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Słuchacze uniwersytetów trzeciego wieku: 
Wawerskiego i Żoliborskiego. Ich cechy, 
motywacje i opinie

Students of third age universities: Wawerski and Żoliborski. 
Their characteristics, motivations and opinions

Universities of the third age offer older people the opportu-
nity to develop through regular activities, such as scientific classes, 
foreign language courses, various workshops and physical recrea-
tion. Universities of the third age serve multiple functions, being 
an attractive form of self-development and spending time. The aim 
of this study was to characterize the students of universities of the 
third age. This goal was achieved by carrying out a questionnaire 
survey among 60 participants in two universities of the third age 
in Warsaw. The results were compared with studies carried out in 
other Polish cities.

Keywords: andragogy, education, social gerontology, university of 
the third age.

Uniwersytety trzeciego wieku oferują seniorom możliwość 
rozwoju poprzez systematycznie zajęcia o tematyce naukowej, 
lektoraty językowe, warsztaty artystyczne oraz zajęcia rekreacji 
ruchowej. Względem swoich słuchaczy uniwersytety pełnią różno-
rodne funkcje, będąc dla nich atrakcyjną formą samodoskonalenia 
i spędzania czasu. Celem przedstawionych badań była charaktery-
styka słuchaczy uniwersytetów trzeciego wieku. Cel ten został zre-
alizowany poprzez przeprowadzenie badania kwestionariuszowego 
wśród 60 uczestników zajęć dwóch warszawskich uniwersytetów 
trzeciego wieku. Wyniki porównano z wynikami badań z innych 
miast Polski, z którymi w znacznej mierze korespondują.

Słowa kluczowe: andragogika, edukacja, gerontologia społeczna, 
uniwersytet trzeciego wieku.
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Od kilkudziesięciu lat naukowcy zauważają znaczny wzrost 
starzenia się społeczeństw w krajach wysoko rozwiniętych, szcze-
gólnie w państwach Europy Zachodniej oraz Ameryki Północnej. 
Podobne tendencje zaczęto dostrzegać także w Polsce, a proces 
ten nabrał szczególnego przyspieszenia w związku z transformacją 
społeczno-ekonomiczną, która rozpoczęła się w końcu lat 80. Oka-
zuje się, że tempo przemian zachodzących w Polsce jest znacznie 
szybsze niż w krajach Europy Zachodniej. Od początku lat sześć-
dziesiątych udział ludności w wieku poprodukcyjnym w naszym 
społeczeństwie podwoił się. Szacuje się, że w roku 2030 na sto 
osób w wieku produkcyjnym będzie przypadać 46 osób w wieku 
poprodukcyjnym. W ciągu ostatnich pięćdziesięciu kilku lat prze-
ciętna długość życia mężczyzn w Polsce zwiększyła się o 12 lat, 
a kobiet aż o 15 lat. Oznacza to gwałtowny wzrost liczby seniorów 
(Półturzycki 2004). Proces starzenia się, według L. Dyczewskiego 
(1994), przebiega w różny sposób u poszczególnych osób. Coraz 
częściej seniorzy to osoby dobrze wykształcone i świadome swoich 
możliwości. Osobom takim często nie wystarcza wykonywanie do-
mowych obowiązków, chcą oni znajdować nowe dziedziny aktyw-
ności, aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym. Często przejściu 
na emeryturę towarzyszy poczucie samotności, lęku i zagubienia, 
potrzeba kontaktu z osobami ze swojej grupy wiekowej oraz po-
trzeba poczucia bycia ważnym. Powyższe czynniki prowadzą coraz 
częściej do poszukiwania przez seniorów możliwości edukacji usta-
wicznej. Naprzeciw tym oczekiwaniom wychodzą miedzy innymi 
uniwersytety trzeciego wieku (Suchodolski 2003).

Uniwersytety trzeciego wieku na świecie

P. Vellas, uznawany za twórcę uniwersytetów trzeciego wieku, 
następująco definiuje, czym one są: „Uniwersytety Trzeciego Wie-
ku są instytucjami uniwersyteckimi, dlatego ich zadaniem są bada-
nia. Są instytucjami gerontologicznymi, dlatego badania te głównie 
dotyczą procesu starzenia się i starości. Ich celem jest nie tylko po-
prawa życia uczestników, ale prace nad rozwojem i polepszeniem 
warunków życia osób starszych. Dlatego wśród zwykłej działalności 
edukacji permanentnej, a w niej szerzenia oświaty sanitarnej, po-
budzania aktywności fizycznej, umysłowej i ekspresji artystycznej 
– powinny prowadzić działalność na rzecz zbiorowości lokalnej” 
(za: Czerniawska 2007). Nieco inaczej definiuje to pojęcie W. Okoń 
(2008). Jego zdaniem jest to „placówka oświatowa dla osób w wie-
ku poprodukcyjnym, prowadząca systematycznie zajęcia z zakresu 
wybranych dyscyplin naukowych, lektoraty językowe, zespoły re-
kreacji ruchowej i grupy zainteresowań artystycznych. (...) Zajęcia 
prowadzą w nich nauczyciele akademiccy, lekarze, dziennikarze 
i inni specjaliści”. Uniwersytety trzeciego wieku powstały z prze-
kształcenia uniwersytetów ludowych, które prowadzą powszech-
ną oświatę ludzi dorosłych (Leszczyńska-Rejchert 2005). Pierwszy 
uniwersytet trzeciego wieku powstał w roku 1973. Wtedy to z ini-
cjatywy P. Vellasa, socjologa i prawnika, specjalisty w dziedzinie 
prawa międzynarodowego, udało się włączenie osób starszych do 
systemu kształcenia akademickiego. Ideą Vellasa było umożliwie-
nie poszerzania wiedzy osobom, które nie miały okazji studiować, 
a zawsze tego pragnęły (Szatur-Jaworska 2006). Wkrótce w dużych 
miastach Francji pod patronatem tamtejszych uczelni, zaczęły po-
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wstawać inne uniwersytety trzeciego wieku, następnie zaś podob-
ne placówki zaczęły się pojawiać także w innych krajach Europy 
oraz na innych kontynentach. 

