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Zaszczycili imprezę wyjątkowi goście – Małżonka Prezy-
denta RP Pani Anna Komorowska, Szef Kancelarii Prezydenta 
RP Minister Jacek Michałowski, Wiceprezydent m.st.Warsza-
wy Włodzimierz Paszyński, dyrekcja Toru Wyścigów Konnych, 
celebryci, aktorzy i wielu innych znakomitych gości.

– 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 no-
woczesną politykę senioralną  państwa. Towarzyszyli nam 
w tym nasi goście i inni wspaniali sprawdzeni przyjaciele – 
powiedział na powitanie poseł Michał  Szczerba, Przewodni-
czący Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej. 

W dowód sympatii i uznania mam zaszczyt wręczyć na-
szym gościom symboliczne dyplomy będące pamiątką z  na-
szej imprezy pn. Dzień UTW na Torze Wyścigów Konnych na 
Służewcu!

– Dziękujemy wszystkim wspaniałym gościom, że są 
z nami kiedy dzieje się w naszym środowisku coś ważnego, 
okazują nam przyjaźń i wsparcie. Szczególnie serdecznie 
dziękuję Pani Prezydentowej Annie Komorowskiej za objęcie 
swoim honorowym patronatem  obchodów 40.lecia ruchu 
UTW, które przypada w 2015 r. Już teraz zapraszam wszyst-
kich na II Kongres UTW planowany w marcu 2015 r. – doda-
ła Krystyna Lewkowicz, prezes Fundacji „OP UTW”.

V jubileuszowy Dzień 
Uniwersytetów Trzeciego Wieku 

na Torze Wyścigów Konnych 

Już po raz piąty Uniwersytet Trzeciego Wieku SGH we współpracy z Fundacją 
„Ogólnopolskie Porozumienie UTW” oraz Parlamentarnym Zespołem ds. UTW zaprosił 
wszystkie warszawskie Uniwersytety Trzeciego Wieku, a jest ich już 38, na tradycyjne 
integracyjne spotkanie z okazji zakończenia roku akademickiego na Torze Wyścigów 
Konnych w Warszawie.

Zdjęcia z Toru Wyścigów Konnych   Andrzej W. Wiktor



Gwiazdą muzyczną tegorocznego Dnia UTW na 
Torze Wyścigów Konnych  był Zbigniew Wodecki, 
który  zaprezentował swoje największe przeboje, 
a także swoisty kabaretowy show.

Goście i ponad 4000 uczestników porwały gorące 
rytmy i cała 4.tysięczna widownia ruszyła w tan.

Koncert Zbigniewa Wodeckiego

– To ja jestem zaszczycona mogąc patronować 
temu wspaniałemu ruchowi społecznemu, dzięki 
aktywności którego dzieje się tyle ważnych dla 
seniorów wydarzeń. Ilekroć mogę uczestniczyć 
w tego typu imprezach zawsze jestem pod dużym 
wrażeniem  kreatywności i radości życia emanu-
jącej  ze słuchaczy UTW. Dzisiejsza obecność tylu 
wspaniałych, radosnych ludzi, w pięknych kre-
acjach, świętujących i bawiących się razem – to 
wszystko jest niezwykle pozytywnym i budującym 
zjawiskiem – powiedziała Anna Komorowska uro-
czyście otwierając imprezę i odbierając dyplom.
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Konkurs kapeluszy
Do tradycji Dnia UTW na To-

rze Wyścigów Konnych należy 
także konkurs kapeluszy.

Jury pod przewodnictwem 
Miss Mazowsza Ewy Chojnow-
skiej miało nie lada  zadanie, bo 
widownia pełna była pań i panów 
w wymyślnych kreacjach i pięk-
nych kapeluszach. 

Wytypowano 30 półfinalistek, 
z których wybrano 10 finalistek 
konkursu.

Zostały uhonorowane  prezen-
tami ufundowanymi przez Miasto 
st. Warszawa oraz licznych spon-
sorów.

Miss kapelusza została 
Janina Koblak 

z numerem 5.  
z Ekumenicznego UTW 

w Warszawie 

  |  Wydarzenia  

Nr 3–4 2014  |  PANORAMA

2



Gonitwa o puchar UTW
Dzień UTW na Torze Wyści-

gów Konnych to oczywiście konie 
i wyścigi. Do tradycji tej imprezy 
należy specjalna gonitwa o Pu-
char UTW, pod honorowym pa-
tronatem Posła Michała Szczer-
by, Przewodniczącego Parlamen-
tarnego Zespołu ds. UTW.

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

Zwycięzcą wyścigu typowa-
no konia  z numerem 5. Wielu 
uczestników postawiło na niego 
nie tylko z uwagi na opinię fa-
woryta,  ale głównie  zjawiskową 
urodę i grację, jaką zaprezento-
wał w czasie pokazu.

