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Szanowni Pañstwo!

S¹decki Uniwersytet Trzeciego Wieku powsta³ w 
2004 r. na wyraŸne zapotrzebowanie spo³eczne. Inicjatywa 
mieszkañców S¹decczyzny przedstawiona w³adzom 
samorz¹dowym zyska³a od razu pe³ne ich poparcie. Do 
wspó³pracy pozyskano Uniwersytet Jagielloñski, uczelnie s¹deckie - Pañstwow¹ 
Wy¿sza Szko³ê Zawodow¹ i Wy¿sz¹ Szko³ê Biznesu National-Louis University, 
a tak¿e Klub Przyjació³ Ziemi S¹deckiej, zrzeszaj¹cy wielu znanych naukowców, 
polityków, przedstawicieli ¿ycia kulturalnego, pochodz¹cych z S¹decczyzny. 
S¹decki Uniwersytet Trzeciego Wieku trafi³ na podatny grunt, sta³ siê znakomitym 
narzêdziem zapobiegania marginalizacji spo³ecznej ludzi starszych. Zapraszani 
wyk³adowcy gwarantuj¹ wysoki poziom programu edukacyjnego. Liczba 
s³uchaczy przechodzi najœmielsze oczekiwania.

S¹decki Uniwersytet Trzeciego Wieku to nie tylko edukacja osób 
starszych, ale tak¿e propagowanie wartoœciowego sposobu ¿ycia, opartego na 
rozwoju zainteresowañ, aktywnoœci spo³ecznej Udzia³ w zajêciach SUTW, 
przyjêcie na siebie obowi¹zków s³uchacza, dokonanie wyboru okreœlonej formy 
zajêæ, planowanie w³asnego czasu powoduje, ¿e cz³owiek czuje siê bardziej 
potrzebny, odczuwa sens swojego istnienia. Ci¹gle zmieniaj¹ca siê rzeczywistoœæ, 
przemiany naukowe, techniczne, spo³eczne powoduj¹, i¿ ludzie starsi s¹ wobec 
nich czêsto bezradni i zagubieni. Uczestnictwo w SUTW pe³ni równie¿ funkcjê 
rewalidacyjn¹; zainteresowanie nowo poznanymi zjawiskami, zdobytymi 
wiadomoœciami pozwala jednostce na mobilizacjê zarówno psychiczn¹ jak 
i fizyczn¹ oraz wzrost jej aktywnoœci ¿yciowej. Poznanie nowych osób zbli¿onych 
wiekiem, o podobnych zainteresowaniach i problemach, nawi¹zanie znajomoœci 
czy nawet przyjaŸni pomo¿e przeciwdzia³aæ samotnoœci osób starszych. To tak¿e 
mo¿liwoœæ realizacji m³odzieñczych marzeñ, które by³y dotychczas nie do 
pogodzenia z ¿yciem zawodowym i obowi¹zkami wobec rodziny.

¯yczê kierownictwu SUTW, wszystkim s³uchaczom, obecnym i przysz³ym, 
realizacji planów i marzeñ, zaspokojenia aspiracji i pragnieñ poznawczych. 
Niech w tych d¹¿eniach pomocne bêd¹ przemyœlenia Pani Profesor Zdzis³awy 
Zac³ony, stanowi¹ce g³ówn¹ treœæ niniejszej publikacji.

Wszystkiego najlepszego!

Józef Antoni Wiktor
Prezydent Miasta Nowego S¹cza





Zgodnie z tradycj¹ wraz z pocz¹tkiem paŸdziernika polskie 

uczelnie rozpoczynaj¹ kolejny rok akademicki. Jest to symboliczny 

akt przyst¹pienia do realizacji nowych zadañ i podejmowania 

nowych wyzwañ. Godne pochwa³y jest to, ¿e S¹decki Uniwersytet 

Trzeciego Wieku tak piêknie wpisuje siê w tê tradycjê - dzisiaj 

inaugurujemy kolejny rok pracy Uniwersytetu. 

Warto zwróciæ uwagê, ¿e aktualnie w Polsce do g³osu 

dochodzi pokolenie, dla którego wiek dojrza³y to czas wielostronnej 

aktywnoœci. Œwiadczy o tym fakt, ¿e a¿ 70 tys. polskich seniorów 

systematycznie chodzi na ró¿norodne zajêcia w UTW. 

Na podstawie badañ prognostycznych okreœla siê, ¿e statystyczny 

szeœædziesiêciolatek ma przed sob¹ oko³o 20 lat ¿ycia i niew¹tpliwie 

trzeba mieæ pomys³, jak dobrze zagospodarowaæ te lata, aby dawa³y 

poczucie spe³nienia.

