
V lat V lat 
Platformy Wiedzy Platformy Wiedzy 

oraz Wymiany oraz Wymiany 
Doświadczeń Doświadczeń 

Dolnośląskich SeniorówDolnośląskich Seniorów

„Starość jest zadaniem, na które trzeba umieć 
odpowiedzieć”
Jan Paweł II



  „  „Platforma Wiedzy oraz Wymiany Platforma Wiedzy oraz Wymiany 
Doświadczeń Dolnośląskich Seniorów” Doświadczeń Dolnośląskich Seniorów” 

powstała  z inicjatywy Departamentu Polityki powstała  z inicjatywy Departamentu Polityki 
Zdrowotnej – Urzędu Marszałkowskiego Zdrowotnej – Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Dolnośląskiego,  Uniwersytetu Województwa Dolnośląskiego,  Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku w Miękini, Dolnośląskiej Trzeciego Wieku w Miękini, Dolnośląskiej 
Rady ds. Seniorów. Została zainicjowana w Rady ds. Seniorów. Została zainicjowana w 
czasie V Forum Uniwersytetów Trzeciego czasie V Forum Uniwersytetów Trzeciego 
Wieku w Miękini, które odbyło się w maju Wieku w Miękini, które odbyło się w maju 

2011r.2011r.



Spotkanie inaugurująceSpotkanie inaugurujące  
17 II 2012r. o godz. 17 II 2012r. o godz. 

11-tej w Sali 11-tej w Sali 
konferencyjnej konferencyjnej 
Urzędu Urzędu 
Marszałkowskiego Marszałkowskiego 
Województwa Województwa 
Dolnośląskiego przy Dolnośląskiego przy 
ul. Dobrzyńskiej ul. Dobrzyńskiej 
21/23 odbyło się 21/23 odbyło się 
spotkanie spotkanie 
inauguracyjne. inauguracyjne. 

                

  

     Spotkanie otworzył  dyrektor 
Departamentu Polityki Zdrowotnej     
          p. Jarosław Maroszek, 
prowadziła je Stanisława Warmuz



Występ Chóru Miękińskiego UTW spotkanie integracyjne – Występ Chóru Miękińskiego UTW spotkanie integracyjne – 
piknik (szkółka leśna w Mrozowie) piknik (szkółka leśna w Mrozowie) 



      Powyższe przedsięwzięcie kierowane było Powyższe przedsięwzięcie kierowane było 
do przedstawicieli instytucji działających do przedstawicieli instytucji działających 
na rzecz osób starszych w ramach na rzecz osób starszych w ramach 
wsparcia działań określonych w wsparcia działań określonych w 
KRAJOWYM PLANIE DZIAŁANIA NA RZECZ KRAJOWYM PLANIE DZIAŁANIA NA RZECZ 
EUROPEJSKIEGO ROKU AKTYWNOŚCI EUROPEJSKIEGO ROKU AKTYWNOŚCI 
OSÓB STARSZYCH I SOLIDARNOŚCI OSÓB STARSZYCH I SOLIDARNOŚCI 
MIĘDZYPOKOLENIOWEJ 2012 W POLSCE MIĘDZYPOKOLENIOWEJ 2012 W POLSCE 
oraz seniorów działających w oraz seniorów działających w 
Uniwersytetach Trzeciego Wieku, Związku Uniwersytetach Trzeciego Wieku, Związku 
Emerytów Rencistów i Inwalidów               Emerytów Rencistów i Inwalidów               
i innych organizacjach senioralnychi innych organizacjach senioralnych

  



Cele i zadania PWiWDSCele i zadania PWiWDS
      Projekt ten obejmuje cykl spotkań osób Projekt ten obejmuje cykl spotkań osób 

zaangażowanych w różnego rodzaju stowarzyszenia, zaangażowanych w różnego rodzaju stowarzyszenia, 
kluby, instytucje działające na rzecz dolnośląskich kluby, instytucje działające na rzecz dolnośląskich 
seniorów. Spotkania organizowane są co kwartał         seniorów. Spotkania organizowane są co kwartał         
i odbywają się przede wszystkim w siedzibie               i odbywają się przede wszystkim w siedzibie               
Urzędu Marszałkowskiego. Dodatkowym elementem Urzędu Marszałkowskiego. Dodatkowym elementem 
wzmacniającym pozyskanie wiedzy i wymianę wzmacniającym pozyskanie wiedzy i wymianę 
doświadczeń jest współorganizacja corocznego doświadczeń jest współorganizacja corocznego 
Forum Uniwersytetów Trzeciego Wieku.Forum Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