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

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

Dekoracja i puchary 
dla trenera,  

stajni i dżokeja

Wydarzenia  |    3

PANORAMA  |  Nr 3–4 2014



Za sprawą wspaniałych przyjaciół i partnerów, 
których grono w każdym kolejnym roku powiększa 
się,  impreza osiągnęła nienotowany rozmach, a na 
uczestników czekały nowe atrakcje.

Sprawny dojazd na Służewiec umożliwił specjal-
ny rozkład jazdy autobusów, wprowadzony na so-
botę 25 maja przez  Zakład Transportu Miejskiego.

Duża grupa wolontariuszy i przedstawicieli za-
przyjaźnionych organizacji sprawnie poradziła so-
bie  z akredytacją ponad  4000 gości  i recepcją, któ-
ra wydawała napoje chłodzące oraz wydawnictwa, 

prospekty i gadżety dostarczone przez partnerów 
i sponsorów.

W namiocie wystawienniczym czekało na uczest-
ników wiele atrakcji – badania, porady medyczne, 
pokazy makijażu itp. 

Dopełnieniem była 
wspaniała pogoda 
i piknik w pięknych 
zielonych plene-
rach służewieckiego 
Toru, w ogródkach 
piwnych i kawia-
renkach z caterin-
giem, napojami. 

Imprezy towarzyszące

Serdeczne podziękowanie składamy:

Lotto
Dyrekcja Toru Wyścigów 

Konnych Służewiec
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Miasto st. Warszawy 
Kampania Piwowarska SA  

PCO SA
PIT RADWAR

Zarząd Transportu Miejskiego
Coca Cola HBS Polska Sp. z o.o.

Warszawski Rolno-Spożywczy 
Rynek Hurtowy SA Bronisze 

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 Astentowi Posła Michała 
Szczerby, czuwającemu nad  organizacją 
całości oraz wsparcie licznej grupy 
wolontariuszy

  |  Wydarzenia  

Nr 3–4 2014  |  PANORAMA

4



Komitet organizacyjny ds. obchodów 40.lecia Ruchu UTW, 
w tym II Kongresu UTW zebrał się 30 kwietnia 2014 r. w war-
szawskim Ratuszu z udziałem Prezydent Warszawy Hanny 
Gronkiewicz Waltz,  Przewodniczącego Parlamentarnego Ze-
społu ds. UTW Posła Michała Szczerby, Dyrektor Departamen-
tu Polityki Senioralnej w MPiPS Marzeny Brezy, Dyrektora 
Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy 
Tomasza Pactwy oraz przedstawicieli 38 warszawskich Uniwer-
sytetów Trzeciego Wieku.

Grono zaproszonych gości honorowych oraz miejsce uzasad-
niały wyjątkowo ważne sprawy będące przedmiotem obrad. 

Po powitaniu gości, Krystyna Lewkowicz Przewodnicząca KDS 
ds. UTW poinformowała, iż na poprzednim posiedzeniu Komisji 
podjęto uchwałę w spr. rekomendacji do tytułu „Wielkiej Oso-
bowości UTW” III edycji 2015. Wśród nominowanych znalazła 
się Pani Hanna Gronkiewicz 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 współ-

 

Konferansjerką i piosenkami retro 
bawił publiczność Wojtek Dąbrowski.

Wystawa zdrowej polskiej żywno-
ści przygotowanej przez Ministerstwo 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi towarzyszyła 
imprezie już po raz drugi.

Piękna pogoda sprzyjała wypoczyn-
kowi i relaksowi pod parasolami kawia-
renek, integracji, spacerom po pięk-
nych terenach Toru Wyścigów Kon-
nych, a także obstawianiu i emocjach 
kolejnych gonitw, z których najbardziej 
widowiskowe były wyścigi kłusaków.

Dziękujemy wszystkim gościom 
honorowym i uczestnikom imprezy, 
a także licznemu gronu sponsorów, 
partnerów i wolontariuszy, bez któ-
rych ta impreza nie mogłaby się odbyć.

Organizatorzy:  
Krystyna Lewkowicz 

i Michał Szczerba 
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pracy warszawskiego samorządu z Uniwersyteta-
mi Trzeciego Wieku, a trwająca obecnie trzecia już 
edycja trzyletnich umów wsparcia dla UTW, nie 
ma jak dotychczas precedensu. Nie ma sobie rów-
nego także wieloletni projekt Miasta pn. „Warsza-
wa Przyjazna Seniorom” na lata 2014-2020. Ten 
i inne programy senioralne realizowane i współ-
finansowane przez Miasto, uzasadniają tezę, iż 
Warszawa jest miastem prawdziwie przyjaznym 
seniorom.

Następnie Komisja skupiła się na problemach 
merytorycznych jubileuszu UTW . 

