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UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU 
JAKO INSTYTUCJA REALIZUJ CA IDE  
EDUKACJI OSÓB STARSZYCH**

Nauk  zajmuj c  si  edukacj  i wychowaniem cz owieka starszego jest geragogika, badaj ca pedagogiczne 
uwarunkowania i skutki procesu starzenia si . Dzi ki re  eksji naukowej geragogów mog o doj  do opraco-
wania skutecznych programów edukacyjnych skierowanych do seniorów, a tak e okre lenia priorytetów tego 
typu dzia a . Nale  do nich przede wszystkim dzia ania na rzecz utrzymania aktywno ci psycho  zycznej, 
intelektualnej i spo ecznej seniorów, pomoc w przystosowaniu si  do staro ci, a tak e pomoc w procesie samo-
doskonalenia i samopoznania. Proces instytucjonalnego kszta cenia seniorów rozpocz  si  na wiecie w latach 
70. XX wieku, wraz z powstaniem we Francji pierwszego uniwersytetu trzeciego wieku. Obecnie funkcjonuj  
one we wszystkich krajach stawiaj cych czo a procesowi starzenia si  spo ecze stwa.
W Polsce pierwsza tego typu placówka powsta a w 1975 roku w Warszawie. Obecnie w Polsce dzia a trzysta pi t-
na cie uniwersytetów trzeciego wieku (UTW). Naczelnym celem UTW jest zapewnianie seniorom warunków do 
aktywnego starzenia si , po czonego ze wiadomo ci  zachodz cych w ich yciu procesów, a tak e stworzenie 
warunków dla pog biania swojej wiedzy i podtrzymywania wi zi spo ecznych z rówie nikami. Realizacji owych 
celów maj  sprzyja  zaj cia na UTW, przybieraj ce rozmaite formy – od wyk adów poprzez warsztaty a  do zaj  
rekreacyjno-ruchowych i turystyki. Takie urozmaicenie ma wp ywa  na harmonijny rozwój duszy i cia a seniora.

S owa kluczowe: uniwersytet trzeciego wieku, geragogika, osoby starsze

Wspó czesna kultura zdaje si  od lat ulega  procesowi juwenalizacji, a za warto ciowe 
coraz cz ciej uznaje si  to, co m ode. Wydaje si , e w rzeczywisto ci spo ecznej, zde  -
niowanej za pomoc  tej kategorii, nie ma obecnie miejsca dla staro ci, wobec której zajmo-
wane s  ambiwalentne postawy – z jednej strony wi kszo  ludzi marzy o d ugim yciu, 
z drugiej jednak wielu z nich zdaje si  nie dostrzega , i  staro  jest jego integraln  cz ci .

Mimo to w ostatnich latach problematyka staro ci coraz cz ciej podejmowana jest w de-
bacie publicznej. Dzieje si  tak za spraw  zmian, które zasz y (i nadal zachodz ) w struk-
turze demogra  cznej wi kszo ci krajów rozwini tych i rozwijaj cych si , w tym w Polsce. 
Polegaj  one przede wszystkim na spadku dzietno ci i wyd u aniu si  przeci tnej d ugo ci 
ludzkiego ycia, a w konsekwencji przyro cie odsetka osób starszych w populacji.

Nowy kszta t struktury demogra  cznej wymaga obustronnej adaptacji – zarówno przy-
stosowania instytucjonalnie wyodr bnionych podsystemów ycia spo ecznego (m.in. s u by 
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zdrowia, systemu emerytalnego, rynku pracy, ale te  instytucji kultury, edukacji i wielu in-
nych), jak i pracy samych osób starszych, umo liwiaj cej im pe n  partycypacj  spo eczn  
w ramach dynamicznie zmieniaj cej si  rzeczywisto ci.

Jednym ze sposobów pomocy seniorom w utrzymaniu wysokiej aktywno ci spo ecznej, 
mimo zako czenia pracy zawodowej, jest rozwój systemu edukacji doros ych, szczególnie 
za  tego jej segmentu, który adresowany jest do osób starszych. Najwa niejszymi insty-
tucjami w jego ramach s  uniwersytety trzeciego wieku (UTW) – placówki stworzone 
w latach 70. XX wieku w celu aktywizowania seniorów.

Niniejszy artyku  stanowi syntetyczne wprowadzenie do problematyki edukacji osób 
starszych w Polsce na tle europejskim. Prezentuje g ówne za o enia pedagogiki osób star-
szych, genez  powstania pierwszych uniwersytetów trzeciego wieku, wreszcie ich g ówne 
modele organizacyjne, stan rozwoju w Polsce oraz formy dzia ania.

1. REFLEKSJA NAD WYCHOWANIEM I EDUKACJ  DOROS YCH – 
RYS HISTORYCZNY

Ze spostrze eniami dotycz cymi mo liwo ci rozwoju cz owieka przez ca e ycie 
spotykamy si  ju  w re  eksjach staro ytnych my licieli, dla których wychowanie by o 
zjawiskiem tak dawnym, jak samo spo ecze stwo. Jak pisze Tadeusz Wujek, wzmianki 
o uczeniu si  doros ych znale  mo emy np. w dialogach Sokratesa czy twórczo ci Pla-
tona. Re  eksje nad wychowaniem cz owieka przez ca e ycie pojawia y si  te  w okresie 
Odrodzenia, szczególnie ze wzgl du na wp yw protestanckiej koncepcji cz owieka, pot -
piaj cej lenistwo oraz bezczynno , i nak adaj cej na jednostk  obowi zek ci kiej pracy, 
rozwoju intelektualnego i pomna ania maj tku. Pierwsza koncepcja systemu powszechnej 
o wiaty doros ych pojawi a si  natomiast dopiero w XVI wieku, w dziele Utopia Thomasa 
More’a (Wujek 1996a: 357–359).

