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Konkurs
Miasta st. Warszawy
na prowadzenie Uniwersytetu
Trzeciego Wieku w latach
2022-2025 – rozstrzygnięty!
Komisja Konkursowa Miasta w dniu 13 lipca
2022 roku rozpatrzyła oferty złożone przez warszawskie Uniwersytety Trzeciego Wieku w kolejnej edycji konkursu na prowadzenie Uniwersytetu
Trzeciego Wieku, w okresie od 1 lipca 2022 do 30
czerwca 2025 r.
Przypomnijmy, te trzyletnie cykliczne umowy
dofinansowujące działalność warszawskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku to wielki sukces, niepowtarzalna zdobycz założonej w 2007 roku z inicjatywy
naszego Uniwersytetu, Komisji Dialogu Społecznego ds. Uniwersytetów Trzeciego Wieku, która do
Programu współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi na 2007 r. wprowadziła priorytetowe
zadanie „wspieranie uniwersytetów trzeciego wieku”.
Już na jesieni tego samego roku rozstrzygnięto
pierwszą edycję tego konkursu zwanego potocznie
„grantem warszawskim”, a konkurs na stałe wpisuje
się w politykę senioralną m. st. Warszawy i powtarzany jest cyklicznie.
Od 2007 roku co trzy lata ponawiane są nowe
ogłoszenia konkursowe, a w wyniku ich rozstrzygnięcia zawierane są przez Miasto 3. letnie umowy
z warszawskimi UTW.
Trzyletnie umowy zapewniają ciągłość finansowania, bezpieczeństwo, przewidywalność i pozwalają na podejmowanie długofalowych przedsięwzięć.
Systematycznie rośnie też pula środków przeznaczonych przez Miasto na finansowanie UTW.
Po objęciu prezydentury przez Prezydenta Rafała
Trzaskowskiego pula środków na grant warszawski
podwoiła się.
Fenomenem tych konkursów jest to, że z jednej
strony specyfikacja konkursu ustalona przez Miasto
wyznacza wysoki, wymagający pakiet standardowych aktywności Uniwersytetu, z drugiej pozwala
na dużą dowolność w realizacji indywidualnych preferencji słuchaczy poszczególnych UTW. W jednych
jest to chór, w innych kabaret, jeszcze w innych
olimpiada sportowa, turystyka itd.
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Konkurs, co ważne, jest konkursem zamkniętym,
co oznacza, że mogły przystąpić do niego jedynie
warszawskie Uniwersytety posiadające osobowość
prawną, a ostatecznie dotację mogły otrzymać tylko
te UTW, które prawidłowo rozliczyły się z poprzedniej edycji.

Czekamy na tak liczne spotkania ze słuchaczami UTW SGH.
fot. Czesław Ochenudszka

Do tych należał m.in. UTW SGH, który swoją
ofertę zatytułował:

