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Ko lej ny pro jekt w pro gra mie Era smus+,
sek tor Edu ka cja Do ro słych opra co wa ny
przez za rząd Fe de ra cji UTW wy szedł na prze -
ciw ocze ki wa niom na le żą cych do Fe de ra cji
spo łecz no ści osób star szych z mniej szych
UTW z ca łe go wo je wódz twa war miń sko -ma zur -
skie go. Po wstał ja ko na stęp na część zre ali zo wa -
ne go w 2019 ro ku pro jek tu PO WER, w któ rym uczest ni czy ło 48
li de rów z ca łe go wo je wódz twa. Jest kon ty nu acją ce lów i za dań uję -
tych w spo sób syn te tycz ny, okre śla ją cych po trze by mniej szych uni -
wer sy te tów. 
       Z uwa gi na pan de mię CO VID -19 za ist nia ła ko niecz ność zmia -
ny ter mi nu re ali za cji pro jek tu. Prze wi dy wa ne ter mi ny kwie cień
/maj/czer wiec z po dzia łem na 3 gru py uczest ni ków mu sia ły zo stać
zwe ry fi ko wa ne. Przy ję to, że pro gram re ali zo wa ny bę dzie jed no ra zo -
wo w ter mi nie 24-29 sierp nia 2020 ro ku, z udzia łem wszyst kich 
39 uczest ni ków pro jek tu. Za ist nia ła tak że ko niecz ność do ko na nia
ba dań prze sie wo wych na obec ność wi ru sa SARS. Ta kie ba da nia wy -
ko na no w dniach 18 i 19 sierp nia. Wy nik ne ga tyw ny wszyst kich ba -
da nych był pod sta wą do zre ali zo wa nia wszyst kich ce lów i za dań
na kre ślo nych w pro jek cie. 

Ja kie by ły ce le i za da nia ? Ja ka mo ty wa cja do
udzia łu w szko le niu?
Wy mie nić tu na le ży przede wszyst kim:
– po zna nie no wych, in no wa cyj nych me tod na -
ucza nia osób star szych sto so wa nych w Au strii, 
– na by cie umie jęt no ści edu ka cji mię dzy kul tu ro -
wej,
– po zna nie za sad dzie le nia się wie dzą i umie jęt no -
ścia mi, 
– pod no sze nie wła snych kom pe ten cji spo łecz nych
i kul tu ro wych, 
– na wią za nie no wych i po głę bie nie zna nych wza -
jem nych kon tak tów.





       Te go ro dza ju ini cja ty wa po dyk to wa -
na by ła po trze bą roz wo ju kom pe ten cji 
i umie jęt no ści me ry to rycz no -or ga ni za cyj -
nych na szej or ga ni za cji w aspek cie re ali za -
cji sta tu to wych za dań w na ucza niu osób
do ro słych. Ucze nie się jest bo wiem sta łym
ele men tem ży cia czło wie ka, to ucze nie się
spra wia, że po dej mu jąc róż no rod ne ak tyw no ści 
se nio rzy od po wia da ją na wy zwa nia dynamicz nie zmie nia ją ce go się
świa ta. Spe cy fi ka nie za wo do wej edu ka cji do ro słych wy zna cza ra my,
w któ rych do ro śli nie tyl ko mo gą za dbać o swój roz wój, ale tak że
mo gą li czyć na uzy ska nie po mo cy od róż nych or ga ni za cji, któ re 
w swo jej mi sji ma ją za pi sa ne dba łość o edu ka cyj ne wspie ra nie do ro -
słych. Czę sto ucze nie się sta je się wy mo giem chwi li i po ja wia się nie -
ja ko przy oka zji. Tak dzie je się gdy do ro śli ma ją oka zję zo stać włą cze ni
w róż ne ini cja ty wy roz wi ja ją ce ich za in te re so wa nia oso bi ste. Po przez
za an ga żo wa nie w okre ślo ną ak tyw ność spo łecz ną np. kul tu ral ną,
oby wa tel ska, fi zycz ną czy go spo dar czą se nio rzy ma ją szan se roz wi -
jać swo je pa sje np. ta niec, ma lar stwo, mu zy ka, te atr czy sport, a tak -
że od kry wać swój po ten cjał. Za ję cia edu ka cyj ne dla do ro słych są
wspa nia łą oka zją do bu do wa nia i roz wo ju re la cji mię dzy ludz kich,
do kon struk cji no wych mi kro sys te mów spo łecz nych, da ją cych wspar -
cie jed nost kom, i przy czy nia ją cych się do ich roz wo ju. Edu ka cja do -
ro słych da je tak że oka zję do prze ży cia jesz cze raz tych do świad czeń
przy na leż nych mło do ści. Bo wiem ucze nie się to otwie ra nie bram
świa ta, za któ ry mi za czy na ją się no we dro gi. To też cen ne, twór cze za -

go spo da ro wa nie wol ne go cza su, re ali zo wa nie ma rzeń, na któ -
re kie dyś nie by ło cza su. To wresz cie
po zby cie się ogra ni czeń i pro ble mów,
no wa bar dziej życz li wa oce na wła -
snych do ko nań, moż li wo ści wy mia ny
do świad czeń w gru pie se nio ral nej,
spoj rze nia na swo ją hi sto rię i wspól ne -
go do strze ga nia war to ści i pięk na. Edu -
ka cja do ro słych nie sie za so bą ogrom ny





po ten cjał do strze ga nia i twór cze go
re ago wa nia na wy zwa nia i po trze by
spo łecz ne. Jest czymś nie po wta -
rzal nym i nie zwy kłym, kreu ją cym

swo istą sy tu ację two rze nia no wych war to ści 
i spoj rze nia na swo je do tych cza so we ży cie.
       Wy jazd do Wied nia, ho tel „Mer cu ry Ci ty” w cen trum mia sta,
wy kła dy w Pol skiej Aka de mii Na uk, udział w tych wy kła dach se nio -
rów pol skie go Uni wer sy te tu Trze cie go Wie ku w Wied niu, spo tka -
nie in te gra cyj ne, a przede wszyst kim moż li wość po zna nia kul tu ry,
za byt ków i hi sto rii mia sta był dla wszyst kich uczest ni ków mo bil -
no ści wiel kim do zna niem. Pro wa dzo ne przez dr. Agniesz kę Gór ską
wy kła dy i warsz ta ty o te ma ty ce po znaw czej za so bów czło wie ka, je go
wpły wu na po dej mo wa ne de cy zje, je go moż li wo ści wy ko rzy sta nia 
w co dzien nych kon tak tach mię dzy ludz kich spo tka ły się z du żym
uzna niem. Uczest ni cy otwar cie wy po wia da li się na te ma ty zwią za ne
z wła sny mi po trze ba mi i ocze ki wa nia mi w ży ciu co dzien nym. Ba rie -
ra nie uf no ści i obaw za mie nio na zo sta ła w otwar tość i uzna nie dla
dru gie go czło wie ka. Wy kład rad cy praw ne go Ka zi mie rza Lej szo na kre -
śla ją cy eu ro pej skie aspek ty form dzie dzi cze nia
był od zwier cie dle niem po trzeb słu cha czy.
Trud ne py ta nia do ty czą ce spraw spad ko wych
i dzie dzi cze nia wśród słu cha czy był wy znacz -
ni kiem za in te re so wa nia i prak tycz nym wy -
ko rzy sta niem prze pi sów pra wa.
       Pod kre ślić na le ży, że udział w pro jek cie
miał znacz ny wpływ na pod nie sie nie kom -
pe ten cji wszyst kich uczest ni ków. Po pra wi ła
się zdol ność or ga ni za cyj na i umie jęt ność
pra cy w gru pie, umie jęt ność w za kre sie pla -
no wa nia i za rzą dza nia pro jek ta mi, sto so wa -
nia no wych me tod na ucza nia i szko le nia
w ce lu stwo rze nia, wa run ków do no wych





