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Rok 2015 – Rokiem  
prof. Haliny Szwarc

Szanowni Państwo!
Drodzy Słuchacze Uniwersytetów Trzeciego Wieku!

Przed nami kolejny, ale jednak bardzo wyjątkowy rok 
akademicki. W 2015 roku przypada bowiem czterdziesta 
rocznica założenia pierwszego w Polsce Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku. Profesor Halina Szwarc tworząc go 
na warszawskich Bielanach, nie miała zapewne nawet 
śmiałości marzyć, że dzieło jej życia tak wspaniale roz-
winie się w przyszłości. Idei tej wybitnej Polki i geron-
tologa oraz Państwa codziennej pracy zawdzięczamy 
dynamiczny rozwój Uniwersytetów Trzeciego Wieku 
w Polsce, w skali nieporównywalnej z żadnym innym 
krajem na świecie.

Dlatego też, zainicjowana przez Panią Marszałek Ewę 
Kopacz, nowa Komisja Polityki Senioralnej, której mam 
zaszczyt przewodniczyć, przygotowała projekt uchwały 
Sejmu RP w sprawie ustanowienia roku 2015 – Rokiem 
Profesor Haliny Szwarc. To nasze uznanie dla świadectwa 
życia, misji i osiągnieć Pani Profesor, ale także podkreśle-
nie nieocenionej roli Uniwersytetów Trzeciego Wieku we 
współczesnej Polsce oraz ich znaczenia dla edukacji i ak-
tywności społecznej osób starszych.

Podsumowując 25-lat polskiej wolności, nie można 
zapomnieć o społecznym i obywatelskim dorobku tego 
środowiska, a trzeba przypominać, że w 1989 roku w Pol-
sce było tylko dziewięć Uniwersytetów Trzeciego Wieku, 
a obecnie jest aż pięćset i ponad 150 tysięcy słuchaczy.

Żaden ruch nie zrobił więcej dla codziennej walki 
z głęboko utrwalonym negatywnym stereotypem staro-
ści. Ruch UTW pokazał Polakom, że dorosła dojrzałość to 
aktywność, nieustanny rozwój, ciekawość świata, poczucie 
satysfakcji, a przede wszystkim największy potencjał spo-
łeczny, który stanowią wiedza i doświadczenie, zgroma-
dzone w ciągu wielu lat życia.

Trzeba przypominać, że adresatami tworzonej polityki 
senioralnej są nie tylko osoby starsze, ale i młodsze po-
kolenia przygotowywane do spotkania ze starością i do 
życia w społeczeństwie otwartym dla wszystkich grup 
wiekowych, respektujących specyfikę i równorzędność 
wszystkich faz życia.

Pamiętajmy, że skuteczna polityka senioralna musi być 
równocześnie budowana z góry jak i z dołu. Od grudnia 
2013 roku rady gmin mogą powoływać rady seniorów 
mające charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny. 
Chciałbym, aby przygotowane przeze mnie i uchwalo-
ne przez Sejm RP nowe przepisy, stanowiły zachętę do 
współuczestniczenia osób starszych, w tym – co ustawowo 
zostało zagwarantowane – przedstawicieli Uniwersytetów 
Trzeciego Wieku, w podejmowaniu decyzji dotyczących 
naszych miast i wspólnot lokalnych.

Przed nami kolejne wspólne wyzwania: organizacja Oby-
watelskiego Parlamentu Seniorów i II Kongresu Uni-
wersytetów Trzeciego Wieku, ale także ambitne prace 
Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej. Chciałbym, aby ta 
właśnie Komisja była jednym z filarów odpowiedzialnego 
i odważnego kształtowania polityki państwa dotyczącej 
osób starszych.

Ważne jest, aby to były nasze wspólne działania, które 
będą miały charakter spójny, skoordynowany, ukierun-
kowany na realizację założonych priorytetów. Serdecznie 
zachęcam do takiej partnerskiej współpracy wszystkie 
Uniwersytety Trzeciego Wieku.

Dziękuję za inspirację, motywację, otwartość i życzli-
wość, których doświadczam od Państwa od lat.

Razem możemy więcej.

Z najwyższym szacunkiem i serdecznymi pozdrowieniami

Michał Szczerba
Przewodniczący Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej

Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu  
ds. Uniwersytetów Trzeciego Wieku
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Spotkanie Premiera Donalda Tuska  
z warszawskimi Uniwersytetami Trzeciego Wieku

(20 maja 2014 r.)

Zapowiadane już w grudniu ubr. i długo  
oczekiwane spotkanie przedstawicieli śro-
dowisk seniorskich z Premierem Rządu RP 
Donaldem Tuskiem stało się faktem.
Gościnne progi otworzyła Szkoła Główna 
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, 
a gospodarze – J.M. Rektor prof. dr hab. 
Alojzy Szymański i Prezes Ursynowskiego 
UTW Elżbieta Rubinstein dołożyli starań, aby 
odbyło się ono jak najbardziej uroczyście.

Piękna, zabytkowa Aula Kryształowa SGGW zgroma-
dziła bardzo szerokie grono zainteresowanych, przede 
wszystkim gości wśród których, oprócz Premiera, był 
Przewodniczący Sejmowej Komisji Polityki Senioral-
nej Michał Szczerba, Dyrektor Dep. Polityki Senioralnej 
Marzena Breza, przedstawiciele Senatu SGGW, a tak-
że liderzy i słuchacze 38 warszawskich Uniwersytetów 
Trzeciego Wieku.

Witając zebranych, Krystyna Lewkowicz Prezes Fundacji 
„Ogólnopolskie Porozumienie UTW”, wyraziła nadzieję, że 
spotkanie w SGGW otworzy zapowiadany przez Premiera 
cykl spotkań przedstawicieli Rządu ze środowiskami se-
niorskimi zarówno w Warszawie jak i innych miastach.

Przyjęty przez Rząd w wigilię 2013 r. pakiet długofalo-
wych programów senioralnych na lata 2014 -2020 wymaga 
bowiem szerokiego propagowania i aby przyniosły one 
oczekiwane rezultaty niezbędna jest powszechna zna-
jomość ich treści i wdrażanie na wszystkich szczeblach 
poczynając od szczebla lokalnego.

Premier Donald Tusk wyjaśniał istotę polityki senio-
ralnej rządu i zapewniał o priorytetowym podejściu do 
zagadnień senioralnych. Wyrazem tego jest przyjęcie roz-
wiązań legislacyjnych regulujących wszystkie sfery życia 
osób starszych oraz zabezpieczenie w budżecie państwa 
aż do roku 2020 ogromnych środków finansowych na 
ich realizację.

Bardzo poważne traktowanie spraw osób starszych 
w Polsce znalazło też odzwierciedlenie w strukturach 
parlamentu, w którym 9 maja br. powstała stała Sejmowa 
Komisja Polityki Senioralnej, z przewodniczącym, obec-
nym tu posłem Michałem Szczerbą. Będzie współpraco-
wała zarówno z rządem jak i środowiskami senioralnymi, 
kreując politykę senioralną oraz monitorując realizację 
rządowych programów.