Rozwój samej praktyki wychowawczej adresowanej do doros ych odbywa  si  jed-
nak powoli; pocz tkowo dzia ania tego rodzaju prowadzone by y w ramach zakonów re-
ligijnych i ruchu reformacyjnego. Na zmiany w tym zakresie wp yn a dopiero rewolucja 
przemys owa, która spowodowa a docenienie wzajemnych powi za  mi dzy o wiat  a go-
spodark . Pierwsza szko a dla doros ych powsta a w 1798 roku w Nottingham w Anglii, 
staj c si  wzorem dla kolejnych tego typu placówek, których pierwszymi uczniami byli 
robotnicy. Równolegle zagadnienie edukacji i wychowania doros ych wzbudza  zacz -
o ywe zainteresowanie psychologów, którzy podj li badania nad zdolno ciami psychiki 

cz owieka do dalszego rozwoju po osi gni ciu dojrza o ci  zycznej (warto wymieni  tu 
takich badaczy, jak William James, Edward Lee Thorndike, Douglas Kimmel czy James 
Robbins Kidd) (Wujek 1996b: 359–366).

W Polsce potrzeb  edukacji doros ych mocno akcentowano w projekcie edukacyjnym 
Komisji Edukacji Narodowej z 1774 roku. W drugiej po owie XIX wieku, mimo niesprzyja-
j cej sytuacji politycznej, zacz y si  w Polsce pojawia  tajne instytucje o wiaty doros ych. 
Do ich niezwykle bujnego rozkwitu dosz o po 1918 roku – do zada  owych placówek na-
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le a o wówczas przede wszystkim zwalczanie powszechnego analfabetyzmu i uzupe nianie 
braków wykszta cenia. Po drugiej wojnie wiatowej w rozwoju andragogiki (w dos ownym 
t umaczeniu z j zyka greckiego oznacza to prowadzenie cz owieka doros ego’) w Polsce 
szczególn  rol  odegra y trzy o rodki naukowo-badawcze: w odzi, Warszawie i Krakowie. 
Wywodzili si  z nich wybitni polscy teoretycy o wiaty doros ych, m.in. Aleksander Kami -
ski, Ryszard Wroczy ski, Kazimierz Wojciechowski, Maksymilian Siemie ski, Franciszek 
Urba czyk czy W odzimierz Szewczuk (Pó turzycki, Weso owska 2000: 9–24).

2. PRZEDMIOT ZAINTERESOWANIA I FUNKCJE ANDRAGOGIKI

Konsekwencj  re  eksji naukowej na temat edukacji doros ych by o wykszta cenie si  
w drugiej po owie XX wieku nowej ga zi nauk pedagogicznych, zwanej andragogik . Nazwa 
ta bywa u ywana wymiennie z okre leniem „pedagogika doros ych” (Wujek 1996a: 391). 
Z owym podwójnym nazewnictwem nie zgadza si  cz  badaczy – Józef Pó turzycki 
wskazuje na przyk ad na istotne ró nice pomi dzy tymi terminami. Pedagogika jest bo-
wiem re  eksj  na temat edukacji cz owieka przez ca e ycie, podczas gdy andragogika 
przedmiotem swoich bada  czyni wyodr bniony etap w yciu cz owieka, jakim jest do-
ros o  (Pó turzycki 2005: 11). Znaczna cz  prac dotycz cych edukacji doros ych czy 
jednak te dwa podej cia.

Ogólnie andragogik  okre li  mo na jako „nauk  o celach, tre ciach, formach, meto-
dach, technikach i zasadach kszta cenia, wychowania, uczenia si , samokszta cenia i wy-
chowywania ludzi doros ych” (Pó turzycki 2005: 12). Jej celem nadrz dnym jest stworze-
nie teoretycznych i metodycznych podstaw systematycznej dzia alno ci wychowawczej, 
która umo liwi  ma ludziom doros ym zdobycie lub poszerzenie wiedzy ogólnej i zawo-
dowej, a tak e przyswojenie norm i warto ci kulturowych (Aleksander 1996: 247–248).

Edukacja doros ych spe nia wiele funkcji. Do najbardziej podstawowych nale y rozró -
nienie na funkcj  zast pcz  i funkcj  w a ciw . Pierwsza polega na dostarczeniu osobom 
doros ym tych wiadomo ci i dyspozycji, których z ró nych powodów nie przyswoi y one 
w toku normalnego (okre lonego przez ustawowy obowi zek szkolny) nauczania szkol-
nego. Funkcja w a ciwa polega natomiast na aktualizowaniu wiedzy i umiej tno ci ludzi 
doros ych, prowadz cym do lepszego wype niania przez nich swoich obowi zków zawodo-
wych i spo ecznych. Obecnie jednak relacja mi dzy tymi funkcjami uleg a zatarciu – o ile 
bowiem jeszcze do niedawna wielu doros ych uczy o si  po to, aby nadrobi  zaniedbania 
edukacyjne z dzieci stwa, o tyle obecnie g ówn  motywacj  do podj cia nauki jest dla nich 
potrzeba dorównania kroku rozwojowi cywilizacji (Lewowicki 1996: 103–104).

Przyjmuj c nieco inn  perspektyw , wyró ni  mo na nast puj ce funkcje edukacji 
doros ych:

 funkcj  ekonomiczn  – edukacja doros ych wp ywa na ich wydajno  ekonomiczn  
poprzez podniesienie kwali  kacji zawodowych,

 funkcj  popularyzacyjn  – polega ona na rozpowszechnianiu najnowszej wiedzy z ró -
nych ga zi nauki,
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 funkcj  integracyjn  – edukacja doros ych prowadzi do scalania ró nych grup spo ecz-
nych i umacniania wi zi mi dzy ich cz onkami,

 funkcj  adaptacyjn  – jednym z zada  edukacji doros ych jest przystosowanie cz owie-
ka do warunków, w jakich si  znalaz ,

 funkcje: ideologiczn , konstruktywn  i eliminacyjn  – wyra aj ce si  w podnoszeniu 
ogólnego poziomu kompetencji kulturowych i eliminowaniu szkodliwych, anachro-
nicznych nawyków w my leniu i dzia aniu (Aleksander 1996: 265–269).