Psycholodzy podkreœlaj¹, ¿e cz³owiek chce prze¿ywaæ 

swoje ¿ycie „tu i teraz”, chce je kszta³towaæ i chce na nie 

œwiadomie wp³ywaæ. Autorzy œwiatowych raportów edukacyjnych 

pt. „Uczyæ siê, aby byæ” czy „Uczyæ siê bez granic” uwa¿aj¹, i¿ 

wspó³czesne przemiany w oœwiacie s¹ zasadnicze. Zak³adaj¹ one, 

¿e cz³owiek mo¿e i powinien siê kszta³ciæ ustawicznie – przez ca³e 
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swoje ¿ycie. W tej dziedzinie nie stawia siê ¿adnych granic, ¿adnych 

barier czy ograniczeñ. W kszta³ceniu ustawicznym nale¿y 

wykorzystaæ fakt, ¿e uczenie siê przebiega w samym ¿yciu, dziêki 

ró¿nym doœwiadczeniom ¿yciowym, pracy zawodowej, 

spontanicznej zabawie, sytuacjom i wydarzeniom realnym, ale 

tak¿e dziêki naszym marzeniom i wyobra¿eniom. Uczenie siê 

doros³ego cz³owieka to rodzaj postawy, zarówno wobec wiedzy 

jak i wobec ¿ycia, w której mocno akcentuje siê znaczenie 

pozytywnej motywacji, rozbudzania potrzeb poznawczych 

i inicjatywy ka¿dej jednostki. Niew¹tpliwie koniecznoœæ 

odnawiania lub poszerzania wiedzy wymaga od doros³ego 

cz³owieka nowej si³y charakteru, pozytywnego nastawienia 

i akceptacji czekaj¹cych zmian, dlatego uwa¿a siê, ¿e w³aœnie 

w uczeniu siê cz³owiek przekracza swoje granice i mo¿liwoœci – 

przez to doskonali siê i wzbogaca swoj¹ osobowoœæ.

Warto pamiêtaæ, ¿e „ten tylko wart jest ¿ycia, kto musi 

i umie je codziennie zdobywaæ.” ̄ ycie jest dla prze¿ycia i wci¹¿ od 

nowa trzeba sobie ¿ycie zdobywaæ. Trud ¿ycia cz³owieka 

dojrza³ego uczy go doceniaæ jego wartoœæ, bo niejednokrotnie 

przekona³ siê, ¿e jest ono delikatne i kruche, nara¿one na wiele 

niebezpieczeñstw.

¯eby dobrze siê starzeæ trzeba zachowaæ m³odoœæ umys³u 

i serca, zdolnoœæ do autentycznego entuzjazmu i podziwiania 

œwiata, a tak¿e wewnêtrzn¹ troskê o dobr¹ przysz³oœæ. Dla wielu 

osób w wieku œredniej dojrza³oœci i póŸnej doros³oœci taka postawa 

jest trudna do zaakceptowania. Bo przecie¿, jak ¿yæ radoœnie, 

kiedy namacalnie widaæ oznaki w³asnego przemijania. Ludzie 

mówi¹ „to ju¿ nie to samo, co by³o” i najczêœciej nie akceptuj¹ siebie 
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w pe³ni. Wytwarzaj¹ w sobie wy³¹cznie retrospektywne nastawienie 

i ci¹gle powracaj¹ do przesz³oœci, a przecie¿ przesz³oœæ ska¿ona jest 

¿alem przemijania. Nie koncentruj¹ siê tak¿e na aktualnych 

sprawach codziennego ¿ycia, bo teraŸniejszoœæ niesie frustracje 

i gorycz rzeczywistoœci lub nie dorasta do idea³u z wyobra¿eñ. 

Zazwyczaj nie planuj¹ te¿ swojej przysz³oœci, a szkoda, bo 

nieskalany mo¿e byæ tylko obraz tego, co bêdzie, bo „piêkne s¹ 

tylko te dni, których jeszcze nie znamy” i dlatego najbardziej raduje 

to, co jest wymarzone, to co nadchodzi.

Okresu póŸnej dojrza³oœci nie mo¿emy traktowaæ jako 

czegoœ, co narzuca nam przeznaczenie, los, a my biernie musimy go 

znosiæ. Jest to normalny okres ¿ycia, przez jaki ka¿dy z nas musi 

przejœæ. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e prawid³owo funkcjonuj¹ce 

spo³eczeñstwo potrzebuje ludzi w ka¿dym wieku. Dla ka¿dego 

z nas najwa¿niejsza jest jednak subiektywna reakcja na wiek. 

Choæ nie mamy ju¿ 20 lat, to nie znaczy, ¿e niechybnie chylimy siê 

ku upadkowi, a wszystko co dobre i piêkne jest za nami. Z wiekiem 

zmieniaj¹ siê nasze role spo³eczne, jest to naturalne i trzeba byæ do 

tego œwiadomie przygotowanym.

Warto przekonaæ samego siebie, ¿e podobnie jak jesieñ mo¿e byæ 

najcudowniejsz¹ por¹ roku, tak i wiek dojrza³y mo¿e byæ 

najpiêkniejszym okresem ¿ycia. Bo choæ dzieci dorastaj¹, 

usamodzielniaj¹ siê, zdobywaj¹ zawód, zak³adaj¹ rodziny i w koñcu 

opuszczaj¹ dom, to kocha siê je równie mocno jak dawniej, ale nie 

jest siê ju¿ za nie bezpoœrednio odpowiedzialnym. Oczywisty staje 

siê fakt, ¿e rozluŸniaj¹ siê wiêzy, znikaj¹ wczeœniejsze zale¿noœci. 

Nowe role – babci, dziadka – wiele osób pozytywnie zaskakuj¹. 

Rozpiera nas ogrom pozytywnych, bardzo silnych uczuæ, które 
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sprawiaj¹, ¿e jesteœmy zdolni do niewyobra¿alnych poœwiêceñ. 

Zadziwiaj¹ nas czêsto - wydawa³oby siê - zapomniane uczucia: 

troski, opiekuñczoœci, rozrzewnienia, tkliwoœci.