 
Uniwersytety trzeciego wieku w Polsce

Pierwszy polski uniwersytet trzeciego wieku był trzecią tego 
typu placówką na świecie, gdyż wcześniej istniały tylko dwa uni-
wersytety trzeciego wieku we Francji. Powstał on w roku 1975 
w Warszawie, przy Centrum Medycznego Kształcenia Podyplo-
mowego, mieszczącym się przy ulicy Marymonckiej, z inicjatywy           
H. Szwarc, która w latach 1976-1998 reprezentowała Polskę i Euro-
pę Wschodnią w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Uniwersyte-
tów Trzeciego Wieku AIUTA. Miał on na celu edukację ustawiczną 
seniorów, ich aktywację intelektualną, psychiczną i fizyczną. Już 
w pierwszym roku działalności na zajęcia zapisało się aż 350 osób 
(Lubryczyńska 2005). Miał i wciąż ma on charakter placówki oświa-
towej oferującej edukację bez względu na dotychczasowy poziom 
wykształcenia uczestnika. Zajęcia prowadzone są systematycznie 
i dotyczą różnych dziedzin życia. Prowadzone są wykłady, dyskusje, 
seminaria, lektoraty języków obcych oraz organizowane są wyj-
ścia do muzeów, teatrów, zabytków, na wystawy, koncerty i inne 
wydarzenia kulturalne (Boczukowa 2004). Idea uniwersytetu trze-
ciego wieku przyjęła się także w innych miastach Polski. Według 
A. Jopkiewicz (1997) w pierwszym dziesięcioleciu po powstaniu 
pierwszego warszawskiego uniwersytetu trzeciego wieku powstały 
podobne placówki we Wrocławiu (1976), Opolu (1977), Szczecinie 
(1978), Gdańsku (1979), Łodzi (1979), Poznaniu (1979), Krakowie 
(1982), Katowicach (1983), Rzeszowie (1983), Gliwicach (1985), 
Kielcach (1985) i Lublinie (1985). W drugiej połowie lat osiem-
dziesiątych z powodu trudnej sytuacji gospodarczej i społeczno-
-politycznej kraju tempo rozwoju uniwersytetów trzeciego wieku 
spadło. W tym czasie powstały tylko dwie placówki – w Warsza-
wie, w roku 1987, powstał Mokotowski Uniwersytet Trzeciego 
Wieku będący drugą tego typu placówką w stolicy, a w roku 1989 
powstał uniwersytet trzeciego wieku w Toruniu (Szatur-Jaworska 
2006). Według A. Jopkiewicz (2000) kolejne ożywienie nastąpiło 
w latach dziewięćdziesiątych. Powstały wtedy uniwersytety w Za-
kopanem (1992), Zielonej Górze (1992), Gorzowie Wielkopolskim 
(1993), Kołobrzegu (1993), Koszalinie (1993), Białymstoku (1994), 
Częstochowie (1994), Bydgoszczy (1995), Olsztynie (1995), Bielsku-
-Białej (1996), Oświęcimiu (1997), Lesznie (1998), Żarach (1998) 
oraz w Suwałkach (1999). Zdaniem Jopkiewicz (2000) w roku 1984 
działało w Polsce 11 uniwersytetów trzeciego wieku, w 1990 już 
14, a do 1999 roku istniało już 28 uniwersytetów. Według A. Schul-
za (2008) w roku akademickim 2000/2001 istniały uniwersytety 
trzeciego wieku w 33 polskich miejscowościach. Podaje on także, 
iż w roku akademickim 2007/2008 działały 182 uniwersytety trze-
ciego wieku. Natomiast według danych M. Kacprzak z 2007 roku 
w Polsce było 110 uniwersytetów trzeciego wieku o łącznej liczbie 
25 tysięcy słuchaczy. Uniwersytety trzeciego wieku w Polsce są 
mniejszymi placówkami niż te na zachodzie. Liczba słuchaczy nie 
przekracza tysiąca osób, a zwykle jest znacznie mniejsza (Kacprzak 
2007). Stale wzrasta liczba uniwersytetów trzeciego wieku w Pol-
sce, zwiększa się także liczba słuchaczy, co jest istotnym wskaźni-
kiem zapotrzebowania na tego typu placówki w kraju. Z uwagi na 

fakt, że uniwersytety trzeciego wieku posiadają różne formy orga-
nizacyjno-prawne, nie jest prowadzony ich jeden zbiorczy rejestr. 

Funkcje uniwersytetów trzeciego wieku

 Zdaniem badaczy, np. P. G. Zimbardo (2002), czy A. Leszczyń-
skiej-Rejchert (2005), uczenie się ludzi starszych powinno być 
rozumiane szeroko, jako poznawanie różnych dziedzin wiedzy, 
umiejętności, rozwój artystyczny, moralny, filozoficzny, polityczny, 
techniczny, aktywność fizyczna i towarzyska, kształtowanie postaw, 
wartościowania, wyborów, kształtowanie osobowości. Z powyż-
szego założenia wynika, że uniwersytety trzeciego wieku mają za 
zadanie spełniać bardzo różnorodne funkcje, które omówione zo-
staną poniżej. 

 Jedną z głównych funkcji uniwersytetów trzeciego wieku jest 
oczywiście edukacja ustawiczna. Jej znaczenie podkreśla L. Frąckie-
wicz (2005). Funkcję edukacyjną E. Trafiałek (2000) łączy z opisaną 
poniżej funkcją adaptacyjną, wskazując, że w dzisiejszym świecie, 
pełnym bardzo szybkich przemian, postępu technicznego i tech-
nologicznego, to właśnie edukacja stała się niezbędna w procesie 
adaptacji do wciąż zmieniającego się świata. Dzięki temu senio-
rzy mogą nadążać za tymi procesami. Mogą oni za równo pozna-
wać nowe dziedziny wiedzy, jak i zgłębiać wiedzę w dziedzinach, 
z którymi mieli już wcześniej do czynienia. Innym atutem pełnionej 
przez uniwersytety trzeciego wieku funkcji edukacyjnej jest to, że 
nauka powoduje trening umysłu, który według badań przeprowa-
dzonych przez Moritz (2002) poprawia pamięć długotrwałą, myśle-
nie reproduktywne oraz procesy uwagi. 

 Kolejną kluczową funkcją uniwersytetów trzeciego wieku jest 
profilaktyka gerontologiczna. Zgadza się z tym zdaniem Chabior 
(2000), twierdząc, że pozytywnym wynikiem prowadzonej w uni-
wersytetach trzeciego wieku edukacji jest zwiększanie świadomo-
ści uczestników dotyczącej tego, jak prowadzić zdrowy tryb życia. 
Zaobserwować tu więc można połączenie funkcji edukacyjnej 
z profilaktyką. Dzięki promocji zdrowia i profilaktyce gerontolo-
gicznej zmniejsza się zakres działania tak zwanych czynników ryzy-
ka u uczestników zajęć, obniża się liczba chorób, a dzięki aktywiza-
cji zarówno umysłowej, jak i fizycznej, następuje proces dalszego 
rozwoju. Znalazło to potwierdzenie w badaniach H. Szwarc (za: 
Chabior 2000). Podobne podejście można zaobserwować w klasy-
fikacji funkcji według E. Trafiałek (2000). Funkcja ta jest nazwana 
rehabilitacyjno-usprawniającą i jest określana jako uświadamia-
jąca procesy starzenia się organizmu i mechanizmy ich działania, 
propagująca aktywny model starości poprzez organizację zajęć 
rucho wych aktywizujących uczestników fizycznie i zapewniających 
ruch niezbędny dla zachowania zdrowia i kondycji. Borysewicz-
-Charzyńska (1997) pozytywnie ocenia wprowadzenie w Łódzkim 
Uniwersytecie Trzeciego Wieku cyklu zajęć pod tytułem Pięć minut 
promocji zdrowia, a szczególnie prowadzenie gimnastyki izome-
trycznej dla słuchaczy. Także ocena tych zajęć przez słuchaczy uni-
wersytetu była pozytywna. Podkreśla istotne znaczenie tej funkcji 
także Pędich (1996), twierdząc, że w każdym uniwersytecie trze-
ciego wieku powinna działać sekcja gimnastyczna lub sportowo-
-rekreacyjna, gdyż aktywność ruchowa jest kluczowym czynnikiem 
umożliwiającym zachowanie kondycji fizycznej i zdrowia, co prze-
kłada się w znacznym stopniu na poczucie dobrostanu psychiczne-
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go i jakość życia. Poza tym zdrowie i sprawność fizyczna sprawiają, 
że senior dłużej jest w stanie samodzielnie o siebie dbać, unikając 
zależności od innych osób. Poczucie koherencji temu towarzyszące 
niesie ze sobą radość i satysfakcję z życia. Widać w tym podejściu 
połączenie w znacznym stopniu funkcji rehabilitacyjnej z funk-
cją wspierania rozwoju psychicznego. Funkcje te łączy także Goli-
nowska (1999), podkreślając fakt, że dzięki zapewnieniu seniorom 
wszechstronnej aktywności w sposób ciągły i długoterminowy sty-
muluje się sprawność psychofizyczną seniorów.

