
                                                                                           

                                                                                  „Gdyby nigdy nic się nie kończyło,
                                                                                    nie mogłoby się zacząć nic nowego”
                                                                                                    
                                                                                                                   Joseph Finder

              „ Mój UTW  -  jaki jest? -  jak zmienił się przez lata ”

             Moja przygoda z UTW rozpoczęła się w roku 2012, tj. z chwilą przejścia na emeryturę.
Jak tylko sięgam pamięcią,  moje dni  były bardzo wypełnione:  dom,  rodzina,  praca zawodowa,
działalność społeczna.  Moim mottem na emeryturze stały się słowa Beniamina Franklina: „ nie
starzeje się ten , kto nie ma czasu”. Nie zamierzałam więc oczekiwać sędziwej starości w swoim
ulubionym  fotelu  przed  telewizorem.  Zaczęłam  szukać  czegoś  nowego,  co  pozwoliłoby  mi
poszerzać swoją wiedzę, nabywać nowe umiejętności i pozyskiwać nowych przyjaciół.

Rozmawiając z koleżankami , dowiedziałam się o WUTW :
 

U – jak uśmiech

T – jak twórczość

W -jak wiek

Wypełniłam  deklarację  członkowską  i  udałam  się  na  inaugurację  roku  akademickiego.
Obecność władz miasta i patronackiej uczelni, wywarły na mnie wielkie wrażenie. Poczułam się
studentką, co nie dane mi było przeżyć w młodości. Z bijącym sercem i pewną tremą poszłam na
pierwsze zajęcia z informatyki , gdzie nawiązałam nowe przyjaźnie. Mimo znajomości programów
księgowych,  dopiero  tutaj  mogłam na  luzie  serfować  po internecie,  wysyłać  znajomym kartki,
zdjęcia i e-maile. 
Wielką frajdę sprawił mi lektorat j. angielskiego. Jak miło było cofnąć się 50 lat wstecz – wrócić
pamięcią  do  szkoły średniej  i  początków nauki  tego  języka.   Uświadomiłam sobie,  że  wraz  z
wiekiem nie musi się kończyć pełna aktywność społeczna, intelektualna i fizyczna.  To ona daje
seniorom gwarancję pogody ducha,  chroni przed depresjami i  frustracjami – sprawia,  że „złota
jesień życia” może być dla nas dobrym okresem, a nawet  „rajem, do którego klucze są w naszych
rękach” wg słów Fiodora Dostojewskiego. 

Dzięki WUTW zobaczyłam piękne zakątki naszej kochanej Ojczyzny. Będąc uczestniczką
wycieczki  „Szlakiem  czterech  kultur  –  jedność  w  różnorodności”   zapoznałam  się  z  kulturą
chrześcijańską,  prawosławną,  żydowską  i  muzułmańską,   które  są  „żywe”  wzdłuż  naszej
wschodniej granicy. Zwiedzając Polskę południowo-zachodnią i jej piękne zamki , dotarliśmy do
budzącego podziw  Parku Krajobrazowego w Łęknicy wpisanego na listę Światowego Dziedzictwa
UNESCO  oraz Skansenu Łużyckiego. Mogłam również skorzystać z turnusu rehabilitacyjnego nad
morzem w Niechorzu.  Podczas tych grupowych wyjazdów nawiązały się nowe przyjaźnie , które
trwają do dziś.

W  ramach  działalności  WUTW  staramy  się  łączyć  pokolenia,  organizując  spotkania  z
młodzieżą i dziećmi, poprzez warsztaty kulinarne i psychologiczne, wspólne spotkania opłatkowe



oraz wolontariat międzypokoleniowy- gdyż jak mówi Cyceron: „ czy jest coś bardziej przyjemnego
niż starość otoczona młodością, która chce się czegoś nauczyć”.

Słuchacze  WUTW  biorą  także  udział  w  spotkaniach  z  seniorami  w  Placówkach  Wsparcia
Dziennego oraz Domach Pomocy Społecznej.