        Każde spotkanie poświęcone jest innej tematyce.        Każde spotkanie poświęcone jest innej tematyce.        
Uczestnicy dyskutują między innymi o rozrywce         Uczestnicy dyskutują między innymi o rozrywce         
i rekreacji osób starszych, ale również o zdrowiu i rekreacji osób starszych, ale również o zdrowiu 
seniorów, czy o sposobach finansowania seniorów, czy o sposobach finansowania 
Uniwersytetów Trzeciego Wieku i o tym, jak Uniwersytetów Trzeciego Wieku i o tym, jak 
zachęcać do pomocy władze lokalne. zachęcać do pomocy władze lokalne. 



      Ideę utworzenia Ideę utworzenia 
„Platformy wiedzy oraz „Platformy wiedzy oraz 
wymiany doświadczeń wymiany doświadczeń 
dolnośląskich seniorów” dolnośląskich seniorów” 
przedstawiła p.Monika przedstawiła p.Monika 
Międzyrzecka i p. Maria Międzyrzecka i p. Maria 
Bogowolska-Wepsięć Bogowolska-Wepsięć 

                                                                              
                      

   P. dr Walentyna Wnuk    
mówiła na temat:
„Dlaczego seniorom 
potrzebna jest wiedza        
i wymiana doświadczeń”



VI Forum Uniwersytetów Trzeciego Wieku.VI Forum Uniwersytetów Trzeciego Wieku.  
          16 Kwietnia 2012 r.  16 Kwietnia 2012 r.  

w Nowej Rudzie           w Nowej Rudzie           
w Centrum Biznesu      w Centrum Biznesu      
i Innowacji odbyło się   i Innowacji odbyło się   
VI Forum VI Forum 
Uniwersytetów Uniwersytetów 
Trzeciego Wieku.          Trzeciego Wieku.          
                                

      W Forum wzięło udział  W Forum wzięło udział  
33 UTW i znamienici 33 UTW i znamienici 
goście.goście.



Gospodarze i GościeGospodarze i Goście
      Temat  Forum :         
"Kultura fizyczna             
w edukacji i praktyce 
Uniwersytetów 
Trzeciego Wieku".



Spotkanie 11 Maja 2012r.Spotkanie 11 Maja 2012r.  
                                    Temat  spotkania  :                          Temat  spotkania  :                          

„DZIAŁALNOŚĆ MUZYCZNO-KULTURALNA „DZIAŁALNOŚĆ MUZYCZNO-KULTURALNA 
DOLNOŚLĄSKICH UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO DOLNOŚLĄSKICH UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO 
WIEKU”.WIEKU”.

      W spotkaniu wzięli udział profesjonaliści             z W spotkaniu wzięli udział profesjonaliści             z 
powyższych dziedzin oraz aktorzy sceny powyższych dziedzin oraz aktorzy sceny 
wrocławskiej.                                                     wrocławskiej.                                                     
W dyskusji moderowanej przez przedstawiciela     W dyskusji moderowanej przez przedstawiciela     
Wydziału Kultury ustalono, że zostaną  podjęte Wydziału Kultury ustalono, że zostaną  podjęte 
działania zmierzające do organizacji Festiwalu działania zmierzające do organizacji Festiwalu 
Małych Form Teatralnych Dolnośląskich Seniorów, Małych Form Teatralnych Dolnośląskich Seniorów, 
opracuje się zasady uczestnictwa i tworzenia grup opracuje się zasady uczestnictwa i tworzenia grup 
teatralnych, porady specjalistów, oraz zasady teatralnych, porady specjalistów, oraz zasady 
przeglądu.przeglądu.