 Inną wskazywaną przez literaturę przedmiotu funkcją jest 
szeroko pojęta aktywizacja seniorów. Funkcja aktywizacyjna łączy 
się z umożliwianiem seniorom prowadzenia aktywnego i twórcze-
go życia. Leszczyńska-Rejchert (2005) rozumie przez nią fizyczne, 
społeczne i intelektualne pobudzenie seniorów do prowadzenia 
twórczego i aktywnego trybu życia. Według Frąckiewicza (2005) 
pomocne w pełnieniu tej funkcji może być ułatwianie słuchaczom 
uniwersytetów trzeciego wieku nawiązywania kontaktów z instytu-
cjami kultury. Popiera to zdanie Semków (1999), wskazując funkcję 
kulturalną jako bardzo istotną. Podkreśla znaczenie uczestnictwa 
w życiu kulturalnym jako sposobu na aktywizację intelektualną. 
Dlatego sugeruje, iż korzystne jest częste organizowanie wyjść 
do galerii, teatrów, kin, muzeów, na koncerty, a także zachęcanie 
uczestników zajęć do podejmowania prób własnej twórczości arty-
stycznej. Z funkcją aktywizacyjną łączy się częściowo funkcja ada-
ptacyjna, czyli przygotowanie seniorów do życia w nowych, szybko 
zmieniających się warunkach. Zdaniem Frąckiewicza (2005) polega 
ona na nauce racjonalnych strategii w obliczu nowych warunków, 
z którymi spotykają się osoby starsze, na przykład zmieniająca się 
sytuacja społeczna, towarzyska, zawodowa czy zdrowotna. Istotną 
funkcją jest, wskazywana między innymi przez Leszczyńską-Rej-
chert (2005), funkcja doskonalenia osobowości słuchaczy i popra-
wy ich stanu psychicznego. Zdaniem Leszczyńskiej-Rejchert (2005) 
uniwersytety trzeciego wieku przejmować mogą także funkcję 
psychoterapeutyczną, gdyż na skutek udziału w zajęciach seniorzy 
posiadają bardziej pozytywny obraz własnego Ja, doskonalą swo-
ją osobowość, prowadzą bogatsze i bardziej urozmaicone życie, są 
bardziej aktywni, co sprzyja podwyższaniu samopoczucia nie tylko 
fizycznego, ale także psychicznego, zapomnieniu o trudnościach 
codziennego życia, samotności oraz dolegliwościach fizycznych. 
Działalność uniwersytetów trzeciego wieku pozwala także na sa-
morealizację, na przykład poprzez przekazywanie innym osobom 
swojego doświadczenia (Leszczyńska- Rejchert, 2005). Ciekawą 
propozycję funkcji bazującej na doskonaleniu osobowości osób 
starszych jest funkcja nazwana funkcją dialogu międzypokolenio-
wego (Zych, 1995). Polega ona na tym, że dzięki uniwersytetom 
trzeciego wieku osoby starsze są w stanie w większym stopniu 
zrozumieć młode pokolenie, co wpływa dodatnio na poziom ich 
tolerancji. Uniwersytety trzeciego wieku uczą osoby starsze, jak 
tworzyć relacje z ludźmi, co wpływa dodatnio także na ich relacje 
w rodzinie. W tej funkcji widać także element funkcji społecznej, 
a także powiązanie z funkcją edukacyjną. Znaczenie edukacji dla 
zdrowia psychicznego podkreślają także Morrison i Radtke (2000), 
twierdząc, że uczenie się nowych rzeczy daje seniorom radość, nie-
zależność, szczęście, sprawność intelektualną i wigor, co powoduje 
wzrost jakości życia i poprawę samopoczucia psychicznego. Z ba-
dań ankietowych, które przeprowadzili Morrison i Radtke (2000),  

wynika, że niemal wszyscy respondenci wskazywali stałe uczenie 
się czegoś nowego jako sposób na zachowanie poczucia radości 
w wieku starszym. Bardzo istotną funkcją uniwersytetów trzecie-
go wieku jest zaspokajanie potrzeb społecznych seniorów. Według 
Leszczyńskiej-Rejchert (2005) polega ono na ułatwianiu seniorom 
nawiązywania kontaktów z ludźmi o podobnych zainteresowa-
niach. Zdaniem Frąckiewicza (2005) pobudzenie społeczne senio-
rów można uzyskać dzięki przygotowaniu ich do roli wolontariuszy 
w organizacjach pozarządowych. Łój (2004) podkreśla, że szczegól-
nie ważną społeczną kwestią dla seniorów jest akceptacja środo-
wisk zewnętrznych. Zgadza się z tym twierdzeniem Zych (1995), 
zwracając także uwagę na to, że udział w zajęciach uniwersytetu 
trzeciego wieku pozwala seniorom na podniesienie swego statusu 
społecznego na skutek podtrzymywania i rozwijania więzi zarów-
no intelektualnych, emocjonalnych, jak i społecznych ze światem. 
Organizowanie seniorom aktywności społecznej przedstawia tę 
grupę w korzystnym świetle, pokazując, że jest ona społecznie po-
trzebna, co zmienia sposób postrzegania osób starszych przez pod-
mioty zewnętrzne. 

Dzięki aktywizacji seniorów oraz edukacji ustawicznej, profi-
laktyce gerontologicznej, a także zaspokajaniu potrzeb poznaw-
czych i międzyludzkich uniwersytety trzeciego wieku przygotowy-
wać mają seniorów do życia w nowych, szybko zmieniających się 
warunkach oraz dawać im możliwość prowadzenia twórczego oraz 
aktywnego trybu życia (Wnuk, 2000). Dzięki temu seniorzy, stano-
wiący coraz większy odsetek społeczeństwa, mają mieć możliwość 
stać się osobami wszechstronnie wykształconymi, twórczymi i ak-
tywnymi, mogącymi świadomie kształtować i wpływać na otacza-
jącą ich rzeczywistość oraz utrzymywać więzi społeczne i aktywnie 
pomagać swojej rodzinie oraz przyjaciołom w problemach życia 
codziennego, a także aktywnie działać zawodowo lub w sferze sek-
tora społecznego (Marczuk, Steuden, 2006). 

 Zdaniem Niezabitowskiego (2007) oraz Koniecznej-Woźniak 
(2001) w uniwersytetach trzeciego wieku przeważają osoby po-
siadające średnie i wyższe wykształcenie, choć tylko w nielicznych 
średnie wykształcenie jest wymagane. Według badań prowadzo-
nych przez Szwarc wykształcenie należy do kluczowych czynników 
wyznaczających aktywność oraz jakość życia osób w wieku star-
szym. Wykazała ona dodatni związek zachodzący pomiędzy wy-
kształceniem a ocenianym subiektywnie przez osoby badane zdro-
wiem, zadowoleniem z życia, aktywnością, ujemny zaś pomiędzy 
wykształceniem a subiektywnym poczuciem osamotnienia. Osoby 
charakteryzujące się najniższym poziomem zadowolenia z życia, 
najniższym poziomem aktywności, najniżej oceniające stan swo-
jego zdrowia, najwyżej zaś poczucie osamotnienia to zwykle oso-
by o podstawowym lub niepełnym podstawowym wykształceniu. 
Osoby takie zwykle nie decydują się na uczestnictwo w tego typu 
zajęciach (za: Konieczna- Woźniak, 2001).