Słuchacze UTW to ludzie niezwykle ekspansywni i cie-
kawi świata, więc pytania i dyskusja z Premierem doty-
czyła bardzo szerokiego zakresu spraw poczynając od roli 
Polski w polityce międzynarodowej, bezpieczeństwa, 
systemu emerytalnego, sytuacji zawodowej i przyszłości 
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ludzi młodych, dostosowania szkolnictwa wyższego do 
potrzeb współczesnej gospodarki, zagadnień rodziny, 
opieki nad niepełnosprawnymi i osobami wymagają-
cymi pomocy osób trzecich, współpracy międzypo-
koleniowej, rynku pracy dla seniorów i wielu innych 
zagadnień.

 – To był bardzo rzeczowe, merytoryczne spotka-
nie warszawskich seniorów z Premierem, które jak 
to bywało uprzednio, przebiegło w przyjaznej, pełnej 
wzajemnej życzliwości i zrozumienia atmosferze – pod-
sumowała Krystyna Lewkowicz, dziękując Premierowi 
za przybycie.

Oficjalne podziękowanie w imieniu gospodarzy 
i uczestników spotkania złożyła Elżbieta Rubinstein, ale 
Premier długo jeszcze rozmawiał z seniorami w kulu-
arach odpowiadając na pytania, wysłuchując opinii, wy-
mieniając poglądy, oglądając pamiątkowe zdjęcia.

Dziękujemy, Panie Premierze, i do zobaczenia na kolej-
nych spotkaniach. ◗

Relację filmową ze spotkania słuchaczy warszawskich 
UTW z Premierem Donaldem Tuskiem można obejrzeć na  
www.fundacjaoputw.pl/telewizja senioralna tv60+

Opr. F. Kott

Obywatelski Parlament Seniorów powinien 
składać się, co oczywiste, z ludzi zaangażo-
wanych, światłych, o wysokich kwalifikacjach 
formalnych i niekwestionowanych walorach 
moralnych. Chcemy aby reprezentowali nas 
najlepsi z najlepszych.

Wyłonienie kandydatów z Uniwersytetów Trzeciego 
Wieku i innych organizacji senioralnych jest stosunko-
wo proste, bo osoby które uzyskają rekomendację swo-
ich organizacji są na ogół dobrze znane i rozpoznawal-
ne. Środowisko polskich seniorów to jednak populacja 
ok. 5 mln osób.

System tworzenia reprezentacji senioralnej, jaki wspólnie 
ustalimy musi spełniać kilka warunków:
•  musi być tani i prosty;
•  zapewniać powszechną dostępność;
•   umożliwiać weryfikację, przynajmniej formalną (kwa-

lifikacje, niekaralność, doświadczenie w pracy społecz-
nej, znajomość problematyki senioralnej itp.)
To ogromna praca do wykonania.
Już na samym początku emocje budzą też proste, ale 

niełatwe do rozwiązania i sfinansowania sprawy bytowe:
•   kto powinien finansować koszty dojazdu delegatów 

na obrady OPS oraz w uzasadnionych przypadkach 
zakwaterowania (diety) itp.

•   kto ponosił będzie koszty druku materiałów, telekomu-
nikacji, prowadzenia korespondencji, czyli niezbędnej 
obsługi administracyjno ‑biurowej OPS;

•   kto  powinien  koordynować  prace  przy  powołaniu 
OPS?

Wchodząc w szczegóły, nasuwa się tu wiele pytań i dylema-
tów do rozwiązania:
•   kto powinien opracować dokumenty konstytuujące: 

regulamin OPS, schemat organizacyjny, zakresy kom-
petencji osób kluczowych, komisji, zespołów;

•   kto  jest upoważniony do dokonywania weryfikacji 
zgłoszeń i podejmowania decyzji o ewentualnej od-
mowie, a takie sytuacje jak można przewidzieć będą 
miały miejsce;

•  jak przeprowadzić wybór na stanowiska kluczowe;
•  jak uchronić się od samozwańczych deklaracji.

Zapraszamy czytelników Panoramy Uniwersyteckiej do 
wyrażania swoich opinii, zgłaszania pomysłów na opty-
malne rozwiązanie ww. problemów.

Opinie można przesyłać mailem na adres: biuro@funda-
cjaoputw.pl; faxem 22 615 24 46 lub listownie Fundacja 
„OP UTW” ul. Gruszy 32, 04 779 Warszawa.

Najciekawsze opinie będziemy publikować na stronie 
www.fundacjaoputw.pl, a z nich stworzymy ostatecz-
ne zasady funkcjonowania Obywatelskiego Parlamentu 
Seniorów.

Liczymy na Państwa wsparcie i czekamy na opinie.

dokończenie na stronie 15 ▶ ▶

Konsultacje społeczne sposobu  
wyłaniania delegatów

do Obywatelskiego Parlamentu Seniorów
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Teatr Wielki w Warszawie był w dniu 9 czerw-
ca 2014 r. miejscem Gali rozstrzygnięcia 
XXIV edycji Konkursu „Teraz Polska”.

Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, 
jako pozarządowa organizacja non profit, jest organiza-
torem niekomercyjnego konkursu, którego celem jest 
wyróżnienie produktów i usług o najwyższych walorach 
jakościowych, technologicznych i użytkowych.

Od ponad 20 lat promuje polską przedsiębiorczość, in-
nowacyjne metody produkcji i zarządzania oraz wspiera 
polskie firmy w budowaniu i umacnianiu ich pozycji na 
rynku oraz promocji silnej polskiej marki.

Poprzez liczne inicjatywy edukuje również konsumen-
tów w kształtowaniu patriotycznych postaw zakupowych, 
nawyków i oczekiwań w zakresie podaży na rynek pro-
duktów i usług najwyższej jakości.

Polskie Godło Promocyjne „Teraz Polska” jest jed-
ną z najsilniejszych i najbardziej prestiżowych marek 
gospodarczych w kraju, a zarazem jeden z najbardziej 
rozpoznawalnych znaków promocyjnych na krajowym 
rynku, kojarzone przede wszystkim z polskim pocho-
dzeniem oraz wysoką jakością.

Od trzech lat Kapituła Konkursu przyznaje również 
Wyróżnienia Honorowe organizacjom pozarządowym 
i instytucjom, które swoją innowacyjną działalnością 
tworzą silne polskie marki, rozpoznawalne w kraju i za 
granicą, wnoszą nową wysoką jakość do życia społecz-
nego Polski, promują polskie osiągnięcia społeczne, kul-
turalne, artystyczne i sportowe. Wśród laureatów Wy-
różnienia Honorowego w 2012-2013 r. znalazły się takie 
instytucje jak: Teatr Wielki „Opera Narodowa”, Program 
3 Polskiego Radia, Fundacja „Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy, Tour de Pologne.

Wystawa nominowanych
Procedura przyznawania statuetek „Teraz Polska” po-
przedzona jest badaniem dokumentacji potwierdzającej 
wiarygodność firmy, ekspertyzami, rekomendacjami uzna-
nych autorytetów i opiniami ekspertów i konsumentów. 
Jej półfinałowym etapem była wystawa firm i organizacji 
nominowanych przez Kapitułę Konkursu do nagrody.  
Odbyła się 24 kwietnia 2014 r. w Centrum Konferencyj-
nym Stadionu Narodowego w Warszawie.