„Innowacyjny Uniwersytet
Trzeciego Wieku SGH”
Miarą tej innowacyjności są różne działania,
m.in. to, iż UTW SGH jako jedyny w Polsce posiada
międzynarodowy certyfikat jakości oznaczony normą ISO 9001:2015. Beneficjent normy musi przechodzić corocznie audyt sprawdzający, potwierdzający utrzymanie wymaganych parametrów jakości,
posiadać system kontroli wewnętrznej, a co trzy lata
odnawiać certyfikat audytem recertyfikacyjnym.
Jednym z wielu wymagań normy ISO 9001:2015
jest oddziaływanie organizacji na środowisko, tj.
wychodzenie z ofertą programową poza teren własnego UTW oraz znaczący udział w rynku.
Powyższe parametry UTW SGH osiąga m.in.
tym, że od 15 lat prowadzi Branżową Komisję Dia-
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logu Społecznego ds. Uniwersytetów Trzeciego Wieku, mającą duży wpływ na politykę senioralną kreowaną przez Miasto, a przedstawiciel UTW SGH od
wielu lat jest członkiem komisji konkursowej rozstrzygającej oferty organizacji pozarządowych realizujących projekty senioralne. Ponadto, wszelkie
wykłady inne aktywności plenarne dostępne są dla
członków Stowarzyszenia Absolwentów SGH oraz
Korporacji Handlu Zagranicznego SGH.
W wykładach otwartych uczestniczą także słuchacze innych UTW oraz mieszkańcy Warszawy.
Drugim wymaganiem normy ISO jest funkcjonowanie na szerokim rynku, czego wyrazem jest realizacja przez UTW SGH projektów ogólnopolskich.
Do takich należy aktualnie innowacyjny projekt
e-Asystent, polegający na dostarczaniu usług informatycznych dla osób o szczególnych potrzebach
m.in. w ich domach.
Najczęstszą potrzebą osób posiadających komputery jest uaktualnianie przeglądarek internetowych,
czyszczenie dysku z niepotrzebnych programów
spowalniających pracę, wgrywanie pożytecznych
aplikacji do smarfonów, montaż kamerek do monitorów pozwalający na odbiór zajęć on line itp..
Osoby starsze nie mają często możliwości zakupienia własnego sprzętu komputerowego, a nauka
ich obsługi to także z wiekiem coraz większe wyzwanie.
W odniesieniu do osób o szczególnych potrzebach lub nie posiadających w domu sprzętu komputerowego, usługi świadczone są przez przy użyciu
własnego komputera i internetu e-Asystenta.
E-Asystent wyszuka ofertę lekarza specjalisty,
optymalną ofertę sprzętu rehabilitacyjnego, załatwi
świadczenia opieki społecznej lub inne sprawy obywatelskie w gminie, zamówi zakupy do domu, pomoże elektronicznie opłacić rachunki przez internet
i wykona szereg innych usług wg indywidualnego
zapotrzebowania osób o szczególnych potrzebach.
Podtrzymując standard innowacyjności i szerokie oddziaływania w środowisku, oferta UTW SGH
na lata 2022-2025 w tegorocznym konkursie zadedykowana została zarówno słuchaczom UTW SGH
jak i warszawskim UTW.
Oferta dla innych UTW dotyczy m.in. kursów zarządzania ryzykiem, która to umiejętność okazała
się niezbędna do przezwyciężenia wielu trudności
wynikających z pandemii jak i wojny na Ukrainie.
Doskonałe efekty w latach 2021-2022 przyniósł
też w naszym Uniwersytecie proces sieciowania organizacji, którą to umiejętność przekazywać będziemy naszym partnerom z innych UTW i włączać je do
swojej sieci.

Oferty UTW 2022-2025
Oferty złożone przez poszczególne Uniwersytety
wykazały bardzo duże zróżnicowanie ilościowe jak
i jakościowe, jak również ujawniły skutki przebytej
pandemii i załamania się wielu standardowych aktywności.
Powtarzające się zjawiska to:
1. wyludnienie organizacji, niemal we wszystkich UTW stan aktywnych członków zmniejszył się o połowę,
2. zniknęły z naszych ofert imprezy masowe,
bo te obarczone są najwyższym ryzykiem,
a w okresie 2020-2021 obowiązywał zakaz
ich organizowania,
3. pogorszyła się kondycja finansowa UTW,
bowiem część słuchaczy nie uiszcza składek
członkowskich,
4. populacja słuchaczy UTW wyraźnie się starzeje, co generuje nowe oczekiwania starszych roczników słuchaczy i w ślad za tym
nowe obowiązki liderów UTW.
Dotacje Miasta mają w obecnej sytuacji szczególne znaczenie dla przetrwania samodzielnych
organizacji działających na zasadach samofinansowania się, nie mających wsparcia finansowego ze
strony uczelni lub jednostek samorządu, bowiem
we wszystkich UTW spadły przychody własne, które
w poprzednich latach były znaczącym źródłem finansowania oferty programowej.
To niekorzystnie zmienia strukturę kosztów organizacji, bowiem niezależnie od tego ile osób korzysta z proponowanych aktywności, UTW SGH jak
i inne samodzielne organizacje muszą ponosić koszty stałe jak czynsze, koszty telekomunikacji, obsługi
finansowo-księgowej, funkcjonowania kasy, obsługi
sekretariatu i wiele innych, o czym nasi członkowie
powinni wiedzieć.
Mimo tych problemów, oferta programowa UTW
SGH uważana jest za atrakcyjną, a możliwość korzystania z całej infrastruktury SGH, w tym biblioteki,
unikalnej w świecie czytelni SGH, zaplecza socjalnego, gastronomicznego, wspaniałych ogrodów itp. to
także wielki atut, więc zapraszam dotychczasowych
i nowych słuchaczy do ponowienia akredytacji na
nowy semestr 202/2023 UTW SGH, w 17 już roku
jego funkcjonowania.
Z pozdrowieniami i zaproszeniem do UTW SGH
Krystyna Lewkowicz
Autorka i koordynatorka projektu
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Polscy Seniorzy
zasługują na to miejsce!!!
Tytuł artykułu to jedna z głównych tez wybrzmiałych na konferencjach regionalnych poświęconych
przygotowaniom do IV kadencji OPS jak również na
konferencji otwierającej nową instytucję wykonawczą Obywatelskiego Parlamentu Seniorów pod nazwą Centrum Dialogu i Integracji Społecznej OPS.

nej pomocy logistycznej i finansowej Kancelarii Senatu. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy Panu Marszałkowi prof. Tomaszowi Grodzkiemu za to piękne
powitanie seniorów w Senacie „witajcie w domu,
dość tułania się po mieście”, które bardzo głęboko zapadło nam w sercach.