  
Charakterystyka metody badań

 Celem badań było pokazanie, jakie osoby najczęściej de-
cydują się brać udział w zajęciach, jaka jest motywacja seniorów 
do brania udziału w zajęciach oraz stopnia, w jakim uniwersytety 
trzeciego wieku spełniają ich oczekiwania. Do badania, drogą do-
boru celowego, wybrano uczestników zajęć z dwóch uniwersyte-
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tów: Wawerskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Żoliborskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Przy wyborze kierowano się cza-
sem funkcjonowania uniwersytetu oraz jego formą organizacyjno-
-prawną. Ze względu na to, iż najstarsze warszawskie uniwersytety 
trzeciego wieku doczekały się już prac na ich temat, wybrano do 
badania uniwersytety młode, powstałe po roku 2000, jednak róż-
niące się od siebie czasem funkcjonowania. Wawerski Uniwersy-
tet Trzeciego Wieku powstał w roku 2004, Żoliborski zaś w roku 
2008. Aby móc dokonać porównania, wybrano dwa uniwersytety 
mające taki sam status organizacyjno-prawny, gdyż oba są stowa-
rzyszeniami. Cel badań został zoperacjonalizowany w serii pytań 
badawczych dotyczących słuchaczy uniwersytetów trzeciego wie-
ku. Dotyczyły one między innymi cech społeczno-demograficznych 
badanych osób, ich sytuacji rodzinnej, motywacji uczestniczenia 
w zajęciach oraz oceny wpływu uczestnictwa w zajęciach na ich co-
dzienne życie. W tym celu przeprowadzono badania kwestionariu-
szowe.

Osoby badane: w badaniu ankietowym brali udział słuchacze 
dwóch ww. uniwersytetów. W każdej z grup przebadanych zostało 
30 osób, w sumie 60 osób. Osoby biorące udział w badaniu były 
wybierane losowo. Za wypełnienie ankiety nie otrzymywały one 
wynagrodzenia. Wypełnienie ankiety było anonimowe. 

Materiały i narzędzia badawcze: wykorzystano kwestiona-
riusz stworzony na potrzeby badania, składający się z 11 pytań 
diagnostycznych oraz danych metrykalnych, takich jak aktywność 
zawodowa, płeć, wiek, stan cywilny oraz wykształcenie. Wśród py-
tań diagnostycznych znajdowały się zarówno pytania otwarte, jak 
i zamknięte jednokrotnego oraz wielokrotnego wyboru.

Wyniki badań

 Podstawowe dane o uczestnikach zajęć: 3 osoby badane 
były w wieku 50-59 lat, 24 osoby były w wieku 60-69 lat, 31 
osób było w wieku 70-79 lat i dwie osoby były w wieku 80-89 
lat. W badaniu wzięły udział 52 kobiety i 8 mężczyzn. 15% osób 
posiada wykształcenie średnie zawodowe, 13,3% osób posiada 
wykształcenie średnie ogólnokształcące, 23,3% osób posiada 
wykształcenie pomaturalne, a 48,3% osób posiada wyższe wy-
kształcenie. Żadna z badanych osób nie posiadała wykształce-
nia podstawowego ani zasadniczego zawodowego. Wśród osób 
badanych 46,7% osób to wdowy lub wdowcy, 38,3% to osoby 
żonate lub zamężne, 13,3% jest rozwiedziona, a 1,7% jest stanu 
wolnego. Wśród osób badanych 1,7% wciąż pracuje, 10% pracu-
je dorywczo, 88,3% już nie pracuje, a 1,7% nigdy nie pracowało.

Okres uczestniczenia w zajęciach: 3,3% osób uczęszcza na 
zajęcia pierwszy semestr, 20% – drugi semestr, 55% – drugi lub 
trzeci rok, 18,3% – czwarty, piaty lub szósty rok, a 6,7% – powy-
żej sześciu lat. 

Częstotliwość uczestnictwa w zajęciach: żadna osoba ba-
dana nie uczęszcza na zajęcia rzadziej niż raz w tygodniu, 23,3 
% osób uczęszcza na zajęcia raz w tygodniu, 46,7 % – dwa razy 
w tygodniu, 28,3% – trzy razy w tygodniu, 6,7% – cztery razy w 
tygodniu i 5% – pięć i więcej zajęć w tygodniu.

Motywacja do podjęcia studiów: wśród motywacji do 
podjęcia studiów w uniwersytecie trzeciego wieku wskazywa-
nych przez osoby badane 10,3% wskazań stanowiła potrzeba 

oderwania się od rzeczywistości, 9,6% wskazań – chęć pogłę-
bienia dotychczaso wej wiedzy, 7,9%  – chęć poznania nowych 
dziedzin wiedzy, 7,9% – chęć obcowania ze sztuką, 7,9% – chęć 
wzbogacenia swojej oso bowości, 7,5% – potrzeba aktualizacji 
wiedzy, 7,2% – potrzeba przy stosowania się do życia na eme-
ryturze, 6,5% – chęć poprawy kon dycji fizycznej, 5,8% – chęć 
nawiązania nowych znajomości, 5,8% – chęć zagospodarowania 
nadmiaru czasu wolnego, 5,8% – chęć poprawy samopoczucia, 
4,5% – chęć wymiany myśli i poglądów, 4,1% – chęć zdobycia 
praktycznych umiejętności, a pozostałe 9,3% stanowiły inne od-
powiedzi.

Zainteresowania słuchaczy: wśród dziedzin wskazywanych 
przez słuchaczy badanych uniwersytetów trzeciego wieku jako 
interesujące 12,8% wskazań otrzymała historia, 11,4% – sztuka, 
11,1% – medycyna, 10,4% – zdrowy styl życia, 9,7% – zajęcia 
spor towo-rekreacyjne, po 8% – geografia i literatura, 6,6% – ję-
zyki obce, 5,2% – filozofia, 4,8% – nauki przyrodnicze, 3,8% – 
ekologia,  a pozostałe 8,3% wskazań stanowiły inne odpowiedzi.

Tematyka zajęć: zdaniem 93,3% osób badanych, zajęcia na 
uniwersytecie trzeciego wieku pokrywają się z ich zaintereso-
waniami. Odmienne zdanie ma 6,7% badanych. 47,1% słucha-
czy uniwersytetów trzeciego wieku nie dodałaby żadnej nowej 
tematyki. Spośród osób, które proponowały wprowadzenie no-
wych tematów 21,6% osób wskazało turystykę, 16,2% – kultu-
rę osobistą, 13,5% – psychologię, 5,4% – profilaktykę zdrowia, 
5,4% – religio znawstwo, 5,4% – historię sztuki, 5,4% – historię. 
Pozostałe 27,7% stanowiły inne, pojedyncze wskazania.

Analiza wyników testem chi kwadrat jednej zmiennej wyka-
zała, że przy poziomie istotności równym 0,05 wynik jest istotny 
statystycznie, co oznacza, że istotnie najwięcej osób wskazywa-
ło turystykę, kulturę osobistą i psychologię jako tematy, które 
należy wprowadzić do programu nauczania: chi 2 (16, N= 37) = 
32,378; p<0,009.