3. EDUKACJA DOROS YCH A EDUKACJA SENIORÓW – 
PODOBIE STWA I RÓ NICE

Mówi c o edukacji doros ych, nale y oczywi cie pami ta , e okres doros o ci trwa 
w yciu cz owieka bardzo d ugo i e nie jest to okres jednorodny. Kiedy  powszechny 
by  pogl d, e uczenie si  w pó nym okresie doros o ci jest niemo liwe ze wzgl du na 
obni aj ce si  mo liwo ci intelektualne i poznawcze seniorów. Obecnie jednak wi kszych 
dyskusji nie budzi pogl d, i  uczenie si  w jesieni ycia jest nie tylko mo liwe, ale i po-
trzebne, aby unikn  obni ania si  dotychczasowej sprawno ci intelektualnej. Dlatego 
rozwa ania o edukacji seniorów prowadzi  powinno si  nie z perspektywy ograniczania 
b d  wycofania z aktywno ci edukacyjnej, lecz zmiany jej formy i funkcji – podczas gdy 
edukacja cz owieka czynnego zawodowo ukierunkowana jest na poszerzanie kwali  ka-
cji zawodowych, edukacja w staro ci ukierunkowana jest na podtrzymanie aktywno ci 
seniora na ró nych polach (Fabi  2005: 153–156). Zdaniem Harry’ego R. Moody’ego, 
ameryka skiego gerontologa, podstawowa ró nica pomi dzy edukacj  osób w wieku 
rednim a edukacj  seniorów polega na tym, e ludzie starsi nie zdobywaj  ju  kompe-

tencji zawodowych, lecz niemal wy cznie yciowe – g ównym celem jest bowiem rozwój 
osobowo ci starszej osoby i podtrzymanie przez ni  sensu swojego istnienia. Jej charakter 
jest zatem znacznie bardziej autoteliczny ni  w przypadku osób w rednim wieku (Ko-
nieczna-Wo niak 2001: 35–36).

4. GERAGOGIKA, GERONTOGOGIKA, EDUKACJA W STARO CI – 
KONTROWERSJE WOKÓ  NAZWY

W literaturze przedmiotu znale  mo emy takie poj cia, jak edukacja osób starszych, 
gerontologia, geragogika i gerontogogika. Wskazanie istotnych ró nic pomi dzy tymi po-
j ciami jest trudne, poniewa  autorzy zajmuj cy si  ow  tematyk  cz sto traktuj  je jako 
synonimy i w swoich rozwa aniach u ywaj  ich wymiennie.

Geragogika i gerontogogika to inaczej pedagogika cz owieka starzej cego si  i sta-
rego, czyli nauka o uwarunkowaniach pedagogicznych, zjawiskach towarzysz cych oraz 
skutkach procesu starzenia si . Do najwa niejszych jej zada  nale y zaliczy  badanie skut-
ków procesu starzenia si , postrzeganych z perspektywy pedagogicznej, przygotowanie 
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i propagowanie aktywnej staro ci oraz wsparcie cz owieka starszego w konfrontacji ze 
zmianami zachodz cymi w yciu seniora (Dzi gielewska 2000: 200).

Przez edukacj  osób starszych rozumie  nale y natomiast ca okszta t dzia a  i ofert 
edukacyjnych, których adresatami s  osoby starsze. W w szym rozumieniu s  to dzia ania 
edukacyjne oferowane seniorom, w szerszym – to ogó  dzia a  wp ywaj cych na podnie-
sienie standardu ycia i satysfakcji yciowej osób starszych (Dzi gielewska 2000: 201). 
Do g ównych zada  edukacji seniorów zaliczy  mo na:

 podtrzymywanie sprawno ci intelektualnej seniorów,
 rozwój duchowy i osobisty, pomoc w radzeniu sobie z psychologicznym aspektem 
w asnego starzenia si ,

 formowanie nowych koncepcji sprzyjaj cych pokonywaniu kryzysów rozwojowych 
zwi zanych ze staro ci  (Wnuk 2008: 147–148).

5. TEORETYCZNE KONCEPCJE EDUKACJI W STARO CI

Idea edukacji w staro ci silnie wi e si  z teori  kompetencyjn , szczególnie popularn  
w Stanach Zjednoczonych. Zgodnie z ni  nadrz dnym celem edukacji jest przygotowanie 
cz owieka do samodzielnej i samowystarczalnej egzystencji w spo ecze stwie. Tego typu edu-
kacja, prowadz ca do samowystarczalno ci, przybiera cztery kierunki, zwane po angielsku: 
surviving (nauka uzyskiwania ekonomicznych podstaw bytowania), coping (nauka umiej t-
no ci praktycznych, przydatnych w yciu codziennym), giving (nauka dzia ania na rzecz w a-
snej spo eczno ci) i growing (uzyskiwanie pe ni cz owiecze stwa dzi ki nauce i rozwojowi). 
Celem edukacji jest w tym kontek cie wzmocnienie kompetencji yciowych ludzi starych tak, 
aby mogli oni maksymalnie korzysta  z ycia i samodzielnie radzi  sobie z problemami towa-
rzysz cymi procesowi starzenia si  i szybkiem zmianom cywilizacyjnym (Dubas 2008: 57).

Wielu badaczy, np. Olga Czerniawska, silnie akcentuje trwa y charakter procesu edu-
kacji, która stanowi pomoc w odnalezieniu si  w nowym etapie ycia, jakim jest staro . 
Uczenie si  w staro ci jest wed ug Czerniawskiej drog  do pe niejszego prze ywania w a-
snego ycia i jego lepszego zrozumienia oraz konstruowania nowej to samo ci przez in-
terpretacj  dotychczasowego do wiadczenia yciowego (Czerniawska 2007: 9–13). Pogl d 
ten koresponduje z teori  gerontotranscendencji, stanowi c  prób  kompromisu pomi dzy 
wspomnianymi wcze niej teoriami aktywno ci i wycofania si . Edukacja stanowi tutaj 
yw , wewn trzn  aktywno  jednostki, mo liw  do realizacji nawet przy znacznej reduk-

cji jej aktywno ci zewn trznej. Ukierunkowana jest ona na lepsze poznanie samego siebie 
i rozwój duchowo ci, pozwalaj c na pe niejsz  akceptacj  do wiadczanego przez jednostk  
procesu przemijania (Dubas 2008: 59).

