UROCZYSTA INAUGURACJA
ROKU AKADEMICKIEGO 2010/2011
Czwarty rok działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Chrzanowie
rozpoczął się 30 września 2010 roku uroczystą Mszą św. w Kościele św.
Mikołaja.
Część oficjalna spotkania kontynuowana była tego samego dnia
w nowoczesnej multimedialnej sali wykładowej Powiatowego Centrum
Kształcenia Ustawicznego.
W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych
powiatu i gminy Chrzanów, dyrektorzy placówek oświatowych i kulturalnych,
prasa, telewizja lokalna, a przede wszystkim - słuchacze UTW, którzy
wypełnili salę po brzegi.
Wszystkich zebranych bardzo serdecznie powitała Pani Lucyna Kozub –
Jentys, prezes Stowarzyszenia UTW w Chrzanowie. Szczególnie ciepłe
słowa powitania skierowała do studentów I roku.
Chór złożony ze słuchaczy UTW odśpiewał uroczystą pieśń
Gaudeamus.
Pan Adam Potocki - wicestarosta wręczył indeksy przedstawicielom
studentów I roku.
Przedstawiciele władz samorządowych, patrząc z podziwem na szczelnie
wypełnioną salę entuzjastami nauki, złożyli seniorom życzenia wytrwałości
w zdobywaniu wiedzy, zapewniając jednocześnie o wsparciu działalności
UTW.
Gościem honorowym uroczystości był Prorektor Uniwersytetu
Pedagogicznego w Krakowie – prof. dr hab. Roman Malarz, który wygłosił
wykład inauguracyjny.
W części informacyjnej spotkania Pani Lucyna Kozub – Jentys
przedstawiła zebranym wiadomości dotyczące programu studiów.
Pierwszy semestr poświęcony zostanie tematyce zdrowotnej.

Wykłady poprowadzą m.in.: specjaliści zdrowego żywienia, lekarze –
reumatolog, okulista, chirurg, pulmonolog. Ostatnie zajęcia w tym półroczu
poprowadzi ojciec Leon Knabit, który wyjaśni, jak z humorem i radośnie
przejść przez życie.

W drugim semestrze tematykę wykładów zdominuje kultura, zwyczaje
i obyczaje różnych narodów, m.in.: kultura narodu meksykańskiego,
norweskiego, romskiego, łemkowskiego, żydowskiego, japońskiego,
francuskiego i węgierskiego.
W I semestrze prowadzony będzie przez UTW wspólnie z I LO
w Chrzanowie projekt FIO „Seniorzy górą”. W projekcie uczestniczyć będą
seniorzy 60+ oraz młodzież liceum. Projekt zakłada wspólne zajęcia , w tym
rajd, wycieczkę, warsztaty, biesiadę pokoleniową. Celem projektu jest
integracja pokoleń i przeciwdziałanie osamotnieniu.
Na zakończenie Pani Prezes stwierdziła, że seniorzy rozsmakowali się
w studenckim życiu – wielu absolwentów UTW zapisało się ponownie na
zajęcia. Sprzyja temu na pewno bogata oferta zajęć. Oprócz czwartkowych
wykładów UTW proponuje naukę języków obcych (angielskiego,
niemieckiego, włoskiego, rosyjskiego), zajęcia komputerowe, zajęcia
ruchowe, warsztaty teatralne, plastyczne, śpiewanie w chórze, wycieczki,
wyjazdy do teatru, zabawy taneczne. Jednym słowem wszechstronny rozwój.

KALENDARIUM
I SEMESTR
ROKU AKADEMICKIEGO 2010/2011

30.09.2010

Uroczysta inauguracja roku akademickiego
8. 00 - msza święta w kościele św.Mikołaja
16.00 – uroczysta inauguracja w Sali audio PCKU

9.10.2010

Rajd Integracyjny w ramach FIO - Zamek Lipowiec

23.10.2010

Wycieczka turystyczna Szyndzielnia – Klimczok- Szczyrk

29.10.2010.

Powiatowy Dzień Seniora – udział wyróżnionych
słuchaczy i Zespołu Teatralnego UTW

06.11.2010

„Seks nocy letniej”- oglądanie spektaklu
w Teatrze Bagatela w Krakowie

13.11.2010

Udział Chóru Akademickiego UTW w Przeglądzie
Twórczości Artystycznej Seniorów w MOKSiR