Sposób prowadzenia zajęć: 100% słuchaczy w obu bada-
nych uniwersytetach go wieku stwierdziło, iż sposób prowadze-
nia zajęć jest według nich interesujący.

Organizacja pracy uniwersytetu: procentowa analiza od-
powiedzi na pytanie „Co Pana/i zdaniem należałoby zmienić 
w organizacji działalności uniwersytetu trzeciego wieku?” 
wykazała, iż 62,5% stanowiła odpowiedź, iż nic nie należy 
zmieniać. Pozostałe odpowiedzi znajdowały się poniżej progu 
istotności statystycznej mierzonej testem chi kwadrat jednak 
zmiennej. 9,4% odpowiedzi stanowiła poprawa warunków lo-
kalowych, 4,7% – or ganizacja pracy władz uniwersytetu, 3,1% 
– organizacja czasu na zajęciach, 3,1% – informacja, 3,1% – 
zwiększenie liczby wycieczek. Pozostałe 14,4% stanowiły inne, 
pojedyncze wskazania.

Użyteczność wiedzy: dla 71,7% osób badanych wiedza 
zdobyta w uniwersytecie trzeciego wieku jest użyteczna. 28,3% 
osób uważa, że nie jest ona użyteczna. Wśród odpowiedzi na 
pytanie, w jakich sytuacjach wiedza zdobyta w uniwersytecie 
trzeciego wieku jest użyteczna, 26,8% odpowiedzi stanowi-
ła profilaktyka zdrowotna, 14,6% – wzbogacanie osobowości, 
12,2% – zwiększanie za kresu swojej wiedzy, 12,2% – obsługa 
komputera i Internetu, 12,2% – sytuacje dnia codziennego, 
7,3% – w interakcjach społecznych, 4,9% – w działalności arty-
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stycznej, 4,9% – podczas aktywności fizycznej. Pozostałe 4,9% 
stanowiły inne odpowiedzi.

Analiza wyników testem chi kwadrat jednej zmiennej wyka-
zała, że przy poziomie istotności równym 0,05 wynik jest istotny 
statystycznie, co oznacza, że istotnie najwięcej jest odpowiedzi, 
iż wiedza zdobyta w uniwersytecie trzeciego wieku jest przydatna 
podczas profilaktyki zdrowotnej: chi 2 (9, N= 41) = 20,22; p=0,017.

Częstotliwość uczestniczenia w zajęciach a użyteczność prze-
kazywanej wiedzy: siła związku między analizowanymi zmienny-
mi mierzona statystyką Phi wskazuje na istnienie słabego związku 
między użytecznością przekazywanej w uniwersytecie trzeciego 
wieku wiedzy, a częstotliwością uczestniczenia w zajęciach, Phi= 
0,435, p=0,023. 

Kontakty towarzyskie: 86,7% osób badanych nawiązało kon-
takty towarzyskie w uniwersytecie trzeciego wieku.

Subiektywne poczucie zmiany: 63,3% osób twierdzi, iż 
uczestnictwo w zajęciach uniwersytetu trzeciego wieku zmieni-
ło coś w ich życiu. Innego zdania jest 36,7% osób. Na pytanie, co 
się zmieniło, najwięcej, bo 31% odpowiedzi stanowiło życie towa-
rzyskie, 222,4% – zwiększenie aktywności w czasie wolnym, 19% 
– zwiększenie zasobu wiedzy, 10,3% – aktywność fizyczna, 6,9% 
– wzrost poczucia własnej wartości, 5,2% – poprawa nastroju, zaś 
pozostałe 5,2% stanowiły pozostałe odpowiedzi. Analiza wyników 
testem chi kwadrat jednej zmiennej wykazała, że przy poziomie 
istotności równym 0,05 wynik jest istotny statystycznie, co ozna-
cza, że istotnie najwięcej odpowiedzi stanowiło życie towarzyskie: 
chi 2 (8, N= 58) = 47,207; p<0,001.

Użyteczność przekazywanej wiedzy a poczucie zmiany: siła 
związku między analizowanymi zmiennymi mierzona statystyką Phi 
wskazuje na istnienie umiarkowanego związku między poczuciem 
życiowej zmiany a użytecznością przekazywanej w uniwersytecie 
trzeciego wieku wiedzy, Phi= 0,366, p=0,005.

 
Dyskusja wyników

 Wyniki otrzymane w badanych uniwersytetach trzeciego wie-
ku są do siebie bardzo zbliżone. Świadczy to o zbliżonym profilu 
uczestników zajęć oraz porównywalnym poziomie oferowanych 
przez badane uniwersytety usług. 

Wiek: według wyników przeprowadzonego badania uczestni-
cy zajęć Wawerskiego oraz Żoliborskiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku są w wieku 50-89 lat. Jednak ponad 90% słuchaczy bada-
nych uniwersytetów trzeciego wieku ma 60-79 lat. Bardzo podob-
ne wyniki uzyskano w 1995 roku podczas badań Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku działającego przy Wyższej Szkole Pedagogicznej 
im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. Według tych badań uczestni-
cy zajęć byli najczęściej w przedziale wiekowym 60-80 lat, niektó-
rzy jednak mieli powyżej 80 lat (Polańska, 1995). Podobne badania 
ankietowe zostały przeprowadzone w Białostockim Uniwersytecie 
Trzeciego Wieku. Otrzymane wyniki wskazują jednak na mniejszy 
przedział wiekowy uczestników, gdyż wynika z nich, iż słuchacze 
byli zwykle w wieku 65-75 lat (Dobroniewski, 1998). Różnica wy-
nika prawdopodobnie z kafeterii odpowiedzi. W badaniu opisywa-
nym w niniejszej pracy zastosowano przedziały dziesięcioletnie, 
Dobroniewski (1998) zaś zastosował przedziały pięcioletnie, co 
umożliwiło mu uzyskanie bardziej precyzyjnych wyników. Według 

charakterystyki uczestników Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku wykonanej przez Marczuka (1995) wiek uczestników za-
wierał się w przedziale 50-85 lat, co jest przedziałem podobnym 
do zaobserwowanego w badanych warszawskich uniwersytetach, 
jednak przedział jest nieco krótszy, zapewne także ze względu na 
pięcioletnie przedziały wiekowe w ankiecie Marczuka (1995). Mar-
czuk (1995) obliczył, iż ok. 80% słuchaczy miało 55-80 lat, a 72,8% 
było w wieku 60-74 lat. W analizowanym badaniu ponad 90% osób 
miało 60-79 lat, czyli grupa była nieco bardziej homogeniczna wie-
kowo. Także badania zagraniczne charakteryzują się podobnymi 
wynikami. Na przykład według badań prowadzonych w 1995 roku 
w Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Lyonie 11% słuchaczy miało 
poniżej 55 lat, 80% miało pomiędzy 55 a 75 lat, 8% powyżej 75 lat. 
Średnia wieku kobiet wynosiła 64 lata, mężczyzn zaś – 66 lat (Lu-
kaszewicz 1997). Podsumowując, okazuje się, iż wiek uczestników 
badanych uniwersytetów jest bardzo podobny do wieku uczestni-
ków zajęć na innych uniwersytetach w połowie lat dziewięćdziesią-
tych. Wskazuje to, iż prawdopodobnie nie nastąpiły w ciągu ostat-
nich dwudziestu lat znaczne zmiany w tej kwestii. Wart podkre-
ślenia jest fakt, iż w zajęciach biorą udział zarówno osoby poniżej 
sześćdziesiątego roku życia, jak i osiemdziesięciolatkowie, co spra-
wia sprawia, że jest to dość zróżnicowana wiekowo grupa osób. 