Edukacj  czy  mo na równie  z modelem rozwojowym staro ci, de  niuj cym j  
jako okres doskonalenia si  i powi kszania swoich kompetencji osobowo ciowych. Ma ona 
równie  wymiar biogra  czny, jej kszta t jest wypadkow  dotychczasowych do wiadcze  
yciowych jednostki (takie podej cie wpisuje si  doskonale w omówion  we wcze niej-

szych cz ciach pracy teori  cyklu ycia) (Dubas 2008: 59–60).
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6. GENEZA UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU

Do wiadczenia edukacyjne osób starszych rozwin y si , jak ju  wspomniano, na 
bazie programów kszta cenia doros ych. Zanim powsta y pierwsze uniwersytety trzecie-
go wieku, w wielu krajach Europy, Ameryki i Azji by y ju  praktykowane ró ne formy 
kszta cenia seniorów. W Ameryce ju  w po owie lat 50. XX wieku ludzie starsi mogli 
uczestniczy  w licznych programach organizowanych przez instytucje pa stwowe, zwi z-
ki zawodowe czy prywatnych przedsi biorców. W Japonii zaj cia dla seniorów zacz to 
organizowa  w latach 60. XX wieku, a od 1980 roku dzia a Program Dalszej Edukacji 
Osób Starszych. W Danii pierwsza specjalna uczelnia dla rencistów powsta a w 1971 roku 
(Halicki 2000: 38–42).

Powstanie pierwszego UTW, funkcjonuj cego pod t  nazw , poprzedzi o te  utworze-
nie licznych organizacji o charakterze mi dzynarodowym, dzia aj cych na rzecz seniorów. 
Pierwsza to Mi dzynarodowe Towarzystwo Gerontologiczne (IAG), za o one w 1950 roku 
w Liege. W 1962 roku w Luksemburgu powo ano do ycia Zwi zek Organizacji Starszej 
Generacji Europy (EURAG), a w 1969 roku w Pary u powsta o Mi dzynarodowe Centrum 
Gerontologii Spo ecznej (Konieczna-Wo niak 2001: 39).

Idea UTW zrodzi a si  na bazie dwóch pozornie niezwi zanych ze sob  procesów. 
Pierwszym by , omawiany szerzej w rozdziale drugim, proces starzenia si  spo ecze -
stwa, po czony z coraz wy szym wykszta ceniem kolejnych generacji przechodz cych 
na emerytur  i ich rosn cymi aspiracjami dotycz cymi sp dzania wolnego czasu w sposób 
aktywny. Drugim procesem by a natomiast eskalacja niezadowolenia m odych studentów, 
do której dosz o w 1968 roku, kiedy to na uczelniach w wielu krajach Europy Zachodniej 
wybuch y liczne protesty, w których m odzie  akademicka da a reform procesu naucza-
nia i zagwarantowania im pracy w przysz o ci. W adze zachodnioeuropejskich uczelni 
z jednej strony chcia y zaspokoi  potrzeby studentów, z drugiej za  uciszy  nieco rewolu-
cyjne nastroje poprzez skonfrontowanie m odych ludzi z do wiadczeniem doros ych. W ten 
sposób narodzi a si  idea „otwarcia” uniwersytetów dla innych generacji, w tym emerytów. 
Istotne wydawa o si  równie  zwi kszenie liczby s uchaczy, a co za tym idzie dochodów 
uczelni, oraz poszerzenia mo liwo ci prowadzenia dzia alno ci dydaktycznej i badawczej. 
Z perspektywy czasu trudno jednak stwierdzi , który z czynników by  decyduj cy (Czer-
niawska 1996b: 232–233).

Pierwszy UTW, skupiaj cy wy cznie osoby starsze, powsta  w 1973 roku w Tuluzie 
we Francji, z inicjatywy profesora prawa mi dzynarodowego, Pierre’a Vellasa, którego 
uwa a si  za twórc  UTW (Czerniawska 2000: 195). Ide  owych instytucji najlepiej wy-
ra aj  s owa samego P. Vellasa, tak de  niuj cego UTW: 

S  to instytucje akademickie, dlatego ich zadaniami s  badania. S  instytucjami gerontologicz-
nymi, dlatego badania te g ównie dotycz  procesu starzenia si  i staro ci. Dlatego ich celem jest 
nie tylko poprawa ycia uczestników, ale prace nad rozwojem i popraw  warunków ycia osób 
starszych. Dlatego w ród zwyk ej dzia alno ci edukacji permanentnej, a w niej szerzenia o wiaty 
sanitarnej, pobudzania aktywno ci  zycznej, umys owej i ekspresji artystycznej – powinny pro-
wadzi  dzia alno  na rzecz spo eczno ci lokalnej (Czerniawska 1996b: 233).
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Pierwsze zaj cia nie cieszy y si  wielkim powodzeniem. Do rozpropagowania owej 
idei dosz o dopiero po pojawieniu si  na wyk adach m odych studentów s u cych rad  
i pomoc  seniorom, dzi ki czemu mogli oni poczu  si  pewniej i bezpieczniej. Rych o pro-
jektem zainteresowa y si  media, ministerstwo edukacji i uczelnie wy sze w ca ej Francji 
(Konieczna-Wo niak 2001: 41–42).

7. FRANCUSKI I BRYTYJSKI MODEL 
UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU

Od pocz tku funkcjonowania UTW na wiecie wykszta ci y si  ich dwa modele: fran-
cuski i brytyjski. Cho  w ka dym kraju, wraz z powstaniem UTW, z regu y s  tworzone 
w asne zasady funkcjonowania, zazwyczaj w mniejszym lub wi kszym stopniu opieraj  
si  one na jednym z owych modeli (Zi bi ska 2010: 164–165).

Model francuski charakteryzuje si  przede wszystkim integracj  z wy sz  uczelni  
i wykorzystaniem w procesie nauczania kadry akademickiej. Poziom dzia alno ci dydak-
tycznej i naukowo-badawczej jest zazwyczaj bardzo wysoki. Zaj cia prowadzone na uni-
wersytetach francuskich to przede wszystkim wyk ady, warsztaty, kursy i seminaria, zaj cia 
rekreacyjno-ruchowe, zaj cia turystyczne (Jarvis 2001: 7–8).