¯ycie cz³owieka bez uczuæ jest niemo¿liwe, bo stanowi¹ one 

zasadniczy sposób prze¿ycia w³asnego ¿ycia. W miarê dojrzewania, 

jego uczucia ubogacaj¹ siê, subtelniej¹ w ró¿nych odcieniach, 

nabieraj¹ kolorytu i g³êbi. ¯ycie uczuciowe przenika ka¿de nasze 

prze¿ycie, wzrasta w nas potrzeba obdarowywania uczuciami 

innych osób. Trudno sobie wyobraziæ ¿ycie bez uczuæ. Okreœla siê 

je jako barwê ¿ycia, to one pobudzaj¹ do marzeñ, a wspomnieniom 

dodaj¹ ciep³a i wzruszenia!

Chocia¿ najczêœciej kobiety okreœla siê jako bardziej uczuciowe – 

okazuje siê, ¿e w wieku dojrza³ym w³aœnie mê¿czyŸni du¿¹ rolê 

zaczynaj¹ przywi¹zywaæ do uczuæ, do wiêzi rodzinnych i zwi¹zków 

emocjonalnych.

Wraz z g³êbi¹ i ró¿norodnoœci¹ uczuæ rozwija siê tak¿e 

nasza wra¿liwoœæ. Wra¿liwoœæ jest naszym darem, bo dziêki niej 

widzimy wiêcej i czujemy mocniej. Dziêki niej pracujemy 

w zapamiêtaniu dla innych ludzi. Jesteœmy wymarzonymi 

partnerami ¿yciowymi, nie boimy siê bliskoœci, ³atwiej prze¿ywany 

i dostrzegamy piêkno. To wra¿liwoœæ ka¿e siê nam zatrzymaæ, 

pomóc, wys³uchaæ, poradziæ, wspó³czuæ. Bez wra¿liwoœci nie ma 

prawdziwej przyjaŸni i mi³oœci. Pamiêtajmy jednak, i¿ miar¹ naszej 

wra¿liwoœci nie jest to, ¿e ktoœ p³acze ogl¹daj¹c wzruszaj¹cy czy 

smutny film, to raczej przyk³ad domoros³ej wra¿liwoœci, nie 

przek³adaj¹cej siê na zachowania i dzia³ania. Mo¿na p³akaæ nad 

bohaterami nieszczêœliwej mi³oœci wykreowanej na ekranie, ale 
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jednoczeœnie celowo i umyœlnie raniæ swojego partnera lub 

zaniedbywaæ w³asne dzieci.

Chciejmy uczyæ siê, jak doskonaliæ wyra¿anie swoich uczuæ 

i emocji wobec innych ludzi. Pamiêtajmy, ¿e dodatnie uczucia  

rozwijaj¹ i wzbogacaj¹ cz³owieka. Dlatego warto czêsto zadawaæ 

sobie pytania: jakimi uczuciami darzê innych ludzi; jakimi 

swoich najbli¿szych? Jakie uczucia dominowa³y wobec 

starzej¹cych siê rodziców? Czy otrzymywali od nas odpowiednio 

du¿o cierpliwoœci, wyrozumia³oœci i akceptacji? Okazuje siê, ¿e 

nasi starzy rodzice wcale nie wymagaj¹ od swoich dzieci wiele: 

trochê zainteresowania, ciep³a, czasami odwiedzin, podzielenia siê 

radoœci¹ i codziennymi strapieniami. Nigdy nie zapominajmy 

o tym, ¿e niezale¿nie ile mamy lat, rodzicom nie jesteœmy obojêtni. 

Dzieci ma³e czy doros³e stale budz¹ niepokój matek. 

Niezmiernie wa¿ne jest tak¿e uœwiadomienie sobie, jakimi 

uczuciami darzymy samych siebie. Czy umiemy z sob¹ ¿yæ? Czy 

i na ile siebie akceptujemy? Kto boi siê spojrzeæ sobie samemu w 

oczy, kto boi siê dialogu z sob¹, ten nigdy nie opanuje sztuki 

przemijania. Cz³owiek, który jest nieufny wobec siebie, nie darzy 

siebie szacunkiem i ¿yczliwoœci¹, nie umie z sob¹ ¿yæ. Dlatego 

najczêœciej wpada w sid³a samotnoœci i pe³nego rozpaczy 

osamotnienia, wyobcowania i irytacji. Koncentruje siê wy³¹cznie 

na sprawach swojego niespe³nionego ¿ycia. Taka samotnoœæ boli, 

dokucza, bo s³yszy siê tylko tykanie zegara odmierzaj¹cego czas 

i czuje wewnêtrzn¹ pustkê, zaœ lêk przed samotnoœci¹ staje siê 

lêkiem przed samym sob¹. Ludzie nie umiej¹ z sob¹ byæ, a cisza 

i milczenie wywo³uje u nich poczucie nudy lub niepokoju. Warto 

spróbowaæ wyeliminowaæ ten lêk i zaakceptowaæ oczywist¹ tezê, ¿e 
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samotnoœæ jest przeznaczeniem cz³owieka. Potraktujmy samotnoœæ 