W 2015 roku przypada 40.lecia ruchu UTW 
w Polsce, który rozwinął się już do 500 organizacji. 
Honorowy patronat nad tym wydarzeniem objęła 
Małżonka Prezydenta RP Pani Anna Komorowska. 
Patronat parlamentarny zadeklarowała nowa sej-
mowa Komisja Polityki Senioralnej, patronat me-
dialny sprawowało będzie Polskie Radio SA oraz 
gazety Żyjmy Dłużej, Głos Seniora, Panorama Uni-
wersytecka oraz Panorama UTW SGH.

II Kongres UTW będzie niezwykle ważnym wy-
darzeniem podsumowujące zarówno 40.letni okres 
działania UTW jak i obrazującym niezwykle ważny 
etap tworzenia nowoczesnej polityki senioralnej 
w Polsce. 

Pierwsze poważne wyzwanie dla komitetu orga-
nizacyjnego to miejsce i termin II Kongresu UTW. 

Od kilku miesięcy toczą się bowiem procedury prze-
targowe mające doprowadzić do wyłonienia wykonaw-
cy remontu kapitalnego Sali Kongresowej PKiN. To 
największa i najbardziej prestiżowa sala widowiskowa 
w Warszawie, więc wyłączenie jej z eksploatacji na wie-
le miesięcy stawia organizatorów przed trudnym wy-
borem alternatywnego miejsca kongresu.

Pani Marzena Breza Dyrektor Dep. Polityki Se-
nioralnej 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 strategicznych środo-
wiska UTW i rozpoczął niezwykle dynamiczny okres 
tworzenia polityki senioralnej w Polsce. 

Do dziś do jego przebiegu i efektów odwołują się 
politycy, naukowcy i działacze społeczni. II Kon-
gres UTW nie powinien obniżać tego standardu lecz 
utrzymać wysoki poziom merytoryczny i organiza-
cyjny. Jeśli zatem Sala Kongresowa jest niedostępna 
trzeba szukać innego porównywalnego pod wzglę-
dem prestiżu miejsca Kongresu.

W toku dyskusji uznano, że standardy te spełnia 
jedynie Teatr Wielki w Warszawie zarówno z uwagi 
na rangę kulturalną sceny Opery Narodowej, stan-

dard sali widowiskowej oraz dogodną lokalizację. 
Optymalny termin kongresu to 23 marca 2015 r. 

Pani Prezydent zadeklarowała, iż osobiście włą-
czy się w negocjowanie z Ministerstwem Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego najkorzystniejszych wa-
runków udostępnienia sali Teatru Wielkiego.

Na zakończenie omówiono harmonogram kon-
sultacji społecznych projektu uchwały Rady m.st. 
Warszawy i statutu Warszawskiej Rady Seniorów. 
Dokumenty te budzą wśród Warszawiaków wielkie 
zainteresowanie. Napłynęło wiele opinii i propozy-
cji, zarówno od organizacji senioralnych jak i osób 
fizycznych.

Przewodnicząca K. Lewkowicz poinformowała 
też o najważniejszych imprezach, jakie w najbliż-
szym czasie odbędą się w Warszawie, zapraszając 
na nie wszystkie Uniwersytety Trzeciego Wieku, 
a mianowicie :

 Y 25 maja 2014 r. – V jubileuszowy Dzień UTW na 
Torze Wyścigów Konnych na Służewcu; 

 Y 9 czerwca 2014 r. – Gala wręczenia statuetek 
„Teraz Polska”. 
Wśród nominowanych do Honorowego Wyróż-

nienia „Teraz Polska” znalazła się Fundacja „Ogól-
nopolskie Porozumienie 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.

 Y W grudniu 2014 r., tradycyjnie już odbędzie się 
III Ogólnopolska Konferencja UTW w Sejmie, 
pod patronatem Marszałek Sejmu Ewy Kopacz. 

 Y W przygotowaniu jest Monografia Ruchu UTW 
w Polsce. 
Oczekujemy włączenia się UTW w całym kraju 

w tworzenie regionalnych i lokalnych programów 
obchodów 40.lecia Ruchu UTW.

Opr. Florian Kott

  |  Obchody 40-lecia Ruchu UTW

Nr 3–4 2014  |  PANORAMA

6



Stała Komisja Polityki Senior alnej  

podjęła działalność
9 maja 2014 r. Sejm RP przy-

jął uchwałę w sprawie powołania 
stałej Sejmowej Komisji Polityki 
Senioralnej. Co ważne, głosowa-
nie nad uchwalą przebiegło przy 
rzadko spotykanej w pracach 
legislacyjnych Sejmu RP jedno-
myślności. 

Na pierwszym posiedzeniu 
Komisji z udziałem Wicemarszał-
ka Sejmu Cezarego Grabarczyka, 
wybrano na Przewodniczącego, 
co wydaje się być oczywiste, posła 
Michała Szczerbę (PO), który od 
początku popierał projekt powo-
łania takiej komisji, był autorem 
projektu uchwały, promotorem 
i sprawozdawcą w procesie jej 
opiniowania i uchwalania.

