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Scena Opery Narodowej Teatru Wielkiego w Warszawie była 
30 marca 2015 r. miejscem II Kongresu Uniwersytetów Trzecie-
go Wieku. Najbardziej prestiżowa sala widowiskowa w Polsce ale 
też i okazja szczególna – 40 lecie Ruchu Uniwersytetów Trzeciego 
Wieku.

Wśród gości honorowych Para 
Prezydencka, Bronisław i Anna Ko-
morowscy, na sali wicemarszałkowie 
sejmu, senatorowie, ministrowie, 
parlamentarzyści, przedstawiciele 
świata nauki, samorządu terytorial-
nego, sfery biznesu. 

Okres ostatnich lat charaktery-
zował się bezprecedensowym ot-
warciem Kancelarii Prezydenta RP 
na sprawy rodziny i osób starszych, 
a Prezydent RP włączył je do priory-
tetów swojej działalności. 

Ze strony Pani Prezydentowej 
Anny Komorowskiej środowisko 
UTW doznawało w ostatnich latach 
wiele uwagi, serdeczności, troski 
i wymiernej pomocy. 

Ruch UTW stał się w Polsce mo-
delowym przykładem funkcjonowa-
nia osób starszych w społeczeństwie 
obywatelskim. W okresie ostatnich 
10 lat wykazał niezwykłą, dynamikę 
ilościowego i merytorycznego rozwo-
ju, a także dbałość o wysokie standar-
dy działania.



To zasługa zaangażowanych społeczników z 520 
już UTW, kierujących tym ruchem, ale też wiel-
kiej otwartości najwyższych organów państwa na 
problemy senioralne, w tym inicjatywom Sejmu 
i Senatu, Rządu RP, zwłaszcza Ministerstwa Pracy 
i Polityki Społecznej oraz jednostek samorządu te-
rytorialnego. Szczególna rola w tym procesie przy-
pada sejmowej Komisji Polityki Senioralnej, pod 
przewodnictwem posła Michała Szczerby, wielolet-
niego sprawdzonego przyjaciela środowiska UTW.

Dzięki tym walorom środowisko UTW stało się 
aktywnym, równoprawnym partnerem społecznym 
najwyższych władz państwowych w tworzeniu poli-
tyki senioralnej w kraju.

II Kongres UTW jest okazją do wspólnego świę-
towania ale także do wytyczenia strategii na przy-
szłość, a w niej m.in. utworzenia przedstawicielstwa 
osób starszych na szczeblu krajowym, umacniania 
Marki UTW, monitorowania realizacji rządowych 
programów senioralnych, zabiegania o respektowa-
nie praw osób starszych, poprawę ich sytuacji eko-
nomicznej, bezpieczeństwo, wysoki status w rodzi-
nie i społeczeństwie. 

Dynamika rozwoju UTW jest czymś niewyobra-
żalnym, w ciągu ostatnich 10 lat ich liczba wzrosła 
dziesięciokrotnie – mówi Jacek Michałowski, szef 
Kancelarii Prezydenta, obwieszczając, razem z Pa-
nią Anną Komorowską Małżonką Prezydenta, iż 
II Kongres Uniwersytetów Trzeciego Wieku 
uważają za otwarty.

Prezydent Bronisław Komorowski swoim wystą-
pieniu mówi, że trzeba podziękować ruchowi UTW 

za dynamiczny rozwój, a także osiągnięcia w zakre-
sie aktywizacji ludzi. Ta działalność służy całemu 
państwu i społeczeństwu.

– Można załamywać ręce z powodu zmian 
w strukturze demograficznej społeczeństwa, ale 
można szukać w tych zmianach także obszarów ak-
tywności, które przyczyniają się do rozwoju ogólne-
go. Siła demokratycznego państwa zależy m.in. od 
aktywności obywateli, ich zaangażowania, kreatyw-
ności, a także aktywności w każdym obszarze życia 
– twierdzi Prezydent.

– Powinniśmy tworzyć dobry klimat dla solidar-
ności międzypokoleniowej, realizowanej na gruncie 
rodzin, instytucji i wszystkich innych miejsc życia 
społecznego.

– Tej solidarności międzypokoleniowej powin-
no sprzyjać państwo polskie.
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Uroczystość wręczeniA odznaczeń 
państwowych przez Prezydenta RP 
Pana Bronisława Komorowskiego

Prezydent RP Bronisław Komorowski postanowił uhonorować najbardziej zasłużo-
nych liderów ruchu Uniwersytetów Trzeciego Wieku.
Uroczystość wręczenia przez Prezydenta RP odznaczeń państwowych poprowadziła 
Pani Małgorzata Naumann Dyrektor Biura Kadr i Odznaczeń Kancelarii Prezydenta 
RP, która odczytała Postanowienie Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego z dnia 
26 marca 2015 r. na pomocy którego:

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski 
otrzymuje Wiesława Borczyk, prezes Ogólnopolskiej 
Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego 
Wieku, prezes Sądeckiego UTW w Nowym Sączu

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski otrzy-
muje Krystyna Lewkowicz Prezes Fundacji „Ogólno-
polskie Porozumienie Uniwersytetów Trzeciego 
Wieku”, prezes UTW SGH w Warszawie

Złote Krzyże Zasługi otrzymują:

Helena Hrapkiewicz 
Prezes UTW w Uniwer-
sytecie Śląskim w Kato-
wicach

Elżbieta Iwan – Prezes 
UTW w Kielcach 

 Prof. Piotr Grodzicki – 
Uniwersytet Jagielloński 
w Krakowie

Zofia Iwanicka Wacek 
b. Prezes Mokotowskie-
go UTW w Warszawie
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Halina Łuniewska  
Prezes UTW w Opolu

Lidia Królikowska 
Prezes UTW w Toruniu 

Irena Moskal – Prezes 
UTW im. Haliny Szwarc 
w Warszawie

Złotym Krzyżem zasługi 
została uhonorowana 
także Brygida Butrymo-
wicz, Anna Sztaudynger-
-Kaliszewicz oraz 
Walentyna Wnuk, lecz 
z przyczyn obiektyw-
nych nie mogły przybyć 
do Warszawy.
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Gala wręczenia tytułów i dyplomów 
laureatom konkursu  

„Wielka Osobowość Uniwersytetów 
Trzeciego Wieku” 

Już po raz trzeci mamy okazję i zaszczyt wyróżnić wybitne osoby publiczne, które 
swoją działalnością szczególnie przyczyniły się do rozwoju ruchu Uniwersytetów Trze-
ciego Wieku oraz poprawy statusu osób starszych.

„Wielkie osobowości UTW” edycje 2011–2013 oraz członkowie kapituły

W dwóch poprzednich edycjach wyróżnie-
nia tytułem Wielka Osobowość Uniwersytetów 
Trzeciego Wieku otrzymali w kolejności nadania:  
Pan Minister Jacek Michałowski Szef Kancela-
rii Prezydenta RP, Pan poseł Michał Szczerba – 
wówczas Przewodniczący Parlamentarnego Zespo-
łu ds. UTW, Pani Anna Komorowska Małżonka 
Prezydenta RP, Pan Władysław Kosiniak-Ka-
mysz Minister Pracy i Polityki Społecznej oraz Pan 
Jerzy Koźmiński Prezes Polsko-Amerykańskiej 
Fundacji Wolności. 

Kapituła konkursu, z udziałem wymienionych 
laureatów oraz Krystyny Lewkowicz (UTW SGH) 
i Ireny Moskal (UTW im. H. Szwarc), pod przewod-
nictwem Ministra Jacka Michałowskiego, zatwier-
dziła rekomendacje udzielone kandydatom przez 
uczestników III Ogólnopolskiej Konferencji UTW, 
która odbyła się pod patronatem Marszałka Sejmu, 
15 grudnia 2014 r.