prak tyk i dzia łań edu ka cyj nych. Wzmoc -
nio na zo sta ła tak że współ pra ca z or ga ni -
za cją part ner ską; Pol sko -Au striac kim
Sto wa rzy sze niem Kul tu ral nym „Ga li cja”.
Nie wąt pli wy wpływ na po ziom tej współ -
pra cy miał nasz opie kun, Sła wo mir Iwa -
now ski, pre zes te go sto wa rzyszenia, któ ry

był ini cja to rem wy da rzeń; po cząw szy od bie gu im. księ cia Jó ze fa Po -
nia tow skie go w ogro dach Be lve de re, po kon cert for te pia no wy Fry -
de ry ka Cho pi na w wy ko na niu ro da ka z Ka na dy w Sa li PAN, a tak że
zwie dza nia wzgó rza Kah len berg upa mięt nia ją ce go Ja na III So bie skie -
go. Wspo mnieć na le ży tak że wspól ną in te gra cyj ną ko la cję z udzia łem
se nio rów re pre zen tu ją cych Pol ski Uni wer sy tet w Wied niu. Oce nę
swe go udzia łu w kon fe ren cji każ dy z uczest ni ków za warł w spra woz -
da niach przesłanych do or ga ni za to rów pro jek tu.
       Za zna czyć na le ży, że każ dy z uczest ni ków otrzy mał cer ty fi kat
ukoń cze nia szko le nia w Wied niu, upraw nia ją cy do upo wszech nie -
nia zdo by tych umie jęt no ści w ma cie rzy stych ośrod kach se nio ral nych.
Dla upa mięt nie nia i za ak cen to wa nia na sze -
go po by tu se nio rom Pol skie go Uni wer sy te tu 
w Wied niu i je go pre ze so wi Sła wo mi ro wi Iwa -
now skie mu wrę czo no pa miąt ko we al bu my
ob ra zu ją ce pięk no War mii i Ma zur.
       W pro jek cie wzię ło udział 39 li de rów 
z wo je wódz twa war miń sko -ma zur skie go
re pre zen tu ją cych 20 Uni wer sy te tów Trze -
cie go Wie ku z na stę pu ją cych miej sco-
wo ści: Ostró da, Kę trzyn, Dział do wo,
Lidz bark War miń ski, Ni dzi ca, Bia ła Pi -
ska, Wę go rze wo, No we Mia sto Lu baw -
skie, Bra nie wo, Bisz ty nek, Olsz ty nek,





Pur da, Bar cze wo, Pa słęk, Gó ro wo Iła wec kie, Je -
zio ra ny, Lidz bark, oraz z trzech or ga ni za cji 
z Olsz ty na.

Do ta cje Na ro do wej Agen cji Fun da cji
Roz wo ju Sys te mów Edu ka cji (FRSE) uzy -
ska ne na re ali za cję pro jek tu wy nio sły: 1179
eu ro /uczest ni ka.

Szcze gól ne po dzię ko wa nia kie ru ję do po -
my sło daw cy i au to ra re ali zo wa ne go pro jek -

tu, pa na An to nie go Fur ta ka, a tak że do ko or dy na to ra
pa na An drze ja Postoja. Wiel kie uzna nie na le żą się uczest ni kom tej
mo bil no ści. Wa sze otwar te spoj rze nie na pro ble ma ty kę se nio ral ną,
chęć pod nie sie nia swo ich kom pe ten cji, zdo by te do świad cze nie
niech słu żą dal sze mu upo wszech nia niu re zul ta tów w kon tak tach, 
w ma cie rzy stych ośrod kach uni wer sy tec kich. Otrzy mu je cie Pań stwo
do rąk re zul ta ty Wa szej pra cy w po sta ci: al -
bu mu fo to gra ficz ne go pod ty tu łem: „Wie -
deń 2020-wspo mnie nia” wy ko na ne go przez
na sze go fo to gra fa pa nią Ali cję Wo ro no wicz
re pre zen tu ją cą UTW w Kę trzy nie, świe żo
wy dru ko wa ny biu le tyn re asu mu ją cy nasz
pro jekt z frag men ta mi Wa szych re flek sji 
i wresz cie do ku men ta cję „Eu ro pass -mo bil -
ność” po twier dza ją cą uzy ska nie na by tych
kom pe ten cji i umie jęt no ści w kra ju eu ro -
pej skim w ce lach edu ka cyj nych.

Opra co wał : Ry szard Okliń ski, 
pre zes Fe de ra cji Uni wer sy te tów 
Trze cie go Wie ku War mii i Ma zur



Mia łam nie wąt pli wą przy jem ność uczest ni czyć po raz dru gi w pro jek cie. By ło
to dla mnie dal sze pod no sze nie kom pe ten cji po przez uczest nic two w wy kła -
dach i warsz ta tach, tym ra zem dr Agniesz ki Gór skiej i Sła wo mi ra Iwa now skie go,
wspo ma ga ne go li de ra mi ster re ichisch – Po lo ni scher Ve re in für Kul tur freun de
„Ga li zien”, któ ry pre zen to wał me to dy i for my edu ka cyj ne sto so wa ne w Au strii

z oso ba mi do ro sły mi. To do świad cze nie by ło bar dzo cie ka we 
i za in spi ro wa ło mnie do dzia łań w za kre sie edu ka cji mię dzy -
kul tu ro wej. Wspól ne uczest nic two z or ga ni za cją wie deń ską 
w przed się wzię ciach in te gra cyj nych i re kre acyj nych po zwo li ło
na na wią za nie bliż szych kon tak tów i ewen tu al ną współ pra cę
przy re ali za cji dal szych pro jek tów. Mia łam przy jem ność zo -
ba czyć nie zwy kłe zbio ry Mu zeum Hi sto rii Sztu ki, ar cy dzie ła
ar chi tek tu ry wie deń skiej. 

