
KONKURS LITERACKI 

 

 Całe życie dokonujemy wyborów. Na początku wybory dokonywane są poza naszym 

udziałem przez rodziców, opiekunów, a czasem mówimy; „że los tak chciał”. 

Nad oceną tych wyborów, czy były trafne, korzystne dla nas, czy złe zastanawiamy się już 

wtedy, gdy „mamy czas”. A często bywa to w tzw. „trzecim wieku”. Możliwości wyborów 

mamy z reguły niewiele, ale są. 

 Można założyć ręce, nic nie robić i narzekać, albo wyjść do ludzi, skorzystać z ofert 

zagospodarowania wolnego czasu, a może zaproponować własne pomysły. 

 Taką świetną propozycją dla zdecydowanych i niezdecydowanych okazał się 

Uniwersytet Trzeciego Wieku. 

 Nie należę do ludzi cierpiących na nadmiar wolnego czasu, braku zainteresowań, czy 

samotność Natomiast zgadzam się z tezą, że naturalną cechą człowieka jest bycie w grupie, 

poznawanie nowych ludzi, ich doświadczeń, sięganie po nowe formy aktywności, a może 

twórczości. Myślę, że ten obszar różnorodnych oczekiwań i możliwości działania osób w 

„trzecim wieku” wypełnia Uniwersytet trzeciego Wieku. I tak Wodzisławski Uniwersytet stał 

się „naszym miejscem na ziemi” od 10-ciu lat. W myślach uświadomiłam sobie: „mój ostatni 

Uniwersytet, bo przecież innego  już nie będzie, nie został zmarnowany”. 

Początki działalności były skromne. Propozycje zajęć nie przyprawiały o zawrót głowy, ale 

wybór był: języki, wykłady, aktywność ruchowa, potem informatyka, wyjazdy na koncerty, do 

teatrów, oper krajowych i zagranicznych. Tu ukłon pod adresem pana Andrzeja Płaczka, 

organizatora i dobrego ducha muzyki. 

 Swoje miejsce w Uniwersytecie znalazła też „książka”, to znaczy grupka ludzi, którzy 

chcieli czytać, dyskutować i rozwijać się. Prowadzenie „Klubu Ciekawej książki”  powierzono 

Stefanii Klimek. Niewielki zespół członków dopracował się umiejętności szukania tematów w 

literaturze polskiej i światowej, autorów i tytułów odpowiadających naszym 

zainteresowaniom, penetrowania bibliotek, księgarń i nowości wydawniczych. Co roku 

śledzimy ogłoszenie nominacji kandydatów do literackiej Nagrody Nike i Nagrody Nobla. 

Interesujące pozycje zamieszczamy w planach pracy, są one przedmiotem dyskusji. 

Poza planowanymi zebraniami uczestniczymy w spotkaniach autorskich w Bibliotece 

Powiatowej, w Księgarni w Rynku, gościliśmy Kazimierza Kutza i Dorotę Simonides, a w 

Klubie Książki Elżbietę Zarembę poetkę, laureatkę nagród krajowych i nie tylko, oraz Irenę 

Sauer – znaną działaczką kultury, laureatką wielu konkursów, odznaczoną m.in. Medalem 

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 



Członkowie Klubu uczestniczą też w innych imprezach okolicznościowych organizowanych 

przez WUTW. Myślę, że ciekawym pomysłem było organizowanie „literackich wycieczek 

Klubu Ciekawej Książki”. Są to, raz w roku, jednodniowe wyjazdy  do miejsc nawiązujących do 

tematyki naszych spotkań. W założeniu oprócz wątku literackiego mamy poznawanie 

ciekawych obiektów historycznych, przyrody, związków z sąsiednimi krajami, np. polsko-

czeskiego pogranicza. A szczególną wartością jest to, że jesteśmy razem poza „salą lekcyjną”. 

Tempo zwiedzania dostosowujemy do możliwości fizycznych uczestników, mamy czas na 

spokojną kawę lub obiad. 

Dziesięcioletni okres funkcjonowania Uniwersytetu skłania nas do zastanowienia się czy 

wybór udziału i działalności w Uniwersytecie Trzeciego Wieku był trafny, dał nam spełnienie i 

może korzyści lub zawiódł. 

 Za opinią o trafnym wyborze przemawia ogrom różnych form aktywności 

intelektualnej i artystycznej. Była możliwość działania, realizacji pomysłów i pasji, 

odkrywania ukrytych talentów, czy udziału w podróżach i wydarzeniach kulturalnych. 

Ważnym elementem była okazja przynależności do grupy (językowej, klubowej, sportowej 

itp.), tworzenie więzi, możliwości wspierania się. 

 Dla mnie był to okres obowiązkowego śledzenia wydarzeń kulturalnych. Były wyjazdy 

na koncerty muzyczne, operowe i teatralne. Możliwości indywidualnych wyjazdów mamy, 

jednak czasem bywają ograniczone. Ważne jest również poczucie przynależności do 

zorganizowanej grupy – stowarzyszenia. 

A mankament? Bywa, że czasem w Uniwersytecie Trzeciego Wieku brakuje miejsca dla „ludzi 

trzeciego wieku”, ze względu na dużą rozpiętość wiekową członków. 

  