Przewodniczący Kapituły Pan Minister Jacek 
Michałowski poprowadził galę i odczytał laudację 
pierwszego laureata uhonorowanego tytułem „Wiel-
ka Osobowość Uniwersytetów Trzeciego Wieku”. 
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Wraz z objęciem funkcji Pre-
zydenta m.st. Warszawy przez 
Panią Hannę Gronkiewicz-
-Waltz otworzył się nowy etap 
współpracy warszawskiego samo-
rządu z organizacjami pozarzą-
dowymi, w tym Uniwersytetami 
Trzeciego Wieku.

Powołane zostało Forum Dia-
logu Społecznego, rozpoczęły 
się regularne konferencje Uni-
wersytetów Trzeciego Wieku 
z kierownictwem Biura Polityki 
Społecznej (dziś Biura Pomocy 
i Projektów Społecznych), co za-
owocowało powstaniem odrębnej 
Komisji Dialogu Społecznego ds. 
UTW oraz wpisaniem zadania 
wspierania Uniwersytetów Trze-
ciego Wieku do katalogu zadań 
priorytetowych miasta.

Warszawski samorząd jako 
pierwszy w kraju zaczął tworzyć 
i realizować roczne i wieloletnie 
programy współpracy miasta 
z organizacjami pozarządowymi, 
zanim od 2010 r. stały się one 
ustawowym obowiązkiem każdej 
gminy. 

Już w 2007 roku, jako pierw-
szy w kraju, Urząd m.st. War-
szawy ogłosił pierwszy konkurs 
adresowany wyłącznie do war-
szawskich Uniwersytetów Trze-
ciego Wieku, w wyniku którego 
podpisano po raz pierwszy w hi-
storii 3-letnie umowy wspierające 
działalność tych organizacji. 

Pani Prezydent Hanna Gron-
kiewicz Waltz pełniła też funkcję 
Przewodniczącej Komitetu Or-
ganizacyjnego I Kongresu Uni-
wersytetów Trzeciego Wieku, 
a zaangażowanie organizacyjne 
i finansowe Miasta bardzo zna-
cząco przyczyniło się do sukcesu 
tego wydarzenia.

W końcu 2013 r., Pani Hanna 
Gronkiewicz Waltz zaoferowała 
ponowną pomoc Miasta w or-
ganizacji II Kongresu UTW. Na 
wniosek Komitetu organizacyj-
nego objęła funkcję honorowego 
przewodniczącego.

Miasto Warszawa inicjuje i re-
alizuje też szereg innych innowa-
cyjnych projektów dotyczących 
wspierania rodziny, osób niepeł-
nosprawnych, wspomagania or-
ganizacji tzw. trzeciego sektora.

Za te i inne projekty Miasto 
Stołeczne Warszawa dwukrotnie 
było wyróżniane przez Senat RP 
w konkursie „Samorząd przyja-
zny seniorom”.

Do wzorcowych też należy za-
liczyć przygotowany z inicjatywy 
Pani Prezydent i przyjęty przez 
Radę m.st. Warszawy program 
„Warszawa Przyjazna Senio-
rom” obejmujący okres 2014-
2020. Wpisuje się on w kierunki 
określone w „Założeniach Polity-
ki Senioralnej na lata 2014-2020” 
dokumentu przyjętego 23 grud-
nia 2013 r. przez Rząd RP. 

Pani Prezydent z życzliwoś-
cią przyjęła też wniosek Komisji 
Dialogu Społecznego ds. UTW 
w sprawie powołania Warszaw-
skiej Rady Seniorów. Rada m.st. 
Warszawa dokonała zmiany sta-
tutu miasta i dzielnic tak, aby 
mogły powstawać w nich dzielni-
cowe rady seniorów.

W październiku 2014 r. War-
szawska Rada Seniorów podję-
ła prace, a na poziomie dzielnic 

powstaje 18 dzielnicowych rad 
seniorów, dając przykład samo-
rządom w całym kraju.

Drugiego laureata Konkursu 
przedstawia Minister Władysław 
Kosiniak Kamysz, który odczytu-
je laudację Mieczysława Augusty-
na – Senatora RP.

Mieczysław Augustyn jest 
senatorem RP od trzech kaden-
cji, co bez wątpienia świadczy 
o zaufaniu, jakim obdarzają go 
mieszkańcy regionu, tj. Wielko-
polski.

Swoją działalność w Senacie 
od początku opierał na potrzebie 
pomocy osobom starszym, nie-
pełnosprawnym oraz wspieraniu 
polskich rodzin.

Jest wiceprzewodniczącym 
Parlamentarnego Zespołu ds. 
Współpracy z Organizacjami Po-
zarządowymi. Pracując w tym 
Zespole, skutecznie doprowadził 
m.in. do zniesienia opodatko-
wania darowizn żywnościowych 
przekazywanych organizacjom 
pożytku publicznego.

Powołał trzeci w Europie – 
Parlamentarny Zespół ds. Osób 
Starszych. 

Do największych osiągnięć Ze-
społu można zaliczyć ustanowienie 

Wielka Osobowość Uniwersytetów Trzeciego Wieku prof. Hanna Gron-
kiewicz-Waltz, Prezydent m.st. Warszawy – dyplom wręcza Minister Jacek 
Michałowski
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przez Senat roku 2012 Rokiem 
Uniwersytetów Trzeciego Wieku 
oraz udział w przygotowaniach do 
I Kongresu UTW.

Szczególnym polem zaanga-
żowania Senatora Augustyna jest 
sytuacja osób starszych wymaga-
jących opieki. Działalność sena-
tora przyczyniła się do powstania 
Departamentu Polityki Senioral-
nej w MPiPS, aktywnie uczestni-
czył w opracowaniu Założeń dłu-
gofalowej polityki senioralnej 
na lata 2012-2013, jako jedyny 
przedstawiciel Senatu w Radzie 
ds Polityk Senioralnej. 

Jednym z najnowszych przed-
sięwzięć Senatora jest projekt 
mający ułatwić otrzymanie przez 
spadkobierców należnych im 
środków po zmarłych klientach 
banków i SKOK.

W nowej kadencji senator 
Augustyn stanął na czele Komi-
sji Rodziny i Polityki Społecznej, 
która dodała do swojego zakresu 
działania i nazwy człon „Polityki 
Senioralnej”. Jest koordynato-
rem i współautorem projektu sy-
stemowych zmian w opiece nad 
osobami niesamodzielnymi, nie-
pełnosprawnymi oraz pomocy 
dla ich opiekunów.

Jest sprawdzonym sojuszni-
kiem seniorskich organizacji, 
w szczególności Uniwersytetów 
Trzeciego Wieku. 

Otrzymał od nich wiele wyróż-
nień i podziękowań, bierze udział 
w przygotowywanych konferen-
cjach, wygłasza wykłady i pomaga 
w przygotowywaniu i przeprowa-
dzaniu projektów. 

Trzeciego laureata przedsta-
wia Poseł Michał Szczerba, Prze-
wodniczący sejmowej Komisji 

Polityki Senioralnej, który odczy-
tuje laudację prof. Piotra Błędow-
skiego. 

Prof. Piotr Błędowski 
związany jest od wielu lat ze 
Szkołą Główną Handlową w War-
szawie. To wybitny gerontolog, 
polityk społeczny, znawca prob-
lematyki osób starszych, propa-
gator kształcenia ustawicznego 
osób starszych. 

Był wieloletnim Przewodni-
czącym Polskiego Towarzystwa 
Gerontologicznego, obecnie jego 
Wiceprzewodniczącym.

Uczestnik wielu badań, w tym 
kierownik największego projektu 
badawczego w zakresie sytuacji 
osób starszych w Polsce PolSe-
nior pt.: „Aspekty medyczne, 
psychologiczne, socjologiczne 
i ekonomiczne starzenia się ludzi 
w Polsce”. To pierwsze w Polsce 
i niezwykle nowatorskie przez 
swój bardzo szeroki zakres bada-
nie dotyczące osób starszych.

