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Zapraszamy do lektury księgi czwartej (IV).
Chciałoby się rozpocząć czwartą księgę kroniki UTW w
Chrzanowie od równie spektakularnego wydarzenia
kulturalnego jak zakończyła się poprzednia księga, i na
siłę można by tak uczynić, ale powołaniem UTW jest
działać na rzecz swoich słuchaczy – na rzecz ich zdrowia
psychicznego, nie zapominając o zdrowiu fizycznym.
Przechodzimy zatem do prozy życia
Zespół redakcyjny:
Adam Kasperkiewicz - tekst
Zofia Górecka – oprawa, tekst
Barbara Latkowska – foto
Janina Łyko - foto

20 listopada 2014
Dieta receptą na długowieczność
Z przyczyn niezależnych od UTW nastąpiła zmiana wykładowcy
i niewielka modyfikacja tytułu wykładu, z zachowaniem jego meritum.
Pani Paulina Syc z wykształcenia i wyboru jest dietetykiem,
technologiem żywności, ze szczególnym naciskiem na …. aktywność
fizyczną, zwłaszcza seniorów. W czasie wykładu omawiała
zagadnienia właściwego
doboru posiłków, zwracając
szczególną uwagę na tzw.
piramidę żywienia,
zawierającą białka,
węglowodany, tłuszcze i
witaminy. Ale najważniejsze
jest uzupełnianie płynów –
wody. Bez niej życie jest
całkowicie niemożliwe, a z
wiekiem zanika łaknienie. I
tu musi wkroczyć „jego
wysokość” mózg, nakazując
– jeść zdrowo (4-5 razy po
trochę), pić zdrowo (4 – 5
szklanek dziennie),
wychodzić na światło
słoneczne (witamina D) i
zachowywać optymizm.
Wtedy długowieczność
zapewniona!

Pani Paulina Syc posiada
m.in. certyfikat Dietacoaching I i II stopnia oraz szeroką wiedzę z
zakresu żywienia sportowego.

27 listopada2014
Co technika może dać medycynie?
Wykładowcą w takim temacie może być tylko człowiek
kompetentny w obu dziedzinach – technice i medycynie. Takim
człowiekiem jest właśnie prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz
profesor i trzykrotny rektor Akademii Górniczo-Hutniczej, który
studiował na Wydziale Elektrycznym Akademii Górniczo-Hutniczej,
ale także na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Krakowie.
W AMK przez pewien czas pracował jako profesor i kierownik
Zakładu Biocybernetyki oraz Zakładu Biostatystyki i Informatyki
Medycznej. Od 1971 r. związany z Katedrą Automatyki AGH. Jest
autorem wielu podręczników i książek właśnie z pogranicza techniki
i medycyny. W styczniu 2013 roku otrzymał statuetkę laureata IX
edycji konkursu „Popularyzator nauki” w kategorii „Naukowiec”.

Działalność popularyzatorska prof. Ryszarda Tadeusiewicza
dotyczy przede wszystkim automatyki, informatyki i
biocybernetyki. Talent krasomówczy, który został doceniony w 2002
r. przyznaniem tytułu „Mistrza Mowy Polskiej”, oraz umiejętność
przekazywania wiedzy sprawia, że zarówno jego artykuły, jak i
materiały multimedialne cieszą się niezwykłym zainteresowaniem
wśród szerokiej szerzy odbiorców.

Pomimo takiej opinii i fascynującej narracji momentami
czuliśmy się jak na stole operacyjnym, na którym wszystko po kolei
może w nas zostać wymienione, na sztuczne. I jeszcze to porównanie
organizmu ludzkiego do reaktora chemicznego, którego działanie
ukierunkowane jest na „podtrzymywanie funkcji przetwórczych i
reprodukcyjnych”. Przypomniała mi się książka Neila Postmana
„TECHNOPOL – Triumf techniki nad kulturą”, z 1992 roku. Tam była
swego rodzaju przestroga. Czyżby za te około 20 lat „androidy” tak
znacznie się przybliżyły? Jeszcze tylko sztuczna inteligencja, dodać
uczucia i …..

28 listopada2014
„Andrzejki” z UTW
Nie samą nauką student żyje. Jak przewrotnie twierdzą
niektórzy: „nauka jest właściwie dodatkiem do studenckiego życia”.
A ponieważ już Mickiewicz pisał „Hej użyjmy żywota”, a więc duża
grupa słuchaczy UTW w miłym, sympatycznym i wesołym gronie
własnym i osób towarzyszących, spędziła wieczór w restauracji
NOVA, świętując tradycyjne Andrzejki. Wosku, co prawda nie lano,
ale zabawa i tak była przednia, prym wiodły Senior Singers!
Niestety, zazwyczaj dobry serwis foto tym razem nie dopisał.

