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Dzięki tym rozwiązaniom każdy 
uczestnik UTW PŁ mógł odnaleźć 
coś dla siebie, dostosowując narzę-
dzia do własnych potrzeb, „umie-
jętności cyfrowych” i możliwości 
sprzętowych. 

Kontakty online są namiastką 
prawdziwych spotkań, na które 
wszyscy czekamy, jednak i w takiej 
formie można wspaniale podtrzy-
mywać koleżeńskie relacje i roz-
wijać się w różnych dziedzinach.

Z historii UTW w Polsce

Z a ł oż yc i e l k ą  r u c h u  U T W 
w Polsce w 1975 r. była prof. Ha-
lina Szwarc – lekarka, geronto-
log, wykładowczyni akademicka 
i społeczniczka. To jej zawdzię-
czamy dynamiczny rozwój UTW 
z tradycjami akademickimi w skali 
niespotykanej w żadnym innym 
kraju. Senat RP podjął 29 września 
2020 roku uchwałę „W 45 lecie 
ruchu Uniwersytetów Trzeciego 
Wieku”, honorując dokonania tych 
organizacji. Senatorowie różnych 
opcji politycznych zgodnie po-

twierdzili w dyskusji niezwykłość 
ruchu Uniwersytetów Trzeciego 
Wieku i ich znaczenie dla utrzy-
mania seniorów w dobrej kondycji 
psychofizycznej. 

Obecnie w Polsce funkcjonuje 
prawie 700 UTW, tworząc prze-
strzeń do aktywności 200 tysięcy 
słuchaczy. To właśnie środowisko 
Uniwersytetów Trzeciego Wieku 
było inicjatorem rozwoju polityki 
senioralnej w Polsce współtworzo-
nej z Rządem, Sejmem i Senatem 
oraz organami samorządu tery-
torialnego, a także w środowisku 
lokalnym. 

Ponad 56 proc. uniwersytetów 
dla seniorów funkcjonuje w struk-
turze organizacji pozarządowych: 
stowarzyszeniach i fundacjach. 
Ponadto UTW działają w uczel-
niach – 21,5 proc. oraz w domach 
i ośrodkach kultury – 17,7 proc.
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Według ostatniego raportu 
GUS Uniwersytet Trzeciego Wie-
ku PŁ jest pod względem liczby 

słuchaczy na 24. pozycji w Polsce 
na 599 uniwersytetów objętych 
ankietą. Pod względem liczby 
słuchaczy przypadających na jed-
nego pracownika UTW jesteśmy 
na 5. miejscu.

W województwie łódzkim na 33 
uniwersytety dla seniorów zajmu-
jemy 2. miejsce co do liczebności, 
po najstarszym – działającym przy 
Uniwersytecie Łódzkim. 

Wydawałoby się, że grupa, 
którą stanowią seniorzy, jest wy-
kluczona „cyfrowo”, jednak nasi 
słuchacze nie dali się w ten sposób 
zaszufladkować i podjęli wyzwanie 
edukacji zdalnej. Obecnie przo-
dujemy w województwie, jeśli 
chodzi o zajęcia w trybie online. 
Większość UTW ograniczyło dzia-
łania w czasie pandemii. Dziękuję 
słuchaczom, że zadali sobie trud 
uczestnictwa w zajęciach przy 
wykorzystaniu nowoczesnych 
technik. Już teraz widać, że wysiłek 
ten nie poszedł na marne.

n Agnieszka Stołecka
dyrektor UTW PŁ

Rektor prof. Krzysztof Jóźwik 
oraz prorektor ds. kształcenia, dr 
hab. inż. Andrzej Romanowski, 
prof. PŁ przedstawili 10 czołowych 
liceów i 10 techników. 

W stronę laureatów skierowano 
gratulacje za liczne i wspaniałe 
osiągnięcia. Jak przed rokiem 
pierwsze miejsce w województwie 
łódzkim zajęło Publiczne Liceum 
Politechniki Łódzkiej, jednocze-
śnie awansując w rankingu ogól-

nopolskim na 15. miejsce. Cieszy 
również wysoka pozycja naszego 
liceum w rankingu maturalnym, 
w którym zajmuje 10. miejsce 
w Polsce. 

Uroczystość ogłoszenia wy-
ników dla szkół z naszego woje-
wództwa miała charakter zdal-
ny. Transmisja była prowadzona 
z „Zatoki Sportu”. Z dyrektorami 
placówek z pierwszej trójki prze-
prowadzono rozmowy online, 

Najlepsze w regionie
Fundacja Edukacyjna Perspektywy po raz 23. opublikowała ranking liceów 
i techników. Najlepsze szkoły z naszego regionu przedstawiono na gali zorga-
nizowanej przez Politechnikę Łódzką, partnera rankingu. 

w których mówili oni o źródłach 
sukcesu szkoły. 

Galę uświetnił wykład dr inż. Ka-
tarzyny Dems-Rudnickiej „Numer 
pesel, kod paskowy, kod QR – ile 
w nich matematyki?”.

W artykule na stronie interne-
towej ŻU podaliśmy listę Top 10 
liceów i techników.

n Ewa Chojnacka