Wyróżnienie Honorowe „Teraz Polska”  
dla Fundacji „Ogólnopolskie Porozumienie 

Uniwersytetów Trzeciego Wieku” 
w Warszawie

Stoisko wystawiennicze Fundacji „OP UTW”
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Kapituła Godła „Teraz Polska” stanowi jury, które 
wybiera laureatów Konkursu, przyznając im prawo do 
posługiwania się Godłem „Teraz Polska”. Składa się z 30 
osób – uznanych autorytetów życia społecznego, kul-
turalnego, gospodarczego, naukowego i politycznego, 
powoływanych przez Fundatorów oraz Patrona Hono-
rowego. Przewodniczącym Kapituły jest prof. Michał 
Kleiber, Prezes Polskiej Akademii Nauk. Skład Kapituły 
gwarantuje obiektywizm i profesjonalizm ocen oraz nie-
podważalność decyzji.

W czasie wystawy, członkowie Kapituły Konkursu 
wizytowali stoiska wystawiennicze kandydatów, prze-
prowadzali rozmowy, słuchali opinii ekspertów, pro-
motorów i osób rekomendujących.

Relację z wystawy nominowanych do „Teraz Polska” 
można obejrzeć na www.fundacjaoputw.pl/telewizjase-
nioralna.

Finał Konkursu  
– Gala w Teatrze Wielkim w Warszawie

Gala wręczenia statuetek „Teraz Polska” zwycięzcom 
Konkursu, odbyła się tradycyjnie, w Teatrze Wielkim 
w Warszawie.

Przybyli goście honorowi, na czele z Panią Ewą Kopacz 
Marszałek Sejmu RP. Wśród gości znaleźli się też Wice-
premier Janusz Piechociński, eurodeputowany prof. Jerzy 
Buzek, były prezydent Aleksander Kwaśniewski i inni.

Wręczono nagrody w kategoriach produkty, usługi, 
innowacyjne samorządy oraz Wybitni Polacy. Statuetką 
„Wybitny Polak” nagrodzono prof. Marka Belkę, Janusza 
Lewandowskiego oraz Andrzeja Wajdę.

Wyróżnienie Honorowe „Teraz Polska” otrzymała 
Telewizja Polska SA oraz Fundacja „Ogólnopolskie Po-
rozumienie Uniwersytetów Trzeciego Wieku” w War-
szawie.

Laudację dla Fundacji „OP UTW” wygłosiła Marszałek 
Sejmu Ewa Kopacz, która wypowiedziała pod adresem 
Fundacji wiele słów uznania oraz odczytała werdykt Ka-
pituły, iż Honorowe Wyróżnienie „Teraz Polska” zostało 
przyznane za:

„stałe rozszerzanie działalności edukacyjnej, inte-
gracyjnej i aktywizującej na rzecz osób starszych, ich 
aktywizacji obywatelskiej, społecznej i zawodowej oraz 
budowanie i promowanie marki Uniwersytetów Trzeciego 
Wieku w kraju i za granicą”

a następnie wręczyła Krystynie Lewkowicz Statuetkę 
„Teraz Polska”.

Marian Zalewski – członek Zarządu Telewizji Polskiej SA 
– laureatki Wyróżnienia Honorowego „Teraz Polska”, Ewa 
Kopacz – Marszałek Sejmu oraz Krystyna Lewkowicz Prezes 
Fundacji „OP UTW”.
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Odbierając statuetkę „Teraz Polska”, Krystyna Lew-
kowicz Prezes Fundacji „Ogólnopolskie Porozumienie 
UTW” w Warszawie, powiedziała:

Ruch Uniwersytetów Trzeciego Wieku ma już w Polsce 40 
lat. Jeśli mógł się tak wspaniale rozwinąć realizując się w 500 
organizacjach skupiających ponad 150 tys. członków to dzięki 
temu, że po drugiej stronie, tj. w Pałacu Prezydenckim, w Sej-
mie, Senacie i rządzie RP spotkał wspaniałych promotorów. 
Do takich należy też Pani Ewa Kopacz,Marszałek Sejmu, 
wielka patronka senioralnych spraw, więc to, że dziś odbieram 
statuetkę Teraz Polska właśnie z rąk Pani Marszałek stanowi 
dla mnie dodatkową, ogromną satysfakcję i zaszczyt.

Najnowszy sukces działań Pani Marszałek, to Sejmowa 
Komisja Polityki Senioralnej, pod przewodnictwem posła 
Michała Szczerby.

Swoisty unikalny w świecie fenomen społeczny ruchu 
UTW, to także wynik wielkiego zaangażowania tysięcy pa-
sjonatów – społeczników. Współtworzą oni politykę senio-
ralną Polski, budują społeczeństwo obywatelskie, aktywizu-
ją i integrują starszą część społeczeństwa, tworzą pomosty 
międzypokoleniowe. Dziś jest ich wielkie święto, a ta tak 
zaszczytna statuetka Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz 
Polska” jest wyrazem uznania dla ich pracy i społecznego 
zaangażowania, więc przyjmuję ją w ich imieniu i w imie-
niu ponad 150 tysięcy członków Uniwersytetów Trzeciego 
Wieku – bardzo dziękuję.

Relację z Gali wręczenia statuetek „Teraz Polska”, dzię-
ki uprzejmości Telewizji Polskiej SA, można obejrzeć na 
www.fundacjaoputw.pl/telewizjasenioralna ◗

Stała Sejmowa  
Komisja Polityki  
Senioralnej
Wniosek w sprawie powołania komisji sejmowej 
zajmującej się polityką senioralną był jednym 
z najważniejszych postulatów i kierunków stra-
tegii, sformułowanych wspólnie z Parlamentar-
nym Zespołem ds. UTW w deklaracji końcowej 
Ogólnopolskiej Konferencji UTW w Sejmie, 
16 grudnia 2013 r.

Patronka honorowa Konferencji, Marszałek Sejmu RP 
Pani Ewa Kopacz już w czasie jej obrad wyraziła poparcie 
dla projektu utworzenia komisji sejmowej zajmującej się 
kreowaniem polityki senioralnej.

Zaledwie po 4 miesiącach procedowania, w dniu 
9 maja 2014 r. Sejm RP przyjął uchwałę w sprawie po-
wołania stałej Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej. Co 
ważne, głosowanie nad uchwalą przebiegło przy rzadko 
spotykanej w pracach legislacyjnych Sejmu RP jedno-
myślności.

To efekt współdziałania wielu osób i instytucji, w tym 
niezwykłego zaangażowania i determinacji Pani Mar-
szałek i ogromnej pracy wykonanej przez Posła Michała 
Szczerbę.

To kontynuacja ogromnego przyspieszenia w polityce 
senioralnej, jakie obserwujemy od ponad 3 lat.

Na pierwszym posiedzeniu Komisji z udziałem Wice-
marszałka Sejmu Cezarego Grabarczyka, wybrano na Prze-
wodniczącego Komisji posła Michała Szczerbę, który od 
początku popierał projekt powołania komisji, był autorem 
projektu uchwały, promotorem i sprawozdawcą w procesie 
jej opiniowania i uchwalania.