Prof. P. Błędowski należy do 
grona założycieli Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku Szkoły Głównej 
Handlowej i od początku pełni 
funkcję Przewodniczącego Rady 
Naukowej. 

Był orędownikiem ustanowie-
nia Roku Uniwersytetów Trzecie-

Wielka Osobowość Uniwersytetów Trzeciego Wieku Mieczysław Augustyn 
Senator RP, dyplom wręcza Władysław Kosiniak Kamysz Minister Pracy i Po-
lityki Społecznej

Wielka Osobowość Uniwersytetów Trzeciego Wieku prof. Piotr Błędowski
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go Wieku, doradcą w rozwiązywa-
niu wielu problemów naukowych 
i organizacyjnych środowiska 
UTW i aktywnym uczestnikiem 
jego obchodów oraz wykładowcą 
wielu Uniwersytetów Trzeciego 
Wieku.

Prof. Piotr Błędowski był re-
cenzentem Paktu na rzecz Se-
niorów – dokumentu progra-
mowego powstałego w wyniku 
obchodów Roku Uniwersytetów 
Trzeciego Wieku, patronem na-
ukowym zjazdów OP UTW oraz 
panelistą i doradcą I Kongre-

su UTW i innych prestiżowych 
konferencji senioralnych, w tym 
także ekspertem Rady ds. Poli-
tyki Senioralnej - organu dorad-
czego Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej. Obecnie jest doradcą 
sejmowej Komisji Polityki Senio-
ralnej.

Jest wielkim orędownikiem 
powstawania i zapewniania ła-
twej dostępności do Uniwersyte-
tów Trzeciego Wieku i to zarówno 
w dużych jak i małych aglomera-
cjach bowiem jak twierdzi, Uni-
wersytety Trzeciego Wieku są 

nie tylko miejscem, gdzie osoby 
starsze mogą zdobywać wiedzę 
i rozwijać zainteresowania, lecz 
są także bardzo ważne z powo-
dów społecznych, bo stają się one 
miejscem, gdzie rekonstruowane 
są więzi społeczne.

Prezydent RP Bronisław Ko-
morowski z Małżonką Anną Ko-
morowską oraz Ambasador Jerzy 
Koźmiński, Krystyna Lewkowicz 
i Irena Moskal zostają zaproszeni 
do wspólnego zdjęcia z laureata-
mi Konkursu.

Para Prezydencka, laureaci i kapituła Konkursu ,,Wielka Osobowość Uniwersytetów Trzeciego Wieku”

Film z II Kongresu UTW można obejrzeć w Telewi-
zji Senioralnej OP UTW, TV60+, w zakładce II Kon-
gres UTW na stronie www.fundacjaoputw.pl

Zdjęcia zrobione na II Kongresie UTW w Fotoma-
cie Braci Ebert można pobrać ze strony 
www.fotomaty.pl/kongresUTW
Po wpisaniu hasła: teatrwielki, ukaże się galeria in-
ternetowa.
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Konkurs srebrnej gospodarki 
„Przyjaźni Seniorom”, którego 
organizatorem jest Uniwersyte-
tu Trzeciego Wieku SGH został 
przeprowadzony we współpracy 
z Fundacją Polskiego Godła Pro-
mocyjnego „Teraz Polska” i Fun-
dacją „Ogólnopolskie Porozu-
mienie Uniwersytetów Trzeciego 
Wieku”, pod honorowym patro-
natem sejmowej Komisji Polityki 
Senioralnej i patronatem meryto-
rycznym Szkoły Głównej Handlo-
wej w Warszawie.

Wpisuje się w rekomenda-
cje i obszary interwencji rządo-
wego programu „Długofalowe 
Założenia Polityki Senioralnej 
na lata 2014–2020” i był fi-
nansowo wspierany ze środków 

MPiPS w ramach rządowego 
programu Aktywizacji Spo-
łecznej Osób Starszych na lata 
2014–2020.

Konkurs ma charakter konsu-
mencki i adresowany jest do pro-
ducentów, usługodawców oraz 
realizatorów projektów eduka-
cyjnych i społecznych, którzy wy-
chodzą z ofertą rynkową spełnia-
jącą kryteria przyjaznych osobom 
starszym. Ma za zadanie dbać 
o wysoką jakość oferowanych se-
niorom produktów i usług, chro-
nić ich przed wszelkiego rodza-
ju nadużyciami, a jednocześnie 
edukować i kształtować pożądane 
wzorce konsumenckie, ucząc sta-
wiania rynkowi wysokich wyma-
gań jakościowych. 

Na scenę zastali zaproszeni: 
Prezes Fundacji Polskiego Godła 
Promocyjnego Teraz Polska pan 
Krzysztof Przybył, organizatorka 
konkursu pani Krystyna Lewko-
wicz, patroni, promotorzy i oczy-
wiście laureaci.

Pierwszym laureatem Konkur-
su jest usługą pod nazwą: Turnus 
rehabilitacyjno-wypoczynkowy, 
Senior w formie, realizowa-
ny z uwzględnieniem indywi-
dualnych oczekiwań i potrzeb 
zdrowotnych i rewitalizujących, 
wzbogacony o program turystycz-
no-krajoznawczy, realizowany 
w 4 uzdrowiskach Polskiej Gru-
py Uzdrowisk: Polanicy Zdro-
ju, Dusznikach Zdr., Cieplicach 
Zdr. i Połczynie Zdr., w obiektach 
o bardzo wysokim standardzie, 
oferujących bogatą ofertę dodat-
kowych usług rehabilitacyjnych, 
rewitalizujących, atrakcji tury-
stycznych i kulturalnych.

Gwarantuje wizytę lekarską 
określającą optymalny zestaw 
zabiegów i różnicowane diety, 
dostosowane do stanu zdro-
wia, opiekę rezydenta, program 
turystyczno-krajoznawczy i kul-
turalny, możliwość korzystania 
z siłowni i basenu bez ograniczeń, 
a nawet daje szanse przyjazdu 
z małym zwierzątkiem, którego 
nie ma z kim zostawić w domu. 

Luksusowe warunki pobytu 
w rozsądnej cenie to jest to, czego 
oczekują i co chcą nagradzać se-
niorzy.

Gala wręczenia statuetek 
„Przyjaźni Seniorom”
Scena Opery Narodowej w Warszawie i II Kongres Uniwersy-
tetów Trzeciego Wieku był miejscem rozstrzygnięcia Konkursu 
srebrnej gospodarki „Przyjaźni Seniorom” oraz wręczenia sta-
tuetek laureatom.

Galę poprowadził prof. dr hab. Tomasz Szapiro, Rektor Szkoły Głównej 
Handlowej Przewodniczący Kapituły Konkursu.

Konkurs „Przyjaźni Seniorom” współfi-
nansowany był ze środków otrzymanych 
od MPiPS w ramach rządowego progra-
mu Aktywizacji Społecznej Osób Star-
szych (ASOS 2014–2020)
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Kolejnym laureatem Konkur-
su został produkt: Zintegrowa-
ny System Teleopieki i Te-
lenadzoru ‘Silvermedia Life 
System’ produkcji firmy Silver-
media w Krakowie

To pierwsze w Polsce kom-
pleksowe narzędzie służące zdal-
nemu monitorowaniu, ocenie 
stanu zdrowia oraz zarządzaniu 
opieką pacjentów w wieku po-
deszłym i przewlekle chorych. 
System ten, poprzez umożli-
wienie kontrolowania rozwoju 
schorzeń przewlekłych, monito-
rowania przyjmowania leków, 
czy też szybką diagnozę nagłych 
stanów zagrażających życiu oraz 
stały nadzór lekarski przyczynia 
się do poprawy bezpieczeństwa 
zdrowotnego pacjentów. Wdro-
żony w placówkach opiekuńczych 
zapewnia optymalne zarządzanie 
procesem. Zarówno w obszarze 
działań medycznych, jak i admi-
nistracyjnych. 