Tym miejscem, (vide! okładka 1, zdjęcia archiwalne z 1.10.2015 r.) jest oczywiście Sala Obrad sejmu RP.

Senat RP to miejsce wielce nobilitujące, godne
i nadające bardzo wysoką rangę sesjom plenarnym
OPS, ma niestety jedną wadę, a mianowicie pojemność Sali.

Mamy już nadany dobry kierunek powrotu do
sejmu, bowiem dwie ostatnie sesje plenarne 2020
i 2021 r. odbyły się w salach Senatu RP, przy ogrom-

W VI i VII sesji mogło wziąć udział zaledwie 100140 delegatów OPS, natomiast VIII sesja w 2022
r. ma charakter sprawozdawczo-wyborczy, przewidziane są liczne głosowania, więc niezbędna jest
obecność wszystkich 460 delegatów i możliwość
sprawnego przeprowadzenia wyborów delegatów
do IV kadencji OPS 2022-2025.
„Jest to szczególnie ważne, aby w VIII sesji OPS
mogli uczestniczyć wszyscy delegaci akredytowani
do IV kadencji bowiem:
1. ostatnim, niezbędnym etapem nabycia statusu delegata OPS jest uroczyste ślubowanie na
sesji plenarnej,
2. Prezydium i Przewodniczący Delegatur regionalnych złożą Sprawozdanie z działalności
OPS w okresie III Kadencji 2019-2022 i poddadzą je ocenie delegatów zgromadzonych na
sesji,
3. Jedną z najważniejszych czynności sesji będzie wybór 7-osoobowego Prezydium na
IV kadencję. 15-osobowa lista wyborcza do
Prezydium została przygotowana w procesie prawyborów przeprowadzonych w całym
kraju, natomiast nowo powołani delegaci na
sesji plenarnej oddadzą głosy na preferowane przez siebie osoby. Osoby znajdujące się
na liście wyborczej, które uzyskają 7 najwyższych wyników głosowania wejdą do Prezydium IV kadencji OPS.
4. Po ukonstytuowaniu się Prezydium, dokona
ono spośród siebie wyboru Przewodniczącego i przydzieli inne funkcje oraz określi
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zakresy działania poszczególnych członków
Prezydium.
5. Ukonstytuuje się również 7.osobowe grono
nowych osób zaufania publicznego i podyskutuje o nowej jakości współpracy z Prezydium.
Powrót sesji plenarnych do Sejmu RP jest jednym ze strategicznych celów OPS. To nie tylko dobra sala z systemem do głosowania, ale to symbol,
wyraz uznania dla polskich seniorów, sprawa honoru, poszanowania ich godności, wyznacznik ich pozycji w społeczeństwie.

Nowa inicjatywa OPS
Dzięki pomocy ze strony władz Dzielnicy Warszawa-Wawer, Centrum uzyskało znakomitą siedzibę w Wawerskim Centrum Kultury przy ul. Żegańskiej 1A.
Mogło powstać i podjąć swoje misje dzięki uznaniu wagi tego wydarzenia i pomocy ze strony Programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+”.
Centrum Dialogu i Integracji Społecznej to nowa
inicjatywa Obywatelskiego Parlamentu Seniorów,
odpowiadająca na potrzebę stworzenia miejsca
prowadzenia szerokiego dialogu społecznego, propagowania znajomości praw obywatelskich, demokratycznych form rozwiązywania konfliktów
i problemów społecznych, szkoleń, debat z parlamentarzystami różnych opcji politycznych, integrowania ludzi ponad różnicami światopoglądowymi
i sympatiami politycznymi w duchu tolerancji i poszanowania.
Centrum będzie też biurem kontaktów z delegatami OPS i miejscem realizacji programów działania, pełnić więc będzie rolę sztabu zarządzającego
Obywatelskim Parlamentem Seniorów, tworzenia
i realizacji jego strategii, badania opinii publicznej,
formułowania opinii i stanowisk w istotnych dla seniorów sprawach.