Poseł Michał Szczerba, Przewodniczący Sejmowej Komisji 
Polityki Senioralnej

Przewodniczący Michał Szczerba zapowiada, że komisja 
rozpocznie prace od przeglądu dotychczasowych aktów 
prawnych. ▶ ▶
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▶ ▶ 
– Razem z ekspertami i Radą ds. Polityki Senioral-

nej przy ministrze pracy zdiagnozujemy takie obszary, 
które wymagają szybkiej nowelizacji istniejących ustaw. 
Tak jak nam się w ubiegłym roku udało bardzo szybko 
dokonać nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym, 
która już w tej chwili umożliwia powoływanie gminnych 
rad seniorów, tak chcielibyśmy, aby od nowej kadencji 
samorządu ten obszar konsultacji z seniorami został roz-
szerzony o poziom powiatu i województwa” – powiedział 
Michał Szczerba.

Przewodniczący dodał, że punktem odniesienia prac 
komisji będzie rządowy Program Aktywności Osób Star-
szych oraz Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej 
na lata 2014-2020.

– Chcielibyśmy, aby w tych obszarach, które już zostały 
zdiagnozowane, komisja była aktywna. Są to bardzo różne 
tematy. Od kwestii zdrowotnych, kwestii samodzielności 
osób starszych, poprzez ich aktywność społeczną, kul-
turalną, edukacyjną – kończąc na srebrnej gospodarce 
i relacjach międzypokoleniowych”- podkreślał.

To wielki sukces całego środowiska senioralnego, twier-
dzi Krystyna Lewkowicz, prezes Fundacji „Ogólnopolskie 
Porozumienie UTW”, bo środowisko UTW zyskało po-
ważnego partnera na szczeblu parlamentu.

Fundacja „Ogólnopolskie Porozumienie UTW” 
wspierała proces tworzenia i opiniowania projektu 
uchwały jak również pilnie śledziła poselskie debaty 
w tej sprawie. Będzie postulować, aby Komisja zajmo-
wała się też monitorowaniem realizacji rządowych pro-
gramów senioralnych, dokonywała okresowych ocen 
ich efektów oraz raportowała sejmowi i upubliczniała 
okresowe sprawozdania z tych prac jak również wspie-
rała realizację innego ważnego projektu środowiska 
senioralnego, jakim jest utworzenie Obywatelskiego 
Parlamentu Seniorów.

Skład Komisji Polityki Senioralnej
Do prac w Komisji zgłosiły swoich kandydatów wszystkie 
kluby poselskie, w sumie 27 posłów. Pełny jej skład wraz 
z podaniem okręgów wyborczych, publikujemy na stro-
nie www.fundacjaoputw.pl. Zachęcamy do zapoznania 
się z listą, bowiem ważne jest aby Uniwersytety Trzeciego 
Wieku nawiązały jak najszybciej bezpośrednie kontak-
ty z członkami Komisji ze swojego terenu, co umożliwi 
szybki przepływ informacji i nawiązanie konstruktywnej 
współpracy. ◗

Opr. F.K.

Kontakt:
Komisja Polityki Senioralnej
Biuro Komisji Sejmowych
tel. 22 694‑17‑16
faks 22 825-08-92
e-mail: kpsn@sejm.gov.pl
adres: Sejm RP, ul. Wiejska 6/8
00-902 Warszawa

Lista członków  
stałej Sejmowej Komisji  
Polityki Senioralnej

Lp. Nazwisko Imię Partia

1. Achinger Elżbieta PO

2. Andzel Waldemar PiS

3. Balt Marek SLD

4. Borkowski Jerzy TR

5. Dziadzio Dariusz Cezar PSL

6. Falfus Jacek PiS

7. Gut-Mostowy Andrzej PO

8. Hok Marek PO

9. Hrynkiewicz Józefa  
– zastępca przewodniczącego PiS

10. Jurgiel Krzysztof PiS

11. Kozłowska Iwona PO

12. Lewandowski Andrzej  
–zastępca przewodniczącego TR

13. Małecka-Libera Beata PO

14. Michałkiewicz Krzysztof PiS

15. Nowak Maria PiS

16. Okła-Drewnowicz Marzena  
– zastępca przewodn. PO

17. Pawłowicz Krystyna PiS

18. Pępek Małgorzata PO

19. Pluta Mirosław PO

20. Sibińska Krystyna PO

21. Smolarz Henryk  
– zastępca przewodn. PSL

22. Szczerba Michał – przewodniczący PO

23. Szlachta Andrzej PiS

24. Śledzińska-Katarasińska Iwona PO

25. Tomaszewski Tadeusz SLD

26. Zawadzki Ryszard PO

27. Ziobro Kazimierz SP
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V. jubileuszowy Dzień Uniwersytetów Trzeciego 
Wieku na Torze Wyścigów Konnych na Służewcu 

Do najlepszych tradycji Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku SGH należą imprezy na 
Torze Wyścigów Konnych w Warszawie. 
Służewiecki Tor należy do  najlepszych i najładniejszych 
torów wyścigowych w Europie, o unikalnym położeniu 
niemal z sercu zielonej części miasta.

W ostatnią  majową niedzielę, już po raz piąty Uniwer-
sytet Trzeciego Wieku SGH we współpracy z Fundacją 
„Ogólnopolskie Porozumienie UTW” oraz Parlamentar-
nym Zespołem ds. UTW zaprosił 38 warszawskich  Uni-
wersytetów Trzeciego Wieku na tradycyjne integracyjne 
spotkanie z okazji zakończenia roku akademickiego na 
Torze Wyścigów Konnych.

To unikalna w Polsce, a nawet  na świecie, masowa 
impreza senioralna. Wzięło w niej udział ponad 4000 
uczestników, często całych rodzin, wystawcy, partnerzy, 
sponsorzy  i grupa ok. 50 młodych wolontariuszy.

O lewej: Jacek Michałowski, Krystyna Lewkowicz, Anna 
Komorowska, Michał Szczerba.  

Zaszczycili ją wyjątkowi goście – Małżonka Prezydenta 
RP Pani Anna Komorowska, Szef Kancelarii Prezydenta 
RP Minister Jacek Michałowski, Wiceprezydent m.st.War-
szawy Włodzimierz Paszyński, dyrekcja Toru Wyścigów 
Konnych, celebryci, aktorzy i wielu innych znakomitych 
gości. Prowadził  imprezę  Michał  Szczerba Przewodni-
czący Parlamentarnego Zespołu ds. UTW.

– Jesteśmy tu po to, aby wspólnie bawić się, świętować, ale 
też podsumować to co w minionym roku akademickim udało 
się nam ciężką  pracą osiągnąć. Miały miejsce w tym roku  
niezwykle ważne wydarzenia, które  stworzyły nowoczesną 
politykę senioralną  państwa. Towarzyszyli i pomagali nam 
w tym nasi goście i inni wspaniali sprawdzeni przyjaciele 
z Pałacu Prezydenckiego, Sejmu, rządu RP – powiedział na 
powitanie poseł Michał  Szczerba.

– W dowód sympatii i uznania mam zaszczyt wręczyć 
naszym gościom symboliczne dyplomy będące pamiątką 
z naszej imprezy pn. Dzień UTW na Torze Wyścigów 
Konnych na Służewcu!
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– Dziękujemy wszystkim wspaniałym gościom, że są 
z nami kiedy dzieje się w naszym środowisku coś ważnego, 
okazują nam przyjaźń i wsparcie -powitała gości Krystyna 
Lewkowicz. Posła Michała Szczerbę znają wszyscy, ale dziś 
chciałabym przedstawić Państwu Pana Posła w całkiem no-
wej roli Przewodniczącego Sejmowej Komisji Polityki Senio-
ralnej, którą sejm RP powołał w 9 maja.