Przewodniczący komisji po-
seł Michał Szczerba zapowiada, 
że komisja rozpocznie prace od 
przeglądu dotychczasowych ak-
tów prawnych. 

– Razem z ekspertami i Radą 
ds. Polityki Senioralnej przy mi-
nistrze pracy zdiagnozujemy 
takie obszary, które wymagają 
szybkiej nowelizacji istniejących 
ustaw. Tak jak nam się w ubie-
głym roku udało bardzo szyb-
ko dokonać nowelizacji ustawy 
o samorządzie gminnym, która 
już w tej chwili umożliwia po-
woływanie gminnych rad senio-
rów, tak chcielibyśmy, aby od 
nowej kadencji samorządu ten 
obszar konsultacji z seniorami 
został rozszerzony o poziom po-
wiatu i województwa” – powie-
dział Michał Szczerba.

Poseł dodał, że punktem od-
niesienia prac komisji będzie rzą-
dowy Program Aktywności Osób 
Starszych oraz Założenia Długo-
falowej Polityki Senioralnej na 
lata 2014–2020. 

– Chcielibyśmy, aby w tych 
obszarach, które już zostały 

zdiagnozowane, komisja była 
aktywna. Są to bardzo różne te-
maty. Od kwestii zdrowotnych, 
kwestii samodzielności osób 
starszych, poprzez ich aktyw-
ność społeczną, kulturalną, edu-
kacyjną – kończąc na srebrnej 
gospodarce i relacjach między-
pokoleniowych” – podkreślał. 

To wielki dzień dla całego śro-
dowiska senioralnego, twierdzi 
Krystyna Lewkowicz, prezes Fun-
dacji „Ogólnopolskie Porozumie-
nie UTW”, bo środowisko UTW 
zyskało poważnego partnera na 
poziomie parlamentu. 

To też kolejny sukces Ogólno-
polskiego Porozumienia UTW, 
bowiem wniosek w sprawie po-
wołania komisji sejmowej zaj-
mującej się polityką senioralną 
był jednym z najważniejszych 
sformułowanych wspólnie z Par-
lamentarnym Zespołem ds. UTW 
postulatów i kierunków strategii 
przyjętej w deklaracji końcowej 
Ogólnopolskiej Konferencji UTW 

w Sejmie (Sala Kolumnowa, 
16 grudnia 2013 r.)

Przypomnijmy, że patronat 
honorowy nad Konferencją spra-
wowała Marszałek Sejmu RP Pani 
Ewa Kopacz, która już w czasie jej 
obrad wyraziła poparcie dla pro-
jektu utworzenia komisji sejmo-
wej zajmującej się kreowaniem 
polityki senioralnej.

To dowód na to, że strona rzą-
dowa wsłuchuje się w opinie i po-
stulaty formułowane przez śro-
dowisko seniorów, a tempo i sku-
teczność ich realizacji świadczy 
o tym, że postulaty te wpisują się 
w strategię dla Polski i kierunki 
polityki senioralnej Państwa.

Proces tworzenia Komisji oka-
zał się bardziej skomplikowany 
niż początkowo sądzono, bowiem 
jej skuteczne działanie wymagało 
uprzedniej zmiany Regulaminu 
Sejmu. Tak więc najpierw proce-
dowano uchwalenie zmian w Re-
gulaminie, a następnie powołanie 
stałej Komisji Sejmowej Polityki 
Senioralnej. 

Poseł Michał Szczerba,  
Przewodniczący Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej
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 Wyczerpanie wymaganego try-
bu legislacyjnego i inauguracyjne 
posiedzenie Komisji zaledwie 
w ciągu 4 miesięcy od sformuło-
wania wniosku można uznać za 
swoisty rekord. To efekt współ-
działania wielu osób i instytucji, 
w tym niezwykłego zaangażowa-
nia i determinacji Pani Marsza-
lek i ogromnej pracy wykonanej 
przez Posła Michała Szczerbę.

To kontynuacja ogromnego 
przyspieszenia w polityce senio-
ralnej, jakie obserwujemy od po-
nad 3 lat.

Fundacja „Ogólnopolskie Poro-
zumienie UTW” wspierała proces 
tworzenia i opiniowania projektu 
uchwał jak również pilnie śledzi-

ła poselskie debaty w tej sprawie. 
Będzie postulować, aby Komisja 
zajmowała się też monitorowa-
niem realizacji rządowych progra-
mów senioralnych, dokonywała 
okresowych ocen ich efektów oraz 
raportowała sejmowi i publikowa-
ła okresowe sprawozdania z tych 
prac jak również wspierała rea-
lizację 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 po-
słów.

Na www.fundacjaoputw.pl 
prezentujemy pełny jej skład wraz 
z podaniem okręgów wyborczych, 
bowiem ważne jest aby Uniwer-
sytety Trzeciego Wieku nawiąza-
ły jak najszybciej bezpośrednie 
kontakty z posłami ze swojego 
terenu, co umożliwi szybki prze-
pływ informacji i nawiązanie 
konstruktywnej współpracy.

