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Jesienny Uniwersytet
Trzeciego Wieku
The Third Age University

Dane adresowe miast uczestniczących w projekcie:
Addresses of the cities participating in the project:
Budapeszt Czepel Węgry
Budapest Csepel Polgármestere
H-1211 Budapest
Szent Imre tér 10
1751 Bp, Pf. 85
Telefon/Phone.: 00 36 1 427 6295
Fax: 00 36 1 427 6382
www.csepel.hu
Gotha - Niemcy
Stadtverwaltung Gotha, Hauptmarkt 1,
99867 Gotha
Germany
Telefon/Phone: +49 / 3621 / 222 - 0,
Fax: 03621 / 222 230,
e-mail: info@gotha.deotha.de
http://english.gotha.de
Orange - Francja
Place G. Clemencean - B.P.18784106 ORANGE Cedex
République Francaise
www.provence-orange.com

Organizatorzy składają gorące podziękowania wszystkim,
którzy wspierali realizację projektu, a w szczególności
Uniwersytetowi Trzeciego Wieku w Kielcach.

Organizers of the project would like to thank every
supporting person, especially
from The Third Age
University in Kielce.

Sandviken Szwecja
Sandviken Kommun
SE-811 80 Sandviken
kommun@sandviken.se
www.sandviken.se
Osoba do kontaktu / Contact person: Gunnar Arnstrom
gunnar.arnstrom@sandviken.se
Winnica Ukraina
21-000 Winnica
Soborna, 69
Ukraina
Telefon/Phone: +38 0432 32 26 57
Fax: +38 0432 35 70 37
http://www.city.vinnica.ua

Uczestnicy projektu podczas
bankietu wydanego przez
Prezydenta Miasta Kielc, Pana
Wojciecha Lubawskiego

The participants of the project
during the banquet held by the
Major of Kielce City Mr.
Wojciech Lubawski

Wspólna zabawa podczas
bankietu

Dancing during the banquet

Goście z Budapesztu Czepel z
Wiceburmistrzem Dr. Borsány
Györgu, uczestniczącym w
Weekendzie Partnerstwa.

Guests from Budapest Csepel
with theVicemayor Dr. Borsány
Györgu, who participated in
Partnership Weekend.

Ideą „Jesiennego Uniwersytetu Trzeciego Wieku” było
zorganizowanie spotkania emerytowanych mieszkańców miast
partnerskich Kielc i tym samym włączenie się do dyskusji nad
poprawą sytuacji starszych ludzi i ich miejsca w nowoczesnym
społeczeństwie.
Projekt uzyskał grant Komisji Europejskiej w ramach Programu
„Town Twinning”
Uczestnicy projektu pochodzili z miast: Gotha z Niemiec,
Budapeszt Czepel z Węgier, Orange z Francji, Sandviken ze
Szwecji, Winnica z Ukrainy i goszczącego ich miasta Kielce.
W skład zaproszonych grup weszli seniorzy biorący aktywny
udział w społecznym i kulturalnym życiu swoich miast, działający
w klubach seniora, organizacjach pozarządowych, centrach
wolontariatu.
Uczestnicy wzięli udział w programie, który koncentrował się na
bezpieczeństwie, zdrowiu i doświadczeniach życia społecznego.
Każda z grup uczestniczących w projekcie zaprezentowała
własny program o swoim mieście i sytuacji starszych
mieszkańcowi w społeczeństwie lokalnym. Projekt pokazał
podobieństwa i różnice w polityce różnych państw europejskich
wobec starszych obywateli. Uczestnicy spotkali się z różnymi
grupami starszych mieszkańców Kielc, a także wzięli udział w
cyklu przedsięwzięć kulturalnych i rekreacyjnych.
Spotkali się również z przedstawicielami młodszych pokoleń.
Wszystkie spotkania stały się sposobem na pozyskanie idei
dalszej współpracy, jaka została zadeklarowana na zakończenie
projektu.

The idea of The Autumn Third Age University was to organize a
meeting of retired citizens from twin cities of Kielce and join the
discussion about improving the situation of the elderly and their
position in the modern society.
The project was awarded a grant from the European Commission
in the framework of the “Town Twinning” Programme.
The participants came from Gotha in Germany, BudapestCsepel in Hungary, Orange in France, Sandviken in Sweden,
Vinnytsia in Ukraine and hosts were from Kielce, Poland. The
visiting groups from twin cities were consist of senior citizens who
take active part in social and cultural life, who work in senior clubs
and voluntary centers.
The participants of the meeting were taking an active part in the
program of the Autumn Third Age University, which was focused
on aspects concerning old people's safety, health and experiences
in overcoming obstacles in their social life.
Each of the groups participating in the project presented their
home town and the situation of their peers in the local community.
The project showed similarities and differences in various
European countries' policies towards their elderly citizens. The
participants met other groups of senior citizens who live in Kielce
and took part in a series of cultural and recreational meetings.
They also were participating in a meeting of generations with the
teenagers. All the meetings gave them ready-made ideas for
further co-operation.