Szczególnie serdecznie dziękuję Pani Prezydentowej Annie 
Komorowskiej za objęcie swoim honorowym patronatem ob-
chodów 40.lecia ruchu UTW, które przypadają w 2015 r.

Już teraz zapraszam wszystkich na II Kongres UTW 
planowany w marcu 2015 r.- dodała.

– To ja jestem zaszczycona mogąc patronować temu wspa-
niałemu ruchowi społecznemu, dzięki aktywności którego 
dzieje się tyle ważnych dla seniorów wydarzeń. Ilekroć mogę 
uczestniczyć w tego typu imprezach zawsze jestem pod du-
żym wrażeniem kreatywności i radości życia emanującej 
ze słuchaczy UTW. Dzisiejsza obecność tylu wspaniałych, 
radosnych ludzi, w pięknych kreacjach, świętujących i ba-
wiących się razem – to wszystko jest niezwykle pozytywnym 
i budującym zjawiskiem – powiedziała Anna Komorowska 
uroczyście otwierając imprezę i odbierając dyplom.

Koncert Zbigniewa Wodeckiego

Gwiazdą muzyczną tegorocznego Dnia UTW na Torze 
Wyścigów Konnych był Zbigniew Wodecki, który zapre-
zentował swoje największe przeboje, a także swoisty ka-
baretowy show.

Goście i ponad 4000 uczestników porwały gorące rytmy 
i cała 4. tysięczna widownia ruszyła do tańca.

Konkurs kapeluszy
Do tradycji Dnia UTW na Torze Wyścigów Konnych na-
leży także konkurs kapeluszy.

Jury pod przewodnictwem Miss Mazowsza Ewy  
Chojnowskiej miało nie lada zadanie, bo widownia pełna 
była pań i panów w wymyślnych kreacjach i pięknych 
kapeluszach.
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Wytypowano 30 półfinalistek, z których wybrano 10 
finalistek konkursu.

Zostały uhonorowane prezentami ufundowanymi przez 
Miasto st. Warszawa oraz licznych sponsorów.

Miss kapelusz została Janina Koblak z numerem 5 z Ekume-
nicznego UTW w Warszawie.

Gonitwa o puchar UTW
Dzień UTW na Torze Wyścigów Konnych to oczywiście 
konie i wyścigi. Do tradycji tej imprezy należy specjalna 
gonitwa o Puchar UTW, pod honorowym patronatem 
Posła Michała Szczerby, Przewodniczącego Parlamentar-
nego Zespołu ds. UTW.

Na padoku zaprezentowali się jej bohaterowie, 4-letnie 
konie arabskie o egzotycznych imionach: 1.Snow yw hite, 
2. Young Boy, 3. Aischylos, 4. Isuzu, 5. Duke of Zamindar, 
6. Crucis Abbey oraz 7. Salopa.

Zwycięzcą wyścigu typowano konia z numerem 5. Wielu 
uczestników postawiło na niego zakłady nie tylko z uwagi 
na opinię faworyta wyścigu, ale głównie zjawiskową urodę 
i grację, jaką zaprezentował w czasie pokazu.

Niestety, po emocjonującej gonitwie, minął metę jako 
drugi, po Young Bay.

Przed dekoracją Young Bay bierze odświeżający prysznic.

Zwycięzca wyścigu o Puchar UTW 4.letni gniady ogier Young 
Boy pod dżokejem V. Popovem.

Dekoracja i puchary dla trenera, stajni i dżokeja.

Dziękujemy wszystkim gościom honorowym i uczestni-
kom imprezy, a także licznemu gronu sponsorów, partne-
rów i wolontariuszy, bez których ta impreza nie mogłaby 
się odbyć.

Organizatorzy:  
Krystyna Lewkowicz i Michał Szczerba

Serdeczne podziękowanie składamy:
■ Lotto ■ Dyrekcja Toru Wyścigów Konnych Służewiec ■ Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ■ Miasto st. Warszawa 

■ Kampania Piwowarska SA ■ PCO SA ■ PIT RADWAR SA ■ Zarząd Transportu Miejskiego ■ Coca Cola HBS Polska Sp. z o.o.  
■ Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy SA Bronisze ■ Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji  

■ Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców ■ Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji
Dziękujemy też za bardzo efektywną współpracę Pani Annie Piszcz koordynującej imprezę z ramienia TWK i Bartłomiejowi  

Kubickiemu Asystentowi Posła Michała Szczerby, czuwającemu nad organizacją całości oraz wsparcie licznej grupy wolontariuszy.
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Kapelusze, kapelusze… 



czyli elegancja, szyk i wdzięk
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Ustalenia Komitetu organizacyjnego obchodów 
40. lecia Ruchu UTW 

Komitet organizacyjny ds. obchodów 40. lecia Ruchu 
UTW, w tym II Kongresu UTW zebrał się 30 kwietnia 
2014 r. w warszawskim Ratuszu z udziałem Prezydent 
Warszawy Hanny Gronkiewicz Waltz, Przewodniczącego 
Parlamentarnego Zespołu ds. UTW Posła Michała Szczer-
by, Dyrektor Departamentu Polityki Senioralnej w MPiPS 
Marzeny Brezy, Dyrektora Biura Pomocy i Projektów Spo-
łecznych Urzędu m.st.Warszawy Tomasza Pactwy oraz 
przedstawicieli 38 warszawskich Uniwersytetów Trzeciego 
Wieku.

Grono zaproszonych gości honorowych oraz miejsce 
uzasadniały wyjątkowo ważne sprawy będące przedmio-
tem obrad.

Po powitaniu gości, Krystyna Lewkowicz Przewodni-
cząca KDS ds. UTW poinformowała, iż na poprzednim 
posiedzeniu Komisji podjęto uchwałę w spr. rekomendacji 
do tytułu „Wielkiej Osobowości UTW” III edycji 2015.

Wśród nominowanych znalazła się Pani Hanna Gron-
kiewicz Waltz, prezydent m.st.Warszawy.

–To nominacja w pełni zasłużona, powiedziała Krystyna  
Lewkowicz, bowiem pod rządami Pani Hanny Gronkiewicz 
Waltz została stworzona całkowicie nowatorska forma 
współpracy warszawskiego samorządu z Uniwersytetami 
Trzeciego Wieku, a trwająca obecnie trzecia już edycja 
trzyletnich umów wsparcia dla UTW, nie ma jak dotych-
czas precedensu. Nie ma sobie równego także wieloletni 
projekt Miasta pn. „Warszawa Przyjazna Seniorom” na 

lata 2014-2020. Ten i inne programy senioralne reali-
zowane i współfinansowane przez Miasto, uzasadniają 
tezę, iż Warszawa jest miastem prawdziwie przyjaznym 
seniorom.

Następnie Komisja skupiła się na problemach meryto-
rycznych jubileuszu UTW.

W 2015 roku przypada 40. lecia ruchu UTW w Polsce, 
który rozwinął się już do 500 organizacji. Honorowy pa-
tronat nad tymi wydarzeniami objęła Małżonka Prezyden-
ta RP Pani Anna Komorowska. Patronat parlamentarny 
zadeklarowała nowa sejmowa Komisja Polityki Senioral-
nej, patronat medialny sprawowało będzie Polskie Radio 
SA oraz gazety Żyjmy Dłużej, Głos Seniora, Panorama 
Uniwersytecka oraz Panorama UTW SGH.