Płeć: wyniki badań Wawerskiego i Żoliborskiego Uniwersy-
tetu Trzeciego Wieku wskazują, że 86,7% osób badanych to ko-
biety, a 13,3% stanowią mężczyźni. Także badania Białostockiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku (Dobroniewski 1998) wskazują na 
dominującą liczbę kobiet. Także według statystyk z 1995 roku Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku działającego przy Wyższej Szkole Pe-
dagogicznej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach uczestnicy zajęć 
na tym uniwersytecie to głównie kobiety (Polańska 1995). Według 
charakterystyki uczestników Lubelskiego Uniwersytetu Trzecie-
go Wieku wykonanej przez Marczuka (1995) mężczyźni stanowili 
16,2% słuchaczy uniwersytetu, kobiety zaś 83,8%. Są to wyniki bardzo 
zbliżone do wyników badań warszawskich uniwersytetów trzecie-
go wieku. Zdaniem Koniecznej-Woźniak (2007) znaczną większość 
osób uczęszczających na zajęcia Uniwersytetów Trzeciego Wieku 
stanowią kobiety, gdyż we wszystkich placówkach jest to ponad 
90% osób korzystających z oferty edukacyjnej. Mężczyźni, w za-
leżności od uniwersytetu, stanowią zaledwie kilka % – od około 4 
do 9%. Przeprowadzone badania, podobnie jak badania Marczuka 
(1995), wskazują jednak, że mężczyzn jest, przynajmniej w nie-
których uniwersytetach trzeciego wieku, więcej niż 9%. Bardziej 
trafne wydaje się zdanie Niezabitowskiego (2007), iż do słuchaczy 
uniwersytetów trzeciego wieku należą głównie kobiety, a odsetek 
mężczyzn rzadko przewyższa 20%. Wyzwaniem dla uniwersytetów 
trzeciego wieku jest zachęcenie także mężczyzn do uczestniczenia 
w zajęciach.

Wykształcenie: w przeprowadzonych w Wawerskim i Żolibor-
skim Uniwersytecie Trzeciego Wieku badaniach 15% osób posiada 
wykształcenie średnie zawodowe, 13,3% osób posiada wykształ-
cenie średnie ogólnokształcące, 23,3% osób posiada wykształ-
cenie pomaturalne, a 48,3% osób posiada wyższe wykształcenie. 
Żadna z badanych osób nie posiada wykształcenia podstawowego 
ani zasadniczego zawodowego. Wyniki te pokrywają się ze zda-
niem Niezabitowskiego (2007) oraz Koniecznej-Woźniak (2001), 
iż wykształcenie słuchaczy jest zwykle średnie lub wyższe. Także 



Rynek – Społeczeństwo – Kultura | Numer 1(22)/2017                                                                                                    

72

rytalny, a ich dzieci dorośleją i opuszczają dom rodzinny, wciąż nie 
czują potrzeby uczestniczenia w zorganizowanych zajęciach poza 
domem. Znacznie częściej tego typu zajęć poszukują osoby, które 
w wieku produkcyjnym zajmowały się pracą zarobkową.

Długość okresu uczestniczenia w zajęciach: 80% osób bada-
nych to osoby, które uczestniczą w zajęciach uniwersytetów trze-
ciego wieku dłużej niż rok. Wyniki te sugerują, iż uniwersytety trze-
ciego wieku są instytucjami, z którymi słuchacze związani są często 
długoterminowo. Według charakterystyki uczestników Lubelskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku wykonanej przez Marczuka (1995) 
20% – drugi, 21% – trzeci, 17% – czwarty, a 30,5% – piąty rok, czy-
li także 80 % osób studiowało dłużej niż jeden rok. Co ciekawe, 
w obu uniwersytetach znalazły się osoby uczęszczające na zaję-
cia ponad 9 lat. Także według statystyk z 1995 roku Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku działającego przy Wyższej Szkole Pedagogicznej 
im. Jana Kochanowskiego w Kielcach staż studiowania w uniwer-
sytecie był bardzo różny, ale niektóre osoby uczęszczały na zajęcia 
nawet od 10 lat (Polańska 1995).

Częstotliwość uczestniczenia w zajęciach: według badań 
przeprowadzonych w Wawerskim i Żoliborskim Uniwersytecie 
Trzeciego Wieku 88,3% osób uczęszcza na zajęcia od 1 do 3 razy 
w tygodniu. Świadczy to o tym, iż zajęcia te stają się stałym ele-
mentem stylu życia osób w nich uczestniczących.

Motywacja do podjęcia studiów: wśród motywacji do pod-
jęcia studiów w Wawerskim oraz Żoliborskim Uniwersytecie Trze-
ciego Wieku wskazywanych przez osoby badane 10,3% wskazań 
stanowiła potrzeba oderwania się od rzeczywistości, 9,6% wskazań 
– chęć pogłębienia dotychczasowej wiedzy, 7,9% – chęć poznania 
nowych dziedzin wiedzy, 7,9% – chęć obcowania ze sztuką, 7,9% – 
chęć wzbogacenia swojej oso bowości, 7,5% – potrzeba aktualizacji 
wiedzy, 7,2% – potrzeba przystosowania się do życia na emerytu-
rze, 6,5 % – chęć poprawy kondycji fizycznej, 5,8% – chęć nawiąza-
nia no wych znajomości, 5,8% – chęć zagospodarowania nadmiaru 
czasu wolnego, 5,8% – chęć poprawy samopoczucia, 4,5% – chęć 
wymiany myśli i poglądów, 4,1% – chęć zdobycia praktycznych 
umiejętności, 3,1% – poszukiwanie rozrywki, 2,4% – poczucie osa-
motnienia, 2,1% – chęć rozwoju artystycznego, 1% – chęć podjęcia 
działalności społecznej bądź charytatywnej. 0,7%, czyli dwa głosy 
stanowiły inne odpowiedzi, w tym jedno wskazanie na wycieczki 
i jedno na chęć uczestniczenia w wykładach. Także na innych uni-
wersytetach trzeciego wieku prowadzone były podobne badania. 
Według charakterystyki uczestników Lubelskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku wykonanej przez Marczuka (1995) do najczęst-
szych motywów rozpoczęcia nauki należały: nadrobienie zaległo-
ści w wykształceniu, aktualizacja wiedzy, kontakty międzyludzkie, 
rozrywka, potrzeby artystyczne, oczekiwanie pomocy psycholo-
gicznej, porady oraz wsparcia, poszukiwanie sensu życia, chęć 
zwiększenia poczucia bezpieczeństwa. Badania ankietowe prze-
prowadzone w Białostockim Uniwersytecie Trzeciego Wieku po-
twierdzają, że wśród motywacji podjęcia studiów w uniwersytecie 
trzeciego wieku najbardziej popularną była możliwość poszerzenia 
i pogłębienia posiadanej wiedzy oraz potrzeba kontaktu z innymi 
(Dobroniewski, 1998). Wyniki wszystkich powyższych badań wska-
zują, że uniwersytety trzeciego wieku są placówkami, gdzie mimo 
istotnej roli potrzeby kontaktu z innymi oraz poszukiwania roz-
rywki osoby starsze przede wszystkim pragną zdobywać wiedzę, 