Spotkanie   7 września 2012 rokuSpotkanie   7 września 2012 roku
Temat spotkania to : Temat spotkania to : 

      DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNO-ZDROWOTNA DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNO-ZDROWOTNA 
DOLNOŚLĄSKICH SENIORÓW   DOLNOŚLĄSKICH SENIORÓW   
Zaprezentowano tematy: Zaprezentowano tematy: 
„Zasady bezpiecznej turystyki - rekreacji „Zasady bezpiecznej turystyki - rekreacji 
dolnośląskich seniorów” - młodszy aspirant dolnośląskich seniorów” - młodszy aspirant 
Krystian Płoszaj -WKP Krystian Płoszaj -WKP 
 „Idziemy na grzyby” Inż. Barbara Kośmider,  „Idziemy na grzyby” Inż. Barbara Kośmider, 
WSSE- „Oko w oko z kleszczem czy należy się go WSSE- „Oko w oko z kleszczem czy należy się go 
bać ?” dr Katarzyna Jędrzejewska-Jurga DWOMPbać ?” dr Katarzyna Jędrzejewska-Jurga DWOMP
„Postępowanie w przypadku zatrucia grzybami”     „Postępowanie w przypadku zatrucia grzybami”     
dr Andrzej Antończyk z-ca Ordynatora Oddziału dr Andrzej Antończyk z-ca Ordynatora Oddziału 
Toksykologicznego Dolnośląski Szpital Toksykologicznego Dolnośląski Szpital 
Specjalistyczny im. T. Marciniaka-Centrum Specjalistyczny im. T. Marciniaka-Centrum 
Medycyny Ratunkowej ul. Traugutta 11 we Medycyny Ratunkowej ul. Traugutta 11 we 
Wrocławiu. Wrocławiu. 
  



      Walory i możliwości turystyczne dolnośląskich Walory i możliwości turystyczne dolnośląskich 
lasów” Jerzy Ślusarczyk –Gł. Specjalista służby lasów” Jerzy Ślusarczyk –Gł. Specjalista służby 
leśnej- przedstawiciela Regionalnej Dyrekcji leśnej- przedstawiciela Regionalnej Dyrekcji 
Lasów Państwowych we Wrocławiu. Lasów Państwowych we Wrocławiu. 
Warsztat praktyczny „Jak przygotować i dbać o Warsztat praktyczny „Jak przygotować i dbać o 
swoją kondycję” – poprowadził Pan Grzegorz swoją kondycję” – poprowadził Pan Grzegorz 
Spustek, rehabilitant.Spustek, rehabilitant.

                                                      



Koncert kolęd w Urzędzie Marszałkowskim                                      7 grudnia 2012Koncert kolęd w Urzędzie Marszałkowskim                                      7 grudnia 2012

07.12.201207.12.2012
   „   „TRADYCJA I OBYCZAJE W DZIAŁALNOŚCI              TRADYCJA I OBYCZAJE W DZIAŁALNOŚCI              

DOLNOŚLĄSKICH UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU”DOLNOŚLĄSKICH UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU”
      W holu przychodni przy ulicy Dobrzyńskiej został W holu przychodni przy ulicy Dobrzyńskiej został 

zorganizowany kiermasz bożonarodzeniowy przez zorganizowany kiermasz bożonarodzeniowy przez 
członków Platformy Wiedzy oraz Wymiany członków Platformy Wiedzy oraz Wymiany 
Doświadczeń Dolnośląskich seniorów dla Doświadczeń Dolnośląskich seniorów dla 
mieszkańców Wrocławia.mieszkańców Wrocławia.

      Wykład tematyczny  "Rola tradycji w życiu Wykład tematyczny  "Rola tradycji w życiu 
seniorów", wygłosiła dr W. Wnukseniorów", wygłosiła dr W. Wnuk

      Warsztaty tematyczne prowadziła  Jadwiga Warsztaty tematyczne prowadziła  Jadwiga 
Dobrzańska- Szargut,Dobrzańska- Szargut,
Ewa Lorek- Mroczyńska i Krystyna GłąbEwa Lorek- Mroczyńska i Krystyna Głąb

      Na zakończenie było wspólne ubieranie choinki , Na zakończenie było wspólne ubieranie choinki , 
ciasto i kolędowanie.ciasto i kolędowanie.

http://chorapasjonata.pl/?p=193


Chór „Apasjonata” uświetniłChór „Apasjonata” uświetnił
  nasze spotkanie i wprowadziłnasze spotkanie i wprowadził
  nas w nastrój świątecznynas w nastrój świąteczny
  śpiewając kolędyśpiewając kolędy

Ozdoby Ozdoby 
przygotowaneprzygotowane
podczas podczas 
warsztatów,warsztatów,  



           Spotkanie  21 marca 2013  21 marca 2013 z poezją Haiku 
   Słuchacze UTW w UE prezentują swoje wiersze



W przeglądzie uczestniczyło 9 chórów i zespołów W przeglądzie uczestniczyło 9 chórów i zespołów 

śpiewaczych z województwa dolnośląskiego.śpiewaczych z województwa dolnośląskiego.  