Model brytyjski, zwany równie  modelem Cambridge, odmiennie od francuskiego nie 
opiera si  na strukturach instytucjonalnych, lecz na samopomocy i wolontariacie s uchaczy. 
Nie wyst puje wsparcie ze strony uczelni wy szych, brakuje podzia u na studentów i wy-
k adowców. Studenci sami organizuj  sobie zaj cia edukacyjne, st d najcz stsz  metod  
ich prowadzenia s  eksperymenty i nauczanie grupowe (Jarvis 2001: 7–8).

8. UNIWERSYTETY TRZECIEGO WIEKU W EUROPIE

Pierwszy UTW we W oszech powsta  w 1975 roku. Obecnie wszystkie placówki zrze-
szone s  w ramach Narodowego Stowarzyszenia Uniwersytetów Trzeciego Wieku (UNI-
TRE). Nale y do niego ponad 230 placówek zrzeszaj cych ponad sze  tysi cy cz onków. 
W oskie placówki realizuj  francuski model UTW, staraj c si  jednocze nie aktywizo-
wa  spo ecznie i kulturalnie swoich s uchaczy. Uczestnicy zaj  wykazuj cy odpowiedni  
frekwencj  mog  po uko czeniu wszystkich kursów uzyska  dyplom uko czenia UTW 
(Czerniawska 1996a: 162–175).

W Szwajcarii pierwszy UTW powsta  w Genewie w 1975 roku, a ju  w ci gu dziesi -
ciu lat od jego za o enia tego typu placówki funkcjonowa y przy wszystkich szwajcarskich 
uniwersytetach. W niemieckoj zycznej cz ci kraju nazywa si  je uniwersytetami dla se-
niorów, w cz ci francuskoj zycznej – uniwersytetami trzeciego wieku. Placówki szwaj-
carskie nie stawiaj  przed s uchaczami wymogu osi gni cia okre lonego wieku. Osoby 
legitymuj ce si  egzaminem dojrza o ci maj  mo liwo  regularnego studiowania i uczest-
nictwa w programach badawczych, osoby z ni szym wykszta ceniem mog  uczestniczy  
w zaj ciach dzi ki przys uguj cemu im statusowi „wolnego s uchacza” (Halicki 2000: 45).
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Pierwszym krajem, który w czy  inicjatyw  kszta cenia seniorów do narodowego 
systemu edukacyjnego, by a Hiszpania. W czerwcu 1978 roku Wy szy Instytut Studiów 
Uzupe niaj cych w Valladolid na zlecenie Ministerstwa Kultury podj  si  opracowania 
programu propagowania edukacji w ramach UTW na terenie ca ego kraju. Jego efektem 
by o podpisanie umów mi dzy ministerstwem a ponad dwudziestoma najwi kszymi o rod-
kami edukacyjnymi w kraju i powo anie organizacji zwanej Aula de Tercera Edad. Cho  
pocz tek ruchu niewiele mia  wspólnego z aktywno ci  obywatelsk , obecnie inicjowanie 
powstania kolejnych UTW ma charakter oddolny (Halicki 2000: 44–45).

Austria w skali Europy jest ciekawym przyk adem kraju, w którym kszta cenie senio-
rów nie odbywa si  ani na podstawie modelu francuskiego, ani brytyjskiego. Pod koniec 
lat 70. XX wieku u atwiono seniorom podejmowanie studiów uniwersyteckich (warunkiem 
by o osi gni cie 40. roku ycia przez kobiety i 45. roku ycia przez m czyzn) poprzez po-
wszechne udost pnienie im statusu wolnego s uchacza. Obecnie substytutem UTW w Au-
strii s  stowarzyszenia zak adane na uniwersytetach przez seniorów b d cych s uchaczami 
(Zi bi ska 2010: 173).

Pierwszy szwedzki UTW powsta  w 1979 roku w Uppsali. W Szwecji tego typu pla-
cówki strukturalnie s  powi zane z instytucjami zwanymi uniwersytetami ludowymi, a nie 
bezpo rednio z uczelniami wy szymi. Ich celem jest przede wszystkim dostarczanie se-
niorom bod ców do dalszego rozwoju, nawet po osi gni ciu przez nich zaawansowanego 
wieku (Halicki 2000: 47).

W Finlandii UTW istniej  od 1985 roku. Oprócz nich wyst puj  równie  tzw. placówki 
o wiaty doros ych. UTW prowadzi  mog  dzia alno  badawcz , utrzymuj  równie  kon-
takty mi dzynarodowe z innymi tego typu placówkami. Fi skie UTW realizuj  model fran-
cuski, traktowane s  bowiem jak integralna cz  uczelni wy szych (Halicki 2000: 46–47).

Podobne do  skich regulacje wyst puj  w Norwegii. Dania natomiast realizuje sys-
tem bardzo zbli ony do rozwi za  szwedzkich (Zi bi ska 2010: 174–175).

W Niemczech funkcjonuj  trzy typy placówek prowadz cych dzia alno  edukacyjn  
adresowan  mi dzy innymi do seniorów. Nale  do nich uniwersytety ludowe, centra szko-
leniowe, a tak e akademie dla seniorów i otwarte dla wszystkich placówki szkolnictwa 
wy szego. UTW najcz ciej funkcjonuj  w ramach uczelni wy szych, zaj cia dydaktyczne 
prowadzone s  przez profesorów akademickich, którzy s  równie  odpowiedzialni za uk a-
danie programu studiów i dostosowanie go do potrzeb i mo liwo ci seniorów (Zi bi ska 
2010: 174).

9. UNIWERSYTETY TRZECIEGO WIEKU W POLSCE

Pierwszy UTW w Polsce powsta  w Warszawie 12 listopada 1975 roku, w ramach 
Podyplomowego Centrum Kszta cenia Kadr Medycznych z inicjatywy propagatorki idei 
UTW w Polsce, profesor Haliny Szwarc (Hrapkiewicz 2006: 53). Jego cele koncentrowa y 
si  wokó  nast puj cych zagadnie : 

 w czenie osób starszych w system kszta cenia ustawicznego,
 aktywizacja  zyczna, psychiczna, spo eczna i intelektualna seniorów,
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 opracowanie rodzimej metodyki nauczania osób starszych oraz wdra anie pro  laktyki 
gerontologicznej,

 prowadzenie bada  naukowych (Orzechowska 2008: 138).