Telemedycyna, teleopieka 
to innowacyjny kierunek we 
współczesnej medycynie mają-
cy zastosowanie zarówno w wy-
mianie informacji, doświadczeń 

i procedur pomiędzy placówka-
mi świadczącymi usługi zdro-
wotne, jak i dla indywidualnych 
pacjentów, zwłaszcza w zakresie 
szybkiego poradnictwa medycz-
nego, poprawy bezpieczeństwa, 
szybkości interwencji medycznej 
w sytuacjach kryzysowych, opie-

ki nad niepełnosprawnymi oraz 
nadzoru nad sposobem sprawo-
wania nad nimi opieki ze strony 
placówek pomocy społecznej. Co 
ważne usługi telemedycyny i te-
leopieki pojawiły się w projekcie 
ustawy o pomocy osobom niesa-
modzielnym w katalogu świad-
czeń podlegających finansowaniu 
przez Państwo. 

To szansa na zwiększenie do-
stępności, komfortu i bezpie-
czeństwa zdrowotnego pacjentów 
oraz nowe możliwości i poprawa 
komfortu sprawowania opieki 
nad niepełnosprawnymi przez ich 
opiekunów. 

Coraz doskonalsze i łatwiejsze 
w obsłudze urządzenia teleko-
munikacyjne potrzebne do ko-
rzystania z tych innowacyjnych 
form poradnictwa, diagnostyki 
i nadzoru nad stanem pacjenta 
stwarzają szanse na powszechną 
dostępność i szybkość reagowa-
nia w sytuacjach zagrożenia ży-
cia. Zwiększają też efektywność 
świadczonych usług przez pla-
cówki stacjonarne tworząc bazy 
danych, możliwości wymiany in-
formacji. 

Nagrodę odbiera wiceprezes i współwłaściciel firmy Silvermedia 
dr inż. Jarosław Bułka. Wręcza statuetkę Pan Marek Woszczyk – Pre-
zes Polskiej Grupy Energetycznej S.A. – partnera strategicznego II Kon-
gresu UTW.

 

Na scenę zaproszony zostaje przedstawiciel Firmy Uzdrowiska Kłodz-
kie Polska Grupa Uzdrowisk, z siedzibą w Polanicy Pan Bartłomiej Bo-
rucki. Statuetkę „Przyjaźni Seniorom” wręczy Pani Urszula Kontowska 
– Prezes Fundacji PKO Banku Polskiego – reprezentująca Partnera 
Strategicznego Kongresu. 
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Kolejnym laureatem Konkur-
su jest usługa: Bezpłatne ba-
dania profilaktyczne z kon-
sultacją lekarską oferowana 
przez Synexus Polska Sp z o.o. we 
Wrocławiu.

Priorytetem w utrzymywaniu 
osób starszych w jak najdłuższym 
dobrym zdrowiu i kondycji jest 
szeroko pojmowana profilakty-
ka. Wczesne wykrywanie chorób 
cywilizacyjnych to szansa na za-
pobieganie ich rozwojowi. Służą 
do tego masowe badania prze-
siewowe mające na celu wczesną 
diagnozę i podjęcie działań zapo-
biegawczych.

Firma Synexus oferuje bez-
płatne badania laboratoryjne 
i specjalistyczne bez skierowania 
z możliwością konsultacji lekar-
skiej. Pacjent otrzymuje wyniki 
swoich badań. To zakrojone na 
szeroką skalę programy diag-
nostyczne i profilaktyczne oraz 
badania kliniczne w dziedzinie 
wielu chorób, w tym w diagno-
styce i leczeniu tak powszechnie 
występujących w starszym wieku 
chorób jak osteoporoza, cukrzy-
ca, choroby reumatyczne, neuro-
logiczne innych schorzeń. 

Oferta bezpłatnych badań jest 
prowadzona w sposób ciągły i do-
stosowana do aktualnej oferty Sy-
nexus. Badania można przeprowa-
dzać w 5 dużych miastach Polski.

Dostęp do badań jest praktycz-
nie nieograniczony, przychodnie 
oferują krótkie terminy dostępu 
do wizyty, możliwość dalszych 
konsultacji lekarskiej we włas-
nych poradniach. 

Kolejnym laureatem Konkur-
su jest People Care Sp. z o.o. 
z siedzibą we Wrocławiu

People Care z grupy Work Ser-
vice to największa ogólnopolska 
firma świadcząca szeroki zakres 
usług opiekuńczych i medycznych. 
Celem działalności firmy jest za-
pewnienie bezpiecznej i komplek-
sowej opieki nad dziećmi, osoba-

mi niepełnosprawnymi, a także 
osobami starszymi, 24 h na dobę. 

Nagrodę otrzymuje usługa tej 
firmy: Agencja zatrudnienia 
świadcząca usługi opiekuń-
czo-medyczne (opiekunki pie-
lęgniarki, ratowników medycz-
nych, rehabilitantów, położnych, 
guwernantki, nianie) oferując 
szkolenie i pośrednictwo pracy 
w zatrudnianiu. 

W tym jest program opieki 
nad seniorami Famili Care, dla 
osób aktywnych zawodowo mają-
cych obowiązki opiekuńcze. 

W sytuacji, gdy starsza osoba 
na skutek choroby potrzebuje 

opieki, a jej bliscy nie mogą zre-
zygnować z obowiązków służ-
bowych i muszą pójść do pracy, 
albo gdy dzieci mieszkają wie-
le kilometrów od rodziców, co 
w dzisiejszych czasach migracji 
za pracą jest coraz częstszym zja-
wiskiem, firma People Care stwo-
rzyło program Family Care. Inno-
wacyjna usługa skierowana jest 
do przedsiębiorstw. Korzystając 
z programu, firmy mogą zapew-
nić profesjonalną pomoc medycz-
ną bliskim swoich pracowników. 
W sytuacji choroby członka ro-
dziny pracownika, przyjeżdża do 
niego pielęgniarka, która spra-

Statuetkę odbiera Prezes Firmy People Care Pani Ewa Misiak. Nagro-
dę wręczają Pan Władysław Kosiniak-Kamysz Minister Pracy i Polityki 
Społecznej i  Pan Krzysztof Przybył prezes Fundacji Polskiego Godła 
Promocyjnego „Teraz Polska”. 

W imieniu firmy Synexus statuetkę odbiera prezes Synexus Polska 
dr Radosław Janiak. Nagrodę wręcza Pan Wojciech Wróblewski Czło-
nek Rady Fundacji, Dyrektor zarządzający ds. Korporacyjnych w Gru-
pie PZU – partnera strategicznego II Kongresu UTW.
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wuje nad nim domową opiekę. 
Pielęgniarka podaje zalecone 
lekarstwa, wykonuje zabiegi pie-
lęgnacyjne i higieniczne, przygo-
towuje i podaje posiłki, pomaga 
w poruszaniu się, a gdy jest taka 
potrzeba również pomaga w akty-
wacji ruchowej, podaje kroplów-
kę, czy zastrzyki. Zakres opieki 
zależy od stanu zdrowia pacjenta. 
Pielęgniarka posiada wiedzę na 
temat jego choroby, sposobu le-
czenia i jest w stałym kontakcie 
z rodziną podopiecznych. Z usłu-
gi Family Care korzysta już wiele 
polskich przedsiębiorstw, zapew-
niając w ten sposób pomoc bli-
skim swoich pracowników.

Wyróżnienie w Konkursie 
„Przyjaźni Seniorom” otrzy-
muje Wielka Księga Zdro-
wia pod red. Prof. Henryka 
Bienioka

Prof. Henryk Bieniok jest au-
torem kilkuset prac naukowych 
z dziedziny zarządzania. Posta-
nowił zachęcić czytelników tej 
książki aby zajęli się osobiście za-
rzadzaniem własnym zdrowiem. 
To książka nie tylko mądra, po-
żyteczna ale napisana w sposób 
szczególny, dowcipny i intelektu-
alny, a nie nużący. 