W tak sielankowej atmosferze mijały kolejne  powitania wiosny, majówki, powitania zimy,
spotkania opłatkowe, muzyczne środy i symfoniczne poniedziałki. Nadszedł rok 2016, a z nim moja
choroba  oczu-  „agresywna  postać  AMD”-  utrata  ostrości  widzenia.   Musiałam zrezygnować  z
lektoratu j.  angielskiego,  zajęć komputerowych i aerobiku wodnego. Wówczas to przeczytałam
taką  mądrość  wschodu:  „Boże  daj  mi  siłę  zmienić  to,  czego  zmienić  nie  mogę,  pokorę  bym
pogodziła się z tym, czego zmienić nie mogę i rozum, abym zdołała  odróżnić jedno od drugiego”.
Życie dało mi jakby drugą szansę. Aktywność w fazie późnej dojrzałości jest trudniejsza, wiąże się
z pokonywaniem biologicznych ograniczeń i wymaga pokonywania stereotypów  na temat starości.
Zapisałam się  do  Klubu Podróżnika  oraz  Klubu Miłośników Teatru  i  Muzyki.  Uczęszczam na
prelekcje z dziedziny zdrowia, historii i stosowania prawa. Zdobywam także wiedzę przydatną we
współczesnym  świecie- nowe technologie, tablety, smartfony, iphony itp.  Stwierdziłam, że każdy
moment  życia  może mieć  swoje  przyjemności,  bo  szczęście  to  pogoda ducha i  radość  z  życia
takiego, jakim obdarza nas los.

Udział w zajęciach umożliwia mi realizację młodzieńczych marzeń i rozwój zainteresowań, które
były dotychczas nie do pogodzenia z życiem zawodowym i obowiązkami wobec rodziny.

Jestem zadowolona ,  że zainteresowałam się działalnością UTW i pobudziłam siebie do działania.
Dzięki temu nie myślę o upływającym  czasie.

Czym jest dla mnie UTW?

Jest moim kolejnym przystankiem w życiu, gdzie jako „starszy podlotek”przychodzę z uśmiechem,
oczy przestają mnie boleć, zmarszczki znikają, policzki zakwitają i czuję się znacznie młodsza.

Cieszę się , że jest w Wodzisławiu Śl. taka organizacja i miejsce, gdzie seniorzy „dopóki
ziemia się  dla  nich kręci”    mogą spotykać się,  zaspokajać swoją ciekawość świata,  uczyć  się
tolerancji i pogody ducha.

Rangę tego Stowarzyszenia podkreśla stale rosnąca liczba członków:

rok 2007  - 240 osób  - założenie WUTW
rok 2012 – 361 osób  - moja przygoda z WUTW
rok 2017 – 512 osób – chwila obecna

Ponadto ciągle powstają nowe kluby, realizowane są nowe projekty.  Członkowie naszego UTW
angażują się w akcje WOŚP, wizyty studyjne wolontariat.  Dzięki Uniwersytetowi mamy szansę
uczestniczyć w wyjazdach zagranicznych. W miesiącu sierpniu mogę spełnić młodzieńcze marzenie
i  zobaczyć Londyn i Szkocję, zaś we wrześniu Lwów z jego zabytkami. 

Celem tych wszystkich działań jest propagowanie zdrowego i aktywnego starzenia się, aby móc
powiedzieć za Sokratesem:”z godnością oczekuję starości”.

Większość słuchaczy WUTW to „świeżo upieczeni” seniorzy -osoby poniżej 65 roku życia. Należą
do ludzi aktywnych , którzy w naturalny sposób mogą stać się rzecznikami osób starszych w swoich
społecznościach.



Dziękuję  wszystkim  członkom  Zarządu  WUTW,  którzy  poświęcają  swój  prywatny  czas  na
organizację ciekawego planu działania w ciągu całego roku akademickiego. Szukają sposobów na
stworzenie „rajskiego” życia na emeryturze każdemu z naszych słuchaczy.

Dzięki  nim możemy realizować  swoje  pasje,  rozwijać  zainteresowania  i  po  prostu  przyjemnie
spędzać czas nie tylko we własnym gronie. 

Dzięki przynależności do WUTW coraz więcej wymagam od siebie. Nie chcę być traktowana tylko
jako „babcia, której należy ustąpić miejsca w autobusie”. 

Stałam się osobą świadomą, pełną energii  i  zapału do nowych wezwań, gdyż jak mówił  Paulo
Coelho :” to możliwość spełnienia marzeń  sprawia, że życie jest tak fascynujące”.
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