II Kongres UTW będzie ważnym wydarzenie podsu-
mowujące zarówno 40. letni okres działania UTW jak 
i obrazujące niezwykle ważny etap tworzenia nowoczesnej 
polityki senioralnej w Polsce.

Pierwsze poważne wyzwanie dla komitetu organizacyj-
nego to miejsce i termin II Kongresu UTW.

Od kilku miesięcy toczą się bowiem procedury przetar-
gowe mające doprowadzić do wyłonienia wykonawcy re-
montu kapitalnego Sali Kongresowej PKiN. To największa 
i najbardziej prestiżowa sala widowiskowa w Warszawie, 
więc wyłączenie jej z eksploatacji na wiele miesięcy stawia 
organizatorów przed trudnym wyborem alternatywnego 
miejsca kongresu.

Pani Marzena Breza Dyrektor Dep. Polityki Senioralnej 
MPiPS podkreśliła, że I Kongres UTW, jaki odbył się w tej 
sali w 2012 r. z okazji ROKu UTW był wielkim wydarzeniem 
senioralnym. Wydany z tej okazji Pakt na rzecz Seniorów 
stał się jednym z najważniejszych programów strategicz-
nych środowiska UTW i rozpoczął niezwykle dynamiczny 
okres tworzenia polityki senioralnej w Polsce.

Do dziś do jego przebiegu i efektów odwołują się poli-
tycy, naukowcy i działacze społeczni. II Kongres UTW nie 
powinien obniżać tego standardu lecz utrzymać wysoki 
poziom merytoryczny i organizacyjny. Jeśli zatem Sala 
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Kongresowa jest niedostępna trzeba szukać innego porów-
nywalnego pod względem prestiżu miejsca Kongresu.

W toku dyskusji uznano, że standardy te spełnia jedy-
nie Teatr Wielki w Warszawie zarówno z uwagi na rangę 
kulturalną sceny Opery Narodowej, standard sali wido-
wiskowej oraz dogodną lokalizację. Optymalny termin 
kongresu to 30 marca 2015 r.

Pani Prezydent zadeklarowała, iż osobiście włączy się 
w negocjowanie z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego najkorzystniejszych warunków udostępnie-
nia sali Teatru Wielkiego.

Wielkim wyzwaniem dla organizatorów jest też montaż 
finansowy budżetu Kongresu. Skala przedsięwzięcia oraz 
zamiar zaproszenia wszystkich UTW, w tym polonijnych 
Uniwersytetów działających za granicą, absorbuje ogrom-
ne środki, w tym koszty o charakterze bytowym, hotele, 
catering, transport itp.

Na zakończenie omówiono harmonogram konsultacji spo-
łecznych projektu uchwały Rady m.st. Warszawy i statutu 
Warszawskiej Rady Seniorów. Dokumenty te budzą wśród 
Warszawiaków wielkie zainteresowanie. Napłynęło wiele 
opinii i propozycji, zarówno od organizacji senioralnych 
jak i osób fizycznych.

Przewodnicząca K. Lewkowicz poinformowała też 
o najważniejszych imprezach, jakie w najbliższym cza-
sie odbędą się w Warszawie, zapraszając na nie wszystkie 
Uniwersytety Trzeciego Wieku, a mianowicie:
●   25 maja 2014 r. – V jubileuszowy Dzień UTW na Torze 

Wyścigów Konnych na Służewcu;
●   9 czerwca 2014 r. – Gala wręczenia statuetek „Teraz 

Polska”.

Wśród nominowanych do Honorowego Wyróżnienia 
„Teraz Polska” znalazła się Fundacja „Ogólnopolskie Po-
rozumienie Uniwersytetów Trzeciego Wieku”.

Prezentacja Fundacji „OP UTW” przygotowana na finałową 
wystawę nominowanych do nagrody w Konkursie „Teraz 
Polska” znajduje się na stronie www.fundacjaoputw.pl.
●   W grudniu 2014 r., tradycyjnie już odbędzie się III 

Ogólnopolska Konferencja UTW w Sejmie, pod pa-
tronatem Marszałek Sejmu Ewy Kopacz.

●   W przygotowaniu jest Monografia Ruchu UTW 
w Polsce. Do końca czerwca br. redakcja pod adresem 
e-mail:Klewkowicz@interia.eu przyjmuje materiały 
do druku oraz zdjęcia z najważniejszych wydarzeń 
minionego okresu oraz materiały obrazujących histo-
rię i dokonania najstarszych Uniwersytetów Trzeciego 
Wieku w Polsce, mających staż pow. 35 lat.

Oczekujemy włączenia się UTW w całym kraju w two-
rzenie regionalnych i lokalnych programów obchodów 
40. lecia Ruchu UTW. ◗

Opr. Florian Kott

Powołanie Obywatelskiego Parlamentu  
Seniorów i zaprezentowanie w czasie  
II Kongresu UTW w marcu 2015 r. 
pierwszych jego uchwał byłoby jednym 
z najważniejszych wydarzeń obchodów  
40. lecia Ruchu UTW.

Pierwsze konsultacje przeprowadzone w środowisku 
OP UTW wskazują, iż w okresie przygotowawczym 
tj. najbliższych czterech miesięcy należy pilnie uzyskać 
stanowisko MPiPS, Rady ds. Polityki Senioralnej oraz 
Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej w sprawach:

1.  Wyboru podmiotu koordynującego projekt powo-
łania OPS (najczęstsze propozycje to: Dep. Polityki 
Senioralnej MiPS lub zespół roboczy w ramach Rady 
Polityki Senioralnej);

2.  Uzgodnienia form współpracy z Radą ds. Polityki 
Senioralnej oraz Sejmową Komisją Polityki Senio-
ralnej;

3.  Powołania trzech zespołów roboczych, które przy-
gotują projekty dokumentów i zasad funkcjono-
wania OPS do dalszych konsultacji.

ZESPÓŁ ORGANIZACYJNO -PRAWNY
•  Projekt regulaminu funkcjonowania OPS
•  Zasady wyłaniania kandydatów do OPS
•  System komunikowania się z kandydatami
•  System przygotowania i dystrybucji materiałów

ZESPÓŁ PROGRAMOWY
•  Ustalenie porządku obrad I posiedzenia OPS
•  Uzgodnienie wystąpień gości i ekspertów
•   Prezentacja  projektów  dokumentów  do  przyjęcia 
(głosowania)

ZESPÓŁ DS. INFORMACJI I PROMOCJI
•  Podsumowanie konsultacji społecznych
•  Informacje prasowe, współpraca z mediami
•  Przygotowanie publikacji, konferencji prasowych

Osoby chcące włączyć się do pracy w ww. zespołach 
proszone są o zgłaszanie pomysłów rozwiązywania po-
szczególnych problemów i optymalnych zasad powołania 
i funkcjonowania OPS.

