted in the Commune Office.

Seat, Address:  
Culture Centres Complex in Żmigród
ul. Wrocławska12
55-140 Żmigród
Contact: 
President Jadwiga Żukowska
tel. 71 385 27 58
e-mail: zutw.zmigrod@o2.pl

Date of commencement of activity:  
year 2011 
Legal status:  
association
Number of students:  
50 persons

Good to know: 
Żmigród University was established by a natural person 
who acted on the basis of a need to be engaged in local 
affairs. The association was established later.
Classes regarding IT and operation of the computer or 
network are a fixed element in the offers for the students 
of the third age. Below, there are several posts of the stu-
dents from Żmigród from the times when the computer 
became closer to them ... The last sentence is the effect 
of the “chat contact” establishment...
•	  – It is my first post!!!!!
•	  – The university helped me with my computer skills.
•	  – I encourage to participation in the classes.
•	  – I’ll certainly participate in the classes in the second 

semester, the lecturer is wonderful and patient.
•	  – Greetings to all participants of the University, Żmi-

gród is a wonderful area. I’ve been there once.
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Stowarzyszenie  
Żmigrodzki Uniwersytet Trzeciego Wieku

Cele:
Wypełnić lukę edukacyjną wśród seniorów w naszym śro-
dowisku.
W programie zajęć m.in.:
•	 historia,
•	 medycyna,
•	 fizyka,
•	 zajęcia językowe,
•	 zajęcia komputerowe,
•	 zajęcia rekreacyjno–ruchowe,
•	 bezpieczeństwo własne i innych,

•	 wycieczki piesze i rowerowe oraz autokarowe,
•	 spotkania integracyjno–towarzyskie.
Warunki uczestnictwa: 
Słuchaczami UTW mogą zostać osoby nieczynne zawodo-
wo, w wieku emerytalnym.
Odpłatność:
•	 składka miesięczna – 5 zł 
•	 ewentualne opłaty za dodatkowe zajęcia. 
Część zajęć prowadzona jest na zasadzie wolontariatu, 
a część opłacana jest ze środków pozyskiwanych z pro-
jektów składanych w Urzędzie Gminy.

Siedziba, Adres:  
Zespół Placówek Kultury w Żmigrodzie
ul.Wrocławska12
55-140 Żmigród
Kontakt:  
Prezes Jadwiga Żukowska
tel. 71 385 27 58
e-mail: zutw.zmigrod@o2.pl

Data rozpoczęcia działalności:  
2011 rok
Status prawny: 
stowarzyszenie
Liczba słuchaczy: 
50 osób

Warto wiedzieć: 
Żmigrodzki Uniwersytet został powołany do ży-
cia przez osobę fizyczną, która działała z potrze-
by zaangażowania w sprawy lokalne. Dopiero 
później powstało stowarzyszenie.
Zajęcia z informatyki i obsługi komputera, sieci, 
to stały element w ofertach dla studentów trze-
ciego wieku. Poniżej kilka postów żmigrodzkich 
studentów z czasów, gdy komputer stał się im 
bliższy ... Ostatnie zdanie to efekt nawiązania 
„kontaktu czatowego” ...
 – To jest mój pierwszy post!!!!!!
 – Uniwersytet pomógł mi w umiejętnościach 
komputerowych.
 – Zachęcam do brania udziału w zajęciach.
 – Na pewno będę uczestniczyć w zajęciach 
w drugim semestrze, wykładowca wspaniały i za-
razem cierpliwy.
 – Pozdrawiam, wszystkich uczestników Uniwer-
sytetu, Żmigród to piękna okolica. Raz w życiu 
tam byłam.