Celem projektu autorstwa Władysława Kozakiewicza jest
propagowanie aktywności fizycznej wśród osób w wieku 60+.

Spotkanie składające się z części „mówionej” i praktycznej
odbyło się na przestronnej hali sportowej I LO im. S. Staszica. Mistrz,
promując jednocześnie swoją książkę, opowiadał o swojej karierze
sportowej i życiu codziennym (z humorem i dystansem do własnej (i
nie tylko) osoby). W części praktycznej Mistrz przeprowadził
pokazowy zestaw ćwiczeń z uczestnikami spotkania, głównie
paniami. Widać było przygotowanie nauczyciela wychowania
fizycznego, a po sposobie bycia i narracji widać „skutki” znajomości
i obcowania z inną, wspomnianą w narracji, legendą-kawalarzemolimpijczykiem ś.p. Władysławem Komarem.

To było bardzo mile spędzone popołudnie, zakończone

4 grudnia 2014
Bądź w olimpijskiej formie!
Kolejna „Gwiazda” na firmamencie wykładowców naszego
UTW – tym razem jest to legenda
polskiej lekkoatletyki - mistrz
olimpijski w skoku o tyczce
Władysław Kozakiewicz.
Spotkanie zorganizowano na
wezwanie „Bądź w olimpijskiej
formie!” w ramach
ogólnopolskiego programu
aktywności fizycznej seniorów pod
patronatem Władysława
Kozakiewicza,
współfinansowanego przez MSiT
pod honorowym patronatem
Ministra Sportu Andrzeja Biernata.

również niespodziewanie – wręczenie okazjonalnego urodzinowego
podarunku przez …. Marylin Monroe (z buziakiem, Happy birthday
Mr Kozakiewicz (8 grudnia) to you i …. „gestem Kozakiewicza”).
Jeszcze tylko wywiady dla lokalnej prasy i telewizji, sesja zdjęciowa,
autografy w książce („Nie mówcie mi jak mam żyć”), pamiątkowe
certyfikaty uczestnictwa i plakietki dla uczestników spotkania.

6 grudnia 2014
Mikołaj w szpitalu, szkole i bibliotece

11 grudnia 2014
Prawda obrazów Jana Matejki

„Fundacja na rzecz szpitala powiatowego w Chrzanowie”

W charakterze gorącej rezerwy chorą panią Alicje Molendę

wspólnie z darczyńcami i wolontariuszami zorganizowała
odwiedziny św. Mikołaja u dzieci przebywających na Oddziale
Pediatrycznym. Podarunki sprawiły małym pacjentom wiele radości,
dostarczyły wzruszeń i pozwoliły na chwilę zapomnieć o chorobie i
dolegliwościach.

Mikołaj, wraz ze Śnieżynką, tak się rozochocił, że z rozpędu
pognał renifery do Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami
Integracyjnymi w Chrzanowie, gdzie również wręczyli dzieciom
prezenty. Przy okazji spotkał się ze znajomymi dziećmi z projektu
„Wolność kocham i rozumiem”. Odwiedziny Mikołaja były dla
dzieci nieoczekiwanym i wspaniałym przeżyciem.

Dorosłych uczestników spotkań "Senior w podróży" Mikołaj ze
Śnieżynką odwiedził 8 grudnia – oni również otrzymali symboliczne
świąteczne prezenty prosto z Laponii. Na zdjęciach widać, że to
jednak byli (cicho, żeby dzieci nie usłyszały) Tadeusz Dąbek i Teresa
Bigaj!

(„Moje wschodnie fascynacje”) zastąpił pan mgr Roman Isakiewicz,
historyk i nauczyciel historii ze szkoły Katolickiego Stowarzyszenia
Wychowawców w Libiążu. Zawodowe zainteresowanie historią
idzie u niego w parze z fascynacją twórczością Jana Matejki i
odniesieniem jej do rzeczywistych wydarzeń i postaci historycznych.