W Polsce równolegle funkcjonuj  dwa pogl dy na dzia alno  UTW. Pierwszy z nich 
jest bardziej restrykcyjny i wpisuje si  w model francuski. W jego ramach zde  niowane 
s  ogólne wymogi, które placówka musi spe nia , aby móc pos ugiwa  si  nazw  UTW. 
Do najwa niejszych z nich nale y funkcjonowanie placówki w strukturze uczelni wy szej, 
pod jej patronatem lub na zasadach cis ej wspó pracy. Niektóre uniwersytety maj  swoje 
 lie, pomagaj c w ten sposób rodowiskom oddalonym od centrów akademickich. Ponad-

to wyk adowcami prowadz cymi zaj cia z seniorami powinni by  wy cznie pracownicy 
naukowi uczelni wy szych, co ma zagwarantowa  wysoki poziom zaj  dydaktycznych 
i ich akademicki charakter. Dodatkowym wymogiem jest zapewnienie dogodnej loka-
lizacji placówki. Poniewa  w wielu przypadkach wymienione powy ej wymagania s  
trudne do spe nienia, funkcjonuje druga, znacznie szersza i mniej restrykcyjna de  nicja 
UTW. Zgodnie z ni  status taki mo e uzyska  ka da jednostka pozarz dowa prowadz ca 
dzia alno  zwi zan  z szeroko poj t  aktywizacj  i edukacj  osób starszych. Jako cel 
nadrz dny jawi si  wówczas wy cznie utrzymanie odpowiednio wysokiego poziomu pro-
wadzonych zaj  i realizowanie ogólnych celów, do których powo ane s  owe jednostki 
(Zi bi ska 2010: 182–183).

10. G ÓWNE CECHY POLSKICH UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU.
FORMY PROWADZENIA ZAJ

Do wspólnych cech UTW w Polsce zaliczy  mo na nast puj ce zjawiska:
 o rodkami, w których strukturach powstaj  UTW, s  zarówno uczelnie i szko y wy -
sze, jak i stowarzyszenia, domy kultury czy w adze regionalne,

 do najbardziej popularnych form dzia alno ci nale : wyk ady, ró ne formy terapii 
(np. muzykoterapia, arteterapia), nauka j zyków obcych i obs ugi nowych technologii, 
zaj cia gimnastyczne i rehabilitacyjne, turystyka,

 UTW  nansowane s  g ównie ze sk adek cz onkowskich, a tak e dotacji w adz regio-
nalnych (Ossowski 2007: 29),

 W UTW dzia aj cych w strukturach uniwersyteckich zaj cia prowadz  nauczyciele akade-
miccy, w innych tego typu placówkach zajmuj  si  tym nauczyciele miejscowych szkó , 
lekarze, psycholodzy i specjali ci w okre lonych dziedzinach (Zi bi ska 2010: 184).

Ludwik Schmidt zaobserwowa  kilka tendencji w rozwoju ruchu UTW w Polsce. Po 
pierwsze liczba tego typu placówek w Polsce stale ro nie, znacznie cz ciej jednak two-
rzone s  one w formie stowarzysze , co mo e by  konsekwencj  wysokich kosztów pro-
wadzenia takiej dzia alno ci przez uczelni  wy sz . Po drugie, mimo przewagi liczebnej 
placówek w formie prawnej stowarzyszenia, mniej liczne UTW, zorganizowane w struktu-
rach uniwersytetów, poszczyci  si  mog  bogat  dzia alno ci  naukowo-badawcz , która 
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znajduje swój wyraz w organizowaniu przez te o rodki konferencji naukowych. Najcz -
ciej praktykowan  form  dydaktyczn  s  wyk ady, których liczba waha si  w ró nych pla-

cówkach od 16 do 200 rocznie. Coraz cz ciej pojawiaj  si  równie  lektoraty j zyków ob-
cych oraz inne, bardziej interaktywne formy prowadzenia zaj  (Schmidt 2002: 132–135). 

Do zaj  wymagaj cych od seniorów aktywniejszego uczestnictwa zaliczy  mo na za-
j cia warsztatowe, najcz ciej z zakresu psychologii. W ich trakcie s uchacze wykonuj  
ró ne zadania (dotycz ce na przyk ad komunikacji interpersonalnej), a nast pnie zg biaj  
mechanizmy swoich zachowa  z perspektywy teoretycznej. Podobny charakter maj  zaj cia 
z literatury, malarstwa czy sztuki, w trakcie których teoria czona jest z praktyk . Osobnym, 
niezwykle wa nym i popularnym blokiem zaj , s  warsztaty komputerowe, umo liwiaj -
ce seniorom zapoznanie si  z nowymi technologiami oraz opanowanie zasad korzystania 
z nich. Do kanonu nale  obecnie równie  zaj cia ruchowe. S  to przede wszystkim zaj cia 
gimnastyczne i p ywanie, jednak coraz cz ciej w ofercie tego typu placówek mo na zna-
le  zaj cia taneczne czy jog . Niektóre UTW oferuj  równie  swoim s uchaczom udzia  
w turystyce pieszej i autokarowej. Sprzyja ona poznaniu najbli szej okolicy i poszerzeniu 
horyzontów, a tak e pog bieniu wiedzy zdobytej na zaj ciach. Dodatkowym walorem s  
niskie koszty wycieczek, co umo liwia seniorom zobaczenie miejsc dotychczas niedost p-
nych oraz zacie nienie wi zi mi dzy s uchaczami i stymulowanie ich aktywno ci spo ecznej 
(Hrapkiewicz 2006: 55–56). 

11. UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W POLSCE – 
DOMINUJ CE FORMY INSTYTUCJONALNE, 
ROZK AD TERYTORIALNY

Zrzeszaniem uniwersytetów trzeciego wieku w Polsce zajmuje si  Fundacja dla Uni-
wersytetu Jagiello skiego, prowadz ca od 2005 roku program „Uniwersytety Trzeciego 
Wieku”. Powsta  on z inicjatywy Polsko-Ameryka skiej Fundacji Wolno ci, a jego celem 
jest podniesienie jako ci us ug oferowanych przez UTW w Polsce, a tak e promowanie 
wspó pracy seniorów ze rodowiskiem lokalnym. Program ten dzia a na dwóch p aszczy-
znach: pierwsza ma umo liwi  wspieranie inicjatyw edukacyjnych dla seniorów poprzez 
udzielanie im wsparcia  nansowego, druga u atwi  ma wymian  do wiadcze  mi dzy 
placówkami poprzez stworzenie platformy wspó pracy za po rednictwem strony interne-
towej, konferencji i specjalnych wydawnictw (por. wywiad z Pe nomocnikiem do spraw 
Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Fundacji dla Uniwersytetu Jagiello skiego)1. 

Fundacja dla Uniwersytetu Jagiello skiego dysponuje pe n  i aktualn  baz  teleadre-
sow  polskich UTW, dzi ki czemu mo liwe jest prze ledzenie dominuj cych form instytu-
cjonalnych oraz tego, w których cz ciach kraju inicjatywa ta rozwija si  najdynamiczniej. 

1 Pog biony wywiad swobodny z Pe nomocnikiem do spraw Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Fundacji dla 
Uniwersytetu Jagiello skiego zosta  przeprowadzony w ramach bada  „Pomi dzy aktywizacj  a marginaliza-
cj . Jawne i ukryte funkcje Uniwersytetów Trzeciego Wieku” 29 kwietnia 2011 roku. 
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Widoczne na wykresie 1 i wykresie 2 dane opieraj  si  na wyliczeniach autorki, dokonanych 
na podstawie wspomnianej bazy.

Obecnie na terenie Polski dzia a 315 uniwersytetów trzeciego wieku. Oprócz tego pi  
polskich UTW dzia a poza granicami kraju: na Bia orusi w Brze ciu i Grodnie, na Litwie 
w Wilnie, na Ukrainie we Lwowie oraz w mo dawskich Bielcach. Utrzymuj  one regu-
larny kontakt z Fundacj  dla Uniwersytetu Jagiello skiego, czerpi  tak e z do wiadcze  
polskich UTW.

Prawie trzy czwarte UTW dzia a w Polsce w formie stowarzyszenia. Pozosta e UTW 
dzia aj  w strukturach uczelni wy szych, a tylko dwadzie cia placówek dzia a pod patro-
natem uczelni wy szej (g ównie w województwie lubelskim).

  1,6%

  18,2%   17,5%

  13,4%

15,9%

8,5%

4, % , %

16,5%

Wykres 1. UTW prowadz ce dzia alno  w miastach o okre lonej liczbie mieszka ców 
(udzia  procentowy).

ród o: obliczenia w asne na podstawie Bazy Teleadresowej Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Polsce
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Wykres 2. UTW prowadz ce dzia alno  w poszczególnych województwach (udzia  procentowy).
ród o: obliczenia w asne na podstawie Bazy Teleadresowej Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Polsce
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Niemal po owa Uniwersytetów Trzeciego Wieku dzia a w miastach poni ej pi dziesi -
ciu tysi cy mieszka ców. Szczegó owy rozk ad ze wzgl du na wielko  miasta, w którym 
dzia aj  UTW, przedstawia wykres pierwszy. Wykres drugi przedstawia natomiast rozmiesz-
czenie UTW w poszczególnych województwach. Jak wida , najwi cej tego typu placó-
wek znajduje si  w województwach: mazowieckim, l skim, dolno l skim, wielkopolskim 
i ma opolskim. Warto pami ta , e to w a nie du e o rodki akademickie, dzia aj ce w tych 
województwach, skupiaj  znacz c  liczb  uniwersytetów trzeciego wieku. W Warszawie 
dzia a ich a  dwadzie cia siedem, we Wroc awiu dziewi , w Krakowie siedem2.

12. STANDARDY FUNKCJONOWANIA 
UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU

W Polsce nie istnieje spójny system monitoringu jako ci us ug wiadczonych przez 
uniwersytety trzeciego wieku. Nie s  równie  jednolicie zde  niowane formalne kryteria, 
które nale y spe ni , aby móc utworzy  UTW. Obecnie standardy organizacji i funkcjono-
wania tych placówek okre lane s  przez mechanizm samoakredytacji oraz wymogi konkur-
sów grantowych, w ramach których ubiega  si  one mog  o do  nansowania prowadzonej 
dzia alno ci z ró nych róde  (Borczyk 2006: 10). 

UTW mo e przeprowadzi  procedur  samoakredytacji poprzez sprawdzenie, czy spe -
nia cztery gwarantuj ce jako  wiadczonych us ug kryteria, czyli:

 dzia a na podstawie statutu lub regulaminu okre laj cego zasady jego funkcjonowania,
 ma podpisan  umow  z wy sz  uczelni , dotycz c  jej patronatu,
 ma Rad  Programow , w której zasiada przynajmniej jeden reprezentant uczelni 
wy szej,

 ma opracowany plan zaj  dydaktycznych na dany rok akademicki, z okre leniem ich 
tematyki i wymienieniem osób prowadz cych.

W tej chwili powy sze warunki spe niaj  czterdzie ci dwie placówki (Fundacja dla 
Uniwersytetu Jagiello skiego potwierdza ich spe nienie dyplomem), w tym adna spo ród 
dzia aj cych w Krakowie (por. wywiad z Pe nomocnikiem do spraw Uniwersytetów Trze-
ciego Wieku w Fundacji dla Uniwersytetu Jagiello skiego). 

Pomocne w podnoszeniu jako ci us ug wiadczonych przez UTW s  równie  konkursy, 
pozwalaj ce uzyska  do  nansowanie do prowadzonej dzia alno ci edukacyjnej. De  niuj  
one standardy w sposób podobny do mechanizmu samoakredytacji, liberalizuj c jedynie 
wymóg posiadania umowy patronackiej z wy sz  uczelni . Obok tego wysoki poziom me-
rytoryczny gwarantowa  ma równie  umowa o wspó pracy z samodzielnymi pracownikami 
naukowymi (Borczyk 2006: 8–9).