09.04.201309.04.2013
II Dolnośląski Przegląd Chórów SenioralnychII Dolnośląski Przegląd Chórów Senioralnych

http://www.3brt.wp.mil.pl/pl/25_512.html




      Prelekcję na temat idei UTW Prelekcję na temat idei UTW 
wygłosiła dr Walentyna Wnuk;  wygłosiła dr Walentyna Wnuk;  
były panele dyskusyjne,były panele dyskusyjne,

      a debatę pod hasłem                a debatę pod hasłem                
„Kultura wczoraj i dziś”   i     „Kultura wczoraj i dziś”   i     
„Polityka a Trzeci Wiek” „Polityka a Trzeci Wiek” 
poprowadził redaktor Filip poprowadził redaktor Filip 
Marczyński z Radia WrocławMarczyński z Radia Wrocław

VII Forum Dolnośląskich UTW w Ząbkowicach Śląskich  

Sala wypełniona poSala wypełniona po  brzegibrzegi



Sadzenie lasu w MiękiniSadzenie lasu w Miękini
                          27 kwietnia 2013 r. odbyło się kolejne spotkanie 27 kwietnia 2013 r. odbyło się kolejne spotkanie 

członków Platformy Wiedzy i Wymiany Doświadczeń członków Platformy Wiedzy i Wymiany Doświadczeń 
Dolnośląskich Seniorów, tym razem w Miękini. Dolnośląskich Seniorów, tym razem w Miękini. 
Współorganizatorami spotkania były: UTW UE, UTW            Współorganizatorami spotkania były: UTW UE, UTW            
w Miękini i UTW w Smolcu, a przede wszystkim w Miękini i UTW w Smolcu, a przede wszystkim 
Nadleśnictwo Miękinia, które połączyło spotkanie Platformy Nadleśnictwo Miękinia, które połączyło spotkanie Platformy 
z obchodami święta lasów państwowych.                            z obchodami święta lasów państwowych.                            
W ramach programu „Edukacja leśna – seniorzy W ramach programu „Edukacja leśna – seniorzy 
wzbogacają przyrodę” uczestnicy sadzili pod okiem wzbogacają przyrodę” uczestnicy sadzili pod okiem 
fachowców drzewka (każda osoba posadziła ok. 70 fachowców drzewka (każda osoba posadziła ok. 70 
drzewek), wzięli udział w programie edukacyjnym oraz we drzewek), wzięli udział w programie edukacyjnym oraz we 
wspólnym śpiewaniu przy gitarze i akordeonie. Były też wspólnym śpiewaniu przy gitarze i akordeonie. Były też 
konkursy i zabawy dla dzieci. Dużą atrakcję stanowił konkursy i zabawy dla dzieci. Dużą atrakcję stanowił 
przygotowany przez polowych kucharzy posiłek składający przygotowany przez polowych kucharzy posiłek składający 
się z bigosu i grilowanej dziczyzny .się z bigosu i grilowanej dziczyzny .



Pan nadleśniczy Tomasz Pan nadleśniczy Tomasz 
Międzyrzecki udziela Międzyrzecki udziela 
instruktażu jak sadzić las:   instruktażu jak sadzić las:   
„Zielonym do góry , proszę „Zielonym do góry , proszę 
Państwa”Państwa”

I jeszczeI jeszcze
pamiątkowe pamiątkowe 
zdjęcie…..zdjęcie…..