Korespondencję prosimy nadsyłać na adres e-mail:  
biuro@fundacjaoputw.pl

W imieniu Grupy inicjatywnej 
Fundacji „OP UTW”
Krystyna Lewkowicz

▶ ▶ dokończenie ze strony 3
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„My kobiety nie jesteśmy stare,  
my kobiety jesteśmy odchodzące 

z młodości”

12 czerwca w Kieleckim Centrum Kultury 
odbył się I Świętokrzyski Kongres Zdrowego 
Starzenia. Zaproszeni eksperci podkreślili 
potrzebę stworzenia odpowiednich warun-
ków i przestrzeni, jakie będą przyjazne senio-
rom z regionu świętokrzyskiego. Uczestnicy 
konferencji spotkali się również z praktyka-
mi, którzy udzielili rad dot. zdrowego żywie-
nia i diety, odpowiedniego ruchu fizycznego, 
bezpieczeństwa oraz zachowania pogody du-
cha. Organizatorami konferencji była Funda-
cja na rzecz Zdrowego Starzenia się, Renata 
Janik, Poseł na Sejm RP oraz Miasto Kielce. 
Patronat honorowy nad konferencję objął 
Minister Pracy i Polityki Społecznej.

W uroczystym otwarciu konferencji Prof. Bolesław Samo-
liński, Konsultant Krajowy w dziedzinie Zdrowia Publicz-
nego oraz Przewodniczący Koalicji na Rzecz Zdrowego 
Starzenia, podkreślił jak ważne jest dbanie o seniorów, tak 
aby żyli aktywnie i w zdrowiu. Prof. Bolesław Samoliński 
powiedział również o aktualnych wyzwaniach dot. sta-
rzejącego się społeczeństwa, czyli rosnącej dysproporcji 
między oczekiwaną długością życia mężczyzn i kobiet 
w Polsce – „widać gigantyczną różnicę, która musi być zni-
welowana, zaznaczył prof. Samoliński. Co więcej, dzietność 
w Polsce (ilość dzieci przypadających na jedną matkę) 
jest jedną z najniższych w Europie. – Mamy kryzys ponie-
waż od momentu wysokiej dzietności w latach 80. nastąpił 

gwałtowny spadek do jednych z najniższych w Europie liczby 
urodzin: 1,3 dziecka na kobietę. Taki trend nie pozwala na 
przewidzenie, czy nasza populacja będzie się utrzymywała 
w stanie rozwoju demograficznego”, dodał Samoliński.

Województwo świętokrzyskie – jeden z najstarszych 
regionów w Polsce

W trakcie konferencji Marek Scelina, Dyrektor Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach omówił 
obecną sytuację osób starszych w regionie. Jak podkre-
ślił, w ciągu kolejnych kilku lat o jedną piątą zwiększy się 
w Kielcach liczba seniorów. W efekcie istniejący system 
pomocy stanie się niewydolny – już dziś brakuje środków 
na wszystkie potrzeby, dodał Scelina.

Lokalne władze podejmują działania na rzecz aktywi-
zacji i wsparcia seniorów w regionie – Kielce realizują 
nowatorskie działania poprzez tworzenie mieszkań chro-
nionych i aktywizacyjnych, które wspierają samodzielność 
i aktywność osób starszych. W mieście działa również 
dziewięć klubów seniora, a w najbliższym czasie powstaną 
kolejne dwa.

Seniorzy w województwie świętokrzyskim – potrzeba 
aktywizacji osób starszych

Z kolei Marzena Breza, Dyrektor Departamentu  
Polityki Senioralnej w Ministerstwie Pracy i Polityki 
Społecznej w swoim wystąpieniu podkreśliła, że w Pol-
sce jest duża dysproporcja między grupą osób starszych 
i młodszych. Wpływa to bezpośrednio na sytuację na 
rynku pracy i cały system zabezpieczenia społecznego. 
Dyrektor przedstawiła również Założenia Długofalowej 
Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014-2020 oraz stan 
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realizacji Rządowego Programu na rzecz Aktywności 
Społecznej Osób Starszych w poszczególnych wojewódz-
twach – Kielce to jedno z najstarszych miast w Polsce, 
a cały region świętokrzyski należy do województw z naj-
niższą realizacją rządowych projektów wspierających 
seniorów, podkreśliła Marzena Breza.

Dodatkowo dr Andrzej Kościołek, socjolog z Uniwer-
sytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach przedstawił wy-
niki badania Global AgeWatch Index. W ramach projektu 
m.in. oceniono samopoczucie mentalne polskich seniorów 
(deklarujących, że ich życie ma sens) w porównaniu z gru-
pą 35-49 latków. Wyniki jasno wskazują, że 40 % polskich 
seniorów jest zdania, że ich życie nie ma sensu – to naj-
gorszy wynik na świecie, podkreślił ekspert.

„My kobiety nie jesteśmy stare, my kobiety jesteśmy od-
chodzące z młodości”

Seniorzy z wielkim entuzjazmem przyjęli wystąpieni  
Jolanty Kwaśniewskiej, Pierwszej Damy Rzeczypospolitej 
Polskiej (1995‑2005), Założycielki i Prezes Fundacji “Poro-
zumienie Bez Barier” oraz Teresy Lipowskiej, popularnej 

aktorki, znanej z serialu „M jak miłość”. Pani Prezydentowa 
oraz Teresa Lipowska zachęcały do codziennych, krótkich 
ćwiczeń, które pozwoliłyby na zachowanie sprawności ru-
chowej – „ruch i optymizm: to są moje naczelne zasady. Kocham 
ludzi i moją pracę. Nie ma starości, bo mamy tyle lat ile nasz 
duch i nasze marzenia, jakie chcemy spełnić. Jesteśmy w dobrym 
wieku: takim wieku, kiedy możemy spełniać własne marzenia 
bo mamy więcej czasu, dodała Teresa Lipowska.

Podczas konferencji zwrócono również uwagę na potrze-
bę zachowania bezpieczeństwa przez seniorów w kontakcie 
z nieznajomymi. Podinspektor Paweł Gromniak, Naczelnik 
Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Kiel-
cach omówił metody działania przestępców, jak oszustwa 
finansowe „na wnuczka”, udział w „darmowych” badaniach 
lekarskich i prezentacjach naczyń, czy pościeli leczniczych, 
w zamian za upominek.

O powołaniu w Sejmie RP stałej Sejmowej Komisji 
Polityki Senioralnej, jej misji, zadaniach i planach pracy 
na najbliższą przyszłość mówił na Kongresie jej Przewod-
niczący Poseł Michał Szczerba, zaś o wyzwaniach czekają-
cych seniorów UTW, w tym m.in w związku ze zbliżającym 
się jubileuszem 40 lat funkcjonowania najstarszego UTW 
im. Haliny Szwarc, a zarazem całego ruchu UTW w Pol-
sce – Krystyna Lewkowicz Prezes Fundacji „Ogólnopolskie 
Porozumienie UTW” w Warszawie. Jedną z najbliższych 
wspólnych inicjatyw będzie projekt uchwały Sejmu w spr. 
ustanowienia roku 2015 – Rokiem Haliny Szwarc.