27.11.2010

Zwiedzanie podziemi Rynku Krakowskiego gr.I

06.12.2010

Impreza Mikołajkowa dla wnuków słuchaczy UTW

11.12.2010

Zwiedzanie podziemi Rynku Krakowskiego gr.II

18.12.2010

Uroczyste zakończenie zajęć programu FIO

28.12.2010

Impreza karnawałowa – zakończenie I semestru

RAJD INTEGRACYJNY
W RAMACH PROGRAMU FIO

W dniu 9 października 2010 roku seniorzy – słuchacze UTW i młodzież
I LO w Chrzanowie bawili się wspólnie i rywalizowali na sportowo podczas
Turnieju Rycerskiego , który odbył się w ramach rajdu na dziedzińcu
lipowieckiego zamku.
W wielu konkurencjach udział wzięli prawie wszyscy uczestnicy tego
rajdu. Wiele radości i emocji towarzyszyło nam podczas wyścigu w
workach, rzutów podkową do celu, strzelaniu z łuku do tarczy, walk
rycerskich czy „maratonu narciarskiego”.
Zwycięzcy poszczególnych konkurencji – zarówno w kategorii
młodzieżowej, jak i seniorów otrzymali pamiątkowe dyplomiki i nagrody,
które wręczały panie: prezes Stowarzyszenia UTW Lucyna Kozub-Jentys i
dyrektor I LO Bożena Bierca.
Był też poczęstunek – kawa, herbata i żurek z kiełbasą, który wyjątkowo
wszystkim smakował w scenerii lipowieckiego zamku.
Na zakończenie turnieju odbyły się wspólne tańce, i w tej dziedzinie
wyjątkowo dobrze wypadła integracja pomiędzy młodością uczniów a
dojrzałością słuchaczy UTW, a nawet można powiedzieć, że kondycja
taneczna seniorów była lepsza niż licealistów.

WYCIECZKA TURYSTYCZNA
SZYNDZIELNIA - KLIMCZOK - SZCZYRK

W dniu 23 października 2010 roku o godzinie 8.00 rano wyruszyliśmy
w dwa autokary – w jednym słuchacze UTW, a w drugim młodzież na
wycieczkę do Szczyrku. Wyjazd miał charakter integracyjny.
Zorganizowano go w ramach programu FIO.
Pod stacją kolejki gondolowej podzieliliśmy się na dwie grupy –co
ambitniejsi turyści wyszli na szczyt Szyndzielni pieszo z przewodnikiem,
druga grupa wyjechała na górę wagonikami.
Na górze przeżyliśmy szok – niby pełnia złotej polskiej jesieni, a tu
zima – na tle bielutkiego śniegu leżą liście i mienią się wszystkimi kolorami
jesieni.
Dalej wędrowaliśmy razem – odpoczywaliśmy w schroniskach na
Szyndzielni i Klimczoku.
Po drodze zachwycaliśmy się pięknymi widokami, oddychaliśmy
czystym, górskim powietrzem, cieszyliśmy się piękną pogodą .Wśród
uczestników panowała wspaniała atmosfera, uśmiech gościł na twarzach
wszystkich – choć czasem trudno było nadążyć za „młodością”…
Po dość trudnym, stromym zejściu z Klimczoka dotarliśmy do
Szczyrku, gdzie podczas „czasu wolnego” można było zwiedzić to urocze
miasteczko, zjeść ciepły posiłek, czy napić się kawy.
Rajd ten pozostanie w naszych wspomnieniach jako niezapomniane
wydarzenie, pełne przeżyć i pozytywnych emocji.

POWIATOWY DZIEŃ SENIORA

W dniu 29 pażdziernika 2010 roku w MOKSiR w Chrzanowie
odbyła się coroczna uroczystość, w której uczestniczyło 300
seniorów z powiatu chrzanowskiego, w tej liczbie także
wyróżniający się słuchacze UTW w Chrzanowie.
Uroczysty dzień rozpoczął się w Kościele Matki Bożej
Różańcowej Mszą św. w intencji „ O zdrowie, pomyślność i
błogosławieństwo Boże dla wszystkich seniorów powiatu
chrzanowskiego. Nabożeństwo wzbogacił muzycznie zespół
„Bolęcanie”.
W MOKSiR zaproponowano seniorom w ramach bloku
pt.”Zbadaj się, nie daj się” badania poziomu cukru oraz
ciśnienia. Wszystkich zaproszonych ugoszczono smacznym i
zdrowym po częstunkiem.
W godzinach południowych odbyła się uroczysta
Akademia. W części oficjalnej głos zabrali przedstawiciele władz
samorządowych, wygłaszając okolicznościowe przemówienia.
Tak starosta chrzanowski, jak i burmistrzowie poszczególnych
gmin powiatu chrzanowskiego skierowali wiele ciepłych,
serdecznych słów pod adresem seniorów tak aktywnie biorących
udział w środowisku, w którym żyją. Wszystkim zaproszonym
seniorom wręczono dyplomy uznania.
W części artystycznej pt. „Od przedszkola do Seniora”
wystąpiło wiele różnorodnych zespołów artystycznych, w tym:
Grupa Teatralna UTW w Chrzanowie, Studio Break-Dance,

Kamila Malczyk, ”Pogodna Jesień” „Sarabanda „,”Vepirs”,
„Wrzos”, Zespół Ludowy „Tradycja”, „Zorza”.
Impreza była niezwykle udana. Uczestnicy – zaproszeni
Seniorzy poczuli się dowartościowani uznaniem władz dla ich
pracy na rzecz naszej społeczności lokalnej.