Bardzo przyjazny poradnik 
dobrego zdrowia, pełen wskazó-
wek stosowania medycyny na-

turalnej i domowych sposobów 
zwalczania wielu dolegliwości, 
porad w zakresie profilaktyki 
zdrowia. Zawiera jednocześnie 
wiele przypowiedni, przysłów 
i mądrości życiowych wielkich fi-
lozofów. To lektura bardzo poży-
teczna, a w dodatku czyta się ją ze 
szczególną przyjemnością. 

Statuetkę odebrał autor prof. 
Henryk Bieniok, a wręczył ją prof. 
Bolesław Samoliński Przewodni-
czący Rady ds. Polityki Senioralnej.

Gratulujemy wszystkim laureatom konkursu „Przyjaźni Seniorom”, dzięki którym seniorzy czują się 
bezpieczniejsi, mają łatwiejszy dostęp do usług medycznych i opiekuńczych, a także czerpią wiedzę nt pro-
filaktyki zdrowia, swoich praw konsumenckich, praw pacjenta oraz metod ich egzekwowania.

Dziękujemy Jurorom konkursu, na czele z przewodniczącym prof. Tomaszem Szapiro za społeczny, 
wielki wkład pracy w ocenę wniosków, zaś partnerom i patronom: Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej, 
Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej, Szkole Głównej Handlowej oraz Fundacji „Polskiego Godła Pro-
mocyjnego „Teraz Polska” za współpracę merytoryczną, patronat i wsparcie. 

Krystyna Lewkowicz
Koordynator projektu „Przyjaźni Seniorom”
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• jest gościem honorowym imprezy „Dzień UTW na Torze Wyścigów 
Konnych” i przewodniczącym jury konkursu kapeluszy;

• przyjmuje, wspólnie z Panią Prezydentową Anna Komorowską, se-
niorów w Pałacu Prezydenckim;

Kiedy w 2000 roku Pan Jacek 
Michałowski został dyrektorem 
programowym Polsko Amery-
kańskiej Fundacji Wolności, na-
stąpiło nowe otwarcie na sprawy 
Uniwersytetów Trzeciego Wieku. 

Już w roku 2004, niezależnie 
od wcześniejszych inicjatyw, zo-
stał uruchomiony ogromny pro-
gram wsparcia dla Uniwersyte-
tów Trzeciego Wieku pod nazwą 
„Uniwersytety Trzeciego Wieku”. 

Był to w owym czasie jedy-
ny fundusz grantowy, z którego 
w sposób periodyczny mogły ko-
rzystać Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku. Ukierunkowany był na 
rozszerzenie oferty programowej, 
poszerzenie sieci Uniwersytetów 
Trzeciego Wieku, a także zwięk-
szenie dostępności do nich, aż 
po aktywizację obywatelską i wo-
lontariacką seniorów w środowi-
skach lokalnych.

To PAFW zapoczątkowała 
tradycję organizowania ogólno-
polskich konferencji UTW, któ-
re dały impuls do cyklicznych 
spotkań, wymiany doświadczeń, 
wspólnych ogólnopolskich im-
prez, krótko mówiąc – integracji 
tego środowiska, a tego najbar-
dziej mu było trzeba.

Po kilku latach projekt ten 
ewaluował w kierunku realizacji 

Jacek Michałowski – 15 lat dla Ruchu UTW
własnych projektów animowanych przez samych słuchaczy UTW pod 
nazwą „Seniorzy w Akcji”.

Zrealizowano w jego ramach ok. 200 projektów, a środki przezna-
czone na ich realizacje sięgają 3 mln dolarów.

W 2010 r. Pan Jacek Michałowski został powołany na stanowisko 
szefa Kancelarii Prezydenta Bronisława Komorowskiego i wydawało 
się, iż nawał niezwykle odpowiedzialnych, nowych obowiązków nie po-
zwoli Mu na zajmowanie się seniorami. 

Na szczęście obawy okazały się bezpodstawne, bo Pan Minister na-
dal znajduje, jak dawniej, czas na udział w ważnych imprezach senio-
ralnych. Towarzyszy Pani Annie Komorowskiej Małżonce Prezydenta 
RP w Jej wizytach w środowisku seniorów. Zawsze uśmiechnięty, po-
godny, życzliwy, wyrozumiały i ciepły.

Pomaga w ważnych sprawach, uczestniczy w wydarzeniach, ale też 
potrafi jak dawniej spontanicznie, wesoło bawić się w towarzystwie 
słuchaczy UTW:
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• otwiera z Panią Anną Komorowską II Kongres UTW

Kiedy ważyły się losy II Kongresu UTW, to właśnie Pan Minister 
Jacek Michałowski przyjął w Pałacu Prezydenckim przedstawicieli 
komitetu organizacyjnego i swoim wstawiennictwem, radami, osobi-
stym zaangażowaniem spowodował, że ostatecznie II Kongres UTW, 
w Teatrze Wielkim w Warszawie zorganizowany został z niespotyka-
nym wcześniej rozmachem.

• jest przewodniczącym jury Konkursu „Wielka Osobowości Uni-
wersytetów Trzeciego Wieku”.

Panie Ministrze, bez Pana Ruch UTW nie byłby tym 
 czym jest obecnie.

Pan Minister Jacek Michałow-
ski znany jest nie tylko z pogod-
nego sposobienia, ale też ogrom-
nego poczucia humoru. Zakończ-
my więc tę prezentacje anegdotą, 
którą napisało życie…

Gala wręczenia 
pierwszych 
dyplomów „Wielka 
Osobowość UTW”
W październiku 2011 r., kiedy 

UTW SGH czyniło przygotowania 
do gali wręczenia pierwszych dy-
plomów i tytułów „Wielka Osobo-
wość Uniwersytetów Trzeciego 
Wieku” okazało się, że pierwszy 
laureat tytułu, Pan Minister Jacek 
Michałowski nie zdąży powró-
cić na czas z delegacji w Stanach 
Zjednoczonych i nie przybędzie na 
galę. To był straszny zawód dla or-
ganizatorów i gości, postanowio-
no więc, iż w imieniu Pana Jacka 
Michałowskiego nagrodę odbierze 
syn Jakub. Konferansjer gali poin-
formował o tym fakcie zebranych 
gości i słuchaczy UTW SGH.

W auli głównej SGH zjawił się 
więc młody, przystojny człowiek, 
nie dosyć, że niezwykle podobny 
dla Pana Jacka, to jeszcze noszą-
cy identyczną brodę.

Jedna z Pań obecnych na sali 
chyba nie dosłyszała informacji 
o nieobecności pana Ministra, bo 
zaczepiła mnie po uroczystości 
i powiedziała :

– Wie Pani, ja wiele razy wi-
działam Pana Jacka Michałow-
skiego w telewizji i zawsze sprawiał 
on na mnie wrażenie takiego doj-
rzałego mężczyzny! Tymczasem 
okazuje się, że to jest bardzo mło-
dy człowiek, zupełnie jak nasz po-
seł Michał Szczerba (drugi laureat 
Konkursu – przypisek redakcji) 

– TAAAK! (cóż było tłuma-
czyć!) 

Z wielkimi serdecznościami 
i podziękowaniem, że Pan nadal 
jest z nami, Panie Ministrze, 

Krystyna Lewkowicz 
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15 LAT działalności publicznej

Najpierw był samorząd

Działalność Michała Szczerby 
w służbie publicznej rozpoczęła 
się w warszawskim samorządzie. 
Jako bardzo młody, zaledwie 20 
letni człowiek zaangażował się 
z działalność samorządową na 
Woli, której jest mieszkańcem. 

W latach 2000–2007 był rad-
nym, od 2006 do 2007 roku – 
przewodniczącym rady dzielnicy 
Wola w Warszawie. 

W okresie 2002–2007 był wi-
ceprzewodniczącym zarządu kra-
jowego Stowarzyszenia „Młodzi 
Demokraci”. W 2013 został pre-
zesem Towarzystwa Przyjaciół 
Woli.