””Ocalić od zapomnienia”                             Ocalić od zapomnienia”                             
                seminarium w Brzegu Dolnym                seminarium w Brzegu Dolnym

      W dniu 26 września 2013 r. odbyło się W dniu 26 września 2013 r. odbyło się 
Seminarium w Brzegu Dolnym poświęcone Seminarium w Brzegu Dolnym poświęcone 
osadnictwu na Ziemi Dolnobrzeskiej                     osadnictwu na Ziemi Dolnobrzeskiej                     
pt. ”Ocalić od zapomnienia”,którego pt. ”Ocalić od zapomnienia”,którego 
organizatorem był Związek Emerytów, Rencistów organizatorem był Związek Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów oraz Stowarzyszenie Pierwszych i Inwalidów oraz Stowarzyszenie Pierwszych 
Osadników Ziemi Dolnobrzeskiej. Cała Osadników Ziemi Dolnobrzeskiej. Cała 
uroczystość przebiegała w patetycznej uroczystość przebiegała w patetycznej 
atmosferze, wykład na temat historii osadników atmosferze, wykład na temat historii osadników 
wygłosił historyk, dyr Publicznego Gimnazjum       wygłosił historyk, dyr Publicznego Gimnazjum       
w Brzegu Dolnym.                                              w Brzegu Dolnym.                                              
Następnie uczestnicy seminarium udali się do Następnie uczestnicy seminarium udali się do 
Izby Pamięci, która została utworzona z Izby Pamięci, która została utworzona z 
unikatowych dokumentów.                                 unikatowych dokumentów.                                 
Piękna inicjatywa, której celem jest Piękna inicjatywa, której celem jest 
przekazanie pamięci młodemu pokoleniu. przekazanie pamięci młodemu pokoleniu. 



Każdy z uczestników mógł w zadumie pochylić się Każdy z uczestników mógł w zadumie pochylić się 

nad pamiątkami.nad pamiątkami.  



„„Piernikolada”.Piernikolada”.
                      Wzorem roku ubiegłego 9 grudnia Department Polityki Wzorem roku ubiegłego 9 grudnia Department Polityki 

Zdrowotnej wraz  z Platformą Wiedzy i Wymianą Zdrowotnej wraz  z Platformą Wiedzy i Wymianą 
Doswiadczeń Senioralnych zorganizował we Wrocławiu przy Doswiadczeń Senioralnych zorganizował we Wrocławiu przy 
Ul. Dobrzyńskiej 22/23 przedświateczne spotkanie seniorów Ul. Dobrzyńskiej 22/23 przedświateczne spotkanie seniorów 
z Dolnego Śląska pod wymownym tytułem  „Piernikolada”. z Dolnego Śląska pod wymownym tytułem  „Piernikolada”. 
Po uroczystym powitaniu przybyłych seniorów przez Dyr. Po uroczystym powitaniu przybyłych seniorów przez Dyr. 
Departamentu Polityki Zdrowotnej Jarosława Maroszka Departamentu Polityki Zdrowotnej Jarosława Maroszka 
zaproszonych gości, bardzo ciekawy wykład wygłosiła Pani zaproszonych gości, bardzo ciekawy wykład wygłosiła Pani 
dr Zmarzły na temat: jak zasiadając przy świątecznym dr Zmarzły na temat: jak zasiadając przy świątecznym 
stole - jeść, aby się nie przejeść.  w holu został stole - jeść, aby się nie przejeść.  w holu został 
zorganizowany kiermasz, na którym prezentowane były zorganizowany kiermasz, na którym prezentowane były 
wykonane przez seniorów przepiękne świąteczne wykonane przez seniorów przepiękne świąteczne 
ozdoby. Można było kupić pyszne pierniczki własnoręcznie ozdoby. Można było kupić pyszne pierniczki własnoręcznie 
upieczone i otrzymać na nie przepis. Całość kiermaszu upieczone i otrzymać na nie przepis. Całość kiermaszu 
uświetnił chór z Miękini śpiewając śliczne kolędy.                 uświetnił chór z Miękini śpiewając śliczne kolędy.                 

                  Wiele radości sprawiło seniorom wspólne ubieranie Wiele radości sprawiło seniorom wspólne ubieranie 
choinki, na którą wykonali piękny łańcuch i ozdoby i wizyta choinki, na którą wykonali piękny łańcuch i ozdoby i wizyta 
Św. Mikołaja.                                                                   Św. Mikołaja.                                                                   
     Na koniec "Piernikolady" seniorzy zasiedli przy      Na koniec "Piernikolady" seniorzy zasiedli przy 
wspólnym stole śpiewając kolędy, degustując świąteczne wspólnym stole śpiewając kolędy, degustując świąteczne 
pierniki i inne ciasta upieczone przez nich na tę okoliczność.pierniki i inne ciasta upieczone przez nich na tę okoliczność.



  URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO     URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO     
- Departament Polityki Zdrowotnej - Departament Polityki Zdrowotnej 

Platforma Wiedzy i Wymiany Doświadczeń Dolnośląskich Seniorów Platforma Wiedzy i Wymiany Doświadczeń Dolnośląskich Seniorów 

Z A P R A S Z A J Ą n aZ A P R A S Z A J Ą n a  





  
      Organizatorem koncertu był Urząd Organizatorem koncertu był Urząd 

Marszałkowski Województwa Marszałkowski Województwa 
Dolnośląskiego - Departament Polityki Dolnośląskiego - Departament Polityki 
Zdrowotnej, Platforma Wiedzy i Wymiany Zdrowotnej, Platforma Wiedzy i Wymiany 
Doświadczeń Dolnośląskich Seniorów oraz Doświadczeń Dolnośląskich Seniorów oraz 
Klub 4 RBLog, a całość prowadził znany Klub 4 RBLog, a całość prowadził znany 
wrocławski aktor Teatru Polskiego              wrocławski aktor Teatru Polskiego              
             – Edwin Petrykat.             – Edwin Petrykat.

12.grudnia 201312.grudnia 2013
  odbył się przedświąteczny koncertodbył się przedświąteczny koncert

 „ „Kolędziołki i pastorałki”.Kolędziołki i pastorałki”.



W koncercie wystąpiły W koncercie wystąpiły 
dolnośląskiedolnośląskie

  chóry i zespoły senioralne:chóry i zespoły senioralne:
 „ „Dumka” z wrocławskiego Dumka” z wrocławskiego 

Kozanowa,Kozanowa,
 „ „Appasjonatta” z Legnicy,Appasjonatta” z Legnicy,

 „ „Agat” z Jeleniej GóryAgat” z Jeleniej Góry
  oraz „Radość” z Klubu 4RBLogoraz „Radość” z Klubu 4RBLog

  

Koncert zakończył się słodkimKoncert zakończył się słodkim
poczęstunkiem, poczęstunkiem, 
który przygotowały występującektóry przygotowały występujące
chóry dla licznie przybyłejchóry dla licznie przybyłej
widowniwidowni



I Dolnośląski Przegląd Artystycznie Zakręconych I Dolnośląski Przegląd Artystycznie Zakręconych 
Seniorów pt. „Bo radość jest w nas”Seniorów pt. „Bo radość jest w nas”

            W dniach 26-27 lutego W dniach 26-27 lutego 
2014 r. w Klubie 4 RBL  2014 r. w Klubie 4 RBL  
odbyła się  I edycja        odbyła się  I edycja        
                                                                        
Dolnośląskiego Dolnośląskiego 
Przeglądu Artystycznie Przeglądu Artystycznie 
Zakręconych Seniorów    Zakręconych Seniorów    
                                                                        
pn. „Bo radość jest w pn. „Bo radość jest w 
nas”,którą honorowym nas”,którą honorowym 
patronatem objął patronatem objął 
Marszałek Województwa Marszałek Województwa 
Dolnośląskiego. Dolnośląskiego. 



ZdobywcyZdobywcy
I, II i III miejscaI, II i III miejsca

w konkursie chórów w konkursie chórów 

W drugim dniuW drugim dniu
  wystąpiły kabarety, wystąpiły kabarety, 
  soliści i duety.soliści i duety.



VIII Forum Dolnośląskich UTWVIII Forum Dolnośląskich UTW
    Dnia 22 marca 2014r. Dnia 22 marca 2014r. 

przedstawiciele Uniwersytetów przedstawiciele Uniwersytetów 
spotkali się na VII Forum UTW. spotkali się na VII Forum UTW. 
Organizatorem FORUM był Organizatorem FORUM był 
Transgraniczny Uniwersytet Transgraniczny Uniwersytet 
Trzeciego Wieku w Zgorzelcu.            Trzeciego Wieku w Zgorzelcu.            
Temat FORUM – „Żeby życie nie Temat FORUM – „Żeby życie nie 
bolało…..” ukierunkowany był na bolało…..” ukierunkowany był na 
„życie”  w aspekcie fizycznym, ze „życie”  w aspekcie fizycznym, ze 
wszelkimi jego przejawami. wszelkimi jego przejawami. 