Na przykładzie kilku obrazów Jana Matejki (Stańczyk, Hołd
Pruski, Kościuszko pod Racławicami) wykładowca dokonał
błyskotliwej analizy treści obrazu, licznych szczegółów umykających
uwadze „zwykłego” widza, otoczki historycznej przedstawianego
wydarzenia, a także sporów historyków w interpretacji samych
wydarzeń i ich następstw dla państwa polskiego. Przykładem
posłużyły dwie szkoły interpretacyjne przyczyn rozbiorów Polski szkoła krakowska (główna przyczyna – sobiepaństwo i prywata
magnaterii) i szkoła warszawska (prywata też, ale sytuacja
międzynarodowa i polityczna sytuacja zewnętrzna – wokół Polski
absolutyzm, u nas nie), dwie koncepcje walki o wolność –
Kościuszko (raczej układy i polityka) i książę Józef Poniatowski
(walka zbrojna u boku Napoleona Bonapartego). To było ciekawe
spotkanie z historią, szkoda tylko że stosunkowo mało wzbogacone
materiałem ilustracyjnym i faktograficznym.

11 grudnia 2014
Wieczór piosenki i humoru żydowskiego
Wracamy z wycieczki do Wilna. Jadzia Dąbek w autokarze
ogłasza nabór do realizacji kolejnego programu – chętni 12 osób, praca
z aktorem, wspólnie z Kuczami, czy coś tam. Oczywiście chętni się
znaleźli, a potem pracowali, oj, długo to trwało. Ostatecznie był to
projekt Scena Aktywnego Seniora, a nasi seniorzy pod kierunkiem
pana Przemysława Kani (urodzony w Libiążu, absolwent, a następnie
wykładowca PWST we Wrocławiu, aktor Teatru Zagłębie w Sosnowcu),
przygotowali inscenizację „Wieczór piosenki i humoru żydowskiego”.
Premiera na przeglądzie – podsumowaniu projektu - miała miejsce u
głównego organizatora – UTW w Kluczach w dniu 26 listopada. I
chociaż dochodziły do nas rewelacyjne wiadomości, temat
zostawiliśmy aż do teraz – trzeba zobaczyć, uwierzyć i ocenić. A to
nastąpiło właśnie po przedstawieniu dla widzów i słuchaczy w
Chrzanowie, w dniu 11 grudnia, w Sali „Sokoła” w obecności licznie
zgromadzonej publiczności. To naprawdę było wydarzenie kulturalne
warte zobaczenia. Nie dziw, że od razu pojawiły się pytania i prośby o
powtórzenie spektaklu.
Ale do rzeczy – prezentacja specyficznego humoru żydowskiego,
przeplatanego przepięknie wykonanymi piosenkami żydowskimi, w
tym ze słynnego „Skrzypka na dachu” była ucztą dla duszy.
Chwytająca za serce interpretacja, melodie znane ale jakby nieco inaczej
i autentycznie przeżywający te teksty aktorzy. Tak, to byli aktorzy,
może i tzw. „naturszczyki”, ale przepięknie oddawali treści i uczucia w
nich tkwiące. Nie mogę sobie odmówić prawdziwej przyjemności
wymienić ich wszystkich z imienia i nazwiska – kolejność nie do końca
przypadkowa – Maria Kramarczyk, Maria Hudzik, Halina Pstrucha,
Zosia Górecka, Joanna Rybińska-Bejster, Zdzisław Hudzik, Lesław
Bejster, Halina Kozub, Marian Krasucki, Alicja Krysztoforska, Jadwiga
Odrzywolska, Anna Staszczyk.

Publiczność była zachwycona, był bis (szkoda, że więcej nie
przygotowali), wszyscy byli szczęśliwi – aktorzy, widzowie i chyba
najbardziej …… reżyser. Brawo Panie Przemku! Jest Pan nasz!

14 grudnia 2014
Turniej tańca w Olkuszu
Turniej Tańca Seniorów współorganizowany przez Olkuski
Uniwersytet Trzeciego Wieku został współfinansowany ze środków
Ministra Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu
na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020.
W turnieju uczestniczyli
przedstawiciele 5-ciu uczelni: zespół
„Jolki” z UTW Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach, zespół taneczny "Ali i
Babki" oraz para Asia i Leszek
Bejsterowie z UTW w Chrzanowie,
zespół "Pretty Woman" z
Oświęcimia, solistka Halina Rataj z
UTW z Myszkowa, dwie pary:
Krystyna Wodecka i Stanisław Serafin
oraz Julianna Cieślik i Jan
Burdziakowski reprezentowały UTW z
Olkusza. Na zwycięzców czekały
dyplomy i puchary, i NASI je
przywieźli.