Zna go młodzież, dorośli, se-
niorzy, bo angażuje się w bardzo 
wiele spraw rozwoju dzielnicy, 
sprawy społeczne młodzieży, se-
niorów, rozwój Uniwersytetów 
Trzeciego Wieku. 

W wyborach parlamentarnych 
w 2007 został wybrany na posła 
z listy Platformy Obywatelskiej 
kandydując w okręgu warszaw-
skim.

Działalność parlamentarna

Od początku swojej kariery parlamentarnej wiele uwagi poświęcał 
osobom starszym i szybko dał się poznać jako wielki przyjaciel Uniwer-
sytetów Trzeciego Wieku.

W 2009 r., wraz z Jackiem Michałowskim, wówczas dyrektorem 
programowym Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, był gościem 
honorowym I Zjazdu Ogólnopolskiego Porozumienia Uniwersytetów 
Trzeciego Wieku, na którym zapadły tak ważne dla przyszłości tego 
ruchu decyzje jak projekt ustanowienia roku 2012 Rokiem Uniwer-
sytetów Trzeciego Wieku, wdrożenie procesu „samoakredytacji” – 
pierwszego systemu standaryzacji jakości oferty programowej UTW 
jak również decyzja o eksperymentalnym wdrożeniu ISO 9001:2008 
w UTW SGH.

Michał Szczerba – chyba każdy 
słuchacz Uniwersytetów Trzeciego 
Wieku miał okazję Go osobiście 
poznać, bo jest z nami zawsze 
i wszędzie gdzie dzieje się coś 
ważnego, gdzie jest potrzebna Jego 
pomoc. Doznajemy tej życzliwości, 
troski i wymiernej pomocy na wielu 
polach działania nieprzerwanie od 
8 lat. Michał Szczerba to nie tylko 
„nasz człowiek” w Parlamencie, lecz 
to nasz sprawdzony, niezawodny 
Przyjaciel. Z jego udziałem tworzy 
się wielka historia UTW i polityka 
senioralna państwa, jest jej aktywnym 
uczestnikiem i animatorem.
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Wszystkie uchwały I Zjazdu 
OP UTW zostały zrealizowane, 
a w 2011 r. UTW SGH jako jedyny 
w kraju otrzymał międzynarodo-
wy certyfikat ISO 9001:2008.

Od początku także inicjo-
wał i inspirował dobre kontakty 
Uniwersytetów Trzeciego Wie-
ku z Kancelarią Prezydenta RP 
i w końcu 2011 r. był wniosko-
dawcą wyróżnień dla liderek tego 
ruchu, a także skutecznie wspie-
rał starania o objęcie przez Panią 
Annę Komorowską, Małżonkę 
Prezydenta RP honorowym pa-
tronatem I Kongresu UTW.

W 2011 r. środowisko senio-
ralne doceniło wieloletnią dzia-
łalność na rzecz seniorów i uzna-
jąc zasługi Michała Szczerby za 
niezwykle ważne wsparcie dla 
rozwoju ruchu UTW przyznało 
honorowy tytuł „Wielka Osobo-
wość Uniwersytetów Trzeciego 
Wieku”.

Michał Szczerba jest pomysło-
dawcą, twórcą i przewodniczą-
cym Parlamentarnego Zespołu 
ds. UTW, który po raz pierwszy 
w historii polskiego parlamen-
taryzmu zajął się systemowo 
problematyką osób starszych, 
nawiązał stałe relacje ze środowi-

skiem senioralnym na poziomie polskiego parlamentu, w tym współ-
pracę z warszawskim i ogólnopolskim środowiskiem UTW i organi-
zacjami przedstawicielskimi – Ogólnopolskim Porozumieniem UTW 
oraz Ogólnopolską Federacją Stowarzyszeń UTW. Częstym gościem 
Zespołu był Władysław Kosiniak Kamysz Minister Pracy i Polityki 
Społecznej.

• w 2009 r. poparł inicjatywę OP UTW w spr. ustanowienia roku 
2012 Rokiem Uniwersytetów Trzeciego Wieku, a później brał udział 
w procedowaniu uchwały Senatu RP w tej sprawie;

Parlamentarny Zespół ds. UTW oraz osobiście jego 
przewodniczący Michał Szczerba inicjował i aktywnie 
włączał się we wszystkie ważne wydarzenia senioralne:
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• był wnioskodawcą przyznania 
przez Prezydenta Bronisława 
Komorowskiego Złotych Krzy-
ży Zasługi liderkom ruchu UTW 
Krystynie Lewkowicz i Wiesła-
wie Borczyk; 

Uroczystość wręczenia odzna-
czeń odbyła się w Pałacu Pre-
zydenckim przy udziale Anny 
Komorowskiej Małżonki Prezy-
denta RP i Ministra Jacka Micha-
łowskiego Szefa Kancelarii Pre-
zydenta RP.

• p a t r o n e m  h o n o r o w y m 
i współorganizatorem I Kongre-
su UTW (19 marca 2012 r.)

• pomysłodawcą i organiza-
torem wystawy dorobku UTW 
w Sejmie (czerwiec 2012)

Wystawę otworzył Wicemar-
szałek Sejmu Cezary Grabarczyk 
podkreślając rolę UTW dla ak-
tywizacji obywatelskiej i wyso-
kiej jakości życia osób starszych. 
W wydarzeniu wzięli udział parla-
mentarzyści, liderzy UTW, przed-
stawiciele świata nauki i biznesu.

Wystawa UTW była prezentowa-
na na wielu konferencjach senio-
ralnych, w tym na Forum Ekono-
micznym w Krynicy Zdr. i Forum 
III Wieku w Nowym Sączu.

ROK 2012
ROKIEM
UNIWERSYTETÓW
TRZECIEGO
WIEKU

• Michał Szczerba 
jest współautorem 
Paktu na rzecz Senio-
rów, doradcą zespołu 
programowego two-
rzącego Deklarację 
Końcową I Kongresu 
UTW, pomysłodawcą 
utworzenia nowego 
działu administra-
cji publicznej „osoby 
starsze”

• wielokrotnie seniorzy z UTW byli gośćmi 
posła Michała Szczerby w Sejmie RP.;
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• p a t r o n e m  h o n o r o w y m 
i współautorem deklaracji koń-
cowej II Zjazdu OP UTW (czer-
wiec 2013)

• Michał Szczerba jest współ-
organizatorem, na zaproszenie 
ówczesnej Marszałek sejmu Ewy 
Kopacz, imprezy integrującej po-
kolenia, w sejmie RP, pt. Dzień 
Babci i Dziadka, (zdjęcie archi-
walne, styczeń 2014 r.)

To w czasie tego spotkania Pani 
Marszałek Ewa Kopacz wyraziła 
życzenie, aby za rok odbyła się 
w Sejmie RP I sesja Obywatel-
skiego Parlamentu Seniorów.

• od 2012 jest pomysłodawcą 
i współorganizatorem corocz-
nych ogólnopolskich konferencji 
UTW pod patronatem Marszał-
ka Sejmu RP. To najbardziej pre-
stiżowa, odbywająca się w sali 
kolumnowej Sejmu RP impreza 
senioralna, podsumowująca naj-
ważniejsze wydarzenia minione-
go roku i wytyczająca strategię 
na najbliższą przyszłość. Współ-
organizatorem konferencji jest 
również Ministerstwo Pracy 
i Polityki Społecznej. Obecność 
najważniejszych osób w państwie 
nadaje jej wysoką rangę i bardzo 
wysoki poziom merytoryczny.

• wnioskodawcą odznaczenia Krystyny Lewkowicz, prezesa Fundacji 
„OP UTW” złotą odznaką „Zasłużony dla m.st. Warszawy”
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• pomysłodawcą utworzenia 
stałej sejmowej Komisji Polityki 
Senioralnej. Uchwała Sejmu RP 
w sprawie jej powołania, autor-
stwa Michała Szczerby, zapadła 
9 maja 2014 r. przy rzadko spo-
tykanej jednomyślności posłów. 
W skład Komisji weszli posłowie 
ze wszystkich ugrupowań.