VIII Forum Dolnośląskich UTWVIII Forum Dolnośląskich UTW
                      Dnia 22 marca 2014r. Dnia 22 marca 2014r. 

przedstawiciele Uniwersytetów przedstawiciele Uniwersytetów 
spotkali się na VII Forum UTW. spotkali się na VII Forum UTW. 
Organizatorem FORUM był Organizatorem FORUM był 
Transgraniczny Uniwersytet Transgraniczny Uniwersytet 
Trzeciego Wieku w Zgorzelcu.            Trzeciego Wieku w Zgorzelcu.            
      Temat FORUM – „Żeby życie nie       Temat FORUM – „Żeby życie nie 
bolało…..” ukierunkowany był na bolało…..” ukierunkowany był na 
„Życie”  w aspekcie fizycznym, ze „Życie”  w aspekcie fizycznym, ze 
wszelkimi jego przejawami. wszelkimi jego przejawami. 



Dr Walentyna Wnuk nakreśliła 
koncepcję utworzenia 
Federacji Dolnośląskich UTW 

Europoseł Lidia Geringerde Oedenberg Europoseł Lidia Geringerde Oedenberg 
zwróciła uwagę na ważną rolę UTWzwróciła uwagę na ważną rolę UTW
w coraz bardziej starzejących sięw coraz bardziej starzejących się
społeczeństwachspołeczeństwach



WIELKANOCNA BABA 11.04.202014 WIELKANOCNA BABA 11.04.202014 
Kiermasz, Misterium ,wykład i pogaduchyKiermasz, Misterium ,wykład i pogaduchy

    Bardzo dużym zainteresowaniem Bardzo dużym zainteresowaniem 
cieszył się kiermasz świątecznego cieszył się kiermasz świątecznego 
rękodzieła: palmy wielkanocne, rękodzieła: palmy wielkanocne, 
pisanki, kraszanki, oklejanki, stroiki pisanki, kraszanki, oklejanki, stroiki 
oraz kartki świąteczne.  oraz kartki świąteczne.  





Niezapomniane wrażenie 
pozostawiło w pamięci widowisko 
pt. „Misterium Męki Pańskiej” 
w wykonaniu teatru międzypo-
koleniowego działającego przy 
Miękińskińskim UTW

Wykład Barbary Jakimowicz-Klein Wykład Barbary Jakimowicz-Klein 
o tradycyjnych wielkanocnych o tradycyjnych wielkanocnych 
wypiekach. wypiekach. 



II -ga  tura Dolnośląskiego Przeglądu  II -ga  tura Dolnośląskiego Przeglądu  

      



Konferencja założycielska
Dolnośląskiego Forum Integracji Seniorów

Karpacz 26.09.2014

Wykłady,
warsztaty,
integracyjne
spotkania



Wizyta w Wiązowie 12.11.2014



PIERNIKOLADA 03.12.2014





Spotkanie autorskie z poetką
 Mirosławą Szychowiak z Wiązowa

 11. 02.2015



Odznaczenia dla aktywnych seniorów
19.02.2015









Wizyta w Sejmie 3-5.08.2015



Wycieczka do Bolesławca 21.08.2015







Piernikolada 16.12.2015







Po pięciu latach działalności
Platforma Wiedzy oraz Wymiany 

Doświadczeń
Dolnośląskich Seniorów

przestała działać.
Na jej miejsce zostało utworzone

Stowarzyszenie DONOŚLĄSCY SENIORZY,
które przejęło i kontynuuje jej zadania.



Przygotowały:Przygotowały:

Wanda Mitkiewicz Wanda Mitkiewicz                                                             
Prezes Miękińskiego Uniwersytetu Trzeciego Prezes Miękińskiego Uniwersytetu Trzeciego 
WiekuWieku

Emilia Nowaczyk                              Emilia Nowaczyk                              
Przewodnicząca Zarządu Uniwersytetu Trzeciego Przewodnicząca Zarządu Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku w Uniwersytecie WrocławskimWieku w Uniwersytecie Wrocławskim
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