Więcej informacji nt. I Świętokrzyskiego Kongresu Zdro-
wego Starzenia można znaleźć na stronie Fundacji na rzecz 
Zdrowego Starzenia się www. zdrowestarzenie.org. ◗

Tekst: Natalia Miller –Lewandowska
Zdjęcia: Angelika Bysiak

Dodatkowe informacje:
Fundacja na rzecz Zdrowego Starzenia się
Natalia Miller – Lewandowska
Tel. +48 604 131 100
E-mail: n.lewandowska@zdrowestarzenie.org
www.zdrowestarzenie.org 
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Niniejszy numer Panoramy Uniwersyteckiej jest współfinansowany 
ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki 

Społecznej w ramach Rządowego Programu Aktywizacji Społecznej 
Osób Starszych na lata 2014–2020

Szanowni Państwo,

Za nami kolejne ważne 
wydarzenia senioralne:
●  konstruktywne i rze-
czowe, jak spotkanie war-
szawskich UTW z premie-
rem Donaldem Tuskiem, 
tym razem w pięknych, 
zielonych plenerach 
SGGW w Warszawie;
●  piękne, widowiskowe 
i kolorowe jak V jubile-
uszowy „Dzień UTW na 
Torze Wyścigów Konnych 
na Służewcu;

●  ważne na miarę tworzenia historii nowoczesnej polityki 
senioralnej– jak utworzenie, a następnie podjęcie pracy 
przez stałą Sejmową Komisję Polityki Senioralnej pod prze-
wodnictwem Posła Michała Szczerby,
●  bezprecedensowe jak Honorowe Wyróżnienie „Teraz 
Polska” przyznane Fundacji Ogólnopolskie porozumienie 
Uniwersytetów Trzeciego Wieku”.
Przed nami zapewne nie mniej pracowity, emocjonują-
cy, a na pewno historyczny rok akademicki 2014/2015, 
a w nim:
●  jubileusz 40.lecia UTW im. Haliny Szwarc, a zarazem 
całego ruchu UTW;
●  wydanie monografii 40. Lat Ruchu UTW w Polsce;
●  drugi Kongres Uniwersytetów Trzeciego Wieku;
●  nowe nominacje „Wielkich Osobowości UTW”
●  rozstrzygniecie Konkursu srebrnej gospodarki „Przyjaźni 
Seniorom”
●  IV Ogólnopolska Konferencja UTW w Sejmie, pod pa-
tronatem Marszałek Ewy Kopacz, podsumowująca obchody 
40. lecia Ruchu UTW.
Zabiegać będziemy, aby Sejm RP ustanowił Rok 2015 – 
Rokiem Haliny Szwarc.
No i najtrudniejszy logistycznie projekt – Obywatelski Par-
lament Seniorów. Czekamy na Państwa opinie w spr. organi-
zacji wyłaniania delegatów, a także deklaracje włączenia się 
w tworzenie godnych, uroczystych i bogatych w wydarzenia 
obchodów 40.lecia Ruchu UTW.

Z pozdrowieniami
Prezes Fundacji „OP UTW”

Krystyna Lewkowicz
Wydawca:
Fundacja „Ogólnopolskie Porozumienie Uniwersytetów Trzeciego Wieku”

Adres redakcji: ul. Gruszy 32, 04-779 Warszawa,
tel/fax: 22 615 24 46, GSM 605 957 084

Zespół redakcyjny: Krystyna Lewkowicz, Florian Kott.
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Polska”

Współpraca redakcyjna i graficzna: Tomasz Białkowski,  
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Doppelherz aktiv Dla mózgu 
30 kapsułek 
(Suplement diety)
 
Unikalna kombinacja substancji zasilających 
pracę kory mózgowej (lecytyna, kwasy 
tłuszczowe DHA+EPA, cynk, miedź 
i witaminy z grupy B):

dostarcza substancji budulcowych dla •	
kory mózgowej,
wspomaga procesy poznawcze w mózgu, •	
redukuje skutki zmęczenia.•	

 
Stosowanie: 1 kapsułka dziennie 

Paliwo dla mózgu!
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„PRZYJAŹNI 
SENIOROM”

I edycja KONKURSU

UDZIAŁ W KONKURSIE KROK PO KROKU:

Zjawiska demografi czne wskazują, że w Polsce:

●  szybko przybywa osób 60+,
●  poprawia się ich sytuacja ekonomiczna,
●  wzrastają oczekiwania w zakresie jakości życia.

Stanowią one wyzwanie dla państwa, pomocy spo-
łecznej i runku.
Odpowiedzią na nie jest podaż produktów, usług 
opiekuńczych, technologii informatycznych, urzą-
dzeń usprawniających opiekę nad osobami niesa-
modzielnymi oraz usług służących poprawie ich 
komfortu życia i bezpieczeństwa.

Ich pożądane wysokie standardy mają sprawić, 
że jakość życia osób starszych, ich opiekunów 
i rodzin stanie się bardziej komfortowa, a ogra-
niczenia związane z wiekiem lub niepełnospraw-
nością łatwiejsze do przezwyciężenia.

Konkurs „PRZYJAŹNI SENIOROM” adresowany jest 
do producentów, usługodawców i organizacji spo-
łecznych i nadawany będzie w trzech kategoriach:

Najlepsze Produkty,1. 
Najlepsze Usługi,2. 
Najlepsze Programy społeczno -edukacyjne 3. 
dla seniorów.

Więcej informacji wraz z materiałami do pobrania 
znajduje się na stronie internetowej 
www.fundacjaoputw.pl 
w zakładce „Przyjaźni Seniorom”.

 Złożenie ankiety rejestracyjnej 
od 01.06 do 30.10.2014 r.

Złożenie ankiet weryfi kacyjnych 
do 30 listopada 2014 r. 

 Kompleksowa weryfi kacja nadesłanej 
dokumentacji przez Komisje Ekspertów 
do 15 grudnia 2014 r.

Wystawa z prezentacją stoisk pretenden-
tów do głównej nagrody – podsumowują-
ce rozmowy Kapituły Konkursu z przed-
stawicielami fi rm – Pałac Prymasowski 
w Warszawie, styczeń 2015 r.

Na zwycięzców Konkursu czekają atrakcyjne ko-
rzyści, promocje, udział w imprezach senioralnych, 
i Klubie „Przyjaźni Seniorom” itp.

Więcej informacji wraz z materiałami do pobrania znajduje się na stronie internetowej 
www.fundacjaoputw.pl w zakładce „Przyjaźni Seniorom”

 Weryfi kacja i kwalifi kacja do II etapu 
Konkursu.7 dni od złożenia.

 Ocena merytoryczna nadesłanych 
ankiet weryfi kacyjnych, w zakresie 
zgodności z kryteriami Konkursu. 

 Wyłonienie grupy nominowanych 
fi rm do tytułu „Przyjaźni Seniorom”.

Wyłonienie laureatów Konkursu 

 Wręczenie statuetek „Przyjaźni 
Seniorom” podczas II Kongresu UTW 
– Teatr Wielki w Warszawie, 
marzec 2015 r.

1. 
2. 

3.  
4. 

5. 

6. 

7.  
8. 

9. 



„PRZYJAŹNI 
SENIOROM”

I edycja KONKURSU

Uniwersytet Trzeciego Wieku 
Szkoły Głównej Handlowej

Fundacja „Ogólnopolskie Porozumienie 
Uniwersytetów Trzeciego Wieku” 

w Warszawie 

we współpracy 

z Fundacją Polskiego Godła 
Promocyjnego „TERAZ POLSKA” 

Zapraszają do wzięcia udziału w Ogólnopolskim Konkursie 
Srebrnej Gospodarki  „PRZYJAŹNI SENIOROM”

UTW SGH

Konkurs współfi nansowany jest ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach ASOS.