Wizyta w Skansenie w Tokarni
- grupa z Winnicy przed
zabytkowym dworem

Visit in an open air Skansen
museum “Tokarnia”
- the group from Vinnytsia

Degustacja tradycyjnej kuchni
podczas festynu w Tokarnii
- grupa z Gotha

Testing of the traditional food
during the fest in Skansen
- group from Gotha

Międzynarodowa grupa w
Skansenie

The international group in
Skansen

Na Starym Rynku w Sandomierzu
wspólnie z uczestnikami
Weekendu Partnerstwa

On the Sandomierz Old
Marketplace with the participants
of Partnership Weekend

PROGRAM ”JESIENNEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU
15 Października 2005 Sobota
Przyjazd uczestników
Wspólna kolacja
Spotkanie informacyjne - prezentacja programu, zapoznanie uczestników z koordynatorami i wolontariuszami
odpowiedzialnymi za poszczególne zajęcia
16 Października 2005 Niedziela
Spacer po okolicznych szlakach, gimnastyka na świeżym powietrzu, prowadzenie p. Darek Jamioł
Spotkanie integracyjne - zapoznanie się uczestników, spotkanie ze studentami Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Kielcach,
wspólny warsztat asertywności, prowadzenie p. Wiesława Barcicka
17 Października 2005 Poniedziałek
Wycieczka do Jędrzejowa (zwiedzanie - Muzeum Zegarów, Klasztor Cystersów)
Uczestnictwo w wykładzie Uniwersytetu Trzeciego Wieku, prezentacja pracy Uniwersytetu, wykład nt. "Miłość cierpliwa
jest, łaskawa jest (...) miłość nigdy nie ustaje" w życiu, twórczości, spuściźnie Jana Pawła II dr. Dorota PołowniakWawrzonek sala Wojewódzkiego Domu Kultury
Zakupy
Kolacja przy ognisku w Bocheńcu

Zwiedzanie drukarni
Wydawnictwa Diecezjalnego w
Sandomierzu

Visiting a printing house of
Diocesan Publishing in
Sandomierz

18 Października 2005 Wtorek
Wizyta w Klubie Seniora oraz w Domu Pomocy Społecznej w Kielcach przy ul Tarnowskiej prezentacja działalności,
wspólne warsztaty terapii zajęciowej
Kolacja przy kominku spotkanie z Kręgiem Instruktorów Seniorów przy Hufcu ZHP Dom Harcerza w Białogonie
19 Października 2005 Środa
Wycieczka do Krakowa - zwiedzanie Wawelu, Rynku, Sanktuarium i Kaplicy węgierskiej w Łagiewnikach
20 Października 2005 Czwartek
Spotkanie w Ratuszu z władzami Miasta Kielce, debata na temat roli władz lokalnych we wspieraniu integracji ludzi
starszych z lokalnymi społecznościami, udział w sesji Rady Miasta
Spacer po Kielcach m. in. wizyta w Katedrze i Muzeum Narodowym
Udział w koncercie w Filharmonii Świętokrzyskiej wspólnie z delegacjami biorącymi udział w weekendzie Partnerstwa
21 Października 2005 Piątek
Wycieczka do Sandomierza zwiedzanie miasta, wizyta w drukarni Wydawnictwa Diecezjalnego
Program przygotowany przez grupy z Sandviken i Orange - prezentacja grupy, jej aktywności, kultury
22 Października 2005 Sobota
Wycieczka krajoznawcza na Święty Krzyż, zwiedzanie klasztoru i spacer po Świętokrzyskim Parku Narodowym
przewodnik p. Mariusz Matysek
Bankiet z muzyką na żywo w Restauracji „Stangret” - z udziałem delegacji przebywających w Kielcach z okazji Weekendu
Partnerstwa

Koncert Chorałów Gregoriańskich
w wykonaniu chóru Wyższego
Seminarium Duchownego w
Kielcach

The Gregorian chants concert
The Regional Seminary in Kielce

23 Października 2005 Niedziela
Prezentacja przygotowana przez grupę z Gotha - prezentacja grupy, jej aktywności, kultury, integracji ze społecznością
lokalną
Wycieczka do Skansenu w Tokarnii, udział w festynie „Gotowanie na antenie”
Prezentacja przygotowana przez grupę z Budapest Csepel, - prezentacja grupy, jej aktywności, kultury, integracji ze
społecznością lokalną
Prezentacja przygotowana przez grupę z Winnicy - prezentacja grupy, jej aktywności, kultury, integracji ze społecznością
lokalną
24 Października 2005 Poniedziałek
Spotkanie wszystkich uczestników projektu podsumowanie, wymiana kontaktów, propozycji dalszej współpracy, dyskusja o
korzyściach z uczestniczenia w projekcie
Wyjazd do Kielc - czas wolny
Koncert chorałów gregoriańskich w Wyższym Seminarium Duchownym
Spotkanie pokoleń - program przygotowany i prezentowany przez młodzież z Ośrodka Inicjatyw Twórczych „Piekarnia”.
Koncert szant w wykonaniu zespołu „Fok”, spotkanie z uczestnikami kieleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku - pożegnanie
25 Października 2005 Wtorek
Wyjazd, pożegnanie uczestników

