
Seniorzy w akcji:  Rze_kreacja – animowanie kulturalne.  
 
              Uniwersytet Trzeciego Wieku w Rzeszowie i Stowarzyszenie Przyjaciół 
UTW przystąpiło do konkursu grantowego Seniorzy w akcji wspierającego działania 
osób starszych na rzecz otoczenia i promującego współpracę międzypokoleniową, 
którego organizatorem jest Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” w ramach 
programu „Uniwersytety Trzeciego Wieku” Polsko-Amerykańskiej Fundacji 
Wolności. Projekt pomysłu doktorantki UR Ewy Oleszczuk opracowany wspólnie z 
Ewą Wójcik UTW pod  tytułem  Rze_kreacja – animowanie kulturalne przeszedł 
pomyślnie 3-etapowe eliminacje, na które wpłynęło ponad 400 listów motywacyjnych  
i wraz z 37 innymi projektami otrzymał grant finansowy.  Celem naszego projektu jest 
wypracowanie nowych form działania w zakresie kultury, zgodnych z oczekiwaniami 
starszych i młodszych mieszkańców Rzeszowa, sprowokowanie ambitnych wydarzeń 
kulturalnych, zasygnalizowanie potrzeb stworzenia miejsca, gdzie byłaby możliwa 
aktywność kulturalna ludzi dojrzałych, zwrócenie uwagi na stronę informacyjną o 
wydarzeniach kulturalnych. W tym celu powstałaby redakcja składająca się z seniorów 
i młodzieży, która wydałaby jeden numer gazety. Członkowie redakcji zostaliby 
przeszkoleni na warsztatach integracyjnych, z komunikacji, dziennikarskich, 
fotograficznych, informatycznych, braliby udział w wykładach: ze sztuki w przestrzeni 
miasta, nowoczesnych form kultury, elementów performance, creative writing. 
Redakcja zbadałaby potrzeby mieszkańców, potem wcielałaby się w rolę inicjatorów 
pożądanych działań, np. poprzez happeningi, animacje wybranych zdarzeń, by 
stworzyć obraz danego wydarzenia przy pomocy tekstów i zdjęć. Wykreowany, 
fikcyjny materiał stanowiłby specyficzną prowokację i wskazówkę dla władz miasta, 
instytucji i placówek kulturalnych, jakich projektów brakuje dla dojrzałych 
mieszkańców, dobrze by była w nich jeszcze możliwość współuczestnictwa 
międzypokoleniowego. Gazeta opisująca wymyślone wydarzenia kulturalne też byłaby 
równocześnie  podpowiedzią dla zainteresowanych, jak zrealizować pomysł, a zatem 
stanowiłaby bazę potencjalnych działań osób starszych w przestrzeni miasta.    
 
Chętnych, lubiących nowe wyzwania Słuchaczy UTW, kreatywnych i mogących 
swoje predyspozycje (np. dziennikarskie, pisarskie, reporterskie, redakcyjne, 
organizacyjne, artystyczne) i pomysły wykorzystać w przedsięwzięciu oraz  swój czas 
poświęcić na cotygodniowe warsztaty i spotkania, zapraszamy do udziału w 
projekcie. 
  
Zgłoszenia są przyjmowane pod nr tel. 608 263 252 lub w biurze UTW od 19.09. 



 