według badań przeprowadzonych w Białostockim Uniwersyte-
cie Trzeciego Wieku uczestnicy zajęć posiadali zwykle średnie lub 
wyższe wykształcenie. Według statystyk z 1995 roku Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku działającego przy Wyższej Szkole Pedagogicznej 
im. Jana Kochanowskiego w Kielcach dominowało wykształcenie 
średnie, ale wiele osób posiadało wykształcenie wyższe (Polańska, 
1995). Według charakterystyki uczestników Lubelskiego Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku wykonanej przez Marczuka (1995) 90% 
osób posiadało wykształcenie przynajmniej średnie, w tym 41,4% 
– wyższe. Wyniki te są bardzo podobne do otrzymanych w ba-
danych warszawskich uniwersytetach, jednak nieco niższe, gdyż 
w badaniach warszawskich 100% osób posiadało wykształcenie 
przynajmniej średnie, a 48,3% – wyższe. Niestety Marczuk (1995) 
nie uwzględnił w swoich badaniach wykształcenia pomaturalne-
go, które w badaniach Wawerskiego i Żoliborskiego Uniwersyte-
tu Trzeciego Wieku stanowiło znaczny odsetek (23,3%), wyższy 
o dziesięć % od średniego. Jak twierdzi Schulz (2008), im wyższy 
poziom wykształcenia, tym dłużej zachowane zostają zdolności in-
telektualne. Być może dlatego w uniwersytetach trzeciego wieku 
przeważają osoby z wyższym lub średnim wykształceniem, gdyż 
są to osoby, które trenowały swój umysł w młodości i w okresie 
starości są bardziej sprawne intelektualnie i mogą czerpać korzyści 
z uczestnictwa w zajęciach. Być może jest to także kwestia naby-
tych w poprzednich okresach życia nawyków, gdyż osoby z wyż-
szym wykształceniem często posiadają pracę wymagającą większe-
go wysiłku umysłowego, częściej też niż osoby słabo wykształcone 
w czasie wolnym oddają się rozrywkom intelektualnym i w okresie 
emerytalnym odczuwają potrzebę kontynuowania tego typu zajęć, 
na przykład poprzez uczestnictwo w zajęciach uniwersytetów trze-
ciego wieku.

Stan cywilny: wśród osób badanych w Wawerskim i Żolibor-
skim Uniwersytecie Trzeciego Wieku 46,7% osób to wdowy lub 
wdowcy, 38,3% to osoby żonate lub zamężne, 13,3% jest rozwie-
dzionych, a 1,7% jest stanu wolnego. Wynika stąd, że ponad 60% 
osób uczestniczących w zajęciach to osoby samotne. Korespon-
duje to z wynikami badań prowadzonych przez Dobroniewskiego 
(1998) w Białostockim Uniwersytecie Trzeciego Wieku, które wska-
zują, że typowy słuchacz uniwersytetu trzeciego wieku jest osobą 
samotną. Być może jest to spowodowane tym, że osoby samotne 
odczuwają większą pustkę i mają mniej codziennych zajęć niż oso-
by żyjące w związkach. Największą grupę stanowią wdowy i wdow-
cy, być może dlatego, iż utrata partnera sprawia, że szukają oni za-
jęć, gdyż nie są przyzwyczajeni do życia w pojedynkę.

Aktywność zawodowa: wśród osób badanych w Wawerskim 
i Żoliborskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku 88,3% już nie pracu-
je, 10% pracuje dorywczo, 1,7% wciąż pracuje, a 1,7% nigdy nie 
pracowało. Wyniki te korespondują z wynikami statystyk z 1995 
roku Uniwersytetu Trzeciego Wieku działającego przy Wyższej 
Szkole Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. Uczest-
nicy zajęć na tym uniwersytecie to głównie emerytki oraz rencistki, 
które nie wykonują pracy zawodowej (Polańska, 1995). Zapewne 
jest to spowodowane głównie tym, iż uczestnicy zajęć uniwersy-
tetów trzeciego wieku są w wieku emerytalnym. Ciekawym wyni-
kiem jest, iż tylko 1,7% osób nigdy nie pracowało. Może to świad-
czyć o tym, że kobiety wychowujące dzieci i niepodejmujące pracy 
zawodowej w wieku produkcyjnym, kiedy wchodzą w wiek eme-
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sujące, szybko z nich rezygnują. Ankieta została przeprowadzona 
w Wawerskim i Żoliborskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku pod 
koniec semestru, więc być może osoby niezadowolone ze sposobu 
prowadzenia zajęć zrezygnowały z nich wcześniej.

Użyteczność wiedzy: dla 71,7% osób badanych w Wawer-
skim i Żoliborskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku wiedza zdobyta 
na zajęciach jest użyteczna. Co ciekawe, istnieje korelacja między 
częstotliwością uczestniczenia w zajęciach, a użytecznością wie-
dzy podczas nich zdobytej. Osoby uczestniczące często w zajęciach 
częściej wskazywały wiedzę wyniesioną z zajęć za użyteczną niż 
osoby uczęszczające na zajęcia raz w tygodniu. Najczęściej wska-
zywaną sytuacją, w której wiedza zdobyta w uniwersytecie jest 
użyteczna, była profilaktyka zdrowia, co koresponduje z wynikami 
badań Dobroniewskiego (1998) przeprowadzonych w Białostockim 
Uniwersytecie Trzeciego Wieku, gdzie najczęstszą formą wykorzy-
stania zdobytej wiedzy była, obok rozmów rodzinnych i w gronie 
znajomych, profilaktyka zdrowotna oraz leczenie schorzeń. Wyniki 
te świadczą o tym, że seniorzy wprowadzają w życie to, czego uczą 
się o zdrowiu w uniwersytecie. Dlatego też szczególnie istotna jest 
tematyka medyczna i promocja zdrowia w uniwersytetach trzecie-
go wieku, gdyż wiedza z tych dziedzin okazuje się być dla seniorów 
najbardziej przydatna.

 W odpowiedziach na pytanie „Czy wiedza zdobyta podczas 
zajęć jest dla Pana/i użyteczna w życiu codziennym? Jeśli tak, pro-
szę napisać, w jakich sytuacjach” pojawiały się odpowiedzi typu: 
wzbogacanie osobowości, zwiększanie zakresu wiedzy, czy zmniej-
szanie poczucia osamotnienia. Odpowiedzi te bardziej pasują 
do pytania o zmiany, jakie zaszły w życiu badanych pod wpływem 
uczestnictwa w zajęciach uniwersytetu trzeciego wieku niż sytu-
acji, w których wiedza ta jest użyteczna. Być może to właśnie jest 
powodem istnienia korelacji pomiędzy odpowiedziami na pytanie 
o użyteczność wiedzy i zmiany w życiu spowodowane uczestnicze-
niem w zajęciach. Zapewne pytanie o zmiany powinno pojawić się 
w ankiecie przed pytaniem o sytuacje, w których wiedza jest uży-
teczna. Można by również w przyszłych badaniach, bazując na od-
powiedziach udzielonych w tym badaniu, stworzyć kafeterię odpo-
wiedzi, aby uniknąć niezrozumienia pytania przez osoby badane.