The programme of The Autumn University of Third Age
15 October 2005 Saturday
The arrival of the participants
Supper
Informational meeting, programme presentation, meeting with coordinators and volunteers responsible for particular
activities
16 October 2005 Sunday
A walk in the neighborhood, gymnastics in the open air, the lider: Dariusz Jamioł
Get-to know-each-other meeting, meeting with the students of The Third Age University in Kielce, workshop in
assertiveness, the lider Wiesława Barcicka

Wystąpienie przedstawiciela
grupy z Orange podczas
uroczystego posiedzenia Rady
Miasta Kielce

The speech of the Orange group
participant during the ceremonial
session of Kielce City Council

17 October 2005 Monday
Sightseeing tour to Jędrzejów, visiting Cysterian Monastery and Museum of Clock's
A lecture at The Third Age University in Kielce, university work presentation, - the lider: Alina Szwach
Shopping
Bonfire supper in Bocheniec
18 October Tuesday
A visit to a Social Assistance Home in Kielce and Senior's Club - presentation of groups active there, workshops in
active therapy
Supper and meeting with senior instructors at Scout Troop in Białogon - the lider hm. Stanisław Kruk

Zagraniczni goście na spotkaniu z
władzami Kielc.

19 October 2005 Wednesday
Sightseeing tour to Cracow visiting Wawel Castle, Old Marketplace, Łagiewniki Sanctuary
20 October 2005 Thursday
Meeting with the local authorities at the Kielce City Hall, a debate on the role of local authorities in supporting
integration of the elderly with the local community
A walk around Kielce among others the cathedral and The National Museum
Concert at the Kielce Philharmonics with delegations taking part in Partnership Weekend

Foreigner visitors during the
meeting with the local authorities
at the Kielce City Hall

21 October 2005 Friday
A trip to Sandomierz, one of the most beautiful old cities in the region sightseeing, a visit to a traditional printing house
The meeting organized by the groups from Sandviken and Orange - presentation of the group, their activities, culture,
integration with local community
22 October 2005 Saturday
Sightseeing tour to Święty Krzyż, visiting the monastery and a guided tour of the Świętokrzyski National Park.
Banquet with live music, presence of Partnership Weekend participants and local authorities - “Stangret” Restaurant
23 October 2005 Sunday
The meeting organized by the group from Gotha - presentation of the group, their activities, culture, integration with
local community
A trip to the open air Skansen museum “Tokarnia”
The meeting organized by the group from Budapest - Csepel - presentation of the group, their activities, culture,
integration with local community
The meeting organized by the group from Vinnitsa - presentation of the group, their activities, culture, integration with
local community
24 October 2005 Monday
The meeting of all project participants, summary, address exchange, further co-operation proposals, feedback
Visiting Kielce sightseeing, shopping
Visit in Regional Seminary in Kielce - participation in Choir concert, Gregorian chants
Meeting of the generations a programme presented by the youth from Creative Initiative Centre “Piekarnia”, - concert
of the “Fok” band, meeting with participants form Kielce Third Age University, goodbyes
25 October 2005 Tuesday
Departure - goodbyes

Grupa z Budapesztu Czepel
przed Klubem Seniora w Kielcach

The group from Budapest Csepel
visiting Senior's Club in Kielce

The concert in Świętokrzyska
Philharmonics in Kielce performer Aleksandra Buczek

Zajęcia integracyjne w Bocheńcu

Participants of the “Third Age University”

Koncert w Filharmonii
Świętokrzyskiej - na scenie
śpiewaczka Aleksandra Buczek

Spotkanie i prezentacja
przygotowana przez grupę z
Budapesztu Czepel

The meeting organized by the
group from Budapest - Csepel
- presentation of the group

Uczestnicy projektu “Jesienny Uniwersytet Trzeciego Wieku”

Integration workshops in
Bocheniec

Wykład Uniwersytetu Trzeciego
Wieku w Kielcach w Sali
Konferencyjnej Wojewódzkiego
Domu Kultury

Koncert organowy dla naszej
grupy w Opactwie Cystersów w
Jędrzejowie, w wykonaniu Erica
Jutendahla z Sandviken

A lecture at The Third Age
University in Kielce, Conference
Hall of Regional Culture Centre

The concert for our group in
Cistercian Monastery in
Jędrzejów, performer Eric
Jutendahl from Sandviken

Nasza międzynarodowa grupa
podczas wykładu

Our international group during the
lecture

Zwiedzanie Muzeum Zegarów w
Jędrzejowie

Spotkanie integracyjne z Kręgiem
Instruktorów Seniorów w Domu
Harcerza w Białogonie

Integration meeting with senior
instructors at Scout Troop in
Białogon

Wspólne warsztaty w Domu
Pomocy Społecznej
im. F. Malarskiej przy
ul. Tarnowskiej w Kielcach

Visiting the Museum of Clocks in
Jędrzejów
The common workshops in a
Social Assistance Home in Kielce,
Tarnowska str.