Komisja podjęła niezwykle eks-
pansywne działania na rzecz 
kompleksowej diagnozy rozwią-
zywania problemów osób star-
szych przez poszczególne resor-
ty i instytucje centralne.

• Poseł Michał Szczerba był 
wnioskodawcą i promotorem 
przyznania wyróżnienia honoro-
wego „Teraz Polska” dla Fundacji 
„Ogólnopolskie Porozumienie 
Uniwersytetów Trzeciego Wieku 
(czerwiec 2014 r.)

Uroczysta gala wręczenia sta-
tuetek Polskiego Godla Promo-
cyjnego „Teraz Polska” odbyła 
się 24 czerwca 2014 r. w Teatrze 
Wielkim, a laudację dla Ogólno-
polskiego Porozumienia Uniwer-
sytetów Trzeciego Wieku wygło-
siła Pani Marszałek Ewa Kopacz, 
która także wręczyła Krystynie 
Lewkowicz nagrodę.
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Sejmowa Komisja Polityki Senio-
ralnej pod przewodnictwem po-
sła Michała Szczerby objęła ho-
norowy patronat nad konkursem 
srebrnej gospodarki „Przyjaźni Se-
niorom” realizowanym przez UTW 
SGH, Fundację Ogólnopolskie Po-
rozumienie UTW, we współpracy 
z Fundacją Polskiego Godła Pro-
mocyjnego „Teraz Polska”.

Patronat merytoryczny i przewod-
nictwo w kapitule konkursu spra-
wuje Rektor SGH prof. Tomasz 
Szapiro. 

• jest wielkim orędownikiem 
powołania w Polsce Obywatel-
skiego Parlamentu Seniorów. 
Pani Premier Ewa Kopacz re-
komendowała posła Michała 
Szczerbę jako doradcę, konsul-
tanta i współorganizatora tego 
wydarzenia, zaś sejmowa Komi-
sja Polityki Senioralnej objęła 
patronat honorowy nad cyklicz-
ną działalnością OPS.

Pan Poseł doprowadził już do 
bardzo konstruktywnego spot-
kania grupy inicjatywnej z Mar-
szałkiem Radosławem Sikorskim, 
na którym m.in. wyznaczono ter-
min I plenarnej sesji Obywatel-
skiego Parlamentu Seniorów na 
1 października 2015 r.

• Michał Szczerba jest pomy-
słodawcą i głównym organizato-
rem unikalnej w świecie imprezy 
plenerowo-integracyjnej dla se-
niorów, pt. Dzień UTW na Torze 
Wyścigów Konnych na warszaw-
skim Służewcu, ze specjalną go-
nitwą o puchar UTW, konkursem 
kapeluszy, występem gwiazdy 
estrady, całodniowym piknikiem 
i wieloma innymi atrakcjami. Bie-
rze w niej udział każdorazowo 
4–5  tys. osób.
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Gościem honorowym imprezy 
jest Anna Komorowska Małżon-
ka Prezydenta RP oraz Min. Ja-
cek Michałowski Szef Kancelarii 
Prezydenta RP.

Zapraszamy wszystkich war-
szawskich seniorów na kolejną, 
VI już edycję tej wspanialej im-
prezy, 6 czerwca godz. 12.00, 
aby wspólnie z Posłem Micha-
łem Szczerbą świętować obcho-
dy 40-lecia ruchu UTW, bawić się 
i integrować i tworzyć plany dal-
szego rozwoju i współpracy.

Poczytuję sobie za zaszczyt i przyjemność możliwość 8-letniej współpracy z Posłem Mi-
chałem Szczerbą i jestem dumna, że zechciał zaliczyć mnie do grona swoich współpracow-
ników i przyjaciół.

Dziękuję Mu w imieniu wszystkich seniorów 

Krystyna Lewkowicz
Prezes UTW SGH 

Od Redakcji:

Uniwersytet Trzeciego Wieku Szkoły Głównej 
Handlowej przygotowuje się do własnego jubileuszu 
X. lecia działalności. Przyznany w 2011 r. między-
narodowy certyfikat ISO 9001:2008 potwierdzający 
wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością to kwint-
esencja naszego dorobku i osiągnięć.

Własne inicjatywy UTW SGH jak chociażby po-
wołanie Komisji Dialogu Społecznego ds. UTW, 
utworzenie Ogólnopolskiego Porozumienia UTW, 
ogólnopolskie autorskie projekty senioralne, jak 
Usłyszeć motyla…, Wyprawa w głąb mózgu, a tak-
że współorganizacja najważniejszych wydarzeń se-
nioralnych, ogólnopolskich konferencji w Sejmie 
pod patronatem Marszałka Sejmu RP, I (2012) 
i II (2015) Kongresu UTW, ogólnopolskiego kon-
kursu o tytuł „Wielka Osobowość UTW” oraz kon-
kursu srebrnej gospodarki „Przyjaźni Seniorom”. 
ściśle splatały się z aktywnością naszych bohaterów 
w środowisku senioralnym.

Bez nich i ich wsparcia, życzliwości 
i aktywnego udziału, ruch UTW nie były tym 
czym jest dziś, a losy Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku SGH być może także potoczyłyby się 
inaczej.

Cieszymy się, że wciąż jesteśmy razem, bo to daje 
siłę, pozytywną energię, impulsy do dalszych wysił-
ków i działania.

Z najlepszymi pozdrowieniami 

Zespół Redakcyjny Panoramy UTW SGH

Wręczenie pierwszego w Polsce certyfikatu ISO dla ngo, 
UTW SGH październik 2011 r.
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Rok 2015 jest rokiem upamiętnienia prof. Haliny Szwac, założyciel-
ki pierwszego UTW w Polsce w r. 1975.

I jeszcze jeden cytat: 

Na naszych zajęciach rysunkowych pod okiem pani Walerii Kor-
sak-Rabś nauczyłyśmy się wykonywać piękne portrety, rozwijać na-
sze pasje, dochodzić do sztuki malarskiej ciągłym rysowaniem i ma-
lowaniem, co sprawia, że czujemy się 
szczęśliwe, spełnione, zapominamy 
o kłopotach. Te spotkania dla wielu 
z nas są terapią, mamy więcej radości 
i energii, integrujemy się. Nasze prace 
w Teatrze Wielkim budziły zaintereso-
wanie, wiele osób gratulowało nam tak 
udanej wystawy oraz wspaniałej Uczel-
ni UTW SGH.

Kongres 40-lecia UTW ubarwiły róż-
ne atrakcje i jedną z nich była wystawa 
naszych prac w Teatrze Wielkim. Przy-
gotowaniami do wystawy zajęłyśmy się 
odpowiednio wcześnie tak, ze w dniu 
30 marca br. wszystko było gotowe do 
zaprezentowania. Pobudka tego dnia 
była przed 5 rano, bo po szóstej trzeba 
było zabrać prace z SGH i dostarczyć 
do Teatru Wielkiego. Miałyśmy już 
przydzielone miejsce na wystawę. Oso-
by zajmujące się przygotowaniami do 

Wystawa prac rysunkowych i malarskich 
słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku TW SGH 

w Teatrze Wielkim, z okazji 40-lecia Ruchu UTW w Polsce
Jubileusz 40-lecia Ruchu UTW w Polsce był okazją do zaprezentowania twórczości 
portrecistek i malarek UTW SGH na terenie Teatru Wielkiego w Warszawie.

,,To Ona zrozumiała, że ludzie kultury na emeryturze 
nie mogą samotnie chodzić do teatru, na koncerty… 

Bo światło sceny nie ma odbicia w samotności! 
Trzeba nam przyjaciół, by dzielić się 

przenikliwym światłem.”

„Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez 
to kim jest, lecz przez to czym dzieli się z innymi.”