Subiektywne poczucie zmiany: większość, bo 63,3% osób 
badanych twierdzi, iż uczestnictwo w zajęciach uniwersytetu 
trzeciego wieku zmieniło coś w ich życiu. Na pytanie, co się zmie-
niło, najczęstsze odpowiedzi to kolejno: ożywienie życia towa-
rzyskiego, zwiększenie aktywności w czasie wolnym, zwiększenie 
zasobu wiedzy i zwiększenie aktywności fizycznej. Z powyższych 
danych wynika, iż uniwersytety trzeciego wieku nie tylko zwięk-
szają wiedzę osób starszych, lecz także są instytucjami aktywi-
zującymi seniorów fizycznie, społecznie i kulturowo. Jak podaje 
Dobroniewski (1998), w Białostockim Uniwersytecie Trzeciego 
Wieku zajęcia o tematyce kulturowej rozbudziły zainteresowa-
nie niektórych słuchaczy tą tematyką, co spowodowało bardziej 
czynny udział w życiu kulturalnym miasta. Bardzo ważną rolę od-
grywają także kontakty społeczne, zawierane w ramach zajęć na 
uniwersytetach, o czym świadczy także fakt, iż 86,7% badanych 
osób nawiązało w uniwersytecie trzeciego wieku kontakty to-
warzyskie. Uczestniczenie w zajęciach uniwersytetów trzeciego 
wieku korzystnie wpływa więc na liczbę kontaktów towarzyskich 
nawiązywanych przez osoby starsze.

co różni je od klubów seniora i innych tego typu zajęć organizowa-
nych dla osób starszych. Biorąc pod uwagę fakt, że większość osób 
biorących udział w zajęciach to osoby posiadające średnie lub wyż-
sze wykształcenie, istotne jest, aby zajęcia oferowane w ramach 
uniwersytetów posiadały odpowiednio wysoki poziom dydaktycz-
ny. Osoby badane z warszawskich uniwersytetów wskazywały na 
chęć poprawy kondycji fizycznej oraz chęć zdobycia praktycznych 
umiejętności. Pozycje te nie pojawiły się w przytoczonych wyni-
kach innych badań z lat dziewięćdziesiątych. Może to wskazywać, 
iż coraz częściej osoby starsze czują potrzebę aktywności fizycznej 
w starszym wieku i wiedzą, że jest to bardzo istotne z punktu wi-
dzenia profilaktyki gerontologicznej.

Zainteresowania uczestników: wśród dziedzin wskazywa-
nych przez słuchaczy Wawerskiego i Żoliborskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku jako interesujące najwięcej wskazań otrzymała 
historia, sztuka, medycyna, zdrowy styl życia i zajęcia sportowo-re-
kreacyjne. Wyniki te, mimo iż przeprowadzone w innych miastach 
i w kilkunastoletnim odstępie czasowym, pokrywają się z wynika-
mi badań Dobroniewskiego (1998) przeprowadzonych w Białostoc-
kim Uniwersytecie Trzeciego Wieku, gdzie za najciekawsze uznano 
problematykę medyczną i zdrowotną, historię, sztukę i kulturę. Być 
może więc tematyka z tego zakresu najbardziej interesuje osoby 
starsze i na nią należy zwrócić szczególną uwagę podczas układa-
nia programu. Pozytywnym wynikiem jest, iż w badanych uniwer-
sytetach 93,3 % osób badanych uważa, że zajęcia na uniwersyte-
cie trzeciego wieku pokrywają się z ich zainteresowaniami. Także 
w badaniach Dobroniewskiego (1998) większości osób odpowiada-
ła oferta edukacyjna uniwersytetu trzeciego wieku. Prawdopodob-
nie jest to zasługa tego, iż oferta programowa jest w dużej mierze 
tworzona przy współudziale samorządu słuchaczy i uwzględniane 
są ich preferencje. Różnicą pomiędzy badaniami Dobroniewskie-
go (1998), a badaniem Wawerskiego i Żoliborskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku jest to, iż w Białostockim Uniwersytecie Trzeciego 
Wieku większość osób nie proponowało wprowadzenia nowej te-
matyki, zaś w warszawskich uniwersytetach aż 52,9% osób stwier-
dziło, że należałoby jakąś tematykę dodać. Najczęściej wskazywa-
ne tematy to turystyka, kultura osobista i psychologia. Psychologia 
w ostatnich latach staje się coraz bardziej popularna. Pojawia się 
coraz więcej publikacji popularnonaukowych i poradników psy-
chologicznych. Być może dlatego jest to temat interesujący coraz 
więcej osób starszych. Zainteresowanie turystyką może wynikać 
z faktu bogacenia się osób starszych i możliwości podróżowania 
na emeryturze. Interesująca jest duża liczba wskazań kultury oso-
bistej. Prawdopodobnie jest to wynik tego, iż osoby starsze często 
cenią sobie dobre maniery, być może mają też wrażenie, że wie-
lu osobom ich brakuje, stąd popularność takiej tematyki. Ciekawi 
w tym zestawieniu brak filozofii, która zdaniem Aleksandra (2008) 
jest obok historii, literatury, tematyki zdrowotnej, rekreacji, sportu 
i psychologii jedną z najpopularniejszych dziedzin.

Sposób prowadzenia zajęć: wszyscy ankietowani stwierdzili, 
że sposób prowadzenia zajęć jest ich zdaniem interesujący. To bar-
dzo pozytywny wynik, świadczący o tym, że zajęcia prowadzą oso-
by do tego przygotowane. Podobne wyniki otrzymano na przykład 
w Białostockim Uniwersytecie Trzeciego Wieku, gdzie większości 
badanych podobał się sposób prowadzenia zajęć (Dobroniewski, 
1998). Być może jednak osoby, które nie uważają zajęć za intere-
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Podsumowanie

 Wyniki badań Wawerskiego i Żoliborskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku w znacznej mierze korespondują z wynikami 
wcześniejszych badań przeprowadzonych w innych miastach Pol-
ski. Wynika z nich, iż typowymi uczestnikami zajęć w uniwersy-
tetach trzeciego wieku są kobiety w wieku poprodukcyjnym, po-
siadające wykształcenie średnie, pomaturalne bądź wyższe, które 
zakończyły pracę zarobkową, przechodząc na emeryturę, i są za-
mężne lub owdowiały. Wiele osób uczestniczy w zajęciach przez 
wiele lat. Uczestnicy chodzą na zajęcia zwykle 1-3 razy w tygodniu. 
Motywacje do rozpoczęcia nauki w uniwersytecie trzeciego wieku 
są różnorodne: poznawcze, społeczne, psychologiczne. Ulubione 
tematy słuchaczy to historia, sztuka, medycyna i zdrowy styl ży-
cia, promowany nie tylko na wykładach, ale także podczas zajęć 
rekreacyjno-sportowych. Uniwersytety trzeciego wieku spełniają 
oczekiwania większości słuchaczy, którzy są zadowoleni z organiza-
cji działania tych jednostek, a także ze sposobu prowadzenia zajęć 
przez wykładowców, nauczycielu i trenerów, a wiedzę zdobywaną 
na zajęciach uważają za użyteczną. Wielu uczestników zajęć w uni-
wersytetach trzeciego wieku zauważa, że pod wpływem tej aktyw-
ności następuje w ich życiu ożywienie życia towarzyskiego, zwięk-
szenie w czasie wolnym aktywności fizycznej, umysłowej i społecz-
nej oraz wzbogacenie zasobu wiedzy.

Źródłem finansowania badań i artykułu były środki własne autorki.
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