WYKAZ OSÓB WYRÓŻNIONYCH w DNIU SENIORA

Bigaj Urszula
Opoka Władysława
Stryczek Anna
Dąbek Tadeusz
Latkowska Barbara
Klatka Zbigniew
Hydel Irena
Liszka Urszula
Pstrucha Halina
Łyko Janina

WIZYTA W TEATRZE BAGATELA
„SEKS NOCY LETNIEJ”

W dniu 6 listopada 2010 roku odwiedziliśmy Teatr Bagatela w
Krakowie, by uczestniczyć w spektaklu pt. „Seks nocy letniej".
Intrygujący tytuł przedstawienia zachęcił do wyjazdu kilkadziesiąt
osób.
„Seks nocy letniej” to przedstawienie zrealizowane przez
reżysera Andrzeja Majczaka na podstawie scenariusza do filmu
Woody Allena. Było to nie lada wyzwanie, jak stwierdza sam
reżyser. Film i teatr posługują się przecież bardzo różnym
tworzywem. Ale dla widzów zmagania reżysera z tworzywem były
niewidoczne.
Sztuka była znakomita. Widzowie bawili się świetnie. Aktorzy
grali koncertowo i też się chyba dobrze bawili, bo żywioł zabawy
właśnie nadaje tej opowieści lekkość i wdzięk.
Jest to opowieść retro przedstawiająca trzy pary bohaterów
umieszczonych w scenerii wiejskiej. Pełno tu beztroskich
romantycznych schadzek przy świetle księżyca, upajających
zapachów i żartobliwych zabaw na zielonych przestrzeniach
okolicznych łąk. Jednak pod maską barwnej, lekkiej i zabawnej
opowieści, reżyser próbuje przemycić przejmującą historię pary
przeżywającej poważny kryzys. Owa para, podobnie jak i pozostałe
osoby dramatu, muszą tej jednej wyjątkowej nocy zweryfikować
dokonane wybory życiowe. Bohaterowie zostali poddani próbie
prawdy.

Oglądając przedstawienie, bawiąc się , można było zadumać się
nad ludzką wrażliwością, nieustanną dążnością do przełamania
kryzysów życiowych poprzez poszukiwanie prawdy o sobie samym
i otaczających nas ludziach.

WYCIECZKA DO KRAKOWA
ZWIEDZANIE PODZIEMI
RYNKU KRAKOWSKIEGO
Z ogromnym zainteresowaniem zwiedziliśmy otwartą we wrześniu
br.wystawę ”Podziemia Rynku”.
Zorganizowane zostały dwa wyjazdy do Krakowa 30 – osobowych grup w
dniach 29 listopada oraz 11 grudnia 2010 roku.
By zobaczyć ekspozycję, musieliśmy zejść pod bruk Rynku i odbyć
spacer w głąb ziemi, a zarazem podróż w czasie. Pięć metrów głębokości to
jednocześnie tysiąc lat historii krakowskiego Rynku. Przestrzeń, którą
oglądaliśmy jest efektem badań archeologicznych rozpoczętych latem
2005 roku.
Wędrowaliśmy po poziomie, po którym stąpali krakowianie w czasach św.
Wojciecha, w wieku X. W wyniku działalności ludzi przez wieki poziom
terenu się podnosił, gdyż zamiast wywozić gromadzące się odpadki,
nadsypywano je piaskiem. Z czasem dawne partery kamienic stały się
piwnicami.
Warstwy te przechowały tysiące przedmiotów, pozostawionych lub
zgubionych w tamtych czasach. Przedmioty te odnalezione przez
archeologów, pięknie odczyszczone wyeksponowane są w szklanych
gablotach i jako świadkowie historii mówią nam o kulturze i życiu
codziennym niegdysiejszych krakowian. Są złote ozdoby i różnorodne
przedmioty codziennego użytku, narzędzia, obuwie - ciżemki damskie i
męskie, zabawki, amulety, groty strzał ,ostrza oszczepów i inne.
Spacerując z przewodnikiem po średniowiecznym rynku pomiędzy
pozostałościami murów, kramów, warsztatów rzemieślniczych,
cmentarzysk ,słuchając odgłosów z targowiska, z życia średniowiecznych
uliczek krakowskich odbyliśmy wspaniałą lekcję historii.
Zestawienie atmosfery głębokiego średniowiecza z techniką
audiowizualną XXI wieku zrobiło na wszystkich wielkie wrażenie