2 Rozmieszczenie uniwersytetów trzeciego wieku w Polsce jest niezwykle ciekawym zagadnieniem, którego 
analiza prowadzi do interesuj cych wniosków na temat faktycznego braku systemowych rozwi za  w obszarze 
edukacji osób starszych. Wymaga ono jednak znacznie obszerniejszych rozwa a , które nie s  przedmiotem 
niniejszego artyku u. 
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13. NAJWA NIEJSZE CELE DZIA ALNO CI 
POLSKICH UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU

Zasadniczym celem UTW jest poprawa jako ci ycia osób starszych przez stworzenie im 
warunków dla aktywnego starzenia si , mi dzy innymi poprzez mo liwo  systematycznego 
pog biania swojej wiedzy, zwi kszanie wiadomo ci na temat procesów towarzysz cych 
starzeniu si  oraz stymulowanie aktywno ci spo ecznej seniorów (Zi bi ska 2010: 184). 

 Pro  laktyka gerontologiczna jest niezwykle istotnym zadaniem UTW i fundamental-
nym za o eniem tego typu placówek w Polsce. Ich programy skomponowane s  bowiem 
w taki sposób, aby podwy sza  jako  ycia seniorów i sprzyja  jak najd u szemu zacho-
waniu przez nich zdrowia i dobrej kondycji psycho  zycznej. Zgodnie z danymi wiatowej 
Organizacji Zdrowia (WHO) zdrowie seniorów zale y przede wszystkim od ich w a ciwej 
adaptacji do rodowiska, zaj  daj cych zadowolenie, dalszego kszta cenia, aktywno ci 
spo ecznej, rozwoju duchowego i swobody dzia ania. UTW staraj  si  pomóc swoim s u-
chaczom spe ni  wszystkie te warunki (Szwarc 1997: 59). Uczestnictwo w opisanych po-
wy ej zaj ciach stanowi mo liwo  twórczego sp dzenia wolnego czasu. Pozwala tak e 
zachowa  orientacj  w otaczaj cym wiecie, umo liwiaj c zg bianie i dyskutowanie na 
temat bie cych wydarze  na scenie politycznej, procesów ekonomicznych, a tak e prze-
mian spo ecznych i kulturalnych (Sapia-Drewniak 2007: 120–121). 

O trafno ci powy szych konstatacji wiadczy  mog  opinie samych seniorów. W ba-
daniach przeprowadzonych w 2008 roku na UTW w Bydgoszczy blisko 60% s uchaczy 
stwierdzi o, e staro  mo e by  dla cz owieka godnym okresem, pod warunkiem jednak, 
e podejmuje on dzia ania skierowane na spowalnianie procesu starzenia si . Do dzia a  

takich respondenci zaliczyli przede wszystkim kontakt z innymi lud mi, czytanie ksi ek, 
zdrow  diet  i aktywno  ruchow , tak  jak spacery, praca na dzia ce czy jazda na rowerze 
(Zieli ska-Wi czkowska, K dziora-Kornatowska 2009: 138–139). 

14. ZAKO CZENIE

O ile ycie spo eczne nad a za zmianami demogra  cznymi, kreuj c nowe rozwi za-
nia maj ce za zadanie pobudzanie seniorów do aktywnego uczestnictwa w nim (o czym 
wiadczy kilkukrotny wzrost liczby UTW w ostatnich latach), o tyle w ród polskich przed-

stawicieli nauk spo ecznych zainteresowanie t  problematyk  dopiero zaczyna si  rozwija . 
O niedostrzeganiu tego, jak wa n  rol  odgrywaj  uniwersytety trzeciego wieku w syste-
mie edukacji doros ych wiadcz  aktualne publikacje na ten temat – przyk adem mo e by  
artyku  Ewy Przybylskiej European Tendencies in Adult Education (por. Przybylska 2011), 
w którym nie ma nawet wzmianki o tych instytucjach, mimo ich wzrastaj cej na ca ym 
wiecie popularno ci.

Polska literatura dotycz ca uniwersytetów trzeciego wieku w porównaniu z innymi kra-
jami, w których dzia aj  takie placówki, nie jest szczególnie bogata. Brakuje równie  bada , 
które przyczynia yby si  do lepszego poznania owej tematyki. Niniejszy artyku  rzecz jasna 
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w aden sposób nie wyczerpuje problematyki zwi zanej z UTW – jest raczej (z konieczno-
ci skróconym) wprowadzeniem do tematyki, zarysowuj cym genez  instytucjonalnej edu-

kacji seniorów w Polsce oraz lokuj cym j  w szerszym nurcie edukacji doros ych, a tak e 
(mam nadziej ) zach t  do zg biania przez badaczy zwi zanych z tym kwestii.
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THE UNIVERSITY OF THE THIRD AGE AS A SPECIFIC SECTOR IN THE ADULT EDUCATION SYSTEM

Science dealing with the education of the elderly is geragogics, which studies pedagogical determinants and 
the effects of aging. Scienti  c re  ection of geragogues could lead to the development of effective educational 
programs targeted to seniors, and to identify priorities for such activities. These are mainly actions maintained 
psychophysical, intellectual and social seniors activity, help in adapting to the new situation which is old age, as 
well as assistance in the process of self-improvement and self-knowledge. The process of seniors’ institutional 
education in the world began in the 70. XX with the creation the  rst University of the Third Age in France. 
Currently, such institutions operate in all countries facing process of population aging. 
In Poland  rst such institution was established in 1975 in Warsaw. Currently in Poland there are 315 UTA. 
The main UTA’s goal is to provide conditions for seniors’ active aging, combined with knowledge of processes 
taking place in their life, as well as creating conditions for deepening their knowledge and maintain social 
relationships with peers. Realization of these goals are foster by UTA’s activities, taking various forms: from 
lectures, such as workshops, classes to recreation and tourism. Such diversity has in  uenced on harmonious 
development of senior body and soul.
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