Stoją (od lewej): Maria Hudzik, Halina Kozub, Joanna Rybińska-Bejster, Halina
Pstrucha, Przemysław Kania, Jadwiga Odrzywolska, Maria Kramarczyk, Anna
Staszczyk, Alicja Krysztoforska, Zofia Górecka
Klęczą (od lewej): Zdzisław Hudzik, Lesław Bejster, Marian Krasucki

Ale, jak twierdzą uczestnicy, udział się liczył. Nasze koleżanki
i kolega po raz kolejny udowadniają, że program, który realizują
daje radość im i oglądającym ich widzom. Możemy potwierdzić – są
coraz lepsi. Pilnujcie się zawodowe formacje taneczne - UTW w
Chrzanowie nadchodzi. Tak łatwo się nie damy ograć.

17 grudnia 2014
Podróż na Wileńszczyznę
Słuchacze UTW w Chrzanowie współpracują z wieloma
organizacjami, szczególnie turystycznymi. Tym razem nasza koleżanka
Wiesława Molik – Bąk z Polskim Towarzystwem Tatrzańskim wybiera
się w „Podróż na Wileńszczyznę”. Sala odczytowa MOKSiR w
Chrzanowie jak zwykle zapełniła się przyzwoicie, a krasomówczy
potok informacji naszej koleżanki nie dawał odpocząć. Kilkukrotny
pobyt na Litwie pozwolił jej na swego rodzaju retrospektywę, co
również było dla słuchaczy interesujące.

18 grudnia 2014
O Wisławie Szymborskiej
O Wisławie Szymborskiej można by
bez końca. Zawsze znajdzie się coś
ciekawego, interesującego. A jeżeli jeszcze
przekazuje te informacje, wrażenia i
przeżycia człowiek tak dokładnie znający
POETKĘ i JEJ życie jak dr Michał Rusinek,
JEJ sekretarz i realizator testamentu, wtedy
czas przestaje się liczyć. Wszystko
okraszone wesołymi cytatami z JEJ poezji
(epitafia, lepieje, rysunki, kolaże i
oczywiście poezja „poważna”).
Niesamowita skromność, bezpośredniość,
poczucie humoru i dystans do własnej
osoby zawsze zjednywały JEJ sympatię i
uśmiech serdeczny również od
„zwykłych”, znających JĄ z codziennego życia, ludzi. Taki właśnie
obraz POETKI, bawiącej się językiem polskim można zobaczyć m.in. na
Wystawie „Szuflada Szymborskiej” w Muzeum Narodowym w
Krakowie (w Domu Szołajskich).
Obrazem tego dystansu do „otoczenia” może być epitafium:
„Daremne żale, próżny trud,
gdy przez twą trumnę kret ma skrót”
lub podpis pod własnoręcznym rysunkiem starej kobiety:
„Antygona w leciech podeszła,
gdyby nie była do grobu zeszła”
I taka powinna zostać w naszej pamięci ze swą zdolnością do
pisania również „tego o czym my myślimy, a wypowiedzieć nie
umiemy” jak powiedział ktoś z wielbicieli JEJ poezji.

19 grudnia 2014
Spotkanie wiosny z jesienią życia
Wieczór wigilijny
Finał i podsumowanie programu łączącego pokolenia „Spotkanie
Wiosny z Jesienią Życia”, finansowanego z Urzędu Miasta Chrzanowa,
realizowanego przez UTW w Chrzanowie przy współpracy Szkoły
Podstawowej Nr 1. Tytuł spotkania „Opowieść Wigilijna Babć i Wnuków”.

Realizacja programu rozpoczęła się jeszcze w poprzednim
semestrze. W tym semestrze odbyły się trzy spotkania, dlatego
pozostańmy na tej krótkiej notce. Na tym spotkaniu śpiewano
kolędy m.in. Lulajże Jezuniu, Przybieżeli do Betlejem, a także
deklamowano wiersze związane ze Świętami Bożego Narodzenia.
Jak zwykle aktywni byli Bejsterowie, Urszula Liszka i Jasia Łyko,
opowiadając o starych zwyczajach świątecznych, a zwłaszcza
Wigilijnych. Znalazły się zatem: opłatek, barszczyk z uszkami i,
podobno bardzo smaczny, serniczek. Atmosfera była bardzo
uroczysta, dzieci jednak mocno stremowane, ale szybko przeszły do
wspólnej zabawy. Program należy ocenić za udany, chyba jednak
wart kontynuacji. Może nad jego formułą należy trochę popracować.