Aktywność osób starszych w ramach Obywatelskiego Parlamentu Seniorów oznacza bowiem
współudział i współodpowiedzialność za sprawy
ważne dla całego kraju i społeczeństwa w różnych
obszarach życia, zarówno na poziomie ogólnokrajowym jak i lokalnym.
Walorami Centrum Dialogu i Integracji Społecznej OPS są jego cechy:
1. jest doskonale skomunikowane z innymi
dzielnicami Warszawy oraz z dworcami PKP
Centralnym i Wschodnim, w sąsiedztwie stacji SKM Warszawa -Międzylesie i przystanków 5 linii autobusowych,
2. korzysta z zaplecza konferencyjnego i socjalnego Wawerskiego Centrum Kultury,
3. posiada dostęp do obszernego parkingu,
4. jest przystosowane i posiada udogodnienia
dla osób niepełnosprawnych,
5. pozyskało za sprawą darczyńców i sponsorów własne wyposażenie biurowe, sprzętowe
i magazynowe,
6. stwarza właściwe warunki do pracy Prezydium OPS, Zespołu Akredytacyjnego, szkoleń, spotkań z parlamentarzystami, badania
opinii publicznej w ważnych sprawach senioralnych i realizacji innych celów OPS.
Centrum Dialogu i Integracji Społecznej OPS
podjęło z dniem 1 kwietnia 2022 r. realizację swoich zadań, a w dniu 13 czerwca 2022 r. odbyło się
jego uroczyste otwarcie i inauguracja działalności
z udziałem przedstawicieli MRiPS, władz samorządowych, parlamentarzystów oraz delegatów Warszawsko-Mazowieckiej Delegatury OPS.
Uroczystego otwarcia Centrum dokonała Pani
Lidia Ułanowska, dyrektor Departamentu Polityki
Senioralnej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.
Pani Dyrektor wyraziła uznanie dla inicjatywy
oraz odczytała list wiceministra Stanisława Szweda,
który nie mógł osobiście uczestniczyć w wydarzeniu.

Zadanie dofinansowane ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025
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Wsparcie Mazowsza dla OPS
- Florian Kott rozmowa z Krystyną Lewkowicz, Przewodnicząca Prezydium OPS III kadencji

Wakacje do dla Prezydium OPS, jak
wiem, niezwykle trudny i pracowity
okres. Co aktualnie słuchać w OPS?
To prawda, bowiem w dniu 30 września 2022
r. wygasają wszystkie mandaty delegatów OPS III
kadencji i musimy pozyskać 460 nowych delegatów, w tym ok. 130 z Mazowsza. Prowadzenie
akredytacji w okresie wakacyjnym to trudna sprawa. ale taki jest kalendarz wydarzeń i musimy mu
sprostać.
W całej Polsce trwają przygotowania do powołania nowego składu OPS IV kadencji.
Ogrom pracy ma przede wszystkim Zespół
Akredytacyjny, który przyjmuje i bada dokumenty
zgłoszeniowe, prowadzi korespondencję, tworzy
listy delegatów i czyni inne przygotowania logistyczne do odbycia VIII sesji plenarnej OPS mającej charakter sprawozdawczo-wyborczy, a więc
i generującej szczególne potrzeby, np. pozyskania
odpowiedniej sali obrad, elektronicznego systemu do głosowania itp.
Czy do Obywatelskiego Parlamentu Seniorów może zgłosić się każdy?
Nie zupełnie, bowiem musi spełnić kilka warunków, tj. mieć co najmniej 60 lat, a przede
wszystkim posiadać rekomendację macierzystej
organizacji senioralnej potwierdzającej jego kompetencje do pełnienia funkcji delegata OPS.
Mamy wobec tych osób także wysokie oczekiwania, bowiem:
1. muszą posiadać skrzynki mailowe i kompetencje do zdalnego i elektronicznego komunikowania się,
2. doświadczenia w prowadzeniu organizacji
pozarządowych,
3. rekomendacje obrazujące dotychczasową
aktywność w organizacji i szerzej w polityce senioralnej.
Ponadto mają tu zastosowanie pewne ograniczenia regionalne i strukturalne.

Co to oznacza w praktyce?
Każdy region Polski otrzymał parytet mandatów
wyliczony adekwatnie do liczby osób starszych zamieszkujących dany region.
Ponadto zależy nam aby delegaci reprezentowali jak najszersze środowiska senioralne, co oznacza,
że w OPS powinny w sposób zrównoważony być reprezentowane 4 grupy organizacji: Polski Związek
Emerytów Rencistów i Inwalidów, Uniwersytety
Trzeciego Wieku, gminne rady seniorów różnych
szczebli oraz t.zw. inne organizacje senioralne, których jest w Polsce bardzo wiele, jak np. organizacje
zrzeszające emerytów służb mundurowych, organizacje kombatanckie, pacjenckie, zrzeszające osoby
niepełnosprawne i wiele innych.
Zainteresowanie aktywnością obywatelską jest
bardzo zróżnicowane w różnych regionach i w jednych parytet nie jest wykorzystany, zaś w innych
tworzone są listy rezerwowe. Trudno jest też zachować w/w opisaną strukturę organizacji.
Zespół Akredytacyjny musi podejmować bardzo
trudne decyzje, aktywizować jednych, ograniczać
apetyty innych.
Jakie działania uważa Pani za najskuteczniejsze w realizacji misji OPS?
Najlepszą i najskuteczniejszą metodą aktywizacji
delegatów są delegatury regionalne OPS, które koordynują prace i realizują cele OPS w terenie.
Jest ich już w strukturze OPS jedenaście, w tym
w okresie ostatnich dwóch lat III kadencji powstały aż cztery nowe delegatury skupiające delegatów
woj. świętokrzyskiego, zachodniopomorskiego, małopolskiego i wielkopolskiego.
To duży sukces Prezydium i od razu pojawiły się
też jego efekty. Regiony te bardzo się zaktywizowały,
w pełni wykorzystały swoje parytety mandatów do
IV kadencji, a nawet utworzyły listy rezerwowych,
tj. oczekujących na wolny mandat OPS.
Zespół Akredytacyjny jak i Prezydium OPS podejmuje na bieżąco działania aktywizujące w pozostałych regionach, gdzie nie ma jeszcze delegatur regionalnych OPS, tj. w lubelskim, podlaskim,
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podkarpackim, opolskim i łódzkim, wykazujących
mniejsze zainteresowanie.
Prowadzi korespondencję w tym zakresie, a ostatecznie wolne mandaty przydziela, zgodnie z postanowieniami Regulaminu, delegatom reprezentującym duże organizacje senioralne, a ponadto
posiadając wiarygodną i dobrą rekomendację organizacji macierzystej.
Jak jest na Mazowszu?
Mazowsze należy do bardzo aktywnych regionów, zwłaszcza że jest tu 314 gmin, 89 miast
i 37 powiatów.
Działa w woj. mazowieckim 130 Uniwersytetów
Trzeciego Wieku, w tym 42 w samej Warszawie, ponad 60 rad seniorów różnych szczebli.
W Warszawie mają siedziby i centrale wszystkie
większe organizacje o zasięgu ogólnopolskim jak Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych, centrala
Ogólnopolskiego Porozumienia UTW, Zarząd Główny PZERiI, centrale organizacji pacjenckich, jak np.
Stowarzyszenie Osób Chorych na Chorobę Alzheimera, organizacji kombatanckich i szeregu innych.
Zainteresowanie jest tu więc duże i Zespół Akredytacyjny stara się uwzględnić te szczególne cechy
„stołeczności”.
Główne problemy na dziś?
Odwieczny problem OPS, przyziemny ale dotkliwy, to brak systemowego finansowania elementarnych potrzeb materialnych OPS.
Mimo ogromnego zaangażowania wolontariackiego Prezydium i delegatów OPS, wsparcia rzeczowego i zaangażowania macierzystych organizacji, zapotrzebowanie OPS na środki finansowe nie
znajduje pełnego pokrycia i jest obarczone ryzykiem
przypadku.
Toteż w finansowaniu potrzeb materialnych OPS
bierze udział wiele podmiotów, osób fizycznych,
sponsorów, darczyńców, firm społecznie odpowiedzialnego biznesu. Montaż finansowy większych
przedsięwzięć, jak np. finansowanie sesji plenarnej
jest rzeczą niezwykle trudną. To ustawiczne ryzyko
zbilansowania się budżetu.
Zarząd woj. mazowieckiego także wsparł OPS
niewielką dotacją. Bardzo wysoko to cenimy chociaż
to kropla w morzu potrzeb.
Celem strategicznym OPS jest powrót sesji plenarnych do Sali obrad Sejmu RP. Liczymy więc, że
ostatecznie Marszałek Sejmu RP Pani Elżbieta Witek wyrazi na to zgodę, a Kancelaria Sejmu dofinansuje niektóre koszty sesji plenarnej jak udostępnienie Sali, druk wydawnictw, catering itp.
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Jak praktycznie przebiegają przygotowania do IV Kadencji OPS 2022-2025?
W całym kraju miały miejsce spotkania regionalne z delegatami OPS poświęcone przygotowaniom
do sesji sprawozdawczo-wyborczej, prawyborom do
Prezydium i do grona osób zaufania publicznego.
To ważny dla OPS moment, bowiem z dniem 30
września 2022 roku wygasają wszystkie mandaty
delegatów OPS III kadencji, a różne okoliczności
obiektywne, w tym zmiany kadrowe w organizacjach wskazują na potrzebę zweryfikowania składu
delegatów i zmotywowania ich do większego zaangażowania w realizację celów i misji OPS.
Niezwykle ważnym elementem wyborów jest
także wybór członków nowego Prezydium OPS.
Stawia się im bardzo wysokie wymagania kwalifikacyjne i osobowościowe, w tym w zakresie samodzielnej realizacji celów i misji OPS, prowadzenia
dialogu ze wszystkimi środowiskami senioralnymi,
rozwiązywania potencjalnych konfliktów, prowadzenia dialogu z władzami regionalnymi. Niezbędne do
realizacji tych zadań są kompetencję cyfrowe, menedżerskie, organizacyjne oraz dobre relacje z lokalnym
samorządem terytorialnym i innymi organizacjami
senioralnymi funkcjonującymi na danym terenie.
Członkowie Prezydium muszą samodzielnie pozyskiwać fundusze na działalność statutową, obsługiwać generatory wniosków grantowych, organizować
konferencje regionalne i sesje plenarne, nadzorować
i wspierać logistycznie Regionalne Delegatury OPS.
W toku wyborów zostaną powołane także Osoby
Zaufania Publicznego, tj. osoby o szczególnych
predyspozycjach, możliwościach i uprawnieniach.
Ich staranny dobór jest szczególnie ważny bowiem
tworzą tzw. Konwent Seniorów, rozstrzygający spory, nadzorujący przestrzeganie Regulaminu
i ogólnie obowiązującego prawa w delegaturach, będący łącznikiem OPS z instytucjami centralnym itp.
Trwają aktualnie prace nad ostateczną lista rekomendowanych do OPS jak również przygotowania
do organizacji VIII sesji Sprawozdawczo-wyborczej.
Wrócimy zatem do rozmowy po zakończeniu tych procedur, a tymczasem życzę
powodzenia i wytrwałości.
Ja także dziękuję i zapraszam na stronę
www.parlamentseniorow.pl bowiem tam na
bieżąco ukazują się informacje nt. wszystkich ważnych wydarzeń mających miejsce w kolejnych etapach przygotowań do IV kadencji OPS.
F. Kott
Zadanie publiczne sfinansowane ze środków
z budżetu Województwa Mazowieckiego
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Akademia Liderów
opanowana przez SB
To tajemniczy i intrygujący tytuł mikro projektu wymyślonego przez wolontariuszki UTW SGH
w ramach projektu Akademia Liderów 60+, realizowanego przez Fundację Ogólnopolskie Porozumienie Uniwersytetów Trzeciego Wieku na zlecenie
m. st. Warszawy.

dobrze w UTW SGH, Pani Emilia Krakowska i Pani Lidia Stanisławska.

Tym zdominowanym przez SB wydarzeniem,
inaugurujemy pierwsze po wakacjach spotkanie
plenarne ze słuchaczami UTW SGH oraz innymi
seniorami Warszawy.
Spotkanie ma charakter otwarty i wstęp wolny
mają wszyscy seniorzy uczestniczący w wydarzeniach Warszawskich Dni Seniora.
Z uwagi na fakt, iż spotkanie to wymaga specjalnych warunków nagłośnienia i obsługi akustycznej odbędzie się na terenie UTW SGH.

Zapraszamy 28 września o godz. 15.00 do
auli głównej SGH al. Niepodległości 162 I p.
Będzie się działo, ale spokojnie, proszę się
nie obawiać, nie oglądać z trwogą za siebie, bo
SB to nie jest źle kojarzący się niektórym organ represji, lecz skrót od nazwy grupy ( Super
Baby), a zarazem humorystyczny i żartobliwy,
kryptonim bezpiecznego, pogodnego i twórczego trzeciego wieku na artystycznej emeryturze,
grupy wzajemnego wsparcia, opieki, a czasem
zwykłego towarzystwa osób rozumiejących się
i mających te same problemy życiowe, zdrowotne, artystyczne.
Grupa artystek scen polskich założyła nieformalną grupę nazywając ją tajemniczo SB. Przewodzą jej dwie wspaniałe SB, znane nam

fot. M. Iwanicka

Lidia Stanisławska – piosenkarka, pisarka i felietonistka. W tym roku obchodzi 45-lecie pracy artystycznej. Debiutowała w 1975 r. na
Giełdzie Piosenki w Koszalinie, współpracowała
z Klubem Piosenki ZAKR w Warszawie i kabaretem „Pod Egidą”. W latach 70. święciła triumfy w Opolu (wyróżnienie za piosenkę „Czułość”
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i nagroda za „Gram w kiepskiej sztuce”) oraz
w Sopocie (nagroda za „Gwiazda nad Tobą”).
Reprezentowała Polskę na festiwalach w Niemczech, Bułgarii, Czechosłowacji i Francji (Grand Prix
de Paris za interpretację piosenki „Dzwon znad doliny”), koncertowała we Włoszech, USA i Kanadzie.
Wylansowała przeboje: „Na zawsze mój”, „Z moich
przeczuć” i najnowszy – „Nocne Martini”. Przez
wiele lat towarzyszyła na scenie Hance Bielickiej
– współtworzyła scenariusz koncertu, opowiadała
anegdoty, prowadziła konferansjerkę i śpiewała.
Zagrała także kilka ról drugoplanowych w serialach „Plebania” i „Barwy szczęścia” oraz prowadziła wraz z Tomaszem Raczkiem i Krzysztofem Skibą w TV Polsat audycję o zdarzeniach kulturalnych
„Oko na miasto”.
Występowała w znanym spektaklu „Klimakterium”, od kilku lat gra w sztuce „Kobiety w sytuacji
krytycznej” w reż. Krystyny Jandy (Och! Teatr i Teatr Polonia) oraz w widowisku literacko-kabaretowym „Babski Kabaret. Old Spice Girls” (z Barbarą
Wrzesińską i Emilią Krakowską), który można oglądać w całym kraju.
Wzięła też udział w telewizyjnym musicalu „Hotel Nostalgia” (prod. 2017 r.).
Najnowszy sukces artystyczny to monodram
„Profesjonalistka” autorstwa znakomitego pisarza
i poety Jerzego Andrzeja Masłowskiego, z muzyką
wybitnego bluesmana Sławomira Wierzcholskiego.
Udowadnia w nim, że jest artystką wielu talentów.
Prezentuje kunszt aktorski, wokalny i estradowy.
Uchodzi za jedną z najweselszych postaci polskiego show biznesu. Od ponad 20 lat zamieszcza
swoje felietony „Anegdoty o artystach” na łamach
„Tele Tygodnia”.
Jest autorką pięciu książek („Gwiazdy w anegdocie”, „Gwiazdy w anegdocie 2”, wywiad-rzeka z Januszem Zakrzeńskim „Co mi zostało z tych lat”, „Jak
nie zrobić kariery, czyli potyczki z show-biznesem”,
„Anegdoty”).

Lidia Stanisławska śpiewa o kobiecie zawiedzionej, uwodzicielskiej, upadłej, zagubionej i... spełnionej. Między piosenkami snuje dowcipną, pełną
anegdot narrację, budując całą gamę nastroju, od
zadumy i refleksji po uśmiech.
Najlepiej się czuje, przyznaje, jako wychowanka
kabaretu, w kategorii „wesołość”, czemu dała wyraz
w swojej książce „Jak nie zrobić kariery czyli potyczki z show-biznesem”.
Na recital „Z kobietą w tle” składają się utwory
wybitnych twórców, m.in. Mariana Hemara, Bertolda Brechta, Wojciecha Młynarskiego.
Artystka wielką wagę przywiązuje do piękna
i wartości literackiej tekstu, który w połączeniu z jej
niepowtarzalną barwą głosu i ekspresją tworzy wykonawcze perełki.
Tyle nota programowa koncertu, natomiast…
Dziennikarz Mariusz Szczygieł, w artykule „Długi,
biały samochód”, zamieszczonym w „Książki. Magazyn do czytania”, nr 3 z 25.09.2012.napisał:
„…zakochałem się w piosenkarce. Miała inny
głos niż pozostałe. Był to głos, który cały czas drżał
i działał na mój system nerwowy jak narkotyk.
Marzyłem, że piosenkarka przyjeżdża po mnie do
Złotoryi długim białym samochodem. Zatrzymuje go pod kościołem, wystawia nogę na wysokim
obcasie, wysiada i zabiera mnie do ciekawszego
świata".
Wspiera projekt organizacyjnie menedżer grupy,
Jan Magdziak, zwany pieszczotliwie przez członkinie „ojcem dyrektorem”, prywatnie mąż jednej
ze wspaniałych kobiet, będących jedną z lokomotyw
i inspiratorek tej grupy.
Klub SB to grupa wybitnych kobiet, aktorek,
piosenkarek, pisarek i kobiet innych profesji, które
spotykają się aby stanowić dla siebie szeroko zdefiniowane wsparcie.

