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Streszczenie
Celem artyku u jest ukazanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku jako miejsca sprzyjaj cego samorealizacji i samorozwo-

jowi seniorów. Stanowi prób  ukazania aktywno ci wspó czesnych osób starszych. Artyku  jest oparty przede wszystkim 
na do wiadczeniach w pracy ze s uchaczami D bickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i wywiadach „na po y skategory-
zowanych”, realizowanych na dwudziestopi cioosobowej grupie seniorów. G ównym celem bada  by o uzyskanie infor-
macji na temat tego, jak sami zainteresowani postrzegaj  Uniwersytet Trzeciego Wieku w kontek cie w asnego rozwoju.
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Senior man and science - realization of needs of self-improvement and self-education as an example of the D bicki 
University of the Third Age

Abstract
The purpose of this article is to present the University of the Third Age as a place conducive to self-realization for 

seniors. It is an a  empt to show the activity of the elderly today. The article is based primarily on experience in working
with students of D bicki University of the Third Age and in-depth interviews, carried out on a 25-person group of seniors. 
The main objective of the study was to obtain information on how they perceive the university interested in the third age 
in the context of their own development.
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Wst p
Wspó czesne spo ecze stwa charakteryzuje dynamika, zmienno  i swoisty p d. Jednocze nie ludzie d  do tego,

aby jak najd u ej pozosta  m odymi i sprawnymi – zarówno w sferze Þ zyczno ci, ale tak e np. w obszarze posiadanych 
umiej tno ci praktycznych, czy cech psychicznych. Powszechne staj  si  zabiegi maj ce na celu odm odzenie cz owieka,
a przejawy up ywaj cego czasu, które przez wiele osób uwa ane s  za wstydliwe, maskuje si  w rozmaity sposób. Cz  
osób nie potraÞ  sobie poradzi  z my l  o wewn trznych i zewn trznych przejawach starzenia si  organizmu, a ró norod-
ne zabiegi odejmowania lat uwa a si  za co  naturalnego. Jednak, jak zauwa y  Vladimir W. Frolkis „starzenie jest jednym 
z prawid owych etapów rozwoju osobniczego, polegaj cym na zachodz cych wraz z wiekiem zmianach morfologicz-
nych i czynno ciowych, a prowadz cym do stopniowego ograniczania mo liwo ci adaptacyjnych ustroju”1. Nie jest to
jednak czas, w którym cz owiek bezwzgl dnie powinien zaprzesta  dzia alno ci na rzecz w asnego rozwoju, czy cho by
prób nawi zania spójnych relacji z otoczeniem i spo ecze stwem wiedzy.

Artyku  jest prób  odpowiedzi na pytanie w jaki sposób ludzie starsi zaspokajaj  swoje potrzeby samorealizacji. Pu-
blikacja zosta a oparta na wywiadach, w których wzi li udzia  studenci D bickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, na
w asnych do wiadczeniach w pracy z seniorami z DUTW oraz na dost pnej literaturze.

Staro  w XXI w.
Wspó czesny wiat jest globaln  wiosk , w której mo na szybko i atwo skomunikowa  si  z osobami znajduj cymi

si  na drugim kra cu wiata. Cz owiek ma równie  wi ksze mo liwo ci w partycypowaniu w dokonaniach techniki. 
Wa n  kwesti  jest te  to, e wraz ze wzrostem skuteczno ci medycyny, d ugo  ludzkiego ycia ulega wyd u eniu. Spo-

1 V. V. Frolkis, Aging of the Central Nervous System (Interdisciplinary topics in gerontology), New York 1979, s. 10.
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ecze stwo starzeje si . Jak zauwa y a Renata Konieczna-Wo niak, „ludzie starsi w Polsce (oko o 13% populacji) ju  dzi  
stanowi  liczn  grup , a prognozy wskazuj  na to, e odsetek b dzie systematycznie wzrasta  w kolejnych dekadach. 
Równocze nie coraz cz ciej, wzorem zamo niejszych krajów Europy i Stanów Zjednoczonych, mówi si  o zjawisku dys-
kryminacji, czy wr cz wykluczenia ludzi starszych z przestrzeni ycia spo ecznego”2. Nasilone zjawisko marginalizacji 
seniorów mo na okre li  mianem ageizmu, który wed ug Joanny Wawrzyniak „zrodzi  si  z uprzedze  i przekona , e 
ludzie starsi niczego si  ju  nie naucz , nie zmodyÞ kuj  swoich zachowa ”3.

Czym jednak jest samo zjawisko staro ci, zw aszcza w wiecie, w którym tak popularne wydaje si  by  jej masko-
wanie? Maria Einhorn-Susu owska staro  rozumie jako „poj cie pogarszania si , obni ania poziomu funkcjonowania”4 
oraz wskazuje na wiek jako na zasad  wyja niania. Natomiast wed ug Stefana Klonowicza jest to zjawisko, które „nale y 
rozpatrywa  w powi zaniu ze starzeniem jako procesem, dostrzegaj c biologiczne aspekty starzenia si  osobniczego oraz 
ich demograÞ czne, ekonomiczne i spo eczne konsekwencje, które znajduj  wyraz w zjawisku starzenia si  ludno ci”5. 
Nie jest oczywistym równie  okre lenie przedzia u czasowego, w którym rozpoczyna si  staro . Przyjmuje si , e jest to 
granica wiekowa przej cia na emerytur 6. 

Warto zauwa y , i  staro  jest deÞ niowana w potocznym uj ciu poprzez jej negatywne wyznaczniki. Wed ug Wa-
letyny Wnuk, „w my leniu potocznym panuje brak wiary w mo liwo ci rozwojowe ludzi starszych, to potwierdza ne-
gatywny stereotyp staro ci charakteryzuj cy mentalno  naszego spo ecze stwa. Okres staro ci na ogó  uto samia si  
z podatno ci  na choroby, wymaganiem wygód, konserwatywnymi pogl dami i nawykami, sta ym pouczaniem m od-
szych od siebie”7.

Czy jednak zawsze staro  powinna niemal stereotypowo czy  si  ze zmierzaniem w stron  niedo no ci? Zaprze-
cza temu funkcjonowanie Uniwersytetów Trzeciego Wieku i ich oferta nie tylko ciekawego sp dzania wolnego czasu, ale 
tak e rozwoju psycho-Þ zycznego. 

Uniwersytety Trzeciego Wieku
Uniwersytety Trzeciego Wieku dzia aj  przy szko ach wy szych, fundacjach oraz stowarzyszeniach. Wed ug Olgi 

Czerniawskej ich celem jest „nie tylko poprawa jako ci ycia uczestników, ale tak e zmiana na lepsze warunków ycio-
wych osób starszych w spo eczno ci lokalnej i na wiecie. Uniwersytety oprócz edukacji permanentnej, popularyzacji 
wiedzy gerontologicznej i ogólnej maj  inspirowa  do aktywno ci umys owej, Þ zycznej i artystycznej, powinny równie  
dzia a  na rzecz zbiorowo ci lokalnej”8. Dodatkowo - jak zauwa y a Agnieszka Majewska-Kafarowska - „we wspó czesnej 
gerontologii edukacja jest rozumiana jako proces emancypacyjny, umo liwiaj cy pozostawienie osobom starszym szer-
szej kontroli nad w asnym yciem, (…) d enie do niezale no ci jest celem nadrz dnym edukacji seniorów, za  edukacja 
jest warunkiem koniecznym tej niezale no ci, ale tak e odpowiedzialno ci za jako  w asnego ycia w staro ci”9.

W zwi zku z tym, Uniwersytety Trzeciego Wieku umo liwiaj  swoim studentom udzia  w ró norodnych zaj ciach 
kulturalnych, rozw  aj cych i aktywizacyjnych, a tak e mobilizuj  do integracji z rówie nikami i rodowiskiem. Ponadto 
osoby starsze mog  bra  udzia  w atrakcyjnych wyjazdach i wycieczkach krajoznawczych, spektaklach, seansach kino-
wych, czy zaj ciach na basenie i sali gimnastycznej. Uczestnictwo w nich podnosi jako  ycia seniorów, którzy jak naj-
d u ej chc  utrzyma  intelektualn  i Þ zyczn  sprawno  oraz niezale no , a tak e kontrol  nad yciem i mo liwo ciami 
adaptacyjnymi. Cz  Uniwersytetów Trzeciego Wieku umo liwia równie  aktywne wspieranie przedsi wzi  charyta-
tywnych, a tak e, poza korzy ciami dla obdarowywanych, przynosi rado  osobom anga uj cym si  w przedsi wzi cie. 

Z obserwacji prowadzonych podczas praktycznych zaj  w d bickiej placówce wynika, e UTW jest dla seniorów 
jedn  z ciekawszych form kszta cenia ustawicznego, polegaj cego nie tylko na aktualizowaniu stanu wiedzy, ale równie  
na wiczeniu sprawno ci psycho-Þ zycznej. Kreatywne sp dzanie czasu w gronie rówie ników stanowi mobilizacj  do 

2 R. Konieczna-Wo niak, Udzia  ludzi starszych w edukacji nieformalnej, „Chowanna” 2009, T. 2, s. 130.
3 J. Wawrzyniak, Spo eczno-kulturowy wizerunek staro ci, [w:] W. Hory , J. Maciejewski (red.), Nauczyciel andragog we wspó czesnym wiecie, 

Wroc aw 2010, s. 292.
4 M. Eihorn-Susu owska, Uniwersytet Trzeciego Wieku jako forma uczenia si  ludzi starszych, „O wiata Doros ych” 1989, nr 6, s. 53.
5 S. Klonowicz, Oblicza staro ci, Warszawa 1979, s. 9.
6 P. Szczukiewicz, Rozwój psychospo eczny a to samo , Lublin 1998, s. 66.
7 W. Wnuk, Portret kobiety starszej na przyk adzie s uchaczek Uniwersytetu III Wieku we Wroc awiu, [w:] E. Zierkiewicz (red.), Starsze kobiety w kulturze 

i spo ecze stwie, Wroc aw 2005, s. 68.
8 O. Czerniawska, Drogi i bezdro a andragogiki i gerontologii, ód  2000, s. 182.
9 A. Majewska-Kafarowska, Edukacja (seniorów?) w procesie rewalidacji spo ecznej starzej cego si  spo ecze stwa, „Chowanna” 2009, T. 2, s. 222.
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wyj cia poza, cz sto utarty, schemat dnia. Jest to tak e doskona a okazja do poznawania elementów cywilizacji, dóbr 
techniki, co równie  mo e  zapobiega  spo ecznemu wykluczeniu jednostki. Seniorzy mog  uczy  si  j zyków obcych, ko-
rzystania z komputera i Internetu. Wspomniane zaj cia nie tylko umo liwiaj  im czynny kontakt z technologi  i sprzyjaj  
adaptowaniu si  do wspó czesnych warunków spo ecznych, ale tak e wzmacniaj  poczucie w asnej warto ci i samooce-
n . Znajomo  zasad otaczaj cej, dynamicznej rzeczywisto ci jest odpowiedzi  na potrzeb  zaspokajania szeroko poj tej 
potrzeby bezpiecze stwa, pomaga zrozumie  tempo wspó czesnego wiata. 

Wielu s uchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku chce uczestniczy  w procesie osobistego rozwoju. Seniorzy d  
do nawi zania dialogu z otaczaj c  ich cywilizacj . Staraj  si  dotrzyma  jej kroku. Ponadto wielu z nich musi zmierzy  
si  z faktem zako czenia aktywno ci zawodowej oraz z tym, e ich doros e dzieci, zak adaj c w asne rodziny, nierzadko 
wyprowadzaj  si  z domu rodzinnego oraz pod aj c za prac , przeprowadzaj  si  w bardziej odleg e miejsca na wiecie. 
Dla cz ci z nich udzia  w spotkaniach Uniwersytetu Trzeciego Wieku jest wi c oderwaniem si  od negatywnego my le-
nia i kreatywnym sposobem zagospodarowania wolnego czasu. 

Uniwersytety Trzeciego wieku równie  stawiaj  sobie za cel pomoc seniorom w pozytywnym postrzeganiu przez 
nich swojego wieku i tego, co z nim zwi zane. Ukazuj  s uchaczom, e yciowy czas, w którym si  znajduj , mo e by  
przeznaczony na osobisty rozwój. Wed ug Agnieszki Kudro  – dyrektor D bickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku: „se-
niorzy z entuzjazmem odpowiadaj  na wszelkie proponowane im formy aktywno ci  od zaj  gimnastycznych, zarówno 
w wodzie, jak równie  na sali gimnastycznej, przez zaj cia komputerowe, j zykowe, a  po wyk ady z ró nych dziedzin 
wiedzy. Razem dopracowali my si  formu y odpowiadaj cej wszystkim. Poza na przyk ad regularnymi wyjazdami 
do teatrów, du ym zainteresowaniem ciesz  si  wspólne wycieczki opracowane tak, eby ka dy znalaz  co  dla siebie, 
bez zbytniego po piechu i m cz cych tras (…) co przyczynia si   oprócz, niew tpliwie, dost pu do wiedzy podawanej 
w przyst pnej formie i mo liwo ci korzystania ze zorganizowanych pod k tem osób starszych wycieczek i wyjazdów do 
teatru  tak e do dobrego samopoczucia, integracji z innymi osobami, mo liwo ci nawi zania przyja ni. Czasem jest to po 
prostu motywacja do wyj cia z domu, ubrania si , zadbania o siebie, zrobienia czego  dla siebie, dla swojej przyjemno ci. 
Wiele zaj  w grupie rówie ników daje nie tylko korzy ci zdrowotne, ale równie  mnóstwo dobrej zabawy”10.

D bicki Uniwersytet Trzeciego Wieku jako szansa na samorealizacj
Na zaj cia D bickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku zapisuj  si  g ównie kobiety w wieku od pi dziesi ciu do po-

nad osiemdziesi ciu lat, mieszkaj ce w mie cie, posiadaj ce co najmniej pe ne rednie wykszta cenie, cz sto przebywaj ce 
ju  na emeryturze. 

Dla D  bickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku zosta y zrealizowane wyk ady tematyczne, a tak e autorskie, prak-
tyczne warsztaty pt. Zd y  przed Alzheimerem. Z powodu du ego zainteresowania wspomnianymi zaj ciami, zosta y 
utworzone dwie grupy wiczeniowe. Spotkania opiera y si  przede wszystkim na nowoczesnych metodach pracy z pa-
mi ci , maj cych na celu zachowanie i rozw  anie zdolno ci zapami tywania, lepszego kojarzenia i my lenia. Oprócz 
wicze  aktywizuj cych, równie  w ruchu, seniorki rozwi zywa y zadania tak e w domu – podczas codziennych czyn-
no ci, czy spaceruj c. Przez ca y cykl zaj ciowy by y mocno zaanga owane w prac  nad usprawnianiem w asnej pami ci. 
Pozytywnym aspektem spotka  by a dla mnie nie tylko bardzo du a ciekawo  i zapa  do wicze , który wykazywa y 
studentki DUTW, ale tak e osi gane przez nie wyniki. W miar  kolejnych spotka  i tygodni, seniorki z wi ksz  bieg o ci  
rozwi zywa y zadania i uczy y si  nowych metod zapami tywania.

Na prze omie 2012 i 2013 r. przeprowadzi am wywiady „na po y skategoryzowane”, w których wzi o udzia  dwu-
dziestu pi ciu s uchaczy DUTW – dwadzie cia dwie kobiety i trzej m czy ni. Wywiady by y oparte na przygotowa-
nym wcze niej zestawie pyta  otwartych. Czas przeznaczony dla ka dego z narratorów wynosi  oko o trzydzie ci minut, 
jednak w praktyce by  dostosowany do indywidualnych potrzeb respondentów. G ównym pytaniem badawczym by o 
ustalenie, w jaki sposób s uchacze DUTW zaspokajaj  potrzeby samorealizacji? Badani mieli od 59 do 77 lat, wszyscy 
przebywali na emeryturze, dziewi tna cie osób mieszka o w mie cie, pozostali na wsi. 

Z przeprowadzonych przeze mnie bada  wynika, e dwana cie osób ucz szcza o na zaj cia DUTW, poniewa  chcia o 
ciekawie i kreatywnie zagospodarowa  wolny czas, troje s uchaczy liczy a na ciekawe nowe znajomo ci w grupie ró-
wie ników, pi cioro d y o do zachowania sprawno ci intelektualnej i Þ zycznej, trójka dlatego, e zosta a namówiona 
przez znajom  osob  i dwie osoby badane pragn y znale  alternatyw  dla sytuacji zwi zanej z przej ciem na emerytur  

10 Archiwum Autorki, wszystkie wywiady zosta y przeprowadzone w dniu 18.09.2012.
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i zaprzestaniem realizacji obowi zków zawodowych11. W ród ciekawszych argumentacji znalaz y si  na przyk ad s owa 
Haliny, która na pytanie dotycz ce powodu zapisania si  na zaj cia D bickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, powie-
dzia a, e:

Zawsze by am bardzo kreatywn  i ywio ow  osob . Przez ca e ycie zawodowe pracowa am jako nauczycielka, nieustannie rozwi-
ja am si  i podnosi am swoje kwaliÞ kacje. Bardzo cz sto, wraz z innymi nauczycielami i uczniami, organizowa am ró norodne wyciecz-
ki, czy zaj cia dla dzieci i m odzie y. Po przej ciu na emerytur  nadal czuj  potrzeb  wieloaspektowej aktywno ci, któr  daj  mi zaj cia 
DUTW. Szeroki wachlarz oferty jest nie tylko doskona  okazj  do rozwoju, ale tak e do ciekawego i po ytecznego sp dzenia wolnego 
czasu”. (Halina)

To dowodzi s ów J. Wawrzyniak, która zauwa y a, e wspó czesne jednostki starsze „maj  ró ne zainteresowania, 
umiej tno ci, potrzeby i troski, a ich wk ad w ycie spo eczne ma warto ”12. Wypowiedzi badanych dowodz , e senio-
rzy s  wiadomi swojej warto ci, oczekiwa , maj  swoje aktywne cele, które – je li maj  tak  mo liwo  – konsekwentnie 
realizuj . 

Na pytanie o to, na które zaj cia ucz szczaj  s uchacze DUTW, dwana cie osób odpowiedzia o, e na wszystkie (zaj -
cia wiczeniowe, wyk ady, wyjazdy do teatrów i na wycieczki), pozostali uczestniczyli w ponad po owie zaj  z dost pnej 
oferty. Nie by o osób, które zdecydowa y si  tylko na jedn  lub dwie propozycje. W ród najbardziej interesuj cych odpo-
wiedzi znalaz y si  s owa Anny, która swój wybór uzasadni a s owami:

Oferty DUTW s  bardzo ciekawe, rozwijaj  mnie na wielu p aszczyznach. Korzystam z ca ej mo liwej oferty edukacyjnej i kultu-
ralnej. Paleta mo liwo ci jest bardzo szeroka – wycieczki, kursy j zykowe, komputerowe itd. Dodatkowym atutem jest to, e op ata za 
zaj cia nie jest wygórowana, my l , e po latach pracy warto zainwestowa  w siebie i pomy le  o w asnych potrzebach, dlatego w a nie 
zdecydowa am si  na uczestnictwo w ca ej ofercie. (Anna)

Studenci DUTW dobrowolnie korzystali z ró norodnych form aktywno ci, które oferuje placówka. Odpowiedni do-
bór zaj , dostosowanie ich do mo liwo ci psycho-Þ zycznych zainteresowanych umo liwia o kreatywne sp dzanie czasu 
i by o interesuj c  alternatyw  dla codziennych dzia a  seniorów.

„Czym dla Pani/Pana jest samorealizacja?” – to kolejne pytanie, na które odpowiedzieli badani. W ród odpowiedzi 
dominowa y stwierdzenia takie jak: „mo liwo  zrobienia czego  dla siebie”, „dokszta canie si , powi zane z przyjemno-
ci ”, „rozwój z kilku dyscyplin”, „rado  z nabywania nowych umiej tno ci”, „nie tylko edukacja, ale tak e pasja, rado , 

hobby”. W ród odpowiedzi seniorów pojawia y si  zwroty o zabarwieniu pozytywnym, ukazuj ce samorealizacj  jako 
przyjemno , brak przymusu. Na zaj ciach Uniwersytetów Trzeciego Wieku nie ma systemu szkolnych ocen, sprawdzia-
nów, ale funkcjonuje zró nicowana oferta, dobrowolnie wybierana przez studentów DUTW.

W ród odpowiedzi na pytanie „czym dla Pani/Pana jest samokszta cenie?”, informatorzy najcz ciej odpowiadali, 
e jest to: „samodzielne edukowanie si  i nabywanie wiedzy”, „kszta cenie si  z tych dziedzin, które si  lubi”, „zdoby-
wanie informacji i nabywanie umiej tno ci”, „realizacja edukacyjna”, „czytanie, nad anie za wspó czesno ci ”. Cieka-
wym w tkiem by o po czenie samokszta cenia z multimediami, czyli nieod cznymi elementami XXI w. Seniorzy mieli 
wiadomo  tego, e brak kontaktu z technologi  mo e powodowa  to, e zostan  wykluczeni ze spo ecze stwa wiedzy.

Na pytanie „jakie s  potrzeby wspó czesnych seniorów?”, badani najcz ciej wymieniali: „czas dla siebie”, „zaspo-
kojenie potrzeb materialnych i pozamaterialnych”, „szcz cie rodzinne”, „samorealizacja”, „czerpanie rado ci z ycia”, 
„godne prze ywanie jesieni ycia”, „szacunek dla wieku”, „godne traktowanie”, „pe ne uczestnictwo w spo ecze stwie”. 
Po ród odpowiedzi na pytanie „czy i w jaki sposób zach ci aby Pani/zach ci by Pan inne osoby do uczestniczenia w zaj -
ciach DUTW?”, na pierwsz  cz  pytania wszyscy seniorzy odpowiedzieli twierdz co. W ród argumentów znalaz y si  
s owa Barbary, która powiedzia a, e 

Zdecydowanie zach ci abym nie tylko moje kole anki i kolegów do zapisania si  na Uniwersytet Trzeciego Wieku. Wiele osób my li, 
e wraz z przej ciem na emerytur  powinni si  tylko po wi ca  swojej rodzinie, wnukom. Jednak w tym wszystkim zapominaj  o sobie 

i swoim szcz ciu. Oczywi cie, rodzina daje szcz cie, ale ja mówi  o innym – takiej nagrodzie dla siebie, za dotychczasow  prac , 
ycie, dzia anie. Rozwi zywanie krzy ówek nie jest jedyn  form  rozrywki. Spotkania z innymi, ciekawe zaj cia, wyjazdy do teatrów, 
wiczenia – to wspania a forma sp dzania wolnego czasu. Dzi ki regularnym, przyst pnym zaj ciom cz owiek odnajduje mobilizacj  

do podj cia aktywno ci”. (Barbara).
Kazimierz swoj  wypowied  uzasadni  s owami: 

11 Archiwum Autorki.
12 J. Wawrzyniak, Spo eczno-kulturowy wizerunek staro ci, [w:] W. Hory , J. Maciejewski (red.), Nauczyciel andragog we wspó czesnym spo ecze stwie, 

Wroc aw 2010, s. 292.
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Warto ucz szcza  na zaj cia, poniewa  mo na pozna  wiele ciekawych osób, zawi zuj  si  nowe znajomo ci i przyja nie, które 
nie mijaj  wraz z zako czeniem roku akademickiego. Dzia anie w grupie jest warto ciowe, cz sto bardziej mo liwe ni  w pojedynk ”. 
(Kazimierz)

Wypowiedzi badanych ukaza y ich samo wiadomo , nacisk na realizacj  w asnych, indywidualnych potrzeb. Taki 
wizerunek zdaje si  zaprzecza  potocznemu postrzeganiu seniorów jako swoistego dodatku do wspó czesnej rodziny, 
wi cego si  z funkcj  babci i dziadka.

Na pytanie „jakie nowe umiej tno ci naby a Pani/naby  Pan dzi ki DUTW?”, respondenci odpowiadali najcz ciej, e 
s  to: „lepsza sprawno  Þ zyczna dzi ki zaj ciom na basenie i sali gimnastycznej”, „wi ksza pewno  siebie dzi ki cieka-
wym wyk adom i spotkaniom z innymi”, „umiej tno ci podstawowej obs ugi komputera, wysy ania e-maili, korzystania 
z portali spo eczno ciowych”, „praktycznego wiczenia pami ci”, „podstawowej komunikacji w j zyku angielskim”, „ra-
dzenia sobie w nowych sytuacjach”13. To, e badani cz sto podkre lali nabywanie umiej tno ci w zakresie nowych tech-
nologii, mo e potwierdza  s owa Katarzyny Rutkowskiej i B a eja Stasiaka, którzy dostrzegli, e „wspó czesno  stawia 
przed nami wiele ró nych wymaga , które powoduj  konieczno  ci g ego kszta cenia nie tylko m odych, ale i starszych. 
(…) Aby sprosta  stawianym przed nami wymaganiom i obowi zkom, musimy uczy  si  i przystosowywa  do coraz 
bardziej zmieniaj cego si  wiata przez ca e ycie”14.

„Czy i w jaki sposób DUTW motywuje do samorealizacji?” to kolejne pytanie, na które odpowiadali badani. Na pierw-
sz  cz  pytania, wszystkie osoby odpowiedzia y twierdz co. Jedna z seniorek oznajmi a, e „DUTW mobilizuje do 
samorealizacji poprzez poszerzanie swojej oferty. Nauczyciele, prowadz cy zaj cia s  dobrze przygotowani, maj  wie-
dz  i dobry kontakt z nami oraz potraÞ  zach ci  nie tylko do regularnej frekwencji, ale przede wszystkim do robienia 
czego  dla siebie tak e po zako czeniu zaj ” (Anna). Kolejna z seniorek wyrazi a pogl d i  „do dzia ania motywuje nie 
tylko sam Uniwersytet Trzeciego Wieku, ale tak e sami studenci. Na wszystkie zaj cia chodz  z najbli sz  kole ank , 
która zawsze dzwoni i pyta, o której si  spotykamy, która z nas b dzie prowadzi  samochód itd. Zawsze milej robi  co  
w wi kszym gronie, szczególnie rówie ników. Równie  nasza pani dyrektor bardzo mobilizuje nas do wszelkiego rodzaju 
wycieczek krajoznawczych, zach ca nas do wyjazdów do teatrów w Krakowie i Rzeszowie, bardzo si  stara, rezerwuje bi-
lety, autokar – takie zachowanie tylko mo e mobilizowa  do dzia ania” (Katarzyna). Uczestnicy DUTW nie tylko posiadali 
wewn trzn  motywacj  do udzia u w zaj ciach ale tak e znajdowali inspiracj  do samorozwoju. Wa n  rol  odgrywa a 
tak e zach caj ca postawa innych, zaanga owanych rówie ników.

Na pytanie „jakie jest Pani/Pana hobby?”, s uchacze najcz ciej wymieniali: „prace w ogrodzie”, „zaj cia DUTW”, 
„spacery”, „nordic walking”, „ogl danie telewizji”, „robótki r czne”, „wycieczki, podziwianie przyrody”, „spotkanie 
z przyjació mi”, „czytanie ksi ek i gazet”, „nauka obs ugi komputera”, „gotowanie”15. Wypowiedzi te wskaza y na fakt 
posiadania przez seniorów zró nicowanych pasji i ulubionych form sp dzania wolnego czasu. W ród badanych nie zo-
sta y znalezione osoby, która udzieli aby odpowiedzi „nie wiem” lub bardzo d ugo zastanawia aby si  nad ni . aden 
z informatorów nie potrzebowa  pyta  pomocniczych.

„Jakie s  stereotypy na temat seniorów?”, by o kolejnym zadanym pytaniem. Badani najcz ciej wymieniali nast pu-
j ce skojarzenia: „osoby, które tylko si  modl ”, „ludzie udzielaj cy porad”, „zgry liwi”, „wiecznie narzekaj cy”, „zajmu-
j cy kolejk  do lekarza”, „nie radz cy sobie z nowoczesn  technik ”, „niedo ni”, „mniej b yskotliwi”, „maj cy mniejsz  
sprawno  psychiczn ”, „osoby, które powinny wype nia  tylko rol  babci, czy dziadka”, „ludzie, którzy ju  prze yli 
ycie i nic im si  nie nale y od szcz cia”, „ci ar dla rodziny i spo ecze stwa”, „roszczeniowi”16. Seniorzy potraÞ li wy-

mieni  po kilka stereotypów na swój temat. Jednak w wi kszo ci si  nie zgadzali i nie identyÞ kowali si  z nimi. 
Na pytanie „czy i w jaki sposób DUTW sprzyja niwelowaniu stereotypów na temat seniorów?”, badani odpowiedzieli 

twierdz co. Spo ród mo liwo ci na ograniczenie schematycznego my lenia, wymieniali m.in.: „poszerzanie horyzontów 
poprzez partycypowanie w kulturze i sztuce”, „nauka nowych umiej tno ci komputerowych, j zyków obcych”, „wy-
jazdy w góry”, „inicjatywa pomocy spo ecznej, zbieranie darów dla potrzebuj cych”, „nauka p ywania”, „gimnastyka 
na sali”, „regularne uczestnictwo w rozmaitych zaj ciach”, „ciekawo  wiata i otoczenia realizowana np. przez udzia  
w wyk adach; zdobywanie nowych wiadomo ci”, „aktywne wiczenie umys u”17. Seniorzy zgodnie wymieniali sytuacje, 

13 Archiwum Autorki.
14 K. Rutkowska, B. Stasiak, Uczestnictwo w Uniwersytecie III Wieku jako szansa na aktywno  i rozwój w starszym wieku, [w:] W. Hory , J. Maciejewski 

(red.), dz. cyt., s. 381.
15 Archiwum Autorki.
16 Archiwum Autorki.
17 Archiwum Autorki.
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które cz  si  z DUTW i obalaj  stereotypy na temat osób starszych. W ród nich znalaz y si  np. informacje o aktywnych 
dzia aniach charytatywnych, zdobywaniu kolejnych umiej tno ci i podnoszeniu sprawno ci psycho-Þ zycznej. Wi kszo  
z nich podkre la a pozytywny aspekt tych dzia a  i pok ada a nadziej  na dalsze budowanie pozytywnego i aktywnego 
wizerunku swojej grupy wiekowej.

Podsumowanie
Wspó czesne spo ecze stwo stara si  dostrzega  problemy seniorów, jednak wci  ulega stereotypom na ich temat. 

By  mo e wi e si  to z dynamik  naszych czasów i konieczno ci  redeÞ nicji dost pnych poj  i wizerunków dotycz -
cych problematyki starzenia si  przez samych zainteresowanych, ale tak e przez rodowisko, w którym funkcjonuj . Do-
datkowo, jak zauwa y a Katarzyna Zamorska – „czas zmian, które dotkn y niemal ka dej dziedziny ycia, spowodowa , 
e równie  ludzie, osi gn wszy wiek emerytalny, stan li przed nowymi problemami. Jeszcze kilkadziesi t lat temu ycie 

ludzkie wyznacza y trzy oddzielne fazy. Pierwsza z nich obejmowa a edukacj  (…). Druga faza up ywa a pod znakiem 
pracy zawodowej i czasu wolnego (od pracy i dla pracy). W trzeciej (…) fazie cz owiek przechodzi  na emerytur , która 
by a swoist  nagrod  za prac  przez ca e ycie. Dzi  te fazy nabra y nowego znaczenia (…), wiek emerytalny sta  si  trze-
cim yciem”18. Trzeci etap ycia jest postrzegany jako czas, w którym jednostka mo e partycypowa  w szeroko rozumianej 
edukacji, która sta a si  swoist  konieczno ci  naszych czasów i jest niezale na od wieku. Instytucjami, które umo liwiaj  
ten proces w przypadku seniorów, s  Uniwersytety Trzeciego Wieku, mobilizuj ce swoich s uchaczy do aktywno ci na 
ró nych p aszczyznach psycho-Þ zycznych. Bogactwo oferty stanowi ciekaw  propozycj  kreatywnego sp dzania wolne-
go czasu. W artykule zosta a przedstawiona krótka charakterystyka s uchaczy D bickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
oraz ich pogl dy na kwestie zwi zane z samorealizacj , samorozwojem, edukacj  i stereotypami na temat osób starszych. 
Wi kszo  badanych aktywnie sp dza a wolny czas i by a zadowolona z uczestnictwa w zaj ciach DUTW. Wyniki wywia-
dów „na po y skategoryzowanych” ukaza y du e zainteresowanie seniorów zaj ciami z zakresu samorozwoju.
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