„Mistrzyni” Waleria Korsak Rabś i Jej „Potrójny autoportret”

prezentacji były bardzo pomoc-
ne i miłe. Trzeba było wszystko 
zgrać w czasie i przestrzeni. Or-
ganizacja była bardzo dobra, nikt 
nikomu nie przeszkadzał. Atmo-
sfera wielkiego wydarzenia Kon-
gresu UTW była odczuwalna na 
każdym kroku. 

Po zamontowaniu prac na 
sztalugach odetchnęłyśmy. 

Największą ulgę poczuła na 
pewno nasza inspiratorka, pani 
Waleria, nasz dobry duch, prze-
wodniczka po trudnej ścieżce ry-
sowania i malowania portretów. 

Teatr Wielki to miejsce niezwy-
kłe dla nas, malarek UTW SGH. 
Ogromne wrażenie. Od wnętrza 
też wiele zależy, jak prezentują się 
obrazy, ładnie oprawione i odpo-
wiednio zaprezentowane. Bożen-
ka zdradziła, że wielką frajdą było 
słuchanie (a fe – podsłuchiwanie) 
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komentarzy osób z różnych uniwersytetów z całej 
Polski z podobną pasją jak nasza. Jedne zachwy-
cały się, inne analizowały, a jeszcze inne stwier-
dzały, że im wychodzi to lepiej. Samo życie. My 
byłyśmy szczęśliwe i spędzałyśmy czas poświęco-
ny na przerwy w tej pięknej galerii.

A Julia zrobiła kilka zdjęć i z krótką relacją 
wysłała bratu do Bostonu, który jest pracowni-
kiem naukowym i mieszka tam prawie 50 lat. 
Otrzymała gratulacje uczestnictwa w tej pięknej 
uroczystości oraz stwierdzenie: ,,to symptoma-
tyczne, że w Polsce docenia się ludzi w dojrza-
łym wieku”.

Julia cieszy się, że teraz może robić to, na co 
w młodości nie miała czasu i warunków.

 
Udało się!!! Wystawa prezentowała się 

w pięknym miejscu wspaniale.
 
„Dwa szczęścia są na świecie: 
– Jedno małe być szczęśliwym
– Drugie uszczęśliwiać innych”

Dziękujemy Pani Krystynie Lewkowicz oraz 
Paniom z Zarządu UTW SGH za umożliwieni 
nam tego wspaniałego przeżycia.

 
Konsultacyjne Koło Malarskie UTW SGH
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Hamlet, Judyta i Holofernes oraz inni, 
czyli jak zaczarowała nas „Zielona Gęś”

Klub Teatru i Poezji miał zaszczyt 
zaprosić Państwa na spotkanie z poe-
zją własną naszych dwóch koleżanek 
poetek, oraz na spektakl oparty o teks-
ty K.I. Gałczyńskiego p.t. „Teatrzyk 
Zielona Gęś”.

Kiedy nasz reżyser p. Paweł Rusi-
nowski zaproponował nam przygoto-
wanie tej inscenizacji, od razu wiedzie-
liśmy, że nie będzie łatwo.

Bawiąc się od pewnego czasu w ak-
torstwo mieliśmy świadomość tego, że 
przekazywanie tekstów o charakterze 
kabaretowym, jest wymagające. Mu-
sieliśmy dojść do takiego momentu, 
kiedy tymi tekstami sami zaczęliśmy 
się bawić i sami zaczęliśmy aranżować 
niektóre sytuacje.

Sporo było prób, w Klubie Seniora, 
na korytarzu przed Klubem Seniora 
(ku uciesze studentów), w salce teatru 
na Pradze, gdzie występuje nasz re-
żyser i w końcu w Auli Głównej SGH. 
Wszystko po to, żeby poczuć klimat 
i ironię granych scenek.

Bardzo trudne zadanie miał pro-
wadzący (Tadeusz), który wygłaszając 
tę samą formułę na początku każdej 
scenki, za każdym razem nadawał jej 
inny charakter, no i te jego przekoma-
rzania z Kurtyną (Lila).

Medyczka (Hania), pomimo na-
ukowego podejścia do kwestii miłości, 
w krytycznym momencie wybrała jed-
nak uczucie i pobiegła za swoim uko-
chanym (Andrzej).

Pani baronowej (Ania) z kolei, po-
mimo wielu prób, nie udało się spo-
wodować, żeby pan baron (Edward) 
zainteresował się jej osobą (zapewne 
wolał szantrapy), co sprowokowało ją 
do szukania pocieszenia u służącego 
Pafnucego, bezskutecznie.
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Hermenegilda (Krysia) nie dość, 
że musiała znieść cierpliwie wszystkie 
„ekscesy” chirurga (Edward), to na ko-
niec jeszcze pozbierać swoje, amputo-
wane przez niego, szczątki.

Historia nie lubi jednak się po-
wtarzać i Hamlet (Andrzej), zamiast 
zginąć od sztyletu, umiera na skręt 
kiszek, nie mogąc zdecydować się czy 
ma ochotę na kawę czy herbatę.

Dla nas przygotowywanie tego 
spektaklu z Pawłem (naszym reżyse-
rem) było jednocześnie pracą i świetną 
zabawą. Cieszyliśmy się ze śmiesznych 
rekwizytów wykonanych dla nas przez 
Pawła, ale dopiero po charakteryzacji 
(to sprawa Małgosi, żony Pawła) po-
czuliśmy, że jesteśmy kompletni i mo-
żemy wyjść na scenę. Zabrzmiała mu-
zyka, akcja.

Jeżeli spektakl znalazł uznanie 
w oczach widzów, to jest to wspaniała 
nagroda.

Jeszcze trzeba dodać, że jesteśmy 
dumni, że w naszym zespole są kole-
żanki poetki (Gabriela, Krysia), któ-
rych poezja jest nie tylko czytana ale 
również wydawana.

Wszystkich Państwa pozdrawia ze-
spół Klubu Teatru i Poezji z nadzieją 
na spotkanie w nowym semestrze.

Gabriela, Ania, Lila, Hania, Krysty-
na, Magda, Tadeusz, Andrzej i Edward 
– kolejność przypadkowa, pozostaje 
bez komentarzy.

Niech poniższe zdjęcia z premiery, 
będą świadectwem naszej zabawy. 

Relacja: Anna Rzepka
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Znakomity recital Ireny Santor był świetnym do-
pełnieniem rozmachu i elegancji, jaka towarzyszyła 
II  Kongresowi UTW. Wspaniałe piosenki, niewiary-
godna wręcz dyspozycja wokalna, własna dowcipna 
konferansjerka, urok osobisty i sceniczny wdzięk – to 
wzbudziło podziw, uznanie, a nawet łzy wzruszenia  
gości Kongresu, którzy długimi owacjami na stojąco 
dali wyraz swojej atencji do Wielkiej Gwiazdy.

Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej
P AT R O N A T H O N O R OW Y

Pat r o n at  h o n o r o w y

Anna Komorowska Małżonka Prezydenta RP

Komisja 
Polityki 
Senioralnej

pat r o n at  M e d i a l n y

o r g a n i z at o r z y

pa rt n e r z y  i  s p o n s o r z y

pa rt n e r z y  s t r at e g i c z n i

II Kongres mógł odbyć się w takiej oprawie dzięki zaangażowaniu i wsparciu wielu instytucji central-
nych, samorządowych jak i biznesowych.

Serdeczne podziękowanie składamy na ręce Ministra Jacka Michałowskiego dla Kancelarii Prezydenta RP.

Nieoceniona była pomoc posła Michała Szczerby – Przewodniczącego Komisji Polityki Senioralnej.

Dziękujmy wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesu tego wydarzenia:

A także oraz licznej grupie młodych wolontariuszy z Liceum 
im.  Czackiego i Uniwersytetu Medycznego 
w Warszawie oraz Wolontariuszy UTW SGH.
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Teatr Wielki, 30 marca 2015 r.

Goście II Kongresu UTW