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, Warszawa 

Konferencja Jubileuszowa z okazji  
XXX-lecia Uniwersytetu Trzeciego Wieku  

przy Uniwersytecie Rzeszowskim

20 maja 2014 r.

W sali koncertowej Wydziału Muzyki Uniwersy-
tetu Rzeszowskiego odbyła się uroczysta Konferen-
cja Jubileuszowa poświęcona 30-letniej działalności 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Rzeszowie, pod pa-
tronatem JM Rektora UR i Prezydenta Miasta Rze-
szowa z udziałem znakomitych gości. 

Na zaproszenie JM Rektora UR honorowym goś-
ciem był Władysław Kosiniak-Kamysz Minister Pra-
cy i Polityki Społecznej. 

Gościliśmy Elżbietę Łukacijewską – posła do Par-
lamentu Europejskiego, posłów na Sejm RP: Kry-
stynę Skowrońską i Dariusza Dziadzio. Wojewodę 
Podkarpackiego reprezentowała Elwira Musiało-
wicz – Czech Doradca Wojewody. Był Andrzej Dec 
– Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa, Waldemar 
Szumny – Pełnomocnik Marszałka Woj. Podkarpa-
ckiego oraz Henryk Wolicki – Peł-
nomocnik ds. Oświaty Prezydenta 
Miasta Rzeszowa. Była Wiesława 
Borczyk – Prezes Ogólnopolskiej 
Federacji Stowarzyszeń UTW, na-
tomiast Krystynę Lewkowicz – Pre-
zesa Fundacji „Ogólnopolskiego 
Porozumienia UTW” reprezento-
wała Katarzyna Fernik-Jurek. 

Władze Uniwersytetu Rzeszow-
skiego reprezentowali; Prorektor 
ds. Rozwoju – dr hab. inż. Cze-

sław Puchalski, prof. UR, Prorektor ds. Studenckich 
i Kształcenia dr hab. prof. UR Wojciech Walat, były 
Rektor prof. dr hab. Włodzimierz Bonusiak, Opie-
kun UTW – dr hab. prof. UR Andrzej Bonusiak oraz 
Dziekan Wydziału Pedagogiczno – Artystycznego – 
dr hab. prof. UR Ryszard Pęczkowski. Obecni byli 
wykładowcy, członkowie Rady Programowej UTW 
i pracownicy UR. Była Honorowa Starościna UTW 
Genowefa Kruczek – Kowalska oraz poprzednie Sta-
rościny: Ludmiła Korga, Zofia Prokop i Teresa Draus. 

Przybyli Prezesi i przedstawiciele 16 UTW z Pod-
karpacia: Gorzyce, Jarosław, Jasło, Łańcut, Mielec, 
Nowa Dęba, Przemyśl, Przeworsk, Rzeszów ( 3 dele-
gacje), Sanok, Stalowa Wola (2 delegacje), Strzyżów 
i Tarnobrzeg oraz Dyrektorzy i Kierownicy Placó-
wek Kulturalnych miasta współpracujących z UTW. 

 
cd. na str. 17
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Redakcja rozmawia z Krystyną Lewkowicz – prezesem Fundacji „OP UTW”

Jak Pani się czuje w roli wyróżnionej 
statuetką „Teraz Polska”.
Nie ukrywam, że rozpiera mnie duma, chociaż to 

nagroda nie dla mnie osobiście, lecz dla organiza-
cji którą kieruję. Odbierając ją z rąk Pani Marszałek 
Ewy Kopacz powiedziałam, że traktuję to bardzo 
prestiżowe wyróżnienie jako wyraz uznania dla po-
nad 130 tys. zaangażowanych społeczników two-
rzących i działających w pond 500 Uniwersytetach 
Trzeciego Wieku. To oni tworzą od 40 lat ten wspa-
niały ruchu społeczny i ta nagroda jest po części dla 
każdego z nich. 

Jak do tego doszło?
Ogólnopolskie Porozumienie UTW powstało 

w 2008 r. z inicjatywy UTW SGH, a genezą była po-
trzeba konsolidacji środowiska uniwersyteckiego. 
Szybo wzrastająca liczba UTW w Polsce oraz coraz 
poważniejsze zadania będące wyzwaniem dla tego 
środowiska wyzwoliły silną potrzebę konsolidacji, 
mówienia jednym głosem, wyznaczania spójnej 
strategii działania i formułowania ponad lokalnych. 

GALA WRĘCZENIA STATUETEK
POLSKIEGO GODŁA PROMOCYJNEGO

„TERAZ POLSKA”

9.06.2014 r.Teatr Wielki w Warszawie

Fundacja
„Ogólnopolskie Porozumienie

Uniwersytetów Trzeciego Wieku” w Warszawie
wśród laureatów!
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Tak powstało Ogólnopolskie Porozumienie UTW, 
organizacja nieformalna skupiająca Uniwersytety 
funkcjonujące w różnych formach organizacyjno-
-prawnych. Jej ideą było wspólne działanie, tworze-
nie spójnej strategii i polityki wobec rządu.

Od początku jest koordynatorem był UTW SGH. 
Brak osobowości prawnej ograniczał jednak formy 
działania, a przede wszystkim możliwość pozyski-
wania środków finansowych na cele statutowe. Ten 
mankament szczególnie dal się odczuć przy finan-
sowaniu obchodów Roku UTW, w tym I Kongresu 
Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

Tak więc kolejną inicjatywą UTW SGH jako lide-
ra OP UTW było powołanie Fundacji, która ma za 
zadanie zarządzanie OP UTW, kontynuację jego ce-
lów statutowych oraz pozyskiwanie środków na ich 
realizację i dalszy rozwój. Istotnym zapisem statutu 
Fundacji jest to, iż wszyscy dotychczasowi i przyszli 
członkowie OP UTW stają się beneficjentami po-
mocy i realizowanych projektów oraz utrzymanie 
zasady nie pobierania od podopiecznych żadnych 
stałych opłat i składek. 

Powołanie Fundacji dało początek niezwykle eks-
pansywnego rozwoju. Już na II Zjeździe OP UTW 
w czerwcu 2013 r. było 97 członków, a obecnie 
jest 124.

Stała obecność OP UTW w polityce senioralnej, 
udział w komisjach sejmowych opiniujących akty 

prawne dotyczące osób starszych, organizacja naj-
bardziej prestiżowych konferencji senioralnych, 
masowych imprez integracyjnych, wydawnictwa 
i publikacje senioralne, wystąpienia w mediach, 
a ostatnio próby stworzenia telewizji senioralnej 
zostały dostrzeżone przez Kapitułę Konkursu.

Pozyskaliśmy promotorów i rekomendacje ze 
strony najważniejszych osób w państwie.

Co oznacza posiadanie 
statuetki „Teraz Polska”
To przede wszystkim wielki prestiż społeczny.
Polskie Godło Promocyjne „Teraz Pol-

ska” jest jedną z najsilniejszych i najbardziej pre-
stiżowych marek gospodarczych w kraju, a zarazem 
jeden z najbardziej rozpoznawalnych znaków pro-
mocyjnych na krajowym rynku, kojarzone przede 
wszystkim z polskim pochodzeniem oraz wy-
soką jakością produktów i usług. 

Od trzech lat Kapituła Konkursu przyznaje rów-
nież Wyróżnienia Honorowe organizacjom poza-
-rządowym i instytucjom, które swoją innowacyjną 
działalnością tworzą silne polskie marki, rozpozna-
walne w kraju i za granicą, wnoszą nową wysoką ja-
kość do życia społecznego Polski, promują polskie 
osiągnięcia społeczne, kulturalne, artystyczne i spor-
towe. Wśród laureatów Wyróżnienia Honorowego 
w 2012-2013 r. znalazły się takie instytucje jak Teatr 
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Wielki „Opera Narodowa”, Program 3 Polskiego Ra-
dia, Fundacja „Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomo-
cy, Tour de Pologne. 

W 2014 r. przyznano je Fundacji „OP UTW” za, 
jak napisano w orzeczeniu Kapituły, „stałe rozsze-
rzanie działalności edukacyjnej, integracyj-
nej i aktywizującej na rzecz osób starszych, 
ich aktywizacji obywatelskiej, społecznej 
i zawodowej oraz budowanie i promowa-
nie marki Uniwersytetów Trzeciego Wieku 
w kraju i za granicą”.

Ta marka stanowi naszą siłę i daje pozycję w spo-
łeczeństwie. Tworzy płaszczyznę partnerstwa z naj-
wyższymi władzami w kraju, pozwala pozyskiwać 
do realizacji celów najważniejsze osoby w Państwie, 
zainteresowanie sfery biznesu. Drugim laureatem 
Honorowego Wyróżnienia „Teraz Polska”  została 
Telewizja Polska SA.

Plany na przyszłość związane 
z posiadaniem „Teraz Polska”?
Laureaci nagród i wyróżnień „Teraz Polska” to 

elita polskich marek, producentów stosujących 
w swoich strategiach zasady Społecznej Odpowie-
dzialności Biznesu. To też grono wybitnych ludzi, to 
innowacyjne przedsięwzięcia w różnych dziedzinach 
życia gospodarczego i społecznego. To towarzystwo, 
od którego można wiele się nauczyć i wiele zyskać. 
Tworzą oni Klub laureatów „Teraz Polska”, w któ-

rym nawiązuje się kontakty, wymienia doświadcze-
nia, podejmuje wspólne przedsięwzięcia.

Wyróżnienie „Teraz Polska” dla Fundacji „OP 
UTW” to przynależność do tego elitarnego klubu. 
Fundacja „OP UTW” ma innym laureatom tej na-
grody wiele do zaoferowania, więc już nawiązaliśmy 
pierwsze przyjazne relacje z wieloma partnerami, 
którzy są zainteresowani współpracą. To otwiera 
nowe perspektywy i stwarza szanse na dalszy eks-
pansywny rozwój tej organizacji. Stają się one nie-
zwykle cenne w obliczu nowych wyzwań, jakich pod-
jęła się Fundacja „OP UTW”. 

To obchody 40.lecia ruchu UTW w Polsce, or-
ganizacja II Kongresu UTW, wydanie Monografii 
Ruchu UTW, III Ogólnopolskiej Konferencji UTW 
w Sejmie pod patronatem Marszalek Ewy Kopacz 
i wielu innych imprez i przedsięwzięć. Mamy na-
dzieję, że Fundacja „OP UTW” odegra też znaczącą 
rolę w tworzeniu pierwszego w historii Polski Parla-
mentu Seniorów.

Wszystkie te zamiary wymagają niezwykłego 
nakładu pracy, ale też niestety wielkich środków 
finansowych. Upatrujemy w Klubie „Teraz Polska” 
partnerów do współfinansowania najbardziej pre-
stiżowych imprez senioralnych, jak również chcemy 
zachęcić ich do przystąpienia do naszego konkursu 
srebrnej gospodarki „Przyjaźni Seniorom”.

Rozmawiał: F. Kott

„TERAZ POLSKA” dla Fundacji „OP UTW”  |    11

PANORAMA  |  Nr 3–4 2014



„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 współfinansowany jest ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach ASOS.
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SENIOROM”

I edycja KONKURSU
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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 współfinansowany jest ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach ASOS.

„PRZYJAŹNI 
SENIOROM”

I edycja KONKURSU

UDZIAŁ W KONKURSIE KROK PO KROKU:

Zjawiska demograficzne 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 weryfikacyjnych 
do 30 listopada 2014 r. 

 Kompleksowa weryfikacja 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 firm – 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”

 Weryfikacja i kwalifikacja do II etapu 
Konkursu.7 dni od złożenia.

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

 Wyłonienie grupy nominowanych 
firm 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. 



Członkowie Klubu Teatru i Poezji UTW SGH wy-
szli z inicjatywą utworzenia Koła Teatralnego i w ra-
mach programu Klubu Włoskiego, w Auli Głównej 
SGH wystawili inscenizację „Pani Twardowskiej” 
wg ballady Adama Mickiewicza. Zadbali o odpo-
wiednie kostiumy, charakteryzację, efekty dźwięko-
we i multimedialne. 

W rolę państwa Twardowskich brawurowo wcie-
lili się Ania Rzepka i Tadeusz Znój. Rolę Mefistofele-
sa powierzono Czesławowi Urbanikowi, towarzysz-
ką hulanek w karczmie Rzym była Wanda Skibicka, 
a narracji podjęła się Helena Thiel. 

W karczmie, jak chciał Adam Mickiewicz, trwały 
tańce, hulanki, swawole. Twardowski nader często 
wychylał kielichy, aż z kolejnego wyskoczył belze-
bub i upomniał się o jego duszę, jak było zapisane 
w cyrografie. 

Twardowski przyparty do muru szukał sposobu 
na ocalenie duszy i uciekł się do warunków zawar-
tego kontraktu. Diabeł wszystkim zadaniom spro-

stał, ale… nie zdzierżył kobicie – „uroczej” żoneczce 
Twardowskiego. 

Ania, w roli Twardowskiej dzielnie posiłkowała 
się wałkiem, ale trudno się dziwić, chłop nie mógł, 
to kobitę posłał. 

W drugiej części spektaklu, poeci UTW SGH 
recytowali wiersze własne i znanych poetów. Były 
fraszki, limeryki, klasyka i własne próby literackie.

Kto nie był w tym dniu na wykładach niech żału-
je, a na pocieszenie zamieszczamy kilka zdjęć.

Bardzo dziękujemy członkom Klubu Teatru i Poe-
zji a także Pani reżyser Dorocie Gorjainow za pomoc 
w przygotowaniu inscenizacji i Panu Romualdowi Sty-
szyńskiemu za oprawę dźwiękową i multimedialną.

Zachęcamy słuchaczy do włączenia się w działa-
nia klubu i czekamy na kolejne inscenizacje.

Irena Koszewska
kwiecień 2014

PREMIERA TEATRU UTW SGH
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NOWOŚCI PROGRAMOWE UTW SGH

Pielęgnacja skóry dojrzałej

Z upływem lat cera ulega szeregom zmian, któ-
re w znacznym stopniu wpływają na jej wygląd i co 
za tym idzie samopoczucie kobiety. Prawidłowa 
pielęgnacja cery dojrzałej pozwoli utrzymać skórę 
w prawidłowej kondycji przez długi czas. Pielęgna-
cja powinna obejmować intensywne nawilżenie, jak 
również odżywienie skóry poprzez dobór kosmety-
ków przeznaczonych głównie do cery dojrzałej.

Makijaż

Makijaż ma podkreślać to co najlepsze jedno-
cześnie maskując zmiany związane z wiekiem. Do-
bry podkład liftingujący optycznie ukryje zmarsz-
czki, a odpowiednie naniesienie ciemniejszego pu-
dru zmieni owal twarzy. Wykonując makijaż twarzy 
dojrzałej bardzo łatwo popełnić błędy nakładając 
np. na powieki perłowy cień, który bardzo mocno 
zwraca uwagę na kurze łapki wokół oczu.

Wybrane tematy wykładu:

 Y jak powinna wyglądać skuteczna pielęgnacja 
skóry dojrzałej.

 Y „dieta” zbawienna dla cery, czyli jak skutecznie 
nakarmić skórę?

 Y kondycja skóry, a witalność i samopoczucie ko-
biety.

Podczas warsztatów przeprowadzone 
będą zajęcia praktyczne 
pielęgnacyjne i makijażowe:

 Y indywidualna analiza skóry,
 Y indywidualny dobór systemów pielęgnacyjnych, 
 Y jak przywrócić witalność skórze twarzy i dekoltu,
 Y nawyki a efektywność pielęgnacji,
 Y automatyzm aplikowania kosmetyków,
 Y techniki i triki makijażowe dla kobiety dojrzałej.

Zainteresowanie udziałem w warsztatach prosi-
my zgłaszać w Sekretariacie UTW SGH. Czekamy 
również na Państwa sugestie tematycznie związane 
z urodą. 

Katarzyna Fernik Jurek 

W nowym roku akademickim, zapraszamy serdecznie na wykłady poświęcone 
urodzie kobiety dojrzałej. Kontynuacją wykładu będą warsztaty, podczas których 
zaprezentowane zostaną indywidualne, dobrane do indywidualnych potrzeb spo-
soby pielęgnacji oraz odpowiedni makijaż .
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Media reprezentowała 
Telewizja Senioralna tv60+ 

Fundacji „Ogólnopolskie Porozu-
mienie UTW” z Warszawy. (Relacja 
filmowa z uroczystości znajduje się 
na stronie www.fundacjaoputw.pl/
telewizja senioralna)

Obecni byli członkowie Zarządu, 
Komisji Rewizyjnej, Liderzy i słu-
chacze UTW. 

Uroczystość rozpoczęła się od-
śpiewaniem hymnu UTW przez 
chór „Cantilena”. 

Następnie Prezes Zarządu UTW 
Danuta Kamieniecka-Przywara 
przedstawiła multimedialną pre-
zentację z działalności UTW ze 
szczególnym uwzględnieniem 
ostatnich 5 lat. 

Prorektor prof. Wojciech Wa-
lat po kilku ciepłych słowach do 
słuchaczy UTW wręczył w imieniu 
Rektora prof. Aleksandra Bobko 
listy gratulacyjne Honorowej Sta-

 rościnie i poprzednim Staroś-
cinom oraz Dyplom nadający 
tytuł Honorowego Słuchacza 
UTW dla prof. dr. hab. Wło-
dzimierza Bonusiaka. 

Następnie głos zabrał MP 
i PS Władysław Kosiniak – 
Kamysz, posłowie, przedsta-
wiciele władz i inni goście 
gratulując słuchaczom UTW 
Jubileuszu i wręczając upo-
minki i kwiaty. Wykład oko-
licznościowy wygłosił były 
Rektor i Opiekun UTW Prof. 
Włodzimierz Bonusiak. 

Były gratulacje i życzenia 
dalszych sukcesów od gości 

Konferencji towarzyszyły 
wystawy artystyczne słucha-
czy UTW: malarstwa, foto-
grafii i rękodzieła. 

Po przerwie cateringowej 
wystąpiła Prezes Ogólnopol-
skiej Federacji UTW – Wie-
sława Borczyk, która omówiła 
m. in. sytuację uniwersytetów trzeciego wieku w kraju oraz konieczność 
usprawniania ich działalności. Następnie odczytana została Deklaracja 
przestąpienia do Porozumienia Podkarpackich UTW. 

W części artystycznej wystąpił chór UTW z radosnymi piosenkami 
m.in. „Balladą o Rzeszowie” oraz 3 grupy taneczne słuchaczy. Po zakończe-
niu Konferencji goście z Podkarpackich UTW zwiedzali zabytki Rzeszowa. 
Na kolacji przedstawiciele podkarpackich UTW w obecności przedstawi-
ciela Marszałka Podkarpackiego i Prezes FS UTW Wiesławy Borczyk dys-
kutowali o trudnościach w działalności UTW i o możliwościach wspólnej 
współpracy. Kolacje zakończono podpisaniem Deklaracji przystąpienia do 
Porozumienia Podkarpackich UTW. 

Danuta Kamieniecka-Przywara
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