jako czêœæ siebie samego, jako szansê szukania i odnajdywania 

siebie. Przekonajmy siê, ¿e istotna wartoœci tkwi w³aœnie w nas, ¿e 

jesteœmy ca³ym œwiatem dla siebie, ¿e mo¿emy siebie urabiaæ 

i kszta³towaæ, w sobie odnajdywaæ si³ê i zarazem sens istnienia, zaœ 

obcowanie z samym sob¹ uczyñmy nasz¹ si³¹ wewnêtrzn¹. Taka 

postawa da nam poczucie niezale¿noœci. Umiejêtnoœæ ¿ycia 

w swoim œwiecie wewnêtrznym jest niew¹tpliwie warunkiem 

pe³nego cz³owieczeñstwa. Uczy niezbêdnego dystansu do wielu 

spraw, daje odwagi i poczucia bezpieczeñstwa. Samotnoœæ to Ÿród³o 

nadziei w odnalezieniu siebie. Zauwa¿my, jak czêsto trudne 

doœwiadczanie ciê¿kiej choroby sprzyja prze¿ywaniu niepodzielnej 

samotnoœci w cierpieniu. Tak naprawdê mojego bólu doœwiadczam 

tylko ja, wy³¹cznie ja. Inni go sobie tylko wyobra¿aj¹. Najbli¿sze 

nam osoby wspó³czuj¹, ale nigdy nie wiedz¹ na pewno, co 

prze¿ywamy. Jeœli nie chcemy byæ w cierpieniu osamotnieni, 

pozostaje nam tylko nasze wewnêtrzne „ja” – najwierniejsze, 

nieod³¹czne – moje królestwo, w którym spotykam tylko siebie.

Nasz bogaty œwiat wewnêtrzny jest nasz¹ ostoj¹ 

i przeciwstawieniem osamotnienia, bo najczêœciej osamotnienie 

wynika z niedorozwoju œwiata wewnêtrznego. Jak¿e piêkny 

i bogaty œwiat wewnêtrzny, indywidualny, niepowtarzalny, 

wyj¹tkowy mo¿e mieæ ka¿dy cz³owiek.

To nasz skarb, który pozytywnie przek³ada siê na umiejêtnoœæ 

prze¿ywania ¿ycia – bo ¿eby ¿yæ trzeba kochaæ ¿ycie. Nie mo¿na 

wprawdzie ¿yciu dodaæ lat, ale mo¿na dodaæ ¿ycia latom. Zamiast 

biernie patrzeæ, jak ¿yj¹ inni, sam ¿yj pe³ni¹ ¿ycia. Je¿eli jesteœmy 

zdolni do kierowania uwagi na nasz œwiat wewnêtrzny, mo¿emy 

przez to tak¿e lepiej siebie poznaæ.
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Ilu ludzi stara siê naprawdê poznaæ siebie? Jaki obraz samego siebie 

tworz¹?

Ka¿dy cz³owiek okreœla swój stosunek do ludzi i rzeczy 

poprzez swoje zamierzenia, aspiracje, cele, wyobra¿enie o tym, kim 

jest i czego chce. Chc¹c ¿yæ, uczestniczy siê w pewnym sensie 

w ¿yciu ka¿dego napotkanego obok siebie cz³owieka. Jest on nam 

koniecznie potrzebny, by uœwiadomiæ sobie w³asne istnienie, 

w³asne cechy i w³asne cz³owieczeñstwo. Jak piêknie, z g³êbok¹ 

refleksj¹ pisz¹ nasi s³uchacze o spotkaniach z innymi osobami 

z UTW: „Spotkania z grup¹ pozwoli³y wnieœæ radoœæ i wiarê w 

siebie – ta wiara w siebie dodaje energii do ¿ycia”, „Od¿y³am, 

poradoœnia³am, powesela³am”, „Wspólne zajêcia to niepowtarzalne 

chwile, zapa³u i entuzjazmu”, „Mam wielu ¿yczliwych znajomych. 

Ich uk³ony, gesty, uœmiechy podnosz¹ na duchu, wnosz¹ nadziejê 

w ¿ycie”.

Te wspania³e, buduj¹ce s³owa to wszystko efekty bycia tu, razem 

w grupie, obok siebie. Obcowanie z drugim cz³owiekiem daje 

mo¿liwoœæ wzajemnego nasycenia siê radoœci¹. Mijaj¹ dni i lata, 

nie pozwólmy, by ginê³y w nas rozproszone bez œladu, aby nie 

mija³y bez radoœci. Radoœæ promienieje, nasyca nas, niesie z sob¹ 

mi³e i silne wzruszenie. Cz³owiek radosny jest atrakcyjny, bo 

wewnêtrzna radoœæ ma tajemnicz¹ moc, która sprawia, ¿e los jest 

³askawszy. Ale chc¹c zapewniæ jasne chwile póŸniejszym latom, 

nale¿y nauczyæ siê radowaæ tak¿e cudzymi sukcesami. 

Niebagatelna jest tak¿e umiejêtnoœæ prze¿ywania radoœci 

estetycznych i filozoficznych, które nas poruszaj¹ do g³êbi 

i wprowadzaj¹ w refleksjê i zadumê.