7 stycznia 2015
Anieli w niebie śpiewają
Muzeum Miejskie w Chrzanowie w „Domu Urbańczyka”
zorganizowało wystawę poświęconą pamięci jednego z niezwykłego
człowieka – 40 lat temu zmarł ksiądz proboszcz z Rospontowej Michał
Potaczało. Niezwykły człowiek, niezwykły ksiądz, nauczyciel religii w
tamtych trudnych 50-ch latach, człowiek którego proces beatyfikacyjny
trwa. Charakteryzując Księdza Michała jeden z jego biografów Jan W.
Lachendro, pisał tak: „kapłan – społecznik – partyzant – duszpasterz –
opiekun ubogich – przyjaciel młodzieży – pisarz – Mąż Boży bliski duchem św.
Bratu Albertowi”.

Otwarciu wystawy towarzyszył występ Chóru UTW. W jego,
jakże pięknym, wykonaniu usłyszeliśmy cztery kolędy. Po zwiedzeniu
wystawy drugą część śpiewająco rozpoczął nasz zespół Senior Singers.
Jak zwykle słów pochwały dla wykonania pastorałki i kolęd nie
brakowało. To było piękne, a wezwania do wspólnego śpiewania nie
trzeba było powtarzać. A potem wspólne śpiewanie z fortepianowym
akompaniamentem pani Haliny Pstruchy i ….. burmistrza Marka
Niechwieja.

20 grudnia 2014
Senior Singers na Opłatku Maltańskim
Zespół Senior Singers z Uniwersytetu Trzeciego Wieku w
Chrzanowie zaśpiewał kolędy i pastorałki na Opłatku Maltańskim w
restauracji NOVA w Chrzanowie. Jak zwykle wielka klasa, uznanie i
pełny aplauz zebranych.

Kartka została wykonana na zajęciach komputerowych w Miejskiej Bibliotece
Publicznej w Chrzanowie

8 stycznia 2015
Zamieszanie wokół teatru dzisiaj
„Gwiezdny” wykład profesora Mikołaja Grabowskiego. Tym
razem tematem był teatr, aktorstwo, przemiany i przyszłość teatru. Te
zagadnienia próbował na własnym życiowym przykładzie naświetlić
fantastyczny, jak się okazało, gawędziarz, aczkolwiek nie było to
gawędzenie ani ględzenie. Momentami nasuwało się prawie że
„mickiewiczowsko-grechutowskie” pytanie: „Czy to Grabowski mówi
jeszcze, czy to już jest granie?”

Profesor w sposób niezwykle barwny, czasem dosadny,
opowiedział, patrząc od strony aktorów, jak wyglądała droga do teatru
i aktorstwa, jak wyglądał teatr i aktorstwo w czasach wszechobecnej
cenzury i jak trudno odnaleźć teatrowi i aktorom właściwe miejsce w
skomercjalizowanej obecnie rzeczywistości. A problem „czy teatr
jeszcze ma uczyć i pobudzać jak kiedyś do myślenia i widzenia (nie
tylko patrzenia), czy tylko bawić schlebiając widzowi” pozostaje
otwarty. Inne realia, inne wyzwania, stare aktorskie konflikty
międzypokoleniowe - odmienne podejście do środków wyrazu
aktorskiego z tendencją do spłycania i „zaśmiecania” języka - a
jednocześnie poszukiwania więzi z widzem (bez niego teatr nie istnieje)
- stwarzają tak wiele problemów, że …. i tu autorytety pilnie potrzebne
i poszukiwane. Czyli nic nowego – Teatr jest odbiciem otaczającej go
rzeczywistości, czasem tylko stawia widza przed „krzywym”
zwierciadłem.

13 - 17 stycznia 2015
Zimowy wyjazd studentów UTW do Wisły
Nie samą nauką student żyje, a więc doroczny zimowy wyjazd
rekreacyjno-wypoczynkowy miał miejsce w styczniu, tym razem do
Wisły. Gościliśmy w Centrum Rekreacji i Rehabilitacji „Jubilat” –
ośrodek zaoferował bardzo gościnną atmosferą, nowoczesną bazę
zabiegową (basen, siłownia, masaże lecznicze, masaż membranowy,
hydromasaż, kąpiele perełkowe, laseroterapię, krioterapię oraz inne
zabiegi rehabilitacyjne), wygodