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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 

za 2012 rok 

 

 

Fundacja Towarzystwo Demokratyczne Wschód (TDW) jest organizacją pożytku publicznego. Powstała 

jesienią 2002 roku. Jej misją jest rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce oraz krajach Europy 

Środkowej i Wschodniej. 

 

Najważniejsze cele Fundacji to: 

- działanie na rzecz kształtowania instytucji demokratycznych, myśli niezależnej, obrony praw człowieka  

i niezależnych ruchów społecznych, a także wspólnot lokalnych; 

- wspieranie grup i środowisk marginalizowanych społecznie; 

- rozwijanie kontaktów naukowych, kulturalnych, politycznych i społecznych z krajami przechodzącymi 

transformację ustrojową;  

- rozpowszechnianie wiedzy o tych krajach w Polsce i za granicą. 

Realizacji powyższych celów służą działania prowadzone w ramach głównych programów Fundacji, a także 

sieć kontaktów z wieloma instytucjami w Polsce i na świecie – zwłaszcza w krajach Europy Środkowej  

i Wschodniej (m.in.: organizacjami pozarządowymi, samorządami, placówkami naukowymi, mediami). 

Wspólnie z innymi polskimi organizacjami pozarządowymi pracującymi poza granicami kraju tworzymy 

Grupę Zagranica. 

 

 

Główne Programy TDW, realizowane w 2012 roku to: 

I. Media w społeczeństwie obywatelskim: 

Gazeta lokalna w Gruzji jako małe przedsiębiorstwo. Przygotowanie gruzińskich gazet lokalnych  

do wprowadzenia kolportażu własnego 

II. Świat i Polska – Wolontariat na Wschód 

Kurs Liderski – Szkoła Trenerów. Przygotowanie młodych politologów do współpracy ze wschodnimi 

partnerami – projekt realizowany we współpracy z Collegium Bobolanum oraz grupą szkoleniową 

Coachzone 

III. Centrum Edukacji, Informacji i Aktywizacji Seniorów 

a) Uniwersytet Otwarty Trzeciego Wieku 

b) SENIORALIA 2012 – impreza edukacyjno-intergracyjna dla seniorów Warszawy i Mazowsza 

c) I Mazowieckie Forum Uniwersytetów Trzeciego Wieku 

 

  
 

 ul. Tamka 34 lok. 14, 00-355 Warszawa 

 tel./fax: (22) 828 13 06 

 e-mail: tdw@tdw.org.pl,  http://www.tdw.org.pl 
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I. MEDIA W SPOŁECZEŃSTWIE OBYWATELSKIM  

 

W 2012 roku w ramach Programu zrealizowany został projekt: 

Gazeta lokalna w Gruzji jako małe przedsiębiorstwo. Przygotowanie gruzińskich gazet lokalnych 

do wprowadzenia kolportażu własnego 

Głównym tematem projektu, w którym uczestniczyło 12 gruzińskich gazet lokalnych, był kolportaż 

własny. W Gruzji gazety lokalne nie prowadzą kolportażu własnego, ich sprzedaż opiera się przede 

wszystkim na prenumeracie. Celem ogólnym projektu było wzmocnienie potencjału działania gruzińskich 

gazet lokalnych i regionalnych, a co za tym idzie lepsze informowanie obywateli. Cele szczegółowe to: 

zapoznanie wydawców gruzińskiej prasy lokalnej, uczestniczących w projekcie, z zasadami działania 

(planowania, realizacji i rozliczania) kolportażu własnego gazet, co w dłuższej perspektywie czasowej 

poprawi ich sytuację ekonomiczną oraz zapoznanie wydawców gruzińskich z doświadczeniami wydawców 

polskiej niezależnej prasy lokalnej w zakresie tworzenia systemu kolportażu własnego.  

Ponieważ kolportaż własny nie jest praktykowany w Gruzji, chcieliśmy przede wszystkim przekonać  

do tej formy sprzedaży gazet wydawców gruzińskich poprzez zaprezentowania na polskim przykładzie,  

że stanowi ona jeden z dwóch finansowych fundamentów lokalnego wydawnictwa.  

W projekcie uczestniczyło 12 gazet lokalnych z kilku regionów Gruzji (m.in. z Gurii, Kaheti, Adżari, 

Kartli): Trialetis Expresi (Tzalka), Spektra (Gurjaani), Kakhetis Xma (Gurjaani), Khalkis Gazeti (Gori), 

Samkhretis Karibche (Akhaltsikhe), Zugdidelebi  (Zugdidi), Rustavis Ambebi (Rustavi), Mtavari Tema 

Samegreloshi (Poti), Guriis Moambe (Ozurgeti), Chemi Kharagauli (Kharagauli), Tkibulis Dront (Tkibuli), 

Kartlis Khma (Gori). W większości były to gazety, z którymi TDW współpracuje już od kilku lat. Tylko kilka 

tytułów było nowych – wybrał je gruziński partner projektu. 

Na projekt złożyły się następujące działania: 

I. Szkolenie pt. Kolportaż własny fundamentem stabilizacji ekonomicznej w gazecie lokalnej – małym 

przedsiębiorstwie (Gruzja, Kvareli Lake, 17-19 lipca 2012) 

W szkoleniu uczestniczyło 11 wydawców gruzińskich gazet lokalnych (wszystkie wymienione wyżej 

oprócz ostatniej). Tematy głównych bloków trzydniowego szkolenia to: Na czym polega specyfika kolportażu 

własnego i jakie doświadczenia w tym zakresie mają gazety lokalne w Polsce?; W jakim zakresie 

doświadczenia te można przenieść na grunt gruziński? Uczestnicy szkolenia zapoznali się ze specyfiką 

kolportażu własnego gazet lokalnych w Polsce. Ze swoimi doświadczeniami w tym zakresie zapoznał ich 

ekspert z Polski – Piotr Krysiak, prezes zarządu wydawnictwa Starpress ze Starachowic, wydającego cztery 

tytuły lokalne: Tygodnik Starachowicki, Tygodnik Skarżyski, Tygodnik Konecki i Tygodnik Szydłowiecki 

(ukazujące się na terenie czterech powiatów), których sprzedaż opiera się przede wszystkim na kolportażu 

własnym. Uczestnicy szkolenia zastanawiali się także nad tym, w jaki sposób i w jakim zakresie 

doświadczenia polskich wydawców można zaadaptować do realiów gruzińskich. Co może sprzyjać 

wprowadzeniu takiej sprzedaży gazet w Gruzji, a co będzie przeszkadzać i jak poradzić sobie z tymi 

przeciwnościami? Podczas ćwiczeń wydawcy szukali efektywnych – w gruzińskich realiach – rozwiązań.  

Szkolenie metodami aktywnymi prowadziła doświadczona trenerka i dziennikarka – Agnieszka 

Nowińska. 

II. Monitoring (sierpień 2012); 

Celem przeprowadzonej w sierpniu 2012 ankiety monitoringowej było precyzyjne określenie sytuacji 

gruzińskich gazet lokalnych w zakresie metod ich sprzedaży. 

Ankieta precyzowała informacje, które Fundacja TDW pozyskała w ramach monitoringu 

przeprowadzonego za pośrednictwem poczty komputerowej przed przystąpieniem do szczegółowego 

opracowania projektu (pod koniec 2011 roku). 

Ankieta pokazała sytuację gruzińskich gazet lokalnych i w związku z tym pozwoliła na określenie 

potrzebnych kierunków rozwoju w zakresie kolportażu. Czas przeprowadzenia ankiety monitoringowej 

(początek sierpnia) został zaplanowany w ten sposób, aby można było – kierując się jej wynikami – 
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precyzyjnie zaplanować tematykę spotkań w polskich wydawnictwach prasy lokalnej: Starpress i Przełom. 

Ankietę wypełnili wszyscy uczestnicy szkolenia w Kvareli Lakie – 11 wydawców gruzińskich gazet lokalnych.  

III. Wizyta wydawców i redaktorów gruzińskich gazet lokalnych w Polsce (Kraków, 13-18 września 2012); 

W wizycie uczestniczyła ta sama grupa 11 wydawców i redaktorów gruzińskiej prasy lokalnej, którzy brali 

udział w szkoleniu w lipcu. Podczas kilkudniowej wizyty odwiedzili polskie wydawnictwa prasy lokalnej: 

Starpress w Starachowicach oraz Przełom w Trzebini. Współpraca redakcji z kolporterem a także zależność 

między zawartością gazety a lokalizacją punktów sprzedaży, to dwa tematy spotkań w polskich redakcjach, 

które wzbudziły największe zainteresowanie gości z Gruzji. 

Starpress to wydawca czterech tytułów lokalnych, których sprzedaż opiera się na kolportażu własnym. 

Uczestnicy projektu spotkali się z wydawcami gazet: Piotrem Krysiakiem i Jarosławem Babickim, którzy 

omówili organizacją kolportażu. Duże zainteresowanie wzbudziła prezentacja programu komputerowego 

analizującego sprzedaż gazet. W wydawnictwie Przełom wydawcy i redaktorzy z Gruzji spotkali się  

z kolporterem Małgorzatą Filipek oraz z redaktor naczelną Grażyną Kaim. Spotkanie w każdej redakcji było 

szczegółowo podsumowywane – zwłaszcza pod kątem pomysłów i rozwiązań, które gruzińscy redaktorzy 

mogliby zastosować we własnych gazetach. Na wizytę w Krakowie złożyło się także szkolenie, obejmujące 

dwa zagadnienia: Sprzedaż gazety a jej zawartość i Sprzedaż gazety a jej ekspozycja w punkcie sprzedaży, 

prowadzone przez Agnieszkę Nowińską. 

IV. Szkolenie dla wydawców i pracowników gruzińskich gazet lokalnych pt. Jak zaplanować kolportaż 

własny? (Gruzja, Batumi, 8-10 października 2012). 

Trzydniowe szkolenie w Batumi było kolejnym etapem projektu. Wzięło w nim udział 24 wydawców  

i pracowników 12 gruzińskich gazet lokalnych (do dotychczasowych uczestników dołączyła gazeta Kartlis 

Khma z Gori). Szkolenie poświęcone było podsumowaniu dotychczas zebranych doświadczeń oraz 

planowaniu wprowadzenia kolportażu własnego w gruzińskich gazetach. Podczas szkolenia w Batumi 

wydawcy gruzińskiej prasy lokalnej przećwiczyli takie m.in. elementy planowania kolportażu własnego:  

jak znaleźć dobry punkt, w którym można sprzedawać gazetę; jak poprowadzić rozmowę z właścicielem 

punktu? Zebrane w trakcie szkolenia wnioski stały się punktem wyjścia do opracowania – w formie 

warsztatowej – wstępnych planów wprowadzenia kolportażu własnego w 12 gruzińskich redakcjach gazet 

lokalnych. Ponieważ zależało nam na dostosowaniu planów wprowadzenia kolportażu własnego  

do lokalnych uwarunkowań gruzińskich, prezentacja planów odbyła się w końcowym etapie szkolenia. 

Pozwoliło to na wymianę spostrzeżeń i uwag między uczestnikami i ewentualną korektę planów przez 

samych uczestników. 

Ekspertem podczas szkolenia był ponownie Piotr Krysiak, prezes zarządu wydawnictwa Starpress, 

Ekspertem gruzińskim była Ia Mamaladze, która zapoznała uczestników szkolenia w Batumi z prawnymi 

uwarunkowaniami sprzedaży gazet w Gruzji. Program szkolenia został opracowany i zrealizowany przez 

trenerkę Agnieszkę Nowińską. Szkolenie prowadził także drugi trener – Marcin Bank. 

Wstępne plany wprowadzenia kolportażu własnego zostały opracowane podczas szkolenia, które odbyło 

się w październiku w Batumi. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy mieli czas na korektę i uzupełnienie 

opracowanych dokumentów.  

 

Projekt był realizowany we współpracy z partnerską organizacją gruzińską: Kaukaskie Centrum 

Dziennikarzy, z którą TDW współpracuje już ponad 5 lat.  

Projekt był współfinansowany ze środków: amerykańskiej fundacji National Endowment for Democracy, 

programu Wsparcie Demokracji finansowanego w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej 

Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2012 r., a także przez Fundację Edukacja dla Demokracji  

w ramach Programu „Przemiany w Regionie – RITA” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. 
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II. ŚWIAT I POLSKA – Wolontariat na Wschód 

 

Głównym celem tego długofalowego programu jest przygotowanie młodych ludzi do przyszłej współpracy 

ze Wschodem na różnych płaszczyznach i w różnych dziedzinach. Istotne jest także, by młodzi Polacy, 

którzy za kilka lat zajmować będą ważne społecznie stanowiska, pozbywali się uprzedzeń i obaw często 

spotykanych w stosunku do naszych wschodnich sąsiadów oraz by umieli poruszać się w tamtej 

rzeczywistości, wyraźnie odmiennej od naszej. 

W 2012 roku rozwinęliśmy intensywną współpracę z długofalowym partnerem TDW – Collegium 

Bobolanum. Studenci politologii studiujący w Collegium brali udział jako wolontariusze w różnorodnych 

działaniach Fundacji TDW. W poprzednich latach wyjeżdżali do Kaliningradu i Gruzji w ramach projektów 

realizowanych przez Fundację, brali udział w spotkaniach z dziennikarzami ze Wschodu, pomagali  

w organizacji Senioraliów. Na początku 2012 roku Anna Jakowska – wiceprezes TDW prowadziła zajęcia  

w ramach koła naukowego, których celem było tworzenie własnego projektu studentów we współpracy  

z Ukrainą. 

Jesienią 2012 roku rozpoczął się na uczelni roczny Kurs Liderski, organizowany z inicjatywy TDW  

i prowadzony wspólnie przez Collegium Bobolanum, TDW oraz firmę szkoleniową Coachzone. W ramach 

kursu realizowany jest w obecnym roku akademickim cykl szkoleniowy, dotyczący podstawowych 

umiejętności trenerskich. Zajęcia prowadzone są dla grupy 10 osób w formie czterogodzinnych spotkań raz 

w tygodniu. W przyszłym roku akademickim Kurs rozwinie się o dodatkowe działania – różnorodne szkolenia 

wspierające rozwój młodych liderów oraz ich zainteresowanie współpracą ze wschodnimi partnerami.  

  

  

III. CENTRUM EDUKACJI, INFORMACJI I AKTYWIZACJI SENIORÓW 

 

Program pn. Centrum Edukacji, Informacji i Aktywizacji Seniorów adresowany jest do osób w wieku 

emerytalnym i przedemerytalnym. Jego głównym celem jest aktywizacja intelektualna i kulturalna oraz 

integracja społeczna osób starszych – a więc przeciwdziałanie marginalizacji społecznej tych osób, które  

z chwilą przejścia na emeryturę nie chcą rezygnować z aktywnego trybu życia i poszukują dla siebie miejsca 

w nowej sytuacji, m.in. wykazując ogromne zainteresowanie szeroko rozumianymi inicjatywami 

edukacyjnymi. Jest to tendencja obserwowana już od wielu lat na Zachodzie, a od pewnego czasu także  

i w naszym kraju. W związku z tym coraz częściej mówi się o koncepcji kształcenia ustawicznego, 

uwzględniającej także oczekiwania i potrzeby ludzi starszych, dla których nauka jest nie tylko sposobem  

na interesujące spędzenie wolnego czasu, ale przede wszystkim przygodą intelektualną czy szansą  

na powrót do naukowych fascynacji z lat młodości, na które w okresie życia zawodowego nie starczało im 

czasu. 

Na realizowany od pięciu lat przez TDW program Centrum Edukacji, Informacji i Aktywizacji Seniorów 

składają się m.in.: zajęcia edukacyjne, działania szkoleniowo-informacyjne na rzecz pełnoprawnego udziału 

seniorów we współczesnym społeczeństwie, działania integracyjne, poradnictwo prawne i psychologiczne, 

inicjatywy o charakterze wolontarystycznym i samopomocowym. 

 

a) Uniwersytet Otwarty Trzeciego Wieku 

Jedną z najważniejszych inicjatyw edukacyjnych w ramach programu Centrum Edukacji, Informacji  

i Aktywizacji Seniorów, jest Uniwersytet Otwarty Trzeciego Wieku. Rozpoczął on działalność w marcu 2007 

roku. Podstawową ofertę programową stanowią wykłady z zakresu nauk humanistycznych  

i medycznych, prowadzone przez wykładowców warszawskich uczelni. Ponadto słuchacze mogą  

– w ramach dodatkowej oferty – uczęszczać na zajęcia fakultatywne: lektoraty języków obcych, zajęcia 

sportowe, warsztaty taneczne, a także uczestniczyć w interesujących imprezach turystycznych. Zajęcia 
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odbywają się w nowoczesnym, dobrze zlokalizowanym Centrum Konferencyjnym w Ośrodku Sportu  

i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście przy ul. Polnej 7a. 

W 2011 roku 190 słuchaczy Uniwersytetu Otwartego Trzeciego Wieku uczęszczało na wykłady  

z zakresu: filozofii, psychologii, medycyny, kulturoznawstwa, teologii, filmu i muzyki. Nasi seniorzy brali 

udział w wykładach seminaryjnych z literaturoznawstwa w cyklu tematycznym Przerwane życiorysy 

w Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza, z historii Polski w Muzeum Historycznym m.st. Warszawy oraz 

w Muzeum Niepodległości, a także w specjalnie dla nich przygotowanych i przeprowadzonych zajęciach  

w cyklu tematycznym Śladami Kordiana na Zamku Królewskim w Warszawie. Chętni uczęszczali także na 

lektoraty języka niemieckiego i angielskiego prowadzone metodą Callana w szkole językowej Bokano przy 

ulicy Chmielnej. Dużym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty taneczne odbywające się w klubie 

studenckim Remont. Seniorzy chcący poprawić swoje zdrowie i kondycję fizyczną brali udział w zajęciach  

w hali sportowej oraz gimnastyce w wodzie, a także uprawiali Nordic Walking, spacerując po rozmaitych 

trasach i ścieżkach w Warszawie. Zorganizowano wycieczkę do Arkadii i Żelazowej Woli. 

Tradycyjnie na początku wakacji (w czerwcu 2012) odbył się wyjazd nad polskie morze – do Darłówka. 

Dla liczącej 54 osoby grupy słuchaczy przez dwa tygodnie organizowano interesujące zajęcia, m.in.: gry 

terenowe, konkursy, ogniska i zabawy taneczne. 

Kilkanaście osób spośród słuchaczy pracuje wolontarystycznie na rzecz UOTW, pomagając m. in.  

w organizowaniu bieżących zajęć, imprez (spotkania świąteczne, bale karnawałowe, Senioralia), wyjazdów 

turystycznych – krajowych i zagranicznych, a także w dystrybucji wśród słuchaczy UOTW ulgowych lub 

darmowych biletów do kina, teatru, filharmonii i in.  

Uniwersytet Otwarty Trzeciego Wieku posiada własną stronę internetową: www.uotw.org.pl, na której 

umieszczane są bieżące informacje dotyczące działalności UOTW, a także prowadzona jest kronika 

wydarzeń upamiętniająca ważne wydarzenia z życia UOTW. 

Patronat naukowy nad UOTW sprawuje Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej  

w Warszawie. 

Działalność Uniwersytetu Otwartego Trzeciego Wieku prowadzona jest dzięki wpłatom słuchaczy oraz 

dotacjom Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy. 

 

b) SENIORALIA  

28 października 2012 warszawscy seniorzy już po raz piąty uczestniczyli w Senioraliach – imprezie 

promującej uniwersytety trzeciego wieku. Impreza miała charakter integracyjno-edukacyjny i adresowana 

była do seniorów, a także ich rodzin. Odbyła się w gmachu dawnej Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu 

Warszawskiego. Senioralia 2012 odbywały się pod patronatem honorowym Wojewody Mazowieckiego  

i Prezydenta m.st. Warszawy. Po raz drugi Senioralia objęły swym zasięgiem nie tylko Warszawę, ale także 

całe województwo mazowieckie. 

Piąta edycja Senioraliów cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. Uczestniczyło w niej blisko 3000 

osób. W programie imprezy znalazły się m.in. występy artystyczne w wykonaniu słuchaczy mazowieckich  

i warszawskich uniwersytetów trzeciego wieku oraz członków klubów seniora (chóry, zespoły estradowe, 

kabarety, zespoły taneczne) – łącznie wystąpiło 20 zespołów (ponad 300 osób). 

Ważnym elementem Senioraliów 2012 były stoiska wystawiennicze, na których prezentowało się  

29 Uniwersytetów Trzeciego Wieku z Mazowsza i Warszawy, a także organizacje społeczne i instytucje 

działające na rzecz seniorów. Oferty dla seniorów przedstawiły również firmy komercyjne (biura turystyczne, 

operatorzy telefonii komórkowej, banki etc.). 

Dużym zainteresowaniem cieszyły się bezpłatne porady dietetyków z SGGW, podstawowo badania 

lekarskie (pomiar ciśnienia tętniczego, poziomu glukozy we krwi, zawartości tłuszczu i wody w organizmie, 

badanie wzroku, badania densytometryczne), a także pierwsza pomoc przedmedyczna (działania ratujące 

życie) – szkolenia dla seniorów (w tym pokazy na manekinach i porady) prowadzone były przez ratowników 

medycznych i wykładowców Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.  

http://www.uotw.org.pl/
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Na terenie BUW można było skorzystać z kursu Nordic Walking, organizowanym przez Polskie 

Stowarzyszenie Nordic Walking ze Złotoryi. Ponadto porad udzielali seniorom przedstawiciele Prewencji 

Policji oraz przedstawiciele Miejskiego Rzecznika Konsumentów. 

Wystawa prac plastycznych towarzysząca Senioraliom eksponowana była w dniach 1–19 listopada 2012 

na warszawskiej Ochocie w Magazynie Sztuk przy ul. Radomskiej 13/21. 

Senioralia były współfinansowane ze środków otrzymanych z Biura Pomocy i Projektów Społecznych 

Urzędu m.st. Warszawy.  

W związku z V edycją Senioraliów nakręcono film podsumowujący imprezę, dostępny w Internecie  

na stronie: http://www.senioralia.pl/material,film,38.html. 

 

c) I Mazowieckie Forum Uniwersytetów Trzeciego Wieku 

I Mazowieckie Forum UTW odbyło się w dniach 27 i 28 października 2012 w Warszawie w Mazowieckim 

Urzędzie Wojewódzkim przy Pl. Bankowym 3/5 (27.10.2012) oraz w gmachu Biblioteki Uniwersytetu 

Warszawskiego przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 (28.10.2012). 

Głównym celem Forum było poznanie się i integracja członków zarządów mazowieckich UTW oraz 

wspólne wypracowanie modelu funkcjonowania MFUTW w przyszłości. 

W Forum uczestniczyło 41 przedstawicieli zarządów z 26 UTW z Mazowsza i Warszawy (UTW  

im Szwarc Warszawa, UTW Zwoleń, UTW Edukator – Garwolin, Fundacja Emeryt – Warszawa, Białołęcka 

Akademia Seniorów, UTW Zacisze – Warszawa, Radość Trzeciego Wieku – Mińsk Mazowiecki, UTW 

Wesoła, UTW Tłuszcz, Europejskie Centrum UD i TW UTW Grochowski – Warszawa, UTW w Łomiankach, 

UTW Omega – Warszawa, UTW przy SGH – Warszawa, UTW w Ciechanowie, UTW Mława, UTW Ursus, 

UTW Praski – Warszawa, Europa i My – Grodzisk Mazowiecki, UTW Maków Mazowiecki, UTW Wołomin, 

UTW Podkowa Leśna, UTW Pionki, UTW Ursynów – Warszawa, UTW Kałuszyn, UTW im Chopina – 

Warszawa, UTW Ożarów Mazowiecki), 7 przedstawicieli władz rządowych i samorządowych 

(reprezentujących: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Urząd 

Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Mazowieckie Centrum 

Polityki Społecznej, Sejmik Województwa Mazowieckiego, Urząd Miasta Płocka) oraz 1 osoba z prasy  

(z redakcji pisma Nowoczesny Senior).  

Pierwszy dzień rozpoczął się od warsztatów integracyjnych w trzech grupach. Małe grupy miały 

umożliwić uczestnikom rzeczywiste poznanie się. Zakończenie pracy wszystkich grup przy wielkiej mapie 

województwa, gdzie każdy z uczestników przyklejał swoje zdjęcie, było podsumowaniem tego etapu 

spotkania. Kolejnym punktem programu był panel z udziałem przedstawicieli władz rządowych  

i samorządowych, w trakcie którego zaprezentowali oni działania swoich instytucji na rzecz UTW. W panelu 

wzięli udział: Marzena Breza – dyrektor Departamentu Polityki Senioralnej; Przewodnicząca Zespołu  

ds. polityki społecznej na rzecz osób starszych w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej; Izabela Siander – 

pełnomocnik Wojewody Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi; Halina Lipke – 

dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego; Krzysztof Skolimowski – 

radny Województwa Mazowieckiego, członek Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego; 

zastępca burmistrza Dzielnicy Mokotów; Joanna Rosiek-Bryks – kierownik Wydziału ds. wdrożenia 

programów społecznych Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej; Robert Kadej – główny specjalista w 

Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy. Panel prowadzony był przez Izabelę 

Siander oraz Annę Hejman – prezesa Fundacji TDW. Uczestnicy Forum mieli okazję zadać urzędnikom 

pytania, a także zgłosić swoje postulaty dotyczące usprawnienia procesów przyznawania środków. 

Następne warsztaty odbyły się także w trzech grupach i były poświęcone trzem różnym zagadnieniom. 

Uczestnicy sami wybierali najbardziej ich interesujący temat, ale wszystkie zagadnienia cieszyły się 

porównywalnym zainteresowaniem. Pierwsza grupa omawiała dobre praktyki współpracy UTW z władzami 

lokalnymi na Mazowszu i w Warszawie. Warsztat prowadził Andrzej Rybus-Tołłoczko – doradca Wojewody 

Mazowieckiego, a gościem była Ewa Pietrzak – pełnomocnik prezydenta miasta Płocka; uczestniczyły w nim 

http://www.senioralia.pl/material,film,38.html
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także przedstawicielki trzech najprężniej działających warszawskich UTW: Grochowskiego, im Haliny Szwarc 

i UTW przy SGH. Podczas warsztatu zaprezentowane zostały dobre praktyki współpracy UTW z władzam i 

lokalnymi w Płocku i Warszawie, dyskutowano również o modelach takiej współpracy. Drugi warsztat, 

prowadzony przez Zofię Zaorską – twórczynię i byłą rektor UTW w Lublinie, dotyczył roli lidera w UTW. 

Podczas warsztatu uczestnicy zwracali przede wszystkim uwagę na wielką potrzebę tego rodzaju szkoleń 

wspomagających ich w pracy z ludźmi i poszerzających ich kompetencje interpersonalne. Trzeci warsztat, 

prowadzony był przez Agatę Czernikiewicz – psychologa. W trakcie warsztatu, przeprowadzonego w formie 

zabawy integracyjnej, odwołano się do doświadczeń samych uczestników: prezentowali oni najciekawsze 

działania swoich UTW. Ważnym efektem tego warsztatu było uświadomienie uczestnikom, że mogą być dla 

siebie nawzajem ważnym źródłem informacji, inspiracji i pomysłów. 

Drugi dzień Forum rozpoczął się od prezentacji wyników badania ilościowego pn. „Zoom na 

Uniwersytety Trzeciego Wieku”, zrealizowanego przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” ze środków 

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

W dalszej części odbyło się podsumowanie I Mazowieckiego Forum UTW, którego najważniejszym 

punktem był warsztat, przeprowadzony w dwóch grupach. W jego trakcie uczestnicy wypracowywali model 

funkcjonowania Mazowieckiego Forum UTW. Odbyła się też rozmowa podsumowująca Forum oraz 

przeprowadzono ankietę ewaluacyjną. Najważniejsze wnioski, sformułowane podczas rozmowy 

podsumowującej były następujące: istnieje potrzeba kontynuowania na co dzień działalności Mazowieckiego 

Forum UTW oraz ważne byłoby także stworzenie strony internetowej Mazowieckiego Forum UTW. 

Po zakończeniu części merytorycznej Forum jego uczestniczy mogli wziąć udział w Senioraliach 2012. 

Współorganizatorem I Mazowieckiego Forum UTW był Wojewoda Mazowiecki. Zostało ono zrealizowane 

dzięki wsparciu ze środków programu „Uniwersytetu Trzeciego Wieku – Seniorzy w akcji” Polsko-

Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”. 

 

 

 

ZESPÓŁ FUNDACJI TDW 

Rada Fundacji: 

Maria Przełomiec – Przewodniczący Rady Fundacji 

Członkowie Rady: Monika Agopsowicz, Andrzej Godlewski, Andrzej Janowski, Lutfi Osmanov,  

Leszek Ozimek, Maciej Rayzacher, Barbara Sułek-Kowalska, Halima Szahidewicz 

 

Zarząd Fundacji: 

Anna Hejman – Prezes Zarządu  

Anna Jakowska – Wiceprezes Zarządu 

Rostyslav Kramar – Sekretarz Zarządu 

Jacek Malinowski – Członek Zarządu 

 

Zespół realizujący programy Fundacji w 2012: 

Maria Bielak, Marlena Dziedzic-Nawrocka, Anna Hejman, Anna Jakowska, Elżbieta Kowalska, Jacek 

Malinowski, Agnieszka Nowińska, Janina Rykowska. 

 

Rada Naukowa UOTW: 

prof. dr hab. Teresa Dobrzyńska-Janusz – Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk; 

prof. dr hab. Magdalena Fikus – Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, Przewodnicząca Rady Upowszechniania  

    Nauki Polskiej Akademii Nauk; 

prof. dr hab. Krystyna Jakowska – Instytut Filologii Polskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu  

w Białymstoku; 
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dr Ewa Lewandowska-Tarasiuk – Wydział Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii  

    Grzegorzewskiej w Warszawie 

prof. dr hab. Jerzy Tyszkiewicz – profesor w Instytucie Informatyki, na Wydziale Matematyki,  

    Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego; 

Anna Hejman – Prezes Zarządu Fundacji TDW 

 

Główna Księgowa: Grażyna Turska 

 

 

NASZĄ DZIAŁALNOŚĆ W 2012 WSPARLI FINANSOWO: 

 Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy  

 Fundacja Edukacja dla Demokracji w ramach Programu „Przemiany w Regionie – RITA” Polsko-

Amerykańskiej Fundacji Wolności 

 National Endowment for Democracy 

 Program „Uniwersytetu Trzeciego Wieku – Seniorzy w akcji” Polsko-Amerykańskiej Fundacji 

Wolności realizowanego przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” 

 Program Wsparcie Demokracji finansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej 

Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2012 r. 