Zapraszamy na Koncert "Z kobietą w tle".

Na cykliczne spotkania składają się prelekcje,
wspomnienia, relacje z ciekawych wydarzeń, aktualnie realizowane projekty sceniczne, nagrania lub
zwykłe zwierzenia z życiowych problemów.

Koncert złożony jest z piosenek ukazujących różne oblicza kobiety, która z definicji jest istotą złożoną.

Bowiem... artystą jest się dożywotnio. Artyści
pragną do końca swojej aktywności psychofizycznej
być obecni na scenie, mieć kontakt z publicznością,
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ekscytować, bawić, wzruszać, zachować dla potomnych wspomnienia z najlepszych swoich ról, a niekiedy podzielić się swoimi frustracjami, bowiem
wciąż czekają na „rolę życia”.

Za sprawą wspólnej inspiracji
i akceptacji poddajemy dobrowolnie
projekt AL 60+ inwigilacji SB !!!

Niestety z wiekiem liczba propozycji maleje, często w ogóle ich nie ma, czasem ogranicza się do dubbingu, epizodów filmowych lub teatralnych.

Dziś zapraszamy na spotkanie z jedną z SB, pieśniarką o niepowtarzalnym głosie, aktorką, autorką
książek i anegdot o artystach Panią Lidią Stanisławską.

SB - to forum wsparcia także psychologicznego
w chorobach, rozwodach, kłopotach rodzinnych,
braku aktywności artystycznej, samotnej starości,
niedostatku opieki i finansów.

Oprócz dzisiejszego koncertu Pani Lidia zaprasza
na spotkania klubowe w Klubie Seniora UTW SGH.
Ich program zaczniemy do wzajemnego poznania
się i autoprezentacji. Ich mottem będzie teza:

Bardzo się nam spodobała idea grupy i wolontariuszki UTW SGH postanowiły za zgodą pomysłodawczyń, założyć własny Klub SB UTW SGH.

- Jestem wyjątkowa, niepowtarzalna,
wspaniała bo...

W naszym środowisku uniwersyteckim także nie
brakuje SB czyli Super Bab, wyjątkowych, utalentowanych, pięknych, wspaniałych, mający wiele do
zaoferowania sobie i innym.
Zaczynamy więc od prezentacji idei Klubu, którymi są:
1. podniesienie poziomu samoakceptacji członkiń Klubu.
2. warsztaty autoprezentacji pokazujące siebie
w jak najlepszym świetle,
3. zaoferowanie innym paniom i panom swojego czasu, zainteresowania, wsparcia.
Uzyskanie sukcesu w powyższym zakresie jest
warunkiem dobrego samopoczucia, poczucia spełnienia, przydatności społecznej i wysokiej pozycji
w towarzystwie i rodzinie.
Szeroko zdefiniowane wzajemne wsparcie w naszym środowisku także jest niezwykle potrzebne,
bowiem wiele z nas mieszka samotnie i ma sporadyczne kontakty z rodziną, otoczeniem, sąsiadami,
a przy tym kłopoty zdrowotne, finansowe, a co najgorsze poczucie osamotnienia.
SB to zarazem grupa zapalonych społeczniczek,
które angażują się w działalność społeczną w swoich
miejscach zamierzania, organizacjach senioralnych,
piszą wspomnienia, startują w wyborach i obejmują
mandaty we władzach samorządowych.
Redaktor Naczelna: Krystyna Lewkowicz
Skład i druk: Konrad Szczodrak / szczodrak.com

Następnie klubowiczki SB uzasadnią w/w tezę.
Później już wszystko pójdzie gładko.
O terminach spotkań klubowych będziemy informować sukcesywnie. Panów też zapraszamy! Niech
zobaczą jakie jesteśmy wspaniale SB.
Florian Kott

Szanowni Słuchacze
UTW SGH
Dotychczasowych i nowych Słuchaczy zapraszamy do odwiedzin Sekretariatu UTW SGH
w budynku A, SGH, ul. Rakowiecka 24, sala
104, gdzie:
1. otrzymacie program na nowy semestr
2022/2023,
2. otrzymacie wydawnictwa i informacje o zajęciach dodatkowych,
3. uzyskacie wpis na nowy semestr UTW SGH,
po uiszczeniu składki.
Zapraszamy też na uroczystą inaugurację
XVII roku akademickiego UTW SGH 2022/2023
w dniu 5 października, do Auli Głównej SGH,
I. p. budynku głównego.
Prezes Zarządu UTW SGH
Krystyna Lewkowicz
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