9
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Radoœæ aktywnoœci o¿ywia cz³owieka, jest okazj¹ do 

ró¿norodnego wysi³ku, olœnienia, jest cudowna i czysta. Sztuka 

¿ycia, to umiejêtnoœæ najlepszego wykorzystania czasu dla radoœci 

w³asnych i cudzych. Radoœæ przezwyciê¿ania obci¹¿eñ wieku, 

u³omnoœci, s³aboœci fizycznej, czasem kalectwa, niew¹tpliwie 

wzbudza podziw. Badania psychologiczne potwierdzaj¹, ¿e 70% 

wspó³czesnych ludzi w pe³ni siebie nie akceptuje. Ich twarze s¹ 

surowe, napiête, maj¹ wykrzywione usta, zaciœniête szczêki – nie 

ma w nich radoœci. Radoœæ jest wielk¹ zalet¹, jest si³¹ i dobrem, bo 

nas uszlachetnia.

Dzisiejsze spotkanie z Pañstwem utwierdza mnie 

w przekonaniu, ¿e macie Pañstwo odwagê smakowaæ ¿ycie, nie 

chcecie z niego rezygnowaæ tylko dlatego, ¿e przybywa lat. Osoby, 

które ju¿ studiowa³y podkreœlaj¹, ¿e „bycie s³uchaczem UTW to 

powód do dumy”, ¿e „mo¿na studiowaæ a¿ do utraty tchu, na ile 

komu starczy si³”. To przyk³ad wspania³ych postaw, pe³nych 

zaanga¿owania i chêci poznawania œwiata. Jest to zjawisko tyle 

zdumiewaj¹ce co symptomatyczne, bo badania naukowe 

potwierdzaj¹, ¿e zainteresowania poznawcze cz³owieka najsilniej 

rozwijaj¹ siê w wieku doros³ym. Mo¿liwoœci wzbogacania wiedzy 

staj¹ siê jeszcze wiêksze. Jest ona g³êbsza i rozleglejsza, rozszerza 

siê tak¿e perspektywa w ujmowaniu wielu zagadnieñ, ³atwiej 

dostrzega siê w niej zale¿noœæ i zwi¹zki przyczynowo-skutkowe. 

Okazuje siê, ¿e nauki humanistyczne i spo³eczne, które wymagaj¹ 

du¿ej erudycji zdominowane s¹ przez starszych naukowców. 

Docenia siê ich bogate, ró¿norodne doœwiadczenia ¿yciowe, 

statecznoœæ, rozwagê w wypowiadaniu s¹dów, oryginalnoœæ 

wyci¹ganych wniosków, które zaskakuj¹ i inspiruj¹ do rozmyœlañ 

oraz refleksji.
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Mówi¹c o wieku póŸnej dojrza³oœci nale¿y podkreœliæ tak¿e fakt, ¿e 

mózg cz³owieka, który koñczy 50 lat, staje siê bardziej elastyczny, 

bo obie pó³kule mocniej integruj¹ siê ze sob¹. Daje to 

nieograniczone mo¿liwoœci twórcze, otwiera nowe horyzonty. 

Dlatego w³aœnie w testach wymagaj¹cych jasnoœci s¹dów, 

wnikliwego myœlenia, ¿yciowej m¹droœci i doœwiadczenia góruj¹ 

ludzie starsi (przy za³o¿eniu, ¿e swój intelekt poddawali 

systematycznym æwiczeniom umys³owym).

W psychologii rozwoju cz³owieka, pisz¹c o naturze rozwoju 

poznawczego, autorzy podkreœlaj¹, ¿e w wielu przypadkach 

obserwuje siê rozwój zdolnoœci intelektualnych a¿ do póŸnego 

wieku. Wiedza cz³owieka dojrza³ego ugruntowuje siê w oparciu 

o wzrastaj¹ce wraz z wiekiem nie tylko doœwiadczenie, ale przede 

wszystkim m¹droœæ ¿yciow¹. Jest ona wiedz¹ odnosz¹c¹ siê do 

wa¿nych dla ka¿dego cz³owieka kwestii, problemów, zadañ 

¿yciowych i dylematów, które sk³adaj¹ siê na pragmatykê ¿ycia. 

Wyzwala ona zdolnoœæ formu³owania dobrych, s³usznych, 

praktycznych s¹dów w ró¿nych kwestiach ¿yciowych, ale tak¿e 

pobudza orientowanie siebie na wartoœci idealne. M¹droœæ 

cz³owieka doros³ego jest sztuk¹ wyboru.

Ostro¿noœæ w dzia³aniu i rozs¹dek pozwalaj¹ m¹drze kierowaæ 

swoim ¿yciem, spokojnie wczuwaj¹c siê w rytm swojego 

organizmu.

W koñcowej refleksji chcia³abym podkreœliæ, ¿e:

• Ani wiek dojrza³y, ani nawet póŸna staroœæ wcale nie musi siê 

kojarzyæ wy³¹cznie z siwymi w³osami, zmarszczkami czy 

powolnoœci¹ ruchów.
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• Trzeba jednak zacz¹æ od przekonania samego siebie, ¿e jestem 

dla siebie wartoœci¹ najwy¿sz¹. Moje d¹¿enia, cele, aspiracje 

nadaj¹ sens i wagê moim poczynaniom oraz mojemu ¿yciu.

• Uznajê tak¿e wartoœæ innego cz³owieka. Bez niego nie 

móg³bym realizowaæ siebie.

W drugim cz³owieku odbija siê moje cz³owieczeñstwo. 

• Pielêgnujmy w sobie dobroæ i wra¿liwoœæ. Umiejmy siê 

radowaæ i okazywaæ czu³oœæ i wspó³czucie.

• Spróbujmy siê znów zachwycaæ. Zacznijmy siê od pocz¹tku 

przekonywaæ, ¿e Ziemia, na której ¿yjemy, jest cudowna. Tylko 

na naszej planecie rosn¹ kwiaty, owoce i drzewa. Jedynie tutaj 

rozwija siê ¿ycie i s³yszy siê bicie serc.

• Nauczmy siê zadziwiaæ. Zdziwienie rozpoczyna siê w naszym 

sercu. Uszlachetnia nas, kiedy widzimy coœ piêknego, nie 

pytajmy „ile to kosztuje?”, ale mówmy „jakie to piêkne”! 

Zdziwienie jest idea³em, który czyni nasze dusze delikatnymi 

i lepszymi. Sprawia, ¿e nie s¹ stare, oziêb³e i zatwardzia³e. Kto 

potrafi siê dziwiæ, zaznaje radoœci ¿ycia, tym samym czyni 

swoje ¿ycie spe³nionym.

¯yczê Pañstwu, aby nigdy nie zapomnieæ, ¿e RADOŒÆ ¯YCIA 

CZYNI ̄ YCIE PIÊKNYM.
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Zdzis³awa Zac³ona

Docent doktor nauk humanistycznych; absolwent Wy¿szej Szko³y 
Pedagogicznej w Krakowie. Obecnie pe³ni funkcjê Prorektora ds. 
Nauk, Rozwoju i Wspó³pracy w PWSZ w Nowym S¹czu. Prowadzi 
zajêcia dydaktyczne w Instytucie Pedagogicznym, Ekonomicznym 
oraz na studiach podyplomowych. Recenzuje prace dyplomowe 
i magisterskie, jest promotorem prac dyplomowych, konsultuje 
szkolne programy wychowawcze, jest autorem programów 
nauczania na specjalnoœciach nauczycielskich oraz modu³ów 
psychologiczno-pedagogicznych na studiach podyplomowych. 
W latach ubieg³ych prowadzi³a wyk³ady w ramach dokszta³cania 
i doskonalenia nauczycieli, miêdzy innymi na: warsztatach 
organizowanych przez CODN w Warszawie oraz w Oœrodku 
Metodycznym w Nowym S¹czu.

Jest opiekunem praktyk pedagogicznych, wspó³pracuje ze szko³ami 
podstawowymi i gimnazjami. Aktywnie anga¿uje siê w prace na 
rzecz œrodowiska; inicjuje, organizuje i uczestniczy w akcjach dla 
lokalnej spo³ecznoœci, koordynuje wiele dzia³añ zwi¹zanych z prac¹ 
studentów w organizacjach dzia³aj¹cych na zasadzie wolontariatu; 
S¹decki Oœrodek Interwencji Kryzysowej, Oœrodek Misyjno-
Adopcyjny "Magnificat", M³odzie¿owe Centrum Wolontariatu 
Sursum Corda.

Dotychczas napisa³a ponad 30 publikacji. Jest autorem 3 ksi¹¿ek, 
6 innych by³o wydanych pod jej redakcj¹.

Literatura:
1. Chauchard J. i P., Starzeæ siê we dwoje. Warszawa 1987, PAX.
2. Garczyñski S., O radoœci. Warszawa 1983, NK.
3. Legowicz J., ¯ycie dla ¿ycia. Warszawa 1984, WP.
4. Szczepañski J., Sprawy ludzkie. Warszawa 1980, Wyd. Czytelnik.
5. Tatarkiewicz W., O szczêœciu. Warszawa 1979, PWN.
6. W³odarski Z., Hanka³a A., Jestem cz³owiekiem i ¿yjê wœród ludzi. 

Warszawa 1991, WSiP.
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S¥DECKI  
UNIWERSYTET TRZECIEGO  WIEKU 
                       

S¹decka inicjatywa obywatelska utworzenia Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku, jako stowarzyszenia maj¹cego na celu dzia³alnoœæ 
edukacyjn¹ i aktywizacjê osób które zakoñczy³y etap pracy zawodowej oraz 
starszych osób bezrobotnych, zosta³a przyjêta ze zrozumieniem 
i ¿yczliwoœci¹ przez samorz¹dy s¹deckie -miasto Nowy S¹cz i powiat 
nowos¹decki, a tak¿e Marsza³ka Województwa Ma³opolskiego, który jest 
gestorem MCK "Sokó³", gdzie odbywaj¹ siê wyk³ady. Na mapie edukacyjnej 
Ziemi S¹deckiej od paŸdziernika 2004 roku S¹decki UTW stanowi now¹, 
istotn¹ spo³ecznie jakoœæ, a zainteresowanie mieszkañców S¹decczyzny 
uczestnictwem w zajêciach przesz³o najœmielsze oczekiwania organizatorów. 

Dzia³alnoœæ S¹deckiego UTW nawi¹zuje do priorytetów zawartych 
w Wojewódzkim Programie Polityki i Pomocy Spo³ecznej wobec Staroœci na 
lata 20042006 oraz do Strategii Rozwoju Województwa Ma³opolskiego na 
lata 2007-2013. Wpisuje siê tak¿e w lokalne strategie i programy 
samorz¹dowe dotycz¹ce polityki spo³ecznej. Nawi¹zuje do zadañ zapisanych 
w Strategii Rozwoju Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Zawodowej w Nowym 
S¹czu. 

Szeroka oferta edukacyjna i aktywizuj¹ca S¹deckiego UTW jest 
skierowana nie tylko do seniorów. 

Obejmuje tak¿e osoby doros³e w starszym wieku (od 45 lat) nie mog¹ce 
znaleŸæ zatrudnienia, które dysponuj¹c wolnym czasem chc¹ go poœwiêciæ na 
samokszta³cenie, rozwijanie swoich zainteresowañ, nawi¹zanie kontaktów 
i s³u¿enie pomoc¹ innym, bardziej potrzebuj¹cym. 

Oprócz wyk³adów prowadzonych przez kadrê naukow¹ uczelni 
patronackich odbywaj¹ siê w S¹deckim UTW zajêcia seminaryjne, kursy 
komputerowe, lektoraty jêzyków obcych, a tak¿e zajêcia ruchowo-
rekreacyjne na basenie i w sali gimnastycznej. 
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Wspólnie z Ma³opolskim Biurem Wystaw Artystycznych organizujemy 
warsztaty malarskie, plastyczne i fotograficzne, które ciesz¹ siê du¿ym 
zainteresowaniem naszych s³uchaczy. Raz w miesi¹cu wspólnie z MCK 
"Sokó³", pod kierunkiem filmoznawcy odbywaj¹ siê seminaria filmowe 
w Dyskusyjnym Klubie Filmowym S¹deckiego UTW.

Organizowane s¹ wyjazdy edukacyjne, w czasie których s³uchacze poznaj¹ 
Ma³opolskê, jej dziedzictwo kulturowe i historyczne. Uczestnicz¹c 
w panelach dyskusyjnych Forum Ekonomicznego w Krynicy Zdroju 
s³uchacze poznaj¹ wspó³czesne problemy gospodarcze i ekonomiczne o skali 
miêdzynarodowej. Odwiedzaj¹c Lwów i Stryj na Ukrainie oraz Koszyce 
i Presov na S³owacji, miasta partnerskie S¹decczyzny, poznaj¹ kulturê 
i historiê naszych s¹siadów. S¹decki UTW nawi¹za³ wspó³pracê z UTW 
w Koszycach przy Uniwersytecie Technicznym, co zaowocowa³o wspólnym 
spotkaniem polskich i s³owackich s³uchaczy w maju 2006 roku. 

Nale¿y podkreœliæ du¿¹ aktywnoœæ s³uchaczy S¹deckiego UTW. 

Zg³aszaj¹ oni w³asne propozycje i inicjatywy dotycz¹ce zarówno programu 
edukacyjnego, jak równie¿ integruj¹ce œrodowisko akademickie III wieku. 
Podejmowane s¹ te¿ dzia³ania na rzecz osób starszych w œrodowisku 
lokalnym. 

S³uchaczki posiadaj¹ce uprawnienia zorganizowa³y i poprowadzi³y 
kurs jêzyka esperanto. S³uchacze bêd¹cy przewodnikami PTT oraz PTTK 
organizowali wycieczki krajoznawcze. Zajêcia na basenie prowadzi³ 
s³uchacz, absolwent AWF-u, emerytowany nauczyciel wf. Samorz¹d sekcji 
kulturoznawstwa zorganizowa³ imprezê andrzejkow¹ z wieloma atrakcjami. 
S³uchacze prowadz¹ Kronikê oraz dokumentuj¹ wydarzenia w S¹deckim 
UTW w formie fotografii. Zespó³ redakcyjny Biuletynu co kwarta³ 
przygotowuje nowe wydanie. 

W okresie dwuletniej dzia³alnoœci nawi¹zano kontakty 
z pensjonariuszami Domu Pomocy Spo³ecznej w Muszynie. Odwiedziny 
w DPS zaowocowa³y zaproszeniem pensjonariuszy na zajêcia do UTW. 
Dyrektor DPS z grup¹ pensjonariuszy przyje¿d¿a³ na niektóre wyk³ady do 
UTW, a nasi s³uchacze œwietnie spisywali siê w roli przyjaznych opiekunów. 
Po wyk³adach by³ czas na wspóln¹ herbatê i rozmowy. 

Przyk³ad wspó³pracy miêdzy pokoleniami stanowi¹ wspólne zajêcia ze 
studentami uczelni s¹deckich. Pod kierunkiem pracowników naukowych 
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studenci, g³ównie kierunków pedagogicznych, informatycznych 
i jêzykowych prowadz¹ zajêcia na kursach komputerowych, kursach jêzyka 
nielskiego oraz s³u¿¹ pomoc¹ i rad¹ w czasie spotkañ w Klubie 
Komputerowym S¹deckiego UTW. Wysy³anie i odbiór poczty elektronicznej, 
poznawanie Internetu i innych ciekawostek komputerowych okazuje siê nie 
takie straszne, kiedy sympatyczni, m³odzi ludzie ze spokojem i ¿yczliwoœci¹ 
pomagaj¹. 

W Sekretariacie S¹deckiego UTW studenci odbywaj¹ praktyki. Zapoznaj¹ siê 
z prac¹ administracyjno-biurow¹, wspólnie z pracownikiem Sekretariatu oraz 
ze s³uchaczami przygotowuj¹ oferty do konkursów na realizacjê zadañ 
publicznych, materia³y do Biuletynu S¹deckiego UTW i na nasz¹ stronê 
internetow¹: www.sutw.pl, opracowuj¹ programy wyjazdów edukacyjnych. 
Wspó³praca ze studentami jest oceniana przez naszych s³uchaczy bardzo 
wysoko. 

Organizacja dzia³alnoœci S¹deckiego UTW opiera siê na 
bezinteresownej pracy Zarz¹du Stowarzyszenia oraz Samorz¹dów S³uchaczy 
w sekcjach kulturoznawstwa, nauk medycznych i profilaktyki zdrowia, nauk 
spo³eczno-ekonomicznych i przyrodoznawstwa. 

Trzy uczelnie wy¿sze: Pañstwowa Wy¿sza Szko³a Zawodowa oraz Wy¿sza 
Szko³a Biznesu-National Louis University w Nowym S¹czu, a tak¿e 
Uniwersytet Jagielloñski w Krakowie sprawuj¹ patronat naukowy. 

Nasze s¹deckie doœwiadczenia s¹ pomocne dla innych spo³ecznoœci 
lokalnych. Za naszym przyk³adem, w Ma³opolsce powsta³ równie¿ 
Uniwersytet Z³otego Wieku w Gorlicach. 

Po 2 latach dzia³alnoœci S¹deckiego UTW mo¿na stwierdziæ, ¿e na 
S¹decczyŸnie zosta³y stworzone warunki do samokszta³cenia, integracji 
i rozwijania aktywnoœci osób starszych z udzia³em wielu partnerów 
instytucjonalnych i spo³ecznych, a tak¿e wielu osób prywatnych, 
bezinteresownie zaanga¿owanych w powstanie i organizacjê UTW. 

Wies³awa Borczyk
Prezes Zarz¹du S¹deckiego UTW
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Stowarzyszenie - statut
ã Prezes Zarz¹du
ã Zarz¹d
ã Komisja Rewizyjna

ã Rada Programowo-Naukowa
ã Konsultant Naukowy SUTW

Patronat organizacyjny
ã Prezydent Miasta Nowego S¹cza
ã Starosta Nowos¹decki i Rada Powiatu
    Nowos¹deckiego
ã Marsza³ek Województwa Ma³opolskiego
ã Klub Przyjació³ Ziemi S¹deckiej

Patronat naukowy
ã Uniwersytet Jagielloñski 
ã Pañstwowa Wy¿sza Szko³a 
     Zawodowa    w Nowym S¹czu
ã Wy¿sza Szko³a Biznesu- National 
     Louis University w Nowym S¹czu

Sekcje
• Sekcja kulturoznawstwa  
• Sekcja medyczna i profilaktyki 
   zdrowia 
• Sekcja spo³eczno-ekonomiczna 
• Sekcja przyrodoznawstwa   

Kursy: 
• jêzyka angielskiego, niemieckiego, 
  esperanto
• komputerowe
• pierwszej pomocy przedmedycznej

Zajêcia obowi¹zkowe
• Wyk³ady audytoryjne 
• Wyk³ady specjalistyczne
• Seminaria/konwersatoria

Cele:
ã Upowszechnianie wiedzy wœród 
    osób starszych
ã Aktywizacja intelektualna, fizyczna
    i spo³eczna
ã Dzia³ania na rzecz œrodowiska 
    zamieszkania, kraju, regionu
ã Pomoc kole¿eñska, wolontariat

Zajêcia rekreacyjno-ruchowe
• Zajêcia na basenie
• Zajêcia na sali gimnastycznej
• Wycieczki piesze
• Wycieczki wyjazdowe
• Imprezy integracyjne

Warsztaty:
• plastyczne
• teatralne
• fotograficzne
• DKF
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ZARZ¥D STOWARZYSZENIA 

S¥DECKI  UNIWERSYTET  TRZECIEGO  WIEKU

1. Prezes Zarz¹du  Wies³awa Borczyk

2. Wiceprezes  Zdzis³aw Piekarski

3. Sekretarz  El¿bieta Pyszczak

4. Skarbnik  Bogumi³a Oleksy

5. Cz³onek  Barbara Szczepanek

6. Cz³onek  Ma³gorzata Bajorek

7. Cz³onek  Ewa Pasadyn

8. Cz³onek  El¿bieta Pachoñ

9. Cz³onek  Adam Szczepanik

KOMISJA REWIZYJNA

1. Przewodnicz¹ca  Alicja Krzywdziñska

2. Cz³onek  Zyta Biliñska

3. Cz³onek  Wies³awa Misterka

PATRONAT ORGANIZACYJNY

1. Prezydent Miasta Nowego S¹cza

2. Starosta Nowos¹decki i Rada Powiatu Nowos¹deckiego

3. Marsza³ek Województwa Ma³opolskiego

4. Klub Przyjació³ Ziemi S¹deckiej

PATRONAT NAUKOWY

1. Uniwersytet Jagielloñski w Krakowie

2. Pañstwowa Wy¿sza Szko³a Zawodowa w Nowym S¹czu

3. Wy¿sza Szko³a Biznesu  National Louis University w Nowym S¹czu

KONSULTANT NAUKOWY

Doc dr Zdzis³awa Zas³ona  Prorektor PWSZ  w Nowym S¹czu
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S¹decki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Nowym S¹czu

33-300 Nowy S¹cz, ul. Jagielloñska 31, IIp.

tel./fax (+48 18) 443 53 17; e-mail: sekretariat@sutw.pl; www.sutw.pl
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