UROCZYSTA INAUGURACJA
ROKU AKADEMICKIEGO
2012/2013

4 października 2012r o godzinie 16.00 w Sali wykładowej PCKU przy
ulicy Focha nastąpiła uroczysta inauguracja – 6 już roku akademickiego.
Tradycyjnie uroczystość rozpoczął chór akademicki, który pod kierunkiem
Ireny Hydel odśpiewał pieśń „Gaudeamus”.
Następnie pani Lucyna Kozub-Jentys – prezes UTW przywitała
rekordową liczbę słuchaczy, szczególnie sympatyczne słowa kierując
w stronę pierwszoroczniaków.
Serdeczne słowa powitania skierowała także do grona znakomitych gości.
Uroczystość swoją obecnością zaszczycili:
J.M. Prorektor UP Prof. dr hab. Roman Malarz,
Prof. Zofia Szarota,
Prof. Jerzy Kreiner,
poseł RP Tadeusz Arkit,
starosta Adam Potocki,
wójt Gminy Babice Radosław Warzecha,
prezes PTTK Kazimierz Pudo,
dyr. PUB Jerzy Kasprzyk,
dyr. I LO Bożena Bierca.
Po czym pani Prezes pokrótce przedstawiła ofertę UTW na bieżący
rok akademicki.
W pierwszym semestrze studenci – seniorzy wysłuchają cyklu wykładów
pod hasłem „Szkiełkiem i okiem, czyli w świecie nauki”. W semestrze
drugim czwartkowe wykłady poświęcone będą „Kobietom różnych kultur”.
Ponadto- jak co roku- prowadzone będą zajęcia językowe (angielski,

włoski, rosyjski), warsztaty komputerowe, plastyczne, zajęcia ruchowe:
aerobik w wodzie, gimnastyka rehabilitacyjna, taniec towarzyski,
muzykoterapia, tai-chi. Zainteresowania artystyczne można rozwijać
w kole teatralnym i w chórze. Studenci pierwszego roku uczestniczyć będą
w zajęciach z psychologii. Można także zapisać się na warsztaty literackie,
które poprowadzi polonistka, jedna z słuchaczek UTW.
Podobnie jak w latach ubiegłych UTW będzie organizował kolejny Rajd
Rodzinny, Wiosnę Artystyczną, wyjazdy do teatru, wycieczki turystycznokrajoznawcze.
Z kolei pani Prezes zaprosiła do zabrania głosu gości.
Pan starosta Adam Potocki – jak zwykle – bardzo serdecznie i ciepło
zwrócił się do studentów: „Jestem z was dumny. Z waszej radości,
uśmiechu i z tego, że przychodzicie na zajęcia z własnej woli”.
Poinformował zebranych, pani prezes została uhonorowana nagrodą.
BONUM FACERE.
Miłe słowa skierowała do zgromadzonych Profesor Zofia Szarota,
przekazując serdeczności od Rektora i społeczności akademickiej UP
w Krakowie.
Bardzo serdecznie przemówił do seniorów poseł Tadeusz Arkit
i przedstawił treść oświadczenia poselskiego, które wygłosił
na posiedzeniu sejmu RP w dniu 12 lipca 2012r. podnosząc w nim ważność
istnienia UTW w Polsce oraz ogromną rolę, jaką pełni od 5 lat UTW
w Chrzanowie dla lokalnej społeczności.
Po wystąpieniach gości odbyło się ślubowanie, a następnie pani
Prezes w towarzystwie pana Starosty i pana Posła wręczyła wybranym
studentom pierwszego roku indeksy i legitymacje oraz… indeks
i legitymację pani dyrektor I LO Bożenie Biercy, czyniąc ją tym samym
Honorową Słuchaczką UTW. Pani dyrektor jest nie tylko przyjacielem
UTW, ale wraz z młodzieżą I LO czynnie uczestniczy w realizacji
wspólnych projektów, przyczyniając się do integracji pokoleń.
Najnowszym wspólnym przedsięwzięciem I LO i UTW jest przygotowanie
spektaklu pt. „Zemsta”. Pani dyrektor, korzystając z okazji zaprosiła
wszystkich zebranych na premierę spektaklu ,która odbędzie się w sali
teatralnej MOKSiR-u 11-go października o godzinie 15.00.
Następnie prezes PTTK wręczył legitymacje członkom koła PTTK,
które powstało przy UTW podczas tegorocznych wakacji.

Studenci obdarowali bukietami kwiatów panią profesor Zofię
Szarotę, panią prezes Lucynę Kozub-Jentys i panią Irenę Hydel –
dyrygentkę chóru, która na rok przerywa pracę z chórem z powodów
zdrowotnych.
Na zakończenie uroczystej części chór zaprezentował program,
który został przygotowany na warsztatach artystycznych w Krościenku.
W dalszej kolejności prof. Jerzy Krejner wygłosił interesujący wykład
z astronomii na temat: „Czy jesteśmy sami we Wszechświecie?”.

Wreczenie nagród
OPTIMO MODO oraz BONUM
FACERE
Podczas trwania imprezy „ Ziemniaczysko pod Lipowcem" zorganizowanego na
terenie Skansenu w Wygiełzowie nastąpiło uroczyste wręczenie nagród Starosty
Chrzanowskiego OPTIMO MODO oraz BONUM FECERE.
Decyzją kapituły konkursowej, której obrady miały miejsce 5 września 2012 roku w
Starostwie Powiatowym w Chrzanowie wyłoniono laureatów nagrody Starosty
Chrzanowskiego „OPTIMO MODO" dla organizacji pozarządowej wyróżniającej się w
działaniach na rzecz społeczności lokalnej działającej na terenie powiatu
chrzanowskiego oraz nagrodę „BONUM FACERE" dla osoby zasłużonej w budowanie
społeczeństwa obywatelskiego powiatu chrzanowskiego.
Wśród nagrodzonych osób znalazła się Pani Lucyna Kozub – Jentys prezes
Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Chrzanowie. Bonum Facere po łacinie
oznacza osobę czyniącą dobro. Gratulujemy!
„Ziemniaczysko pod Lipowcem" zgromadziło tłumy lokalnych i przybyłych z poza
terenu Powiatu Chrzanowskiego gości. Większość przybyłych chciała uczestniczyć w
degustacji
lokalnej
potrawy
jaką
stanowią
Ziemniaki
po
Cabańsku
Dodatkowymi atrakcjami imprezy były również odbywające się na scenie amfiteatru
pod przewodnictwem Kabaretu „Tradycja" ciekawe występy różnych zespołów.

KALENDARIUM
Rok Akademicki 2012/2013

SEMESTR I

04.10.2012 r. Uroczysta inauguracja roku akademickiego
2012/2013
06.10.2012 r. Międzynarodowy Dzień Osób Starszych –spotkanie
w Wygiełzowie
08.10.2012 r. Senior w podróży – prelekcja multimedialna
pt. „Chiny” – relacja z podróży A. Kasperkiewicza
11.10.2012 r.

Premiera „Zemsty” w MOKSiR

25.10.2012 r. VI Powiatowy Dzień Seniora
08.11.2012 r.

W Rocznicę Odzyskania Niepodległości
–występ Teatru UTW

11.11.2012 r.

Biesiada Patriotyczna w Libiążu

02.12.2012 r. Wyjazd do Teatru Starego w Krakowie
na spektakl „Chłopcy” S. Grochowiaka
10.12.2012 r.

Senior w podróży – prelekcja multimedialna
pt.”Zapiski z podróży Alicji Wożniak”

10.01.2013 r. Wspólne kolędowanie w Chrzanowskim Muzeum
11.01.2013 r.

Uroczyste zakończenie I semestru „Pod Jesionem
- pasowanie na słuchacza UTW
14.01.2013 r. Wystawa plastyczna studentek UTW w MPB
Zimowisko w Węgierskiej Górce

MIEDZYNARODOWY
DZIEN OSÓB STARSZYCH
SPOTKANIE W WYGIEŁZOWIE

W dniu 6 października 2012 r. o godzinie 12.00 w Amfiteatrze
na terenie Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygiełzowie odbyło
się ciekawe spotkanie słuchaczy UTW z okazji Międzynarodowego
Dnia Seniora. Organizatorem był zarząd UTW.
Spotkanie rozpoczęło się występem teatru UTW, który w dwóch
humoreskach przedstawił: koncert na instrumenty wszelkie, a przeważnie
te znajdujące się w każdej kuchni, a więc: rondle, misy, patelnie, butelki
i inne oraz wycieczkę seniorów zainteresowanych poznawaniem świata,
wśród których szczególnie wyróżnił się pan z walizką i panna spóźnialska.
Między przedstawieniami wystąpił miejscowy akordeonista,
który – podobnie jak aktorzy – rozbawił publiczność i zmusił ją
do aktywnego współuczestnictwa w zabawnie.
Następnie kolega Zbyszek Klatka z aktora, reżysera i dyrygenta
przeistoczył się w dyskdżokeja i zaprosił wszystkich na scenę do wspólnej
zabawy. Seniorki i seniorzy ruszyli ochoczo w tany.
Po godzinnej zabawie wszyscy zgłodnieli, więc organizatorzy
zaprosili na gorącą herbatę i grillowane kiełbaski. Po posileniu się
nastąpiły śpiewy przy akompaniamencie akordeonu. Wszyscy bawili się
znakomicie.
Pogoda sprzyjała – piękne słońce towarzyszyło nam cały czas, jak
również wyśmienite humory.

PREMIERA „ZEMSTY” w MOKSiR

Dnia 11 października na deskach MOKSiR w Chrzanowie odbyła się
premiera „Zemsty” Aleksandra Fredry, sztuki reżyserowanej przez pana
Marcina Kobierskiego z krakowskiego Teatru Bagatela we współpracy z
asystentami panią Małgorzatą Ciupek uczącą języka polskiego w I LO
oraz panem Zbigniewem Klatką – radnym powiatowym i studentem
chrzanowskiego UTW.
Sala teatralna wypełniona była po brzegi. Goście oczarowani grą
aktorów dawali wyraz swojemu zadowoleniu gromkimi brawami w trakcie
przedstawienia, Szczególnie podobał się Krzysztof Brandys w roli
Papkina – lwa Północy oraz żywiołowy Zbigniew Klatka w roli Cześnika
Raptusiewicza .
Fantastyczne, dopracowane w każdym szczególe kreacje aktorskie
studentów UTW w Chrzanowie oraz uczniów „Staszica” dowodzą, że
„chcieć to móc”.
Splendoru przedstawieniu dodały wspaniałe stroje - niektóre
wypożyczone z teatru, a niektóre wykonane pod kierunkiem pani Olgi
Piotrowskiej.
Scenografia skromna, adekwatna do „sporu o mur graniczny”.
Trud artystów został nagrodzony wspaniałymi bukietami kwiatów
i długotrwałymi owacjami na stojąco.
Reżyserowi, asystentom oraz aktorom gratulujemy i życzymy
dalszych, równie udanych inicjatyw.
Przedstawienie powstało w ramach projektu „Mocium Panie z Nami
Zgoda” dofinansowanego ze środków województwa małopolskiego.
Inicjatorem całego przedsięwzięcia jest dr Bożena Bierca - dyrektor I LO.
Słuchacze UTW mieli także możność obejrzeć film powstały
równolegle z przygotowywaniem przedstawienia.
Filmowe plenery na zamku lipowieckim są bardzo malownicze i żywo
korespondują z treścią sporu o zamek.
Jesteśmy pod wrażeniem tak imponującego przedsięwzięcia wykonanego
tak profesjonalnie przez amatorów-miłośników sztuki.
GRATULACJE !!!

VI POWIATOWY
DZIEN SENIORA
Dnia 25 października 2012r. na Hali Widowiskowo-Sportowej
MOKSiR w Chrzanowie odbył się VI Powiatowy Dzień Senior. Zamiast
na akademii członkowie stowarzyszeń seniorskich, w tym UTW
z Chrzanowa, spotkali się na biesiadzie. Ta forma Powiatowego Dnia
Seniora tak przypadła do gustu rozśpiewanym i roztańczonym
uczestnikom, że Starosta Adam Potocki zapowiedział organizowanie takiej
imprezy co rok.
Hala sportowa zamieniona została w salę biesiadną.
Przy długich stołach zasiadła 800 osobowa grupa członków stowarzyszeń
skupiających seniorów, działających na terenie powiatu chrzanowskiego.
Wspólna zabawa rozpoczęła się już podczas koncertu
Alicji Majewskiej, której akompaniował sympatyczny Włodzimierz Korcz.
Gwiazda zaśpiewała swoje największe przeboje, które publiczność
podchwyciła i nuciła wraz z artystką, ale kiedy Alicja zaczęła śpiewać
przyśpiewki ludowe, to cała sala śpiewała wraz z nią.
Piosenkarka otrzymała bukiet róż i owację na stojąco.
Atmosfera biesiadna zagościła w hali na dobre, gdy prowadzący
Piotr Ciuła zachęcił do wspólnego śpiewu przy wykorzystaniu rozdanych
śpiewników i przy akompaniamencie tria pod kierunkiem Zdzisława
Muchy. Z czasem seniorzy tak się rozkręcili, że ruszyli w tany.
W zabawie tej rej wiódł nasz uniwersytet.
Do konkursu tanecznego wezwani zostali samorządowcy i musieli
zatańczyć tak, jak im zagrał zespół Muchy, w tym rock and roll’a
oraz motyw z „Jeziora Łabędziego”. Popisy taneczne przedstawicieli
władz, a przede wszystkim posła Arkita i naszego kolegi Zbigniewa Klatki
rozbawiły publiczność i zaświadczyły o poczuciu humoru tychże.

Waznym punktem biesiady było rozstrzygnięcie konkursu
„Senior Ziemi Chrzanowskiej”. W plebiscycie organizowanym przez
tygodnik „Przełom” wzięło udział 50 kandydatów, na których głosowali
czytelnicy. Pamiątkową statuetkę i tytuł Seniora Roku otrzymał 72-letni
Tadeusz Słowik, zapalony kolarz, biorący udział w rajdach i maratonach.
„Dzięki kolarstwu utrzymuje zdrowie i kondycję” – powiedział laureat,
który jest bratem naszej koleżanki z UTW.
Ruch jest najlepszym lekarstwem – wiedzą o tym także seniorzy
z naszego uniwersytetu, którzy dali porządny popis swojej witalności
na parkiecie podczas biesiady, bawiąc się znakomicie.
Podczas imprezy na ręce przedstawicieli stowarzyszeń zostały
wręczone dyplomy dla najaktywniejszych seniorów.

BIESIADA PATRIOTYCZNA
w LIBIAZU

Zgodnie z tradycją 11 listopada w libiąskiej hali sportowej odbyła się
uroczystość z okazji kolejnej rocznicy odzyskania niepodległości.
Nie była to jednak sztywna akademia ku czci… ,lecz żywiołowe
i wesołe świętowanie w stylu iście amerykańskim. Czasami impreza
przypominała wielkie wesele lub biesiadę. Na parkiecie bowiem
rozstawiono stoły, przy których mógł usiąść każdy z przybyłych gości.
Wśród libiążan znalazło się 50 osób z naszego uniwersytetu.
Strażacy z OSP Moczydło serwowali kapuśniak. Skosztować można było
także wspaniałych słodkich wypieków i napojów. Znalazło się również coś
mocniejszego – smaczna nalewka niezbyt wysokoprocentowa podawana
w niewielkich ilościach dla dobrego zdrowia i wesołości.
Biesiada niepodległościowa w Libiążu przebiegała pod hasłem
„W zdrowym ciele patriotyczny duch”. Rej wodzili chórzyści z „Canticum
Canticorum” przebrani za personel medyczny.
Śpiewano wspólnie pieśni patriotyczne i żołnierskie oraz znane wszystkim
i wpadające w ucho szlagiery, jak „Serduszko puka”, ‘Wsiąść do pociągu”.
Współorganizatorem imprezy było Libiąskie Centrum Kultury,
Tak więc dyrektor Tomasz Bębenek, jak i również burmistrz Jacek Latko
podkreślili, że w Libiążu świętuje się odzyskanie wolności wesoło
i radośnie.
Uczestnictwo w imprezie bardzo podobało się studentom UTW
skorym przecież zawsze do kulturalnej a jednocześnie żywiołowej zabawy.
Zapewnili o swojej obecności na tego typu imprezie również za rok.

Mini wywiad
z autorem wiersza „ Pieśń radosnych patriotów” - Gustawem Czerwikiem

W: Nie jesteś rdzennym chrzanowianinem. Skąd przybyłeś?
Przyjechałem w 1976 r. z północnych terenów Wielkopolski gdzie mieszkałem w małej wsi i
pracowałem jako nauczyciel w szkole zawodowej. Dojazd do pracy był koszmarny i żadnych szans na
poprawę losu. Szukałem lepszych zarobków i szansy uzyskania mieszkania dla mojej rodziny.
Tak trafiłem do FABLOKU podejmując się pracy jako robotnik. Nie zawiodłem się.
W: Jakie masz wykształcenie?
Pracując w FABLOKU ukończyłem Politechnikę Gliwicką – wydział budowy maszyn i specjalizowałem
się w zakresie technologii spawalniczych
W: W FABLOKU pracowałeś do emerytury?
Na szczęście nie. Odszedłem na własną prośbę w 1990r
W: Dlaczego?
Po przesileniu politycznym źle się kojarzyłem „nowej kierowniczej sile politycznej” . Nie miałem
żadnej szansy na ambitniejszą pracę w FABLOKU. Groził mi najzwyklejszy ostracyzm zawodowy. Za
stworzenie takiej sytuacji jestem moim przeciwnikom bardzo wdzięczny. To była istotna pomoc w
przezwyciężeniu mojej miłości do tego zakładu.
W: To było szczęśliwe dla ciebie wyjście?
Tak. Pracowałem potem w wielu firmach prywatnych a moja kariera zawodowa potoczyła się po
mojej myśli. Miałem lepsze zarobki i satysfakcję w awansach. FABLOK zawsze jednak pozostanie w
mojej pamięci jako miejscem w którym zdobywałem doświadczenie zawodowe.
W: Od kiedy na emeryturze?
Od 2008 kiedy ukończyłem 60 lat i miałem już dość dojeżdżania do pracy 75 km w jedną stronę.
W: Jesteś inżynierem który interesuje się poezją. Dlaczego poezja?
Chyba dla równowagi duchowej. Jest to zjawisko dość powszechne u osób zawodowo zajmujących się
technicznymi dziedzinami życia. Poezją interesowałem się (czytając i pisząc) od wczesnej młodości.
Jeśli chodzi o pisanie miałem duże przerwy z oczywistych powodów . Praca zawodowa i obowiązki
rodzica nie dawały mi za wiele wolnego czasu. Jako emeryt poczułem się wolny i coraz częściej
skłaniam się ku pisaniu. Czuję taką potrzebę wewnętrzną.

W tym roku ( 2012) za namową mojego przyjaciela wysłałem wiersz „Kim Jestem” na konkurs
poetycki „O Herb Grodu Miasta Chrzanów”.
Wiersz został dobrze oceniony co daje mi podstawę sądzić , że jestem na dobrej drodze i ośmiela
mnie to do dalszej pracy.
W: I tak w konsekwencji na UTW znalazł się twój wiersz patriotyczny z okazji Święta Niepodległości
Tak właśnie było. Dodam, że utwór ten zapotrzebował Pan Zbyszek Klatka , który prowadzi Zespół
Teatralny UTW.
W: Bez zgadywania mogę przyjąć, że UTW będzie mogło jeszcze twoją twórczość zauważyć
Kto wie ?… Jeśli będzie takie zapotrzebowanie koleżeństwa to jest to prawdopodobne.
W: Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Rozmowę przeprowadziła W. Molik-Bąk

SWIETO NIEPODLEGŁOSCI
W ROCZNICĘ ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOSCI
teatr UTW przedstawił wiązankę pieśni patriotycznych z pieśnią
autorstwa naszego kolegi Gustawa Czerwika w roli głównej.

Pieśń radosnych patriotów
(1)
Już nam werble do boju nie huczą
Z kart historii uśmiecha się wódz
Nasze dzieci w spokoju się uczą
I dla wielu : „ chcieć to móc”
Dla nas otworem stoi świat
Wróg wczorajszy to dzisiaj - prawie brat
Refr..
Dość już kłótni drodzy rodacy
Razem zgodni śpiewajmy dziś pieśń
Wszak Ojczyzna tak wiele dla nas znaczy
Radosną oddajmy jej cześć
Niepodległa, rozległa
Od morza do Tatr
W Niej radości , wolności
I zachodni wciąż sprzyja nam wiatr
Ojczyzna niepodległa
Dla Niej pracuj, Jej służ
Niepodległa i już..

(2)
Ojczyzno! Ziemio nasza polska
Na twych polach migocą łany zbóż
Precz odeszły wrogie nam wojska
Niepodległość i wolność z nami już
Miasta rosną, pięknieją nam wsie
Gdzie będzie nam lepiej? – no gdzie?
Refr...
(3)
Hej kto Polak – Polak Patriota
Baczność -orkiestra mazurka nam gra
Biało-czerwona nad nami łopota
Duma w sercu i myśl cicha ta:
Nie na zawsze jest wolność o nie!
Więc czujni będziemy - to się wie.

Mini wywiad z Adamem Kasperkiewiczem
1.Kilka słów o sobie …
Pochodzę z Młoszowej. Ukończyłem Technikum Mechaniczne
w Chrzanowie, a studia na AGH w Krakowie i Politechnice
w Charkowie na Ukrainie. Pracowałem w ZM w Trzebini i Hucie
Katowice – biuro konstrukcyjne, biuro marketingu i handlu
zagranicznego. Posługuję się biegle jęz. rosyjskim,
angielskim – tak sobie
2.Mój największy sukces zawodowy …
udział we wdrożeniu programu ratunkowego Huty Bankowa
oraz obudów górniczych w Hucie Katowice.
3.Radość sprawia mi … wszystko – dobra książka (literatura hist., sf),
muzyka, rodzina, żart.
4.Marzę o … kolejnych wycieczkach zagranicznych.
5.Moje podróże rozpoczęły się … od obozu wędrownego w Kotlinie
Kłodzkiej, potem wędrówki studenckie, podróże służbowe
i prywatne.
6.Najbardziej podobała mi się … Barcelona oraz Izanghaj w Chinach.
7.Najmilej wspominam … wycieczkę na Syberię - Nowosybirsk, Irkuck.
8. W czasie podróży zaskoczyło mnie … zainteresowanie Polską w Arabii
Saudyjskiej.
9.Chętnie wróciłbym do … Charkowa, Barcelony, Włoch.
10.Polecam wyjazd krajowy – spływ kajakowy na Mazurach,
zagraniczny – do Chin.
11.Podróżuję, bo… chcę poznawać świat i ludzi.
12.Dotychczas zwiedziłem … Rosję, Chiny, Włochy, Ukrainę,
Gruzję, Niemcy, Węgry, Hiszpanię Francję, Tunezję, Egipt,
Arabię Saudyjską.
13.Chciałbym jeszcze odwiedzić … Indie, Meksyk.
14.Moja życiowa dewiza to … uśmiechaj się … do ludzi też.
15.Czuję sens życia ,gdy … wokół mnie jest wesoło
16.Gdybym wygrał milion, to … rozdałbym – dzieciom, rodzinie.
17.Co Ja tutaj robię – na UTW?
ŻYJĘ WŚRÓD LUDZI ŻYCZLIWYCH
Rozmowę przeprowadziła W. Molik-Bąk

„CHŁOPCY” S.GROCHOWIAKA
w TEATRZE STARYM w KRAKOWIE
2 grudnia 2012 r. grupa miłośników teatru udała się do Teatru Starego
w Krakowie, by obejrzeć przedstawienie „Chłopcy” Stanisława
Grochowiaka w reżyserii Adama Nalepy. Była to niepowtarzalna okazja,
aby w jednym przedstawieniu zobaczyć jednocześnie tak wielu sławnych
aktorów i pedagogów szkoły teatralnej – legendy teatru.
Jerzy Trela wcielił się w emeryta Kalmitę - człowieka cichego
i skromnego , prawie nieobecnego, ale jakże wymownego w tej
niepozorności. Anna Polony jako starsza przełożona przytułku bawi nas
tryskając energią, umiejętnie balansując między śmiesznością a powagą.
Darzy sympatią swoich podopiecznych i tym zyskuje sympatię widzów.
Dorota Segda jako młoda siostra Maria jest apodyktyczną służbistką,
terroryzuje podopiecznych starców. Mieczysław Grąbka jest dziecinny
i uroczy, a Leszek Piskorz i Aleksander Fabisiak dobrze udają
zdziecinnienie starcze. Wzrok nasz przykuwa Babcia Peloponez – Lidia
Duda, która nic nie mówi, porusza się na wózku i wzrusza do łez.
Jest wreszcie Anna Dymna – Narcyza, żona Kalmity, artystka rewiowa,
która oddała męża do przytułku, aby skorzystać jeszcze z uciech życia.
Cieszy się jednak wielkim prestiżem u przełożonych sióstr, bo hojnie
wspiera przytułek .
Przedstawienie opowiada o starych ludziach błąkających się
po szarym zakładzie. Są samotni, nie mają kontaktu z rodzinami.
Każdy broni się przed starością. Czasem zachowują się jak dzieci.
Powagę problemu podkreślały wstawki multimedialne – wypowiedzi
młodych o starości i starszych o młodości.
Przedstawienie skłania do refleksji na temat starości, co zrobić, żeby żyć
godnie w trudnych czasach?
Mimo poważnych problemów, jakie podjęte zostały w sztuce,
nie wyszliśmy z przedstawienia rozgoryczeni i smutni, a to dzięki aktorom,
którzy mimo wszystko potrafili nas rozśmieszyć słowem, gestem, sytuacją;
chociaż czasami był to śmiech przez łzy.
Taka jest rola teatru – dostarczać widzom wzruszeń i refleksji.

Mini wywiad z Alicją Woźniak
1.Kilka słów o sobie …
Urodziłam się w Porębie-Żegota k/Alwerni. Ukończyłam studia
na wydziale Administracji UJ w Krakowie.
40 lat pracowałam w O/PKO BP w Chrzanowie ,w tym 25 lat
na stanowisku dyrektora.
Mam syna Zbigniewa, który jest prawnikiem.
2.Mój największy sukces zawodowy … kierowany przeze mnie O/Banku
uzyskał wysoką pozycję w zakresie jakości obsługi klienta.
3.Radość sprawia mi … zabawa z moimi prawnukami – 5,5 i 4,5 lat.
4.Marzę o … wiośnie i uśmiechu szczęśliwości na twarzy moich bliskich.
5.Moje podróże rozpoczęły się … z mężem motorem „Junak” po Polsce.
6.Najbardziej podobała mi się … różnorodność krajobrazów w Wenezueli.
7.Najmilej wspominam … ludzi z Wysp Polinezji Francuskiej.
8.W czasie podróży zaskoczyła mnie … awaria samolotu w czasie podróży
do Indonezji.
9.Chętnie wróciłabym do … Indii.
10.Polecam wyjazd krajowy do … Bagien Biebrzańskich na wiosnę,
zagraniczny do … Skandynawii.
11.Podróżuję, bo … jestem ciekawa krajobrazów, ludzi, przyrody.
12.Dotychczas zwiedziłam … każdy kontynent na świecie.
13.Chciałabym jeszcze … być w niektórych zakątkach Polski i Europy.
14.Moja życiowa dewiza to … „szczęście się mnoży, gdy się nim dzielisz” .
15.Czuję sens życia, gdy … mam wokół siebie przyjaznych ludzi.
16.Gdybym wygrała milion, to … podzieliła się z rodziną i poleciała dookoła
świata.
17.Co Ja tutaj robię –na UTW?... spotykam się z sympatycznymi ludźmi.
Dziękuję

W. Molik-Bąk, kronikarz UTW

WSPÓLNE KOLEDOWANIE
W CHRZANOWSKIM MUZEUM

10 stycznia 2013r. w chrzanowskim Muzeum w Domu Urbańczyka,
jak co roku, zebrali się miłośnicy muzyki i tradycji, by w świątecznym
nastroju spędzić zimowy wieczór.
Gospodarz Muzeum – dyrektor Mazur mile przywitał zebranych,
a szczególnie panią prezes UTW – Lucynę Kozub-Jentys, która przybyła
na wieczorek wraz ze słuchaczami oraz chórem uniwersyteckim.
Chór pod kierunkiem Haliny Pstruchy zaprezentował się wspaniałe
w kilku pięknie zaśpiewanych kolędach i zaprosił wszystkich zebranych
do wspólnego kolędowania.
Było ciepło i nastrojowo. Czar Świąt Bożego Narodzenia trwał,
tym bardziej że na stole pyszniła się pięknie przystrojona choinka.

UROCZYSTE ZAKONCZENIE
I SEMESTRU
SPOTKANIE „POD JESIONEM”

10 stycznia 2013 roku seniorzy UTW spotkali się w restauracji
„Pod Jesionem”, by uroczyście świętować zakończenie I semestru roku
akademickiego 2012/2013.
Sala restauracji wypełniła się, co do ostatniego miejsca, świadczy to
o tym, że seniorzy lubią się bawić i przebywać we własnym gronie.
Uroczystość zaszczycili swoją obecnością przyjaciele UTW –
starosta powiatu pan Adam Potocki oraz dyrektor I LO w Chrzanowie
pani Bożena Bierca.
Imprezę rozpoczął Zbigniew Klatka i zespół teatralny UTW.
Aktorzy przedstawili dowcipne „Uniwersyteckie echo” pióra Aliny
Szczupider, sławiące wszystkie osoby i osobistości zaangażowane
w pracę naszej uczelni, dzięki którym studenci zdobywają wiedzę
i poszerzają swoje zainteresowania, jak również nabywają całkiem nowe
umiejętności.
Po czym nastąpiła rzecz najważniejsza, czyli otrzęsiny studentów
I roku, któremu to zabiegowi poddała się również pani dyrektor Bożena
Bierca - II honorowa studentka UTW. „Otrząsani” studenci zostali
obłożeni, ze wszech stron, księgami pełnymi wiedzy oraz uraczeni
„płynem mądrości”. Wszyscy z radością popijali płyn i wchłaniali wiedzę
wszystkimi możliwymi otworami swojego ciała i umysłu.
Starzy studenci bawili się świetnie, widząc starania pierwszaków.
Za chęć zdobywania wiedzy i wzorową postawę, pani prezes UTW –

Lucyna Kozub-Jentys przyjęła ich w grono studentów i uhonorowała
legitymacjami studenckimi.
Po pasowaniu na studentów UTW nastąpiły dalsze występy zespołu
teatralnego. I tak, odśpiewany został „Uniwersytecki krakowiak”,
a następnie nowo przyjęty student, dobrze zapowiadający się poeta –
Gustaw Czerwik zaprezentował „Wypisy z Rejestru I-go semestru roku
2012”, które to okazały się całkiem zgrabną humoreską. Okazuje się,
że narybek UTW zdolny jest.
Na koniec wystąpiły solistki w tańcu, a jedna z nich porwała nawet
do tańca samego starostę.
Wkrótce podano smaczną kolację, zaś po posiłku ruszyli wszyscy
do wspólnej zabawy, która zakończyła się o godzinie 22.
Impreza- jak zwykle- udała się znakomicie.

WERNISAZ STUDENTEK UTW
w CHRZANOWIE

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chrzanowie w Galerii
Wystawowej od 14.01 do 31.03.2013r. oglądać można było wystawę prac
plastycznych studentek Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Chrzanowie.
Zajęcia plastyczne na UTW prowadzi od kilku lat Mariusz Kubacki.
Trzon studentów UTW stanowi grupa pasjonatek malarstwa, które swym
zaangażowaniem zarażają pozostałych uczestników zajęć.
Mariusz Kubacki, jako czynny twórczo artysta – malarz, postanowił
w swej pracy pedagogicznej wykorzystać ten zapał twórczy swych
podopiecznych. Poprzez analizę relacji zachodzących między
przedmiotami w malowanych na zajęciach martwych naturach, postawił
na kreowanie własnych osobowości twórczych studentek UTW.
Na zajęciach tworzy atmosferę wzajemnego „napędzania się” i zarażania
zamiłowaniem do sztuki, tak, by w przyszłości podopieczni tworzyli
swój świat jako w pełni świadomi artyści.
Swoją twórczość na wystawie zaprezentowały: Alina Szczupider,
Elżbieta Ochmańska, Lucyna Ostrowska (kurator wystawy), Janina Kijanka,
Teresa Brzózka, Wanda Chmielowska, Franciszka Filipowicz,
Maria Kolanko, Elżbieta Kozub, Ewa Palka, Ewa Wilk.
Jedenaście kobiet, każda ze swoim, indywidualnym bagażem
doświadczeń , przeżyć i umiejętności. To, co z całą pewnością łączy
je wszystkie to pasja, niezaprzeczalny talent i chęć rozwoju,
także w sferze artystycznej.
”Każda z pań ma swój styl. Jedne są bardziej zaawansowane,
inne dopiero raczkują. Zachęcam, by podczas zajęć wstać i zobaczyć,
co koleżanka maluje. Uprawianie sztuki ma sens”- powiedział opiekun
grupy.

Mariusz Kubacki, obecny opiekun grupy plastycznej UTW Chrzanów,
absolwent malarstwa częstochowskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej.
Brał udział w ponad stu krajowych i zagranicznych wystawach, plenerach
i konkursach, m.in. w warszawskim Arsenale’88, w cyklicznych edycjach
konkursów, np. Festiwal Malarstwa Współczesnego w Szczecinie,
ogólnopolski konkurs na obraz im. Z. R. Pomorskiego czy biennale sztuki
ECCE HOMO w Katowicach, ogólnopolska wystawa malarstwa “Bielska
Jesień” (nagroda w 1990 r.), Praca Roku ZPAP Katowice (nagroda w 2003
r.), poplenerowe cykliczne wystawy związane z Ziemią Świętokrzyską
w Galeriach Adama Wolskiego (nagroda w 2007 r.)
Obrazy Mariusza Kubackiego znajdują się w prywatnych
kolekcjach malarstwa m.in. w Kanadzie, USA oraz w wielu krajach
europejskich.
Pierwszym opiekunem grupy był Adam Pociecha, ur. w 1958 r.
mieszkaniec Balina, absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych
w Nowym Wiśniczu oraz Wydziału Grafiki na Akademii Sztuk Pięknych
w Katowicach. Obecnie pracownik naukowy - profesor Akademii Sztuk
Pięknych w Katowicach oraz Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach.
Od 1990 r. członek Związku Polskich Artystów Plastyków,
zaś od 1993 roku członek honorowy Artystów Niemieckich Okręgu
Westfalii i międzynarodowej grupy artystów miasta Langenfeld.
Autor ponad 40. wystaw indywidualnych w kraju i za granicą,
współautor ponad 150. wystaw zbiorowych. Laureat licznych, krajowych
i zagranicznych, konkursów graficznych.
Na wernisażu wystawy dn.1.02. goście zobaczyć mogli również prace
Mariusza Kubackiego i Adama Pociechy.

KALENDARIUM
Rok Akademicki 2012/2013

SEMESTR II
10.02.2013r.

Senior w podróży – prelekcja multimedialna
pt. ”Od Tatr po Bałtyk” Wiesławy Molik-Bąk

14.02.2013r.

Wyjazd do Teatru Bagatela w Krakowie na spektakl
„Odlotowe narzeczone”

18.02.2013r.

Posiedzenie Rady Programowej UTW w Chrzanowie

07.03.2013r.

Wieczór poetycko-muzyczny „Kwiatek dla Ewy”
w Klubie pod Muzami MBP – Katarzyna Miarczyńska –
poezje, Piotr Kłeczek – śpiew, gitara
15-17.03.2013r. Wycieczka słuchaczy UTW do Warszawy,
Organizator – Koło PTTK przy UTW
23.03.2013r.

Wyjazd do teatru w Cieszynie na spektakl
„Misterium Męki Pańskiej”

12.04.2013r.
08.04.2013r.

Walne Zebranie sprawozdawcze Stowarzyszenia UTW
Senior w podróży – prelekcja multimedialna pt.”Parki
Narodowe Stanów Zjednoczonych” Teresy Bigaj

11.05.2013r.

IV Rajd Rodzinny UTW – stadion KS „Zagórzanka”
w Zagórzu
Senior w podróży – prelekcja multimedialna
pt. „Czar Roztocza” Urszuli i Tadeusza Siarczyńskich

13.05.2013r.
18.05.2013r.

Udział „Kijanek” w I Ogólnopolskim Marszu
Nordic - Walking Studentów UTW 2013

24.05.2013r.

IV Chrzanowska Wiosna Artystyczna
Uniwersytetów Trzeciego Wieku

06.06.2013r.

Uroczyste zakończenie roku akademickiego,
rozdanie dyplomów absolwentom

08.06.2013r.

Impreza plenerowa na zakończenie roku akademickiego,

10.06.2013r.

Senior w podróży – prelekcja multimedialna
pt.”Turcja-Czarodziejska Anatolia” Wiesławy Molik-Bąk

W TEATRZE BAGATELA W KRAKOWIE
Marc Camelotti – Boeing, Boeing
ODLOTOWE NARZECZONE
14 lutego 2013r. grupa studentów UTW w liczbie 45 osób udała
się do Krakowa, by obejrzeć w Teatrze Bagatela sztukę pt.”Boeing,
Boeing Odlotowe narzeczone” Marca Camelottiego.
Boeing, Boeing to jedna z najzabawniejszych teatralnych
komedii ostatniego półwiecza. Wpisana do księgi Guinessa za
rekordową ilość wystawień i nagrodzona prestiżową Tony Awards, bawi
nieustannie
widzów.
Przełożona
i zaadaptowana na nowo przez niezrównanego Bartosza Wierzbiętę twórcę kultowej polskiej wersji Shreka - gości od grudnia na deskach
Teatru Bagatela.
Sztuka przedstawia uczuciowe życie Maksa i jego nic nie
wiedzących o sobie trzech narzeczonych - stewardes. Co stało się
jednak, gdy z powodu niewielkich zmian w ruchu lotniczym, wszystkie
trzy zjawiły się u Maksa niemal w tej samej chwili? Bohaterowi w sukurs
przychodzi niezawodna gosposia Nadia i nieoczekiwanie przybyły
przyjaciel Paweł, który wkrótce także popadnie w tarapaty.
Akcja toczy się wartko i tak jest skonstruowana, że trzyma widza w
napięciu. Humor sytuacyjny wywołuje u widzów salwy śmiechu.
Perypetie miłosne bohaterów ubawiły studentów UTW w
WALENTYNKOWY WIECZÓR.

Obsadę sztuki stanowili:
MAKS - Adam Szarek/ Marek Kałużyński
PAWEŁ - Michał Kościuk / Marcel Wiercichowski
NADIA - Ewa Mitoń / Katarzyna Litwin
JOHANNA - Magdalena Walach /Aleksandra Godlewska
JOLA - Magda - Grąziowska/ Karolina Chapko
JANET - Małgorzata Piskorz

WIECZÓR POETYCKO-MUZYCZNY
w KLUBIE LITERACKIM Pod MUZAMI

7 marca 2013 r.- po wysłuchaniu ciekawego wykładu- miłośnicy
poezji udali się do chrzanowskiego Klubu Literackiego Pod Muzami, by
uczestniczyć w spotkaniu literacko- muzycznym pt. „Wiersze dla Ewy”
zorganizowanym z okazji Dnia Kobiet.
Katarzyna Miarczyńska-poetka czytała swoje refleksyjne wiersze, a
Piotr Kłeczek grał na gitarze i śpiewał nastrojowe, przejmujące pieśni, jak
również humorystyczne piosenki.
Podczas wieczorku wręczono pani prezes UTW koszyczek
wiosennych żonkili z okazji urodzin. Wszyscy zgromadzeni odśpiewali
gromko 100-lat, życząc wszelkiej pomyślności i powodzenia w
prowadzeniu naszego uniwersytetu.
Studenci UTW uraczeni zostali zarówno strawą dla ducha, jak i dla
ciała - przy smacznej herbatce i dobrym ciasteczku spotkanie przebiegało
w miłej atmosferze.

POZEGNANIE ALINY
SZCZUPIDER
W środę 3 kwietnia 2013 roku o godzinie 15-tej w kościele św.
Mikołaja w Chrzanowie cała społeczność UTW pożegnała swoją ulubioną,
najdroższą i ukochaną koleżankę Alinę. Osobę, która wnosiła w życie
naszej uczelni, a także w życie każdego z nas, wiele radości uśmiechu
życzliwości. Takiej szczerej prostoty i uczciwości, wynikającej przede
wszystkim z dystansu do siebie i do życia. Często bowiem mówiła: ”Ci się
nigdy nie starzeją, co się sami z siebie śmieją”.
Była rodowitą chrzanowianką, absolwentką I LO im. S. Staszica. Po
ukończeniu studiów na Wydziale Analizy Chemicznej w Gliwicach,
pracowała wiele lat w Fabryce Farb i Lakierów w Chorzowie. Ostatnie 14
lat przed emeryturą przepracowała w Hucie Batory. 18 lat temu, po śmierci
męża wróciła do swojego ulubionego Chrzanowa. Pracę zawodową
zawsze łączyła z działalnością społeczną. Tej działalności oddawała się też
na emeryturze. Była osobą nietuzinkową, interesowała się wioślarstwem,
żeglarstwem, turystyką. Posiadała tez talenty artystyczne, pięknie
malowała pastelami, pisała krótkie formy literackie, fraszki, limeryki,
lepieje, występowała w uniwersyteckiej grupie teatralnej, dla której pisała
żartobliwe teksty. Ostatni raz reprezentowała nasz uniwersytet 1 lutego
tego roku na wernisażu grupy malarskiej w Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Chrzanowie. Była piękna, elegancka oczywiście z laseczką przy boku,
jak zwykle uśmiechnięta, tryskająca humorem, pełna optymizmu…bo
przecież była wśród ludzi, których kochała i którym dawała radość.
Alinko! Już nie zobaczymy Cię siedzącej jak zwykle w drugim rzędzie
w auli PCKU, ujmującej uśmiechem, z gracją zadającej pytania

wykładowcom, piszącej na poczekaniu fraszki i limeryki, by spuentować
zaistniałą sytuację. Nie ucieszysz już publiczności swoimi występami z
grupa teatralną. Któż lepiej od Ciebie mógłby zanucić: „Kto ma tyle
wdzięku, co ja, no kto?” Nie zobaczymy Twoich nowych obrazów, ale na
pewno nie znikniesz z naszych serc i naszej pamięci. Tacy ludzie jak Ty
nie odchodzą szybko. Pozostają w swoich dziełach, w tym, co dobrego
uczynili innym, ile miłosci i radości dawali w życiu. Zostanie też z nami
Twoja życiowa dewiza: „ Najpierw trzeba dać, a potem brać.” Pozwól
Alinko, że będziemy ją teraz stosować w naszym życiu, myśląc o Tobie.
Żegnaj, nasza najdroższa.

Senior w podrózy
Parki Narodowe
Stanów Zjednoczonych

8 kwietnia 2013 r. o godz. 17.00 odbyło się kolejne spotkanie
w cyku Senior w podróży. Tym razem multimedialną prezentację
pt. Parki Narodowe Stanów Zjednoczonych prowadziła Teresa Bigaj.
Czy się to komuś podoba czy nie, Stany Zjednoczone
to fantastyczne miejsca dla wszystkich, którzy kochają spektakularne
widoki, na dodatek tak łatwo i przyjemnie podane jak nigdzie indziej
na świecie. Zachodnia część USA to miejsce zapierające dech
w piersiach każdego odkrywcy.
Wybierz się z nami na spacer po amerykańskich parkach
narodowych- zachęcała autorka prezentacji - zagłębisz się
w świat kanionów, skał i pustkowi, wyrzeźbionych malowniczo
przez naturę. Zobaczysz Wielki Kanion z lotu ptaka, niesamowite
drzewa Jozuego, odwiedzisz historyczne indiańskie osady
oraz barwne, tętniące życiem Las Vegas.

Mini- wywiad z Teresą Bigaj
1.Kilka słów o sobie …
Urodziłam się w Skwierzynie na terenie Ziem Odzyskanych. Liceum
Pedagogiczne ukończyłam w Zielonej Górze, potem WSP i praca
w Jeleniu, Chełmku, Zagórzu i Babicach. Po przejściu na emeryturę
przebywałam 5 lat w USA .
2.Mój największy sukces zawodowy… budowa obiektów oświatowych
na terenie gminy Babice.
3.Radość sprawia mi… kontakt z młodzieżą i ludźmi.
4.Marzę o… spokojnej, ale aktywnej starości.
5.Moje podróże rozpoczęły się… po przejściu do pracy w administracji
państwowej w latach 1990-2000.
6.Najbardziej podobało mi się… spełnienie marzenia - lot nad kanionem
Colorado
7.Najmilej wspominam… podróże z młodzieżą - zielone szkoły.
8.Chętnie wróciłabym do… wędrówek po górskich szlakach.
9.Polecam wyjazd krajowy do… miejsc związanych z historią Polski,
zagraniczny do… Grecji, Hiszpanii, Włoch.
10.Podróżuję, bo… kocham poznawać zwyczaje i kulturę innych krajów.
11.Dotychczas zwiedziłam… Amerykę Północną, Europę, część Azji.
12.Chciałabym jeszcze… zobaczyć Himalaje.
13.Moja życiowa dewiza to… czerpać z uroków życia i optymistycznie
patrzeć w przyszłość .
14.Czuję sens życia ,gdy… jestem zaangażowana w ludzkie sprawy
i pracuję fizycznie.
15.Gdybym wygrała milion, to… pomogłabym dzieciom
i tym, którzy są w potrzebie.
16.Co Ja tutaj robię –na UTW?
Realizuję się poprzez aktywne życie, spełniam marzenia młodości aktorstwo, poznaję spojrzenie innych ludzi na życie, pogłębiam swoją
wiedzę i dzielę się nią z innymi.

Dziękuję – kronikarz UTW
Wiesława Molik-Bąk

Czar Roztocza
W poniedziałek 13 maja, uczestnicy
spotkania w cyklu Senior w podróży nie
tylko obejrzeli piękną prezentację pt. Czar
Roztocza, ale wspólnie z prowadzącymi
spotkanie
Urszulą
i
Tadeuszem
Siarczyńskimi,
śpiewali
przy
akompaniamencie gitary i fletu oraz
słuchali
poezji.
Piękne
widoki
roztoczańskich pagórków, malowniczych
rzek
z
kaskadami
wodospadów,
najbardziej strzeliste jodły czy bory
sosnowe, skomponowały się w idealną
całość z muzyką i poezją, oddając ciszę i
spokój roztoczańskich krajobrazów. Bardzo dziękujemy pani
Urszuli i panu Tadeuszowi za nastrojowe spotkanie z polską
przyrodą.
W spotkaniu wziął udział Zespół Muzyczny działający przy ZNP
w Chrzanowie. Na gitarze akompaniował Aleksandr Puka, zespół
wykonał utwór "Roztocze".

IV RAJD RODZINNY

W organizację tegorocznego Rajdu Rodzinnego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku w Chrzanowie włączyły się po raz pierwszy Koło PTTK
UTW oraz Oddział PTTK w Chrzanowie.
Tym razem metą Rajdu był stadion sportowy w Zagórzu, gdzie
gościliśmy dzięki uprzejmości władz K.S.” Zagórzanka”. Do mety przybyły
dwie grupy rajdowe - piesza pod kierunkiem Prezesa Oddziału PTTK - kol.
Kazimierza Pudo i rowerowa prowadzona przez Ewę Kamińską. Na mecie
zarejestrowało się 78 osób, a 13 drużyn rodzinnych uczestniczyło w 11
konkursach i zawodach sprawnościowych, przygotowanych przez
organizatorów.
Rodziny rywalizowały m.in. w konkursie poetyckim na wiersz o UTW,
slalomie płaskim, rzutach do celu, przeciąganiu liny, konkursach
rowerowych. Trzeba było wykazać się znajomością obiektów
turystycznych, wiedzą na temat ziemi chrzanowskiej, a najmłodsi mieli
możliwość zaprezentowania swych umiejętności plastycznych.
Nowością w tym Rajdzie był konkurs udzielenia pierwszej pomocy
przedmedycznej, zorganizowany przez Straż Pożarną.
Rajd upłynął w atmosferze zdrowej, rodzinnej rywalizacji, rekreacji
na świeżym powietrzu, wzajemnej życzliwości i radości, choć pogoda nas
nie rozpieszczała.
Po podsumowaniu wyników uzyskanych przez rodziny w
poszczególnych konkurencjach - I miejsce i Puchar Prezesa UTW p.
Lucyny Kozub-Jentys otrzymała rodzina państwa Bigajów, przed
rodzinami państwa Dulowskich i Klatków. Wszyscy uczestnicy otrzymali
nagrody, dyplomy, okolicznościowe plakietki, symboliczne upominki i
słodycze, był również posiłek regeneracyjny - bigos. Cieszy nas liczny
udział słuchaczy UTW wraz z rodzinami (dzieci, wnuki). Warto odnotować
fakt, że najmłodszy uczestnik Rajdu miał niespełna 6 miesięcy, a
najstarszy - zresztą nie będziemy nikomu wypominać wieku ...
Na koniec jeszcze podziękowania dla uczestników Rajdu i organizatorów
oraz zaproszenie na kolejny Rajd.

Do zobaczenia za rok na V-tym jubileuszowym Rajdzie Rodzinnym
UTW-PTTK.

IV Wiosna Artystyczna
IV Wiosna Artystyczna zmieniła w tym roku swoje oblicze! Każdy
Uniwersytet prezentuje różnorodne artystyczne talenty. Na prezentację
każdego UTW przeznaczamy 20 minut. Ten czas będzie Waszą artystyczną
wizytówką! Kolejny raz podzielmy się tym, co w nas jest najlepsze!
Chrzanów pragnie ponownie powitać Seniorów, dla których „w sercu
ciągle maj”.
ZASADY OGÓLNE
1. Impreza ma charakter przeglądu dorobku artystycznego Uniwersytetów
Trzeciego Wieku (m.in. chóry, zespoły wokalne, teatralne, grupy taneczne,
kabarety, grupy plastyczne itp.).
2. Warunkiem uczestnictwa w Chrzanowskiej Wiośnie Artystycznej jest
nadesłanie karty zgłoszenia UTW.
3. Prezentacje przebiegają z udziałem publiczności.
4. Prezentacje odbędą się w kolejności ustalonej przez organizatorów, po
konsultacjach z opiekunami (kierownikami) zespołów.
5. Ostateczna kolejność zostanie podana na stronie Stowarzyszenia UTW
w Chrzanowie kilka dni przed imprezą lub najpóźniej w dniu jej
rozpoczęcia, w biurze organizacyjnym.
6. Każdy UTW otrzyma pamiątkowy dyplom, a najlepszy, zdaniem
publiczności, puchar „WYJĄTKOWI WŚRÓD TALENTÓW UTW”
TERMIN I MIEJSCE
25 maja ( sobota) 2013 roku, I LO im. St. Staszica w Chrzanowie, ul.
Piłsudskiego 14 o godzinie 11.00.

Akademia Obywatelska 50+
Działania w projekcie
1. Trening motywująco-inspirujący
Zakres: przełamywanie barier emocjonalnych, niwelowanie
braków motywacyjnych, asertywności i komunikacji. Motyw przewodni
treningu: Chcę działać, Wciąż się uczę, Spotykam innych, Chcę poznawać
świat, Rozwijam swoje zainteresowania .
2. Szkolenia komputerowe: Internet w edukacji obywatelskiej 50+
Zakres: sprawdzenie i podniesienie umiejętności informatycznych,
nabycie umiejętności korzystania z komunikatorów, przeszukiwanie
zasobów Internetu - prezentacja stron dla seniorów , poszukiwanie
informacji z zakresu przysługujących praw.
3. Szkolenie – Wolontariat seniorów
Zakres: wolontariat: korzyści dla innych i dla siebie, jak zostać
wolontariuszem, gdzie szukać ofert pracy, prawa i obowiązki
wolontariusza, wolontariat zagraniczny.
4. Seminaria – „Mam prawo do…”
W ramach działania zorganizowany zostanie cykl otwartych
wykładów mających na celu podniesienie świadomości obywatelskiej w
zakresie praw i obowiązków.
8 cykli po 5 seminariów tematycznych:
Prawa seniora. Prawo antydyskryminacyjne . ABC praw
konsumenta . Prawa pacjenta . Ulgi dla seniora
Opracowanie publikacji „Świadomy senior – znam swoje prawa”

5. Akademia Aktywnego Seniora (AAS)
Zadaniem AAS jest przygotowanie seniorów do reprezentowania
potrzeb i interesów generacji 50+ oraz działalności animacyjnej na rzecz
integracji społecznej seniorów.

Internet w edukacji
obywatelskiej 50+

W lutym i kwietniu 2013 cztery dziesięcioosobowe grupy seniorów
odbyły szkolenia „ Internet w edukacji obywatelskiej” w ramach projektu
Akademia Obywatelska 50+. Jest to projekt realizowany przez Ośrodek
Wspierania Inicjatyw Społecznych w Jaworznie w partnerstwie ze
Stowarzyszeniem Uniwersytet Trzeciego Wieku w
Chrzanowie, współfinansowany przez Szwajcarię w ramach
szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi
Unii Europejskiej.
Głównym celem projektu jest kształtowanie aktywnych postaw
obywatelskich i zwiększenie udziału w życiu publicznym osób po 50 roku
życia z województwa śląskiego i małopolskiego.
Praktyczne warsztaty komputerowe mają nauczyć uczestników
wykorzystania Internetu w celu sprawdzenia i podniesienia umiejętności
informatycznych, nabycia umiejętności korzystania z komunikatorów,
przeszukiwania zasobów Internetu - prezentacja stron dla seniorów (m.in.
wolontariat krajowy/ zagraniczny, NGO działające na rzecz 50+,
poszukiwanie informacji z zakresu przysługujących praw).
Szkolenie obejmowało 30 godzin zajęć, które odbywały się raz w
tygodniu, każdy uczestnik otrzymał materiały do zajęć oraz po
zakończeniu kursu, certyfikat uczestnictwa. Zajęcia prowadzone były w
miłej, przyjaznej atmosferze, były dostosowane do poziomu wiedzy

uczestników, dały szansę na utrwalenie wiadomości oraz poznanie
nowych narzędzi internetowych.
Szkolenia prowadzone były w Miejskiej Bibliotece Publicznej w
Chrzanowie przez Panią Ewelinę Langer oraz w PCKU w Chrzanowie przez
Panią Gabrielę Lebiedzką - Groń.

Akademia Obywatelska 50+
Szkolenie Wolontariat
Seniorów
W dniach 11 i 14 czerwca 2013 w ramach Akademii Obywatelskiej 50+
odbyło się szkolenie dziesięcioosobowej grupy, dotyczące wolontariatu
seniorów.
Uczestnicy szkolenia poznali m. in. terminologię i przepisy prawne
związane z wolontariatem, przykłady dobrej praktyki wolontariackiej oraz
kodeks etyczny wolontariusza. Omówione zostały też możliwości
wolontariatu w kraju, zwłaszcza na terenie powiatu chrzanowskiego.
Przedstawiono również możliwości wzięcia udziału w wolontariacie za
granicą na przykładzie programu Grundtvig i innych.
Podczas szkolenia odbyło się spotkanie z Patrykiem Kawalą uczniem
LO w Krzeszowicach. Patryk opowiedział o swoich doświadczeniach będąc
wolontariuszem szkolącym krzeszowickich seniorów w posługiwaniu się
komputerem w ramach projektu Grundtviga – "Na naukę nigdy nie jest za
późno". Projekt ten realizowany jest przez Stowarzyszenie Miłośników
Ziemi Krzeszowickiej oraz krzeszowickie szkoły ponadgimnazjalne.

Aktywność uczestników szkolenia, ich wiedza o wolontariacie, liczba
zadawanych pytań oraz pomysły na wolontariat, nie tylko podczas
zaplanowanych warsztatów, świadczą o rzeczywistym zainteresowaniu
tematyką szkolenia oraz potrzebie jego przeprowadzenia.
Szkolenie prowadził Zbigniew Durczok

Mam prawo do...

Od kwietnia do czerwca 2013 roku odbywały się
seminaria w cyklu „Mam prawo do...’’ w ramach projektu Akademia
Obywatelska 50+, który jest realizowany przez Ośrodek Wspierania
Inicjatyw Społecznych w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Uniwersytet
Trzeciego Wieku w Chrzanowie, a współfinansowany w ramach
szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi
Unii Europejskiej. Szkolenia miały na celu podniesienie świadomości
obywatelskiej w zakresie praw i obowiązków.
Z nieodpłatnych zajęć skorzystało wiele osób, tematyka i forma
spotkań bardzo podobała się uczestnikom, którzy wyrazili chęć
uczestniczenia w dalszych spotkaniach i szkoleniach w tym zakresie.
Tematy spotkań: ABC praw konsumenta - prelegent Bernadeta
Dereszowska, Prawa pacjenta - prelegent Celina Bryk, Prawa seniora –
prelegent Beata Nowak, Prawo antydyskryminacyjne – prelegent Beata
Nowak oraz Ulgi dla seniorów – prelegent Bernadeta Dereszowska.

Trening motywującoinspirujący
Od kwietnia 2013 rozpoczęły się szkolenia pod nazwą „Trening
motywująco - inspirujący” w ramach projektu Akademia Obywatelska 50+,
który jest realizowany przez Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych w
partnerstwie ze Stowarzyszeniem Uniwersytet Trzeciego Wieku w
Chrzanowie, a współfinansowany w ramach szwajcarskiego programu
współprac z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.
Zajęcia odbywać się będą w Chrzanowie oraz w Jaworznie i trwać
będą do końca trzeciego kwartału 2014 roku.
Trening ukończy 80 osób (8 grup po 10 osób)
Trening motywująco-inspirujący to szkolenia w zakresie:
przełamywania barier emocjonalnych, niwelowania braków
motywacyjnych, asertywności i komunikacji.
Motywami przewodnimi treningu są hasła:
Chcę działać,
Wciąż się uczę,
Spotykam innych,

Chcę poznawać świat,
Rozwijam swoje zainteresowania.

Turcja - Czarodziejska Anatolia
W poniedziałek 10 czerwca 2013 roku odbyło się w Miejskiej
Bibliotece Publicznej ostatnie przed wakacjami spotkanie w ramach
organizowanego co miesiąc cyklu „Senior w podróży”. Tym razem
tematem prelekcji była Turcja – kraj położony pomiędzy Wschodem a
Zachodem, na granicy Europy i Bliskiego Wschodu zróżnicowany i
malowniczy. Jedynie niecałe trzy godziny lotu przenieść nas mogą do
miejsca, gdzie na każdym kroku zaskakują nas i fascynują krajobrazy,
zabytki, historia i obyczaje oraz niezmiernie życzliwi ludzie.
Warto odwiedzić przede wszystkim niezwykłą Anatolię leżącą na
półwyspie Azja Mniejsza . Jest to kraina tysiąca plaż i nieprzebranych
bogactw kultury pozostałej po Hetytach, Persach, Grekach, Rzymianach
oraz Osmanach. Imperium Osmańskie trwało setki lat, a od XVI w. - od
czasów panowania sułtana Sulejmana Wspaniałego rozkwitała w nim
szczególnie kultura, sztuka i nauka.
Po wielu perypetiach związanych ze sprawami terytorialnymi w
czasie I wojny światowej i po jej zakończeniu, dopiero w 1923 roku Turcja
uzyskała swoje obecne granice i proklamowana została Republiką
Turecką. Pierwszym prezydentem został Mustafa Kemal, zwany
Ataturkiem, czyli „Ojcem Turków”.
Turcja współczesna to kraj nowoczesny, starający się o
członkostwo w Unii Europejskiej. Widać to szczególnie w dużych miastach

i w nadmorskich kurortach, które kuszą barwami i zapachami Orientu
oraz niezwykle bogatą ofertą, sułtańskimi skarbami. Egzotyczna przyroda
oraz kultura, której świadectwem są niezliczone zabytki i niezwykły folklor,
czynią pobyt w Turcji niezapomnianym przeżyciem. Podczas interesującej
prezentacji podziwialiśmy głównie uroki Anatolii, w granicach której
mieści się m.in. Kapadocja z fantastycznym krajobrazem, który tworzą
niezwykłe formy skalne. Naszym niestrudzonym, oraz pełnym wiedzy
przewodnikiem w tej wędrówce była Wiesława Molik – Bąk, która
opowiedziała nam nie tylko o miejscach wartych odwiedzenia, ale i
przekazała wiele ciekawostek (jak przystało na polonistkę, nie mogło obyć
się bez wzmianki dotyczącej Adampola i związków Adama Mickiewicza ze
Stambułem). Ponieważ kraj, o którym była mowa to egzotyka i tajemnica,
nie obyło się także bez niespodzianki, którą był wykonany na żywo „taniec
brzucha”. Tancerką, przenoszącą nas w orientalne klimaty okazała się być
córka Pani Wiesławy – Agnieszka Bąk, doktorantka Uniwersytetu
Rolniczego w Krakowie, która już od dłuższego czasu zgłębia tajniki tego
niezwykle widowiskowego, ale i trudnego tańca. Uczestnicy spotkania
nagrodzili brawami występ tancerki i chętnie pstrykali wspólne fotki.

ZAKONCZENIE ROKU
AKADEMICKIEGO 2012/2013

6 czerwca 2013 r. o godz. 16 00 w Sali wykładowej PCKU w
Chrzanowie odbyło się uroczyste zakończenie roku akademickiego
2012/2013.
Na wstępie pani prezes Lucyna Kozub-Jentys przywitała serdecznie
zebranych oraz gości, wśród których znaleźli się: Tadeusz Arkit - poseł na
sejm RP, Adam Potocki - starosta chrzanowski, Robert Maciaszek wiceburmistrz Chrzanowa, Małgorzata Bigaj - dyrektor PCKU, Lucyna
Kumala - dyrektor MBP, Zbigniew Mazur - dyrektor Muzeum, Bożena
Bierca - dyrektor I LO, Małgorzata Dziuba - dyrektor SP1, Tadeusz Kołacz
- naczelnik Wydziału Edukacji, Jerzy Kasprzyk- wicedyrektor PUP.
Następnie pani Prezes przedstawiła pokrótce bogaty program,
który został zrealizowany w minionym roku przy wsparciu m.in. władz
samorządowych i instytucji kulturalnych - w szczególności MBP, Muzeum,

I LO w Chrzanowie. Wspomniała o ważnym projekcie AKADEMIA
OBYWATELSKA 50+realizowanym przez Ośrodek Wspierania Inicjatyw
Społecznych w Jaworznie w partnerstwie ze Stowarzyszeniem UTW w
Chrzanowie.
W ramach projektu realizowano działania:
 Trening motywacyjno-inspirujący,
 Internet w edukacji obywatelskiej 50+,
 Wolontariat seniorów,
 Mam prawo do…, a w nim seminaria tematycznych:
Prawa seniorów, Prawo antydyskryminacyjne, ABC praw konsumenta,
Ulgi dla seniorów.
Pani Prezes nadmieniła także, że UTW uczestniczy w projekcie „A to
Polska właśnie”, w ramach którego Zespół teatralny UTW przygotowuje
wspólnie z I LO spektakl pt.”Wesele”.
W dalszej kolejności podziękowała serdecznie władzom
samorządowym za dofinansowanie cyklicznej imprezy - IV Wiosny
Artystycznej.
Zachęciła zebranych studentów do wyboru „Perły UTW” wykładowcy i wykładu z minionych 6 lat, podkreślając, że na przestrzeni
tych lat żaden wykład nie powtórzył się.
Pani Prezes podziękowała wszystkim tym studentom, którzy
aktywnie i społecznie włączają się w codzienna pracę UTW, wręczając
każdemu z nich dyplom i symboliczną różę. Uhonorowani zostali :
Halina Pstrucha za prowadzenie chóru UTW,
Zbigniew Klatka za prowadzenie zespołu teatralnego,
Wiesława Molik-Bąk za prowadzenie kroniki UTW.
Następnie absolwenci, którzy ukończyli 2-letni cykl nauki otrzymali
gratulacje i dyplomy z rąk pani Prezes , pana Starosty i pana Posła. Po
ceremonii wręczenia dyplomów głos zabrali: poseł Tadeusz Arkit i
starosta Adam Potocki , którzy podziękowali pani prezes Lucynie Kozub
- Jentys za tak liczne działania na rzecz społeczności osób starszych i

wspaniałe efekty tej pracy, zaś studentom za wytrwałość w zdobywaniu
coraz to nowych umiejętności oraz wspaniałą atmosferę, jaką tworzą w tej
wspólnocie uniwersyteckiej.
Na koniec uroczystości wystąpił chór pod kierunkiem pani Haliny
Pstruchy i wykonał trzy radosne pieśni oraz wiązankę piosenek
góralskich, które przy akompaniamencie pani Haliny, śpiewała cała sala.
Życzenia wakacyjne wsparte koncertowym wykonaniem „Kapitańskiego
tanga” zakończyły tę radosną uroczystość.

IMPREZA PLENEROWA
na ZAKONCZENIE ROKU
AKADEMICKIEGO

10 czerwca 2013 w pogodne popołudnie studenci UTW w Chrzanowie
spotkali się tradycyjnie przy basenie na Kątach, aby w plenerze
zakończyć rok akademicki 2012/2013. Studenci przybyli w szampańskich
humorach, rozsiedli się przy suto zastawionych stołach - każdy uczestnik
przyniósł jakiś smakołyk dla zdrowotności - i zaczęli wspólne
biesiadowanie z przedstawicielami władz uczelni oraz sympatykami panem starostą Adamem Potockim, panią dyrektor I LO - Bożeną Biercą ,
nota bene honorowymi studentami UTW oraz wiceburmistrzem - panem
Robertem Maciaszkiem.
Zgromadzonych biesiadników jak zwykle zabawiał kol. Zbigniew
Klatka z podopiecznymi, czyli zespołem teatralnym UTW. Ponadto
wystąpili uczestnicy zajęć tanecznych, prezentując swoje umiejętności w
tańcu klasycznym i towarzyskim, jak również uczestnicy lektoratów z
języka angielskiego, którzy śpiewająco zakończyli rok, wykonując
przeboje z muzyki rozrywkowej w tym trudnym języku. Zarówno grupy

taneczne, jak i dwa chóry anglojęzyczne nagrodzone zostały gromkimi
brawami. Studenci juniorzy - pani Bożena Bierca i pan Adam Potocki
pozazdrościli talentów starszym kolegom i… też postanowili się
zaprezentować. Po krótkiej naradzie zaśpiewali koncertowo „Sokoły” i
przy wsparciu seniorów odnieśli niebywały sukces, który zakończył się
wspólnymi śpiewami.
Po solowych i grupowych występach nastąpiło pokrzepianie na
ciele - zaserwowano bowiem kiełbaski oraz smaczne ciasto.
Wkrótce eksplozja sił witalnych nastąpiła na „parkiecie”, gdzie w
szalonych rytmach wszyscy bawili się do późnego wieczora.
Spotkanie w plenerze - „poza protokołem”- to świetna okazja do
znakomitej zabawy i zacieśniania więzi między studentami, jednocześnie
bardzo dobry początek wakacji po intensywnej i wyczerpującej
całorocznej nauce.

LETNIA SZKOŁA SENIORA
w WEGIERSKIEJ GÓRCE

16 września 2013 r. chętni seniorzy (w liczbie 60 osób) udali się
autokarem do Węgierskiej Górki, aby uczestniczyć w Letniej Szkole
Seniora Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Chrzanowie. Po przyjeździe na
miejsce i zakwaterowaniu w Ośrodku „Wrzos” zjedliśmy smaczny obiad,
wysłuchaliśmy informacji na temat planu zajęć na najbliższy tydzień i
czym prędzej udaliśmy się na rekonesans po okolicy, wykorzystując wolne
popołudnie. Bo od jutra czekało nas wiele wyzwań!
Plan był imponujący, każdy dzień zaplanowany precyzyjnie - awaryjny
plan B na wypadek niepogody - tak jakby nie można było poleniuchować?!
Ranek rozpoczynał się, oczywiście - gimnastyką, a dla tych, co
niedokładnie się obudzili, był aerobicw wodzie - brr! Potem śniadanko bardzo smaczne i obfite, więc o odchudzaniu - zapomnij, chociaż jak ktoś
bardzo chciał, to mógł śmigać jak kozica po okolicznych pagórach i

wytracać pochłonięte kalorie. Okazało się wkrótce,
przy tym śmiganiu zbierali grzyby!

że byli tacy i nawet

Póki co - po śniadanku kawusia, a potem wycieczka kulturalna do
Żywca zwiedzać zamek. Okazało się, że obiekt jest godny uwagi.
Zgromadziliśmy się na dziedzińcu, by wraz z przewodnikiem udać się do
wnętrza, gdzie wysłuchaliśmy krótkiej historii związanej z właścicielami
zamku. Potem podziwialiśmy poszczególne sale wyposażone w piękne
meble, świadczące o zamożności i gustach właścicieli, bogate stroje
zarówno szlacheckie, jak i regionalne - te zachwycały, a najbardziej
misterne koronki, którymi były ozdobione i świadczyły o kunszcie
hafciarek. W podziemiach obejrzeliśmy ze zgrozą salę tortur i wymyślne
narzędzia, którymi posługiwano się kiedyś wobec krnąbrnych i opornych
obywateli -lepiej jednak przenieść się w inne miejsce.
W Starym Zamku w Dziale Etnografii zobaczyliśmy niezwykle bogate
ekspozycje prezentujące wieś żywiecką z jej kulturą, obrzędowością ,nawet
zapoznaliśmy się z historią Janosika - zbójnika karpackiego. Dział
Przyrody przedstawiał faunę i florę żywiecczyzny - bardzo interesujący
zbiór ptactwa, zwierząt futerkowych, no i oczywiście zbiór trofeów
myśliwskich wraz z bogatymi akcesoriami myśliwskimi. Po wizycie w
Zamku wzbogaciliśmy wiedzę o ziemi żywieckiej, na której zagościliśmy
na tydzień. W naszej ostoi, czyli pensjonacie „Wrzos” oprócz smacznych
posiłków, czekały na nas liczne zadania do wypełnienia, wszak
przyjechaliśmy nie na wczasy, lecz do szkoły. Jednak mamy demokrację,
więc zadania można było wybrać zgodnie ze swoimi zainteresowaniami.
Kto nie boi się mychy, wybrał warsztaty komputerowe, które niestrudzenie
prowadziła pani Ewelina Langer. Kto chciał przeciwdziałać zanikom
pamięci - uczestniczył w warsztatach psychologiczno-pamięciowych,
artystyczne dusze pracowicie wykonywały biżuterię, nawet kosztem
osłabienia wzroku, ale efekty okazały się godne podziwu. Kto zaś nade
wszystko cenił sobie zdrowie i urodę, to wybrał warsztaty „Jak dbać o
siebie?” i odkrywał tajniki zdrowego żywienia. Ciekawostką było także
wirtualne spotkanie z Krystyna Jandą w ramach poznawania ludzi 60+,
którzy są aktywni i czynni zawodowo i tym samym stanowią przykład dla
wszystkich, którzy mimo upływu lat chcą cały czas cieszyć się życiem.
Mimo wielości zajęć, był jeszcze czas na bieg przełajowy po
okolicznych sklepach, aby upolować jakiś niezwykły inny ciuszek, jakiego

nie ma w chrzanowskich sklepach. Dla niektórych uczestniczek Letniej
Szkoły był to rodzaj sportu porównywalny z codzienną gimnastyką lub
zajęciami na basenie. Warto powiedzieć, że zajęcia na basenie cieszyły się
powodzeniem, zwłaszcza że prowadził je przystojny instruktor. Niektóre
panie robiły nieprawdopodobne postępy i codziennie odrzucały po
jednym makaronie ratowniczym, by na koniec turnusu unosić się z gracją
na wodzie bez trzymanki!
Trzeba także wspomnieć o wieczornych obowiązkowych
spotkaniach tematycznych, jak: wieczór z trzeszczącą płytą,
przypominający „tamte prywatki” przy adapterze Bambino; wieczór
śpiewający - ileż to piosenek zostało przez nas wyśpiewanych; wieczór
dowcipnisiów - opowiadać to dopiero sztuka! Wieczór przy ognisku smaczny i wesoły. Pokaz mody z nutką nostalgii - sama gracja i wdzięk.
Niezapomnianym okazał się wieczór spędzony wspólnie z młodzieżą
z Gimnazjum Węgierskiej Górki i ich nauczycielami. Młodzież
prezentowała modę, stroje, przeboje właściwe dla ich współczesności,
seniorzy - przenieśli się w lata 60-te i 70-te XX w. i przypomnieli tym
samym lata swojej młodości - muzykę i taniec oraz stroje. Prezentacja
wypadła znakomicie z obu stron. Wiele emocji i przeżyć dostarczyły
wspomnienia seniorów dotyczące uczuć - miłości, która przecież jest tym,
co daje oddech - życie. Opowieść o miłości trudnej, o którą trzeba było
niejednokrotnie walczyć i która trwa do dziś przedstawiła odważnie na
własnym przykładzie nasza koleżanka Jasia Łyko. Pozazdrościć Jej
można takiego zasłuchania zarówno seniorów, jak i młodzieży.
Wzruszenie malowało się na młodych twarzach. Ten widok zaprzeczył
obiegowej opinii o niezrozumieniu i przepaści międzypokoleniowej.
Okazuje się, że szczerość i prawda uczuć to najlepszy sposób na
rozwijanie więzi międzyludzkich. Potem nastąpiła wspólna szalona
zabawa. Atmosfera była wspaniała. Czuło się w powietrzu wielką
pozytywną bombę uczuciową. Wspólna fotografia przypomni nam te
niezapomniane chwile.
Letnia Szkoła Seniora była wizytowana przez panią prezes Lucynę
Kozub -Jentys i dyrektor Bożenę Biercę. Wizytacja wypadła pomyślnie, bo
wszyscy słuchacze otrzymali cenzurki z rąk pani Prezes i pojechali na
wycieczkę do Koniakowa, gdzie mogli posłuchać wspaniałych opowieści
tamtejszych gawędziarzy, obejrzeć słynne koronki, a nawet nabyć

ozdobne stringi dla siebie i bliskich. Na koniec pojechaliśmy do pobliskiej
Żabnicy, gdzie mogliśmy napaść oczy pięknymi widokami, pospacerować
po lesie, zbierać grzyby lub wdrapać się na górę - zgodnie z
upodobaniami i możliwościami kondycyjnymi.
Cały pobyt w Węgierskiej Górce był udany dzięki wspaniałej
organizacji, nad którą czuwała Pani URSZULA KUPCZA oraz członkinie
ZARZĄDU UTW i nieoceniony w takich sprawach ZBIGNIEW KLATKA.
Projekt LETNIA SZKOŁA SENIORA UTW w Chrzanowie trwał od 16 do 23
września 2013 r. i był realizowany przy wsparciu finansowym
Województwa Małopolskiego.