Ta kie pro jek ty uczą hi sto rii kra ju, w któ rym od by wa się
je go re ali za cja, wpły wa ją na świa do mość eu ro pej ską, po sza -
no wa nie de mo kra cji, to le ran cję. Pro jekt osią gnął za mie rzo -
ne re zul ta ty, zmo ty wo wał do dzia ła nia na rzecz se nio rów 
w mo im sto wa rzy sze niu, po zwo lił na po sze rze nie wie -
dzy, któ rą wy ko rzy stam w pra cy UTW w Lidz bar ku War -
miń skim.

Ce lem mo je go wy jaz du do Wied nia w ra mach pro jek tu ERA SMUS+ Edu ka -
cja Do ro słych by ło zdo by cie umie jęt no ści i pod nie sie nie kom pe ten cji w tym
za kre sie.
     Po sze rzy łam swo je do świad cze nia w pro wa dze niu cie ka wych za jęć po przez
sto so wa nie no wo cze snych me tod szko le nia i czyn ne bra nie udzia łu w pro wa -
dzo nych pro fe sjo nal nie warsz ta tach, wy kła dach i wy mia nie do świad czeń ze
stu den ta mi Pol skie go UTW w Wied niu. Pra ca w gru pie, wy mia na do świad -
czeń to tyl ko – jak do strze głam – nie któ re spo so by, dzię ki któ rym na uka sta -
ła się dla mnie bar dziej przy swa jal na.
     Ak tyw ne uczest nic two w mo bil no ści, to nie by ła tyl ko na u-ka, ale też po -
zna wa nie kul tu ry miesz kań ców Wied nia i zwie dza nie cie ka wych miejsc pięk -
nej sto li cy Au strii.

Pa ni dr Agniesz ka Gór ska na warsz ta tach prze pro wa dzi ła cie ka we do świad -
cze nia z uczest ni ka mi, gdzie każ dy mógł oce nić sie bie, swo je po stę po wa nie,
swo je umie jęt no ści, moż li wo ści. Na to miast Pan Ka zi mierz Lej szo przed sta wił
za gad nie nia praw ne i prak tycz ne do ty czą ce dzie dzi cze nia - prze pi sy ogól ne.
W ra mach szko le nia po zna li śmy zwy cza je oraz kul tu rę Au strii zwie dza jąc 
z pa nią prze wod nik Wie deń, wspa nia łe Mu zeum Hi sto rii Sztu ki. Co dla
mnie waż ne, uzy ska łam umie jęt ność do ty czą cą spo so bu ujaw nia nia uzdol -
nień w oso bach, z któ ry mi współ pra cu ję oraz wy zwa la nia w nich mo ty wa cji
do wspól nej pra cy.

Fragmenty refleksji 
uczestników, sprawozdań

Jo lan ta Adam czyk, 
UTW Lidz bark 

War miń ski

Kry sty na Ber nat, 
Se kre tarz Ja roc kiej 

Aka de mii Trze cie go 
Wie ku, Olsz tyn

Bo że na Busz, 
UTW Ni dzi ca



Ogrom nie się cie szę, że mo głem brać udział w szko le niu ka dry UTW W -M.
Pod czas szko le nia po zna łem no we dla mnie, in no wa cyj ne me to dy na ucza nia.
Po zwo li ło mi to na do strze że nie mo ich wła snych kwa li fi ka cji, do świad czeń
i umie jęt no ści ży cio wych, a tak że jak tą me to dą moż na ta kie pre dys po zy cje
wy zwo lić u in nych osób. 
     Wy jazd po zwo lił mi na po zna nie nie zna nej mi do tej po ry sfe ry kul tu r-
o wej i oby cza jo wej Au stria ków. Cie ka we by ło po znać mo nu men tal ną ar chi -
tek tu rę, sztu kę, kra jo bra zy, ku li na ria. Wzor cem do na śla do wa nia dla mnie
jest otwar tość te go na ro du na od mien no ści ra so we, re li gij ne lub kul tu ro we.
Bu du ją ce by ło spo strze że nie jak na si ro da cy miesz ka ją cy od lat we Wied niu,
kul ty wu ją tam na szą tra dy cję i pro mu ją na sze na ro do we osią gnię cia hi sto -
rycz ne ma ją ce wpływ na obec ny kształt Eu ro py. Po za cie ka wym i mo bil nym
try bem spę dze nia kil ku dni w Au strii, mia łem moż li wość na wią za nia mi łych,
przy ja ciel skich re la cji a in ny mi uczest ni ka mi szko le nia, za rów no z or ga ni za cji
wie deń skiej, np. z cha ry zma tycz ną pa nią Ni ną jak i dzia ła cza mi z Olsz ty na,
Dział do wa, Olsz tyn ka czy Lidz bar ka War miń skie go i in nych uni wer sy te tów.

Pro gram po by tu obej mo wał dzia ła nia o cha rak te rze teo re tycz nym i prak tycz -
nym. Za ję cia od by wa ły się w sie dzi bie Pol skiej Aka de mii Na uki w Wied niu.
Cie ka we wy kła dy i warsz ta ty pro wa dzo ne by ły przez eks per tów, mo ni to ro wa -
ne przez or ga ni za to rów. Wy jazd miał cha rak ter stu dyj ny, na fo rum wspól-
nych spo tkań za po zna li śmy się z do świad cze nia mi au striacki mi oraz
prze ka za li śmy na sze osią gnię cia z ma cie rzy stych UTW. Był rów nież czas na
pro gram tu ry stycz ny. Zwie dza li śmy pięk ny Wie deń z je go sym bo lem czy li Ka -
te drą Św. Szcze pa na, re zy den cję Habs bur gów – pa łac Ho fburg, pa łac Schon -
brunn oraz wie deń ski Bel we der z je go ogro da mi, hi sto rycz ne wzgó rze
Kah len berg. Ko la cja in te gra cyj na, któ ra od by ła się w za byt ko wej re stau ra cji
utrwa li ła na sze kon tak ty z wie deń ski mi se nio ra mi oraz po sze rzy ła i ugrun to -
wa ła prak tycz ną wie dzę na te mat Au strii. 
     Udział w szko le niu uwa żam za po ży tecz ny, a zdo by te kom pe ten cje przy -
dat ne w ży ciu co dzien nym. Wy so ko oce niam stro nę me ry to rycz ną i or ga ni -
za cyj ną wy jaz du.

Udział w pro gra mie Era smus+ Edu ka cja Do ro słych był dla mnie waż ny. Na -
by łam kwa li fi ka cje i kom pe ten cje me to dycz ne zwią za ne z pro wa dze niem edu -
ka cji osób do ro słych. Po sze rzy łam swo ją wie dzę na te mat kul tu ry, sztu ki,
ar chi tek tu ry i hi sto rii Pol ski i Au strii. Na wią za łam kon tak ty z człon ka mi
UTW w Wied niu, po czu łam się Oby wa tel ką Zjed no czo nej Eu ro py i bę dę pro -
mo wać tą po sta wę w dzia ła niu UTW War mii i Ma zur.

Każ dy czło wiek koń cząc ak tyw ny tryb ży cia za wo do we go sta je przed dy le ma -
tem „co da lej”. Jed nym z wa run ków speł nie nia się w ży ciu eme ry ta jest przy -
na leż ność do or ga ni za cji se nior skich, w mo im przy pad ku Aka de mii Trze cie go
Wie ku. Dla mnie to był waż ny wy jazd, nie za wio dłam się i po byt w in sty tu cji
part ner skiej w Wied niu speł nił mo je ocze ki wa nia.
     Roz mo wy z part ne ra mi z Au strii po sze rzy ły mo ją wie dzę o moż li wo ściach
or ga ni za cji do kształ ca nia osób do ro słych w więk szym za kre sie niż do tych -
czas. Oso bi ście na uczy łam się jak waż ne jest po sze rza nie do tych cza so wej wie -
dzy na te mat kra jów eu ro pej skich i ten kie ru nek bę dę pro mo wać w za ję ciach
edu ka cyj nych dla se nio rów. Na to miast po zna ne w Au strii pro gra my na ucza -
nia osób do ro słych bę dę sto so wać w swo jej or ga ni za cji. 

Grze gorz Busz, 
UTW Ni dzi ca

Gra ży na Car,
UTW Ostró da

Wie sła wa Choj nac ka, 
UTW Dział do wo

Ma ria Duch, 
Ja roc ka ATW, Olsz tyn



Uczest ni cząc w dzia ła niach pro jek to wych wspól nie ze słu cha cza mi UTW 
z Wied nia na wią za li śmy kon tak ty i wy mie ni li śmy do świad cze nia w dzia ła -
niach mo bil nych, któ re prze nie sie my do na szych ma cie rzy stych UTW. Ak tyw ne
uczest ni cze nie w mo bil no ści to nie tyl ko uczest ni cze nie w kur sie zor ga ni zo -
wa nym przez part ne ra au striac kie go ale rów nież po zna nie po wią zań hi sto -
rycz nych po mię dzy na ro da mi Pol ski i Au strii.
     Pod su mo wu jąc pro jekt mo że my po wie dzieć, że ce le w nim na kre ślo ne zo -
sta ły zre ali zo wa ne w ca ło ści, ale ist nie je dal sza po trze ba re ali zo wa nia pro jek -
tów te go ty pu. Za po trze bo wa nie na pod nie sie nie kom pe ten cji li de rów UTW
War mii i Ma zur jest du żo więk sze .

Zor ga ni zo wa ny wy jazd do Wied nia w ra mach pro gra mu ERA SMUS+ był dla
mnie szcze gól nie istot ny z uwa gi na to, że je stem no wi cju szem w dzia ła niu
na ni wie UTW.  Udział w pro gra mie mo bil no ści za gra ni cą dał mi moż li wość
po zna nia no wych, in no wa cyj nych pro gra mów na ucza nia oraz me tod edu ka -
cyj nych osób do ro słych w Au strii. Po byt w Wied niu po zwo lił na spo tka nie
wspa nia łych lu dzi z UTW z Wied nia, a tym sa mym po zna nie ich me tod dzia -
ła nia w na ucza niu osób do ro słych jak też po zna nie ży cia na szych ro da ków
w Au strii.
     Świet nie pro wa dzo ne wy kła dy przez pa nią dr Agniesz kę Gór ską by ły nie zwy -
kle po ucza ją ce, po zwa la ją ce na wy do by cie z każ de go z nas po zy ty wów na sze go
ży cia i dzia ła nia.
     Bal sa mem dla du szy był wy stęp na sze go ro da ka za miesz ka łe go w Ka na -
dzie, któ ry wy ko nał utwór Fry de ry ka Cho pi na. W cza sie po by tu w Wied niu
mia łam oka zję zo ba czyć  wie le cie ka wych hi sto rycz nych miejsc, ogrom ne wra -
że nie zro bi ło na mnie jed no z naj więk szych na świe cie Mu zeum Hi sto rii
Sztu ki.
     Re asu mu jąc, uwa żam, że na le ży się ogrom ne uzna nie or ga ni za to rom za fan ta -
stycz ne przy go to wa nie te go przed się wzię cia i win no być kon ty nu owa ne, aby śmy
mo gli w tym swo im "mło dym wie ku" roz wi jać się kul tu ro wo i dy dak tycz nie,
a na by te kom pe ten cje i do świad cze nia w dzia ła niu sto so wać w na szych UTW.

Po je cha li śmy do Wied nia z ce lem zdo by cia wie dzy i me tod edu ka cji osób star -
szych. Bar dzo po zy tyw nie ode bra łam wy stą pie nie pre le gen tów i ich me ry to -
ry kę, przy go to wa nie i do bór te ma tów. Za uro czył mnie Wie deń, je go
in fra struk tu ra i hi sto ria przed sta wio na bar dzo cie ka wie przez pa nią prze wod -
nik . Wzro sła mo ja świa do mość by cia oby wa tel ką Zjed no czo nej Eu ro py,
dzię ki kon tak to wi z kul tu rą i hi sto rią in ne go na ro du. Wia do mo ści zdo by -
te pod czas po by tu w Wied niu wy ko rzy stam i prze ka żę słu cha czom UTW 
w Pa słę ku.

Po byt w Au strii i uczest ni cze nie w pro gra mie mo bil ność ka dry edu ka cji do -
ro słych wie le mnie na uczył. Po zna łam no we me to dy na ucza nia, dzie le nia się
z ludź mi wie dzą, ser cem i by cia otwar tą na no we do świad cze nia. Spo tka nie
osób ze Sto wa rzy sze nia „Ga li zien” by ło wspa nia łą lek cją. Po zna łam lu dzi 
otwar tych, no wy kraj, ich kul tu rę i za byt ki.
    Zdo by te do świad cze nie utwier dzi ło mnie, że nie ma żad nych ba rier kul -

tu ro wych, wie ko wych, a na na ukę i pa sje ni gdy nie jest za póź no. Bę dę pro -
mo wać pro gram Era smus+ tą po sta wę w dzia ła niu co dzien nym .

An to ni Fur tak, 
Czło nek Za rzą du 

Fe de ra cji UTW

Li la Gi żyń ska, 
UTW Je zio ra ny

Ire na Gol jasz, 
UTW Pa słęk

Gra ży na Ha ra sim, 
UTW Ostró da



Pod czas szko le nia na by łam kom pe ten cje me to dycz ne zwią za ne z two rze niem
za jęć edu ka cyj nych dla osób star szych. Po sze rzy łam wie dzę na te mat kra jów
eu ro pej skich, wzro sła też mo ja świa do mość eu ro pej ska, a za sa dy de mo kra cji sto -
so wa ne w Unii Eu ro pej skiej spo wo do wa ły, że po czu łam się oby wa tel ką zjed -
no czo nej Eu ro py i bę dę pro mo wać tę po sta wę w co dzien nym dzia ła niu. Po
szko le niach zna lazł się czas na pro gram tu ry stycz ny. Zwie dzi li śmy za byt ki
Wied nia, po nad to uczest ni czy li śmy w spo tka niu in te gra cyj nym z ro da ka mi
UTW w Wied niu.

Bieg „ im. Księ cia Jó ze fa Po nia tow skie go”, był nie tyl ko wy ra zem po sta wy pa -
trio tycz nej, ale i do sko na łą pro po zy cją na ak ty wi za cję osób star szych. Na wią -
za nie oso bi stych kon tak tów ze słu cha cza mi UTW w Wied niu, po tem przez
me dia spo łecz no ścio we, jak Fa ce bo ok, da je tak że moż li wo ści do dal szej wy -
mia ny do świad czeń. Wy kła dy i warsz ta ty w PAN, pre zen ta cje słu cha czy UTW
z Pol ski, spo tka nia ku lu aro we, wie czór in te gra cyj ny to za wsze war tość do da -
na. Oso bi ście za chwy ci łam się Mu zeum Hi sto rii Sztu ki i pięk ną ar chi tek tu -
rą Wied nia. Ta kie pro jek ty, to do sko na ła moż li wość po zna wa nia kul tu ry,
hi sto rii i tra dy cji kra jów Unii Eu ro pej skiej. Ta wie dza, przy czy nia się do uświa -
do mie nia so bie, że przy na le ży my do więk szej spo łecz no ści, niż nasz wła sny
kraj. 

Mo bil ność to na by wa nie umie jęt no ści przez ca łe ży cie w po ru sza niu się na
róż nych płasz czy znach. Uczest nic two w pro gra mie se nio rów za owo co wa ło u
mnie na by ciem umie jęt no ści na wią za nia kon tak tów przez in ter net, zna jo mo -

ścią po słu gi wa nia się in ny mi for ma mi no wo cze snej
tech ni ki ko mu ni ko wa nia się.

Warsz ta ty w PAN w Wied niu po zwo li ły bar dziej
uru cho mić swo je moż li wo ści w dzia ła niu. Sta łam się
bar dziej otwar ta na dru gie go czło wie ka i oto cze nie.
Mie li śmy moż li wość spo tka nia i wy mia ny do świad -
czeń z człon ka mi UTW w Wied niu. Wy jazd za gra nicz -
ny po zwo lił mi po znać kul tu rę i za byt ki Wied nia.
Po zna li śmy ak cen ty pol sko ści i związ ki hi sto rycz ne Au -
strii i Pol ski. Je stem bar dzo za do wo lo na z moż li wo ści
uczest nic twa w pro gra mie i chcia ła bym mieć moż li -
wość uczest nic twa w in nych pro jek tach or ga ni zo wa -
nych przez Fe de ra cję UTW WiM.  

Wraz ze słu cha cza mi Sto wa rzy sze nia UTW w Wied niu uczest ni czy li śmy 
w wy kła dach i warsz ta tach te ma tycz nych. Bar dzo in te re su ją ce warsz ta ty po pro -
wa dzi ła pa ni dr Agniesz ka Gór ska. Po za ję ciach w PAN i zwie dze niu cen trum
Wied nia zo sta li śmy za pro sze ni wraz z na szy mi wie deń ski mi zna jo my mi na
ko la cję w re stau ra cji Hen ri ger Wolf. Wy mie nia li śmy do świad cze nia i in te gro -
wa li śmy się przy wy bor nym je dze niu, wi nie i mu zy ce. 
     Na stęp ne dni też by ły wy peł nio ne wy kła da mi w PAN, zwie dza niem Wied nia. 
     Dzię ki wy jaz do wi do Au strii zy ska łam więk szą mo ty wa cję do na uki ję zy ka
nie miec kie go, po sze rzy łam swo ją wie dzę na te mat kul tu ry, hi sto rii i tra dy cji te go kra -
ju. Uwa żam, że mo bil ność za gra nicz na to kształ ce nie osób star szych na wy so -
kim po zio mie. Za ję cia dy dak tycz nie po łą czo ne z wy ciecz ka mi, to po ka za nie
sen sow ne go i twór cze go ży cia we wspól no cie.

Ewa Ja skow ska, 
UTW Pa sym

Kry sty na M. Ki je wicz, 
Prze wod ni czą ca UTW 

Bisz ty nek

Te re sa Kon dra tow ska, 
UTW Bra nie wo                                                                                                 

Ja dwi ga Ku li gow ska, 
UTW Bar cze wo



Udział w pro jek cie był dla mnie cie ka wym do świad cze niem. Świet nie zor ga ni -
zo wa ne spo tka nia z po lo nią wie deń ska, wy mia na do świad czeń do ty czą cych
na szej dzia łal no ści w UTW dłu go zo sta nie w mo jej pa mię ci. Wy kła dy pro wa -
dzo ne przez Pa nią Agniesz kę Gór ską od kry wa ły na sze do bre i sła be stro ny, mo ty -
wo wa ły do dzia ła nia. Udział w szko le niu wzmoc nił mo ją przy na leż ność do
zjed no czo nej Eu ro py. Wzro sła rów nież mo ja ocho ta do dzia ła nia jesz cze ak -
tyw niej. Po sze rzy łam mo ją wie dzę na te mat kul tu ry, tra dy cji i hi sto rii Au strii.
W cza sie kur su po zna łam fan ta stycz nych lu dzi, któ rzy z pa sją zaj mu ją się
edu ka cją do ro słych. Ucze nie się przez ca łe ży cie po win no być na szym prio -
ry te tem.

Po byt w Wied niu  ode bra łam bar dzo do brze. By łam na ta kim wy jeź dzie pierw -
szy raz. Ce lem na sze go spo tka nia by ło za po zna nie się z UTW Wie deń jak rów -
nież zwie dza nie pięk nej sto li cy Au strii. Za ję cia pro wa dzo ne prze Pa nią
Agniesz kę Gór ską by ły bar dzo cie ka we, do wie dzia łam się du żo o so bie. In -
for ma cje prze ka za ne przez pa na rad cę praw ne go bar dzo cie ka we do wy ko rzy -
sta nia w ży ciu. Na to miast spo tka nia z UTW Wie deń, z na szy mi ro da ka mi,
to wy mia na do świad czeń w dzia ła niu, otwar tość do lu dzi, po ma ga nie. Du -
żo roz mów, rad, jak na uczyć se nio rów wy cho dzić z do mu. Z wy jaz du je stem
bar dzo za do wo lo na, war to spo ty kać się, in te gro wać.

W Wied niu bra łam udział w licz nych wy da -
rze niach, ta kich jak wy kła dy, ćwi cze nia czy
spo tka nia z na szy mi wie deń ski mi go spo da -
rza mi. Za po zna łam się z in no wa cyj ny mi me -
to da mi na ucza nia osób star szych, któ re
bę dę mo gła wy ko rzy stać w swo jej pra cy.
Pod czas spo tkań po sze rzy łam wie dzę na te -
mat sa me go Wied nia, je go hi sto rii, kul tu ry
oraz zwy cza jów wie deń czy ków. Wy mie ni -
li śmy się swo imi do świad cze nia mi, ja ko
miesz kań cy UE. Po dróż „Mo bil ność –
Wie deń 2020” zwięk szy ła mo je kom pe -
ten cje w dzia ła niu mo bil nym i utwier dzi -
ła w prze ko na niu, że uczyć moż na się przez
ca łe ży cie.

Udział w tym szko le niu to dla mnie bar -
dzo waż ne wy da rze nie. Zwią za ne jest to
za rów no z me ry to rycz ny mi efek ta mi 
w po sta ci uzy ska ne go ko lej ne go ba ga żu wie dzy i zdo by -
tych umie jęt no ści, jak rów nież z tym, że wzro sła po zy tyw nie mo ja sa mo oce -
na. In spi ra cję sta no wił wy kład pa ni dr Agniesz ki Gór skiej, w trak cie któ re go
uczest ni cy mie li m.in. do ko nać oce ny swych moc nych i sła bych stron.
     Nie da ją cym się prze ce nić po zy ty wem by ła moż li wość na wią za nia kon tak -
tów z in ny mi uczest ni ka mi, a w szcze gól no ści ze śro do wi skiem po lo nij nym
zrze szo nym w pol skim UTW w Au strii. W po łą cze niu ze zwie dza niem Wied -
nia, je go za byt ków, za po zna niem się z je go hi sto rią, do świad cze nie te go wy -
jaz du spo wo do wa ło istot ny wzrost mo jej eu ro pej skiej świa do mo ści.

Ma ria Ko złow ska, 
UTW Dział do wo

Te re sa Krau ze, 
UTW Pur da

Ewa Ku nic ka, 
UTW Ni dzi ca

Li dia Lej szo, 
wi ce pre zes Fe de ra cji UTW



Uczest nic two w mo bil no ści ka dry po zwo li ło mi le piej po znać in no wa cje sto -
so wa ne w na ucza niu, któ re za sto su ję na swo ich za ję ciach. Pod nio słam swo je
kom pe ten cje w za kre sie ucze nia się, po zna wa nia sie bie, wła snych moż li wo -
ści i za so bów, któ re mo gę wy ko rzy sty wać w pra cy, jak i w ży ciu co dzien nym.
Na wią za łam sze reg zna jo mo ści, któ re na pew no w przy szło ści za owo cu ją
współ pra cą z po zna ny mi przed sta wi cie la mi UTW Au strii oraz War mii i Ma -
zur. Mia łam oka zję wy mie nić się do świad cze nia mi w na ucza niu do ro słych, po -
dzie lić po my sła mi na za ję cia, któ re bę dę pro wa dzić w przy szło ści. Ta kie
wy jaz dy są bar dzo po trzeb ne, mam szer sze spoj rze nie na świat. Fe de ra cja jak
naj bar dziej po win na kon ty nu ować ta kie dzia ła nia w przy szło ści.

Pra gnę po dzię ko wać pa ni dr Agniesz ce Gór skiej za prze pro wa dze nie warsz -
ta tów do ty czą cych za so bów war to ści oso bi stych oraz pa nu Ka zi mie rzo wi Lej -
szo – rad cy praw ne mu za in te re su ją cy wy kład do ty czą cy dzie dzi cze nia 
i pra wa spad ko we go.
     Po nad to po zna łem za byt ki ar chi tek tu ry Wied nia, nie zwy kłe zbio ry Mu -
zeum Hi sto rii Sztu ki. Bar dzo cie ka wą for mą zwie dza nia Wied nia był prze -
jazd au to ka rem je go uli ca mi i ob ja śnie nia mi pa ni prze wod nik o waż nych
obiek tach na tra sie.  Wszyst kie dzia ła nia re ali zo wa ne przez kie row nic two Fe -
de ra cji UTW za słu gu ją na sza cu nek i po dzię ko wa nia, gdyż przy czy ni ły się do
dal szej in te gra cji wszyst kich uczest ni ków pro jek tu oraz na by cie no wych umie -
jęt no ści  pra cy z oso ba mi star szy mi

Od by li śmy wie le roz mów z uczest ni ka mi in nych UTW oraz bar dzo sym pa -
tycz ną gru pą po lo nii wie deń skiej. Po go dę mie li śmy wy śmie ni tą, dzię ki któ rej
mie li śmy oka zję zwie dzić wspa nia łe miej sca Wied nia: Wzgó rze Kah len berg
i Mu zeum Hi sto rii Sztu ki, ogro dy Schon brunn, Ka te drę św. Szcze pa na i wie -
le in nych pięk nych za byt ków. 
     Po dró że, szcze gól nie w wie ku eme ry tal nym, da ją nam du żo sa tys fak cji,
moż li wość po zna nia i na wią za nia re la cji part ner skich, któ re w przy szło ści
mo gą prze ro dzić się w lep szą współ pra cę z in ny mi gru pa mi UTW.

Po byt w Wied niu, uczest nic two w wy kła dach i warsz ta tach po zwo li ło nam
ina czej spoj rzeć na pro ble ma ty kę osób star szych, nie tyl ko w Pol sce, ale i Au s-
trii. Wy mia na do świad czeń ze stu den ta mi UTW w Wied niu po przez wspól ne
uczest nic two w wy kła dach, ko la cji in te gra cyj nej, po zna nie ich po trzeb, a przede
wszyst kim udział w wy da rze niach był do wo dem na krze wie nie pa trio ty zmu
wśród nich. Uj mu ją cy mi wy da rze nia mi był tzw. „Bieg im. Księ cia Jó ze fa Po -
nia tow skie go” oraz kon cert for te pia no wy Fry de ry ka Cho pi na w wy ko na niu
Po la ka po cho dzą ce go z Ka na dy w au li PAN. Uczest ni cząc w ta kich za ję ciach
uczy my się do ce niać tych dla któ rych sło wo PO LAK – POL SKA jest od zwier -
cie dle niem po wią zań z Oj czy zną. Je stem dum na, że mo głam uczest ni czyć 
w tej mo bil no ści, że mo gę w swo jej pra cy wy ko rzy stać na by te do świad cze nie
i prze no sić je na grunt wła snej or ga ni za cji. 

Szko le nie i warsz ta ty do star czy ły mi wia do mo ści do ty czą cych trzech ob sza -
rów za cho wań osób w po de szłym wie ku: ob sza ru dziec ka, ob sza ru ro dzi ca
oraz ob sza ru oso by do ro słej, a tak że za so bów czło wie ka, czy li do brych i złych
je go cech. Pod czas wy kła du wy słu cha łem in for ma cji do ty czą cych: źró deł pra wa,

Ta de usz Mo dze lew ski, 
UTW Lidz bark

Jan Piotr Obu chow ski, 
UTW No we Mia sto 

Lu baw skie

Elż bie ta Okliń ska, 
Ja roc ka ATW Olsz tyn

Zyg munt Osmań ski, 
UTW Lidz bark War miń ski

Wio let ta Ma lec ka, 
se kre tarz UTW Ostró da



pod mio tów pra wa spad ko we go, form dzie dzi cze nia oraz grup spad ko bier ców.
W cza sie wol nym od szko leń zwie dza łem wspól nie z ca łą gru pą uczest ni ków
pro jek tu Wie deń - sto li cę Au strii. Bar dzo waż nym ele men tem zwie dza nia by -
ło do tar cie do miejsc upa mięt nia ją cych po byt Po la ków w Wied niu. W tym
miej scu na le ży wy mie nić Księ cia Jó ze fa Po nia tow skie go i Kró la Ja na III So -
bie skie go, któ ry po śpie szył z po mo cą woj sko wą, oca la jąc Wie deń przed Tur -
ka mi w 1683 ro ku. Mi le wspo mi nam spo tka nia in te gra cyj ne ze stu den ta mi
UTW w Wied niu. Dzię ki uczest nic twu w pro jek cie na by łem do świad cze nie
w dzia ła niu mo bil nym, po zy ska łem no we me to dy współ pra cy,  któ re wy ko -
rzy stam pod czas spo tkań ze stu den ta mi UTW. Pra gnę też pod kre ślić za an ga -
żo wa nie or ga ni za to rów oraz wzo ro wą or ga ni za cję pro jek tu. 

W pro jek cie Era smus+ peł ni łem funk cje ko or dy na to ra. Na by łem do świad -
cze nia w dzia ła niu mo bil nym za rów no jak cho dzi o dzia ła nia lo gi stycz ne,
pla ni stycz ne, za rzą dza nie bu dże tem, po dróż jak też sen su stric te mo bil ność
na miej scu /Wie deń/. Nie wąt pli wie mo je kom pe ten cje me to dycz ne zwią za -
ne z two rze niem za jęć edu ka cyj nych dla osób star szych są te raz więk sze. 
     Po sze rzy ła się też mo ja wie dza na te mat kul tu ry, hi sto rii i tra dy cji Au strii,
któ ra zo sta ła prze ka za na w cza sie wy cie czek edu ka cyj nych. Ge ne ral nie re ali -
za cja te go pro jek tu wpły nę ła po zy tyw nie na pod nie sie nie kom pe ten cji ka dry
edu ka cji do ro słych, a w kon se kwen cji wspar cie roz wo ju or ga ni za cji i lep szą
współ pra cę mię dzy na ro do wą w tym ob sza rze oraz na wdro że nie in no wa cyj -
nych prak tyk i pro mo wa nie roz wo ju oso bi ste go po szcze gól nych uczest ni ków
jak i or ga ni za cji.
     Mo im zda niem Fe de ra cja po win na kon ty nu ować te go ty pu dzia ła nia w przy -
szło ści. Zdo by wa my w ten spo sób no we umie jęt no ści, któ ry mi dzie li my się 
z in ny mi, po zna je my kul tu rę i za byt ki in nych kra jów, na wią zu je my no we kon -
tak ty, pro mu je my też nasz kraj i re gion. Wszyst ko to prze kła da się na lep szą
ja kość ży cia se nio rów w na szym wo je wódz twie.

Mia łam ogrom ną przy jem ność po raz pierw szy uczest ni czyć w pro gra mie
Era smus+ .Wy jazd po zwo lił mi po znać kul tu rę, hi sto rię oraz tra dy cje Au strii.
Uczest ni cząc w kur sie zor ga ni zo wa nym przez part ne ra po zna łam in no wa cyj -
ne pro gra my na ucza nia sto so wa ne w Au strii, me to dy edu ka cji osób star szych.
Na by tą prak ty kę przy kła dy edu ka cji prze ka żę w swo im UTW. Po zna łam wie -
le cie ka wych, wspa nia łych lu dzi, na wią za łam kon tak ty. Wiel kie sło wa uzna-
nia or ga ni za to rom w przy go to wa niu pro jek tu, tro skę o uczest ni ków du że
za an ga żo wa nie mi łą at mos fe rę.

Przy stę pu jąc do pro jek tu zgło si łem go to wość po zna nia pro gra mów na ucza -
nia po przez uczest nic two w wy kła dach mię dzy in ny mi dr Agniesz ki Gór -
skiej. Dzię ki tym za ję ciom na by łem umie jęt no ści mo bil no ści spo łecz nej 
– in no wa cyj ne go pro gra mu na ucza nia po przez po strze ga nie re la cji i współ -
pra cy mię dzy ludź mi, tak że w po zna wa niu sa me go sie bie, co wpły nie na ja -
kość mo jej pra cy w or ga ni za cji oraz go to wość do no wych i no wo cze snych
me tod na ucza nia, a przede wszyst kim do pod no sze nia swo ich kom pe ten cji.
Uczest ni cząc w wy kła dzie Sła wo mi ra Iwa now skie go, wspo ma ga ne go li de ra -
mi ster re ichisch – Po lo ni scher Ve re in für Kul tur freun de „Ga li zien” po zna -
łem me to dy i for my edu ka cyj ne sto so wa ne w Au strii z oso ba mi do ro sły mi.
Wspól ne uczest nic two z or ga ni za cją wie deń ską w przed się wzię ciach in te gra -
cyj nych i re kre acyj nych po zwo li ło na na wią za nie bliż szych wię zi wraz 
z ucze niem się „jed ni od dru gich”. Per cep cyj ne po zna nie dzie dzic twa kul tu -

An drzej Po stój, 
wi ce pre zes 

Ja roc kiej ATW Olsz tyn

Kry sty na Sien kie wicz,  
UTW Gó ro wo Iła wec kie

Wła dy sław Stru tyń ski, 
UTW Lidz bark War miń ski



ro we go Wied nia, po sia da ją ce go w zbio rach mu ze al nych ob ra zy wiel kich mi -
strzów eu ro pej skich ta kich jak van Dyck, Ty cjan, L. Cra nach, Bru egel, Bosch,
Cra vag gio, Ru bens i in ni; ar cy dzie ła ar chi tek tu ry jak: Schönbrunn, Ho fburg,
Ka te dra św. Szcze pa na, Be lve der Wie deń ski, Ope ra Wie deń ska, Hun der twas -
ser haus, Kah len berg; po zna nie hi sto rii Au strii; wpły nę ły na mo ją świa do -
mość eu ro pej ską, po czu cia się dum nym oby wa te lem zjed no czo nej Eu ro py.
To wiel kie do bro wzmac nia mo ją po sta wę w dzia ła niu co dzien nym – jak po -
sza no wa nie de mo kra cji, to le ran cji, praw wszyst kich lu dzi.                    

Pod czas mo bil no ści uczest ni czy li śmy w wy kła dach, warsz ta tach te ma tycz nych
po ma ga ją cym nam oce nić wła sną oso bo wość, wy szu kać po zy tyw ne za so by
tkwią ce w każ dym z nas i po sze rzyć wie dzę o te ma ty bar dzo istot ne dla na sze go
wie ku. Nie za bra kło prze strze ni do roz mów z uczest ni ka mi wy jaz du i gru pą

po lo nij ną. Mie li śmy rów nież oka zję do za pre zen to wa nia
swo jej dzia łal no ści. Prze pro wa dzi li śmy cen ne
roz mo wy, pod czas któ rych mo gli śmy wy mie nić
się wie dzą i do świad cze niem. Otrzy ma li śmy wie -
le war to ścio wych rad i uwag. Mie li śmy szan sę na
zo ba cze nie naj po pu lar niej szych miejsc Wied nia. 

Po dró że kształ cą, tak że w wie ku eme ry tal nym.
Oka zja do zo ba cze nia no wych miejsc, a tak że
uczest nic two w te go ty pu wy da rze niach by ła dla
nas ogrom ną przy jem no ścią. Mie li śmy szan sę na
na wią za nie no wych re la cji part ner skich, któ re ma -
my na dzie ję – prze ro dzą się w owoc ną współ pra cę.
Pro jek ty dla osób w wie ku eme ry tal nym bu du ją
wię zi spo łecz ne, po bu dza ją ak tyw ność tej gru py 
w spo łecz no ści lo kal nej i mię dzy na ro do wej, a tak że
wpły wa ją na wi ze ru nek ca łe go spo łe czeń stwa, więc
ich kon ty nu acja jest bar dzo po trzeb na.

Uwa żam, że ta kie pro gra my po win no się re ali zo wać. Za wie ra my cen ne zna -
jo mo ści, po głę bia ja my na szą wie dzę. Je ste śmy bar dziej kre atyw ni, wy mie nia -
my się do świad cze nia mi któ re nie rzad ko moż na wdro żyć na wła snym po lu.
Z wy jaz du, w któ rym bra łam udział, je stem bar dzo za do wo lo na. Po zna łam
tam war to ścio wych lu dzi, z któ ry mi z przy jem no ścią kon ty nu uję zna jo mość.
Oby wię cej ta kich wy jaz dów i spo tkań!

Jo an na Ta ra now ska, 
UTW No we Mia sto 

Lu baw skie

Gra ży na Za wa lich, 
UTW Bia ła Pi ska



Sza now ni Pań stwo!

Od po wsta nia Fe de ra cji UTW WiM  mi ja ją 3 la ta. W cen trum na szych
dzia łań znaj du ją się spra wy zwią za ne z kon so li da cją śro do wi ska se -
nio ral ne go Uni wer sy te tów Trze cie go Wie ku na War mii i Ma zu rach,
udzie la niem wspar cia or ga ni za cyj ne go, szko le nio we go, two rze niem
po li ty ki  se nio ral nej oraz two rze niem pro gra mów słu żą cych edu ka -
cji, pro fi lak ty ce zdro wia, ak ty wi za cji spo łecz nej i oby wa tel skiej.
      Jak waż na jest ta dzia łal ność, w za kre sie ucze nia się osób star -
szych ich ak ty wi za cji i in te gra cji, któ rą re ali zo wa ło się przed pan -
de mią, po ka zu je obec ny czas izo la cji. Trud no jest uwie rzyć, że
za le d wie w cią gu kil ku mie się cy zmie ni ło się wszyst ko: nasz spo sób
ży cia, na sze pla ny, pro jek ty, na sze ma rze nia.
      Se nio rzy za li cze ni zo sta li do gru py naj wyż sze go ry zy ka za cho -
ro wa nia na CO VID -19. Od kil ku mie się cy spo łecz ność na sze go kra -
ju ży je w no wej nie zna nej do tych czas rze czy wi sto ści. Ogra ni cze nia
zwią za ne z wy cho dze niem z do mu, za wie sze niem za jęć na uczel -
niach i od wo ła niem wszyst kich za jęć są dla se nio rów du żym wy zwa -
niem. Czę sto osa mot nie ni w ży ciu pry wat nym, szu ka my wspar cia
u naj bliż szych, wśród przy ja ciół, zna jo mych i lu dzi do brej wo li. Ży -
je my w tej nie nor mal nej i  stre so wej sy tu acji. Za da je my so bie py ta nie?
Jak funk cjo no wać, jak da lej żyć, aby nie na ra zić sie bie i naj bliż szych.
Pro po zy cję za stą pie nia do tych cza so wych form pra cy Uni wer sy te tów
Trze cie go Wie ku  wy mu szo na zo sta ła przez po trze bę kon tak tów mię -
dzy ludz kich. Jed ną z tych form jest kon takt on li ne. Wy mu sza to jed -



nak za po zna nie się i ko rzy sta nie z no wych tech no lo gii. Nie wszy -
scy też po sia da ją moż li wo ści i umie jęt no ści wy ko rzy sta nia kom pu -
te rów. Co raz bar dziej ist nie je po trze ba po łą cze nia wy ko rzy sta nia
In ter ne tu wraz z or ga ni zo wa niem spo tkań, oczy wi ście z za cho wa -
niem  wy mo gów sa ni tar nych. Te spo tka nia na zy wa my hy bry do wy mi.
Czy te for my pra cy z se nio ra mi są u nas moż li we? Tak! Przed sta wię
Wam kil ka przy kła dów – moż li wych do zre ali zo wa nia przez na sze
UTW.
      Ini cja ty wa po wo ła nia ze spo łu do przy go to wa nia ofer ty dla na -
szych stu den tów w za kre sie: moż li wo ści uczest ni cze nia zdal ne go 
w za ję ciach – wy kła dach, warsz ta tach o kie run ku ta necz nym, ma lar -
skim, rę ko dziel ni czym, czy gim na stycz no - ru cho wym.
      Wy ko rzy sta nie miej sco wej TV ka blo wej czy in ter ne to wej do pro -
wa dze nia na uki z ję zy ków ob cych, po rad w za kre sie ob słu gi te le fo -
nów, smart fo nów, lap to pów, 
      Po ra dy w za kre sie zdro wia, pro wa dzo ne on li ne, lub e -ma il.
      Or ga ni zo wa nie cza tów – wi deo, pod czas któ rych moż na by ło by
po dzie lić się mię dzy so bą ra da mi w za kre sie ogrod nic twa, ku li na -
riów, pla no wa nia wspól nych wy cie czek np. za gra ni cę, itp.
      We bi na ria z udzia łem wy kła dow ców na szych uczel ni w któ rych
mo gli by uczest ni czyć za lo go wa ni se nio rzy wszyst kich UTW w wo -
je wódz twie.
     To tyl ko nie któ re przy kła dy ini cja tyw. Za pra sza my do współ pra cy.

Ry szard Okliń ski, 
pre zes Fe de ra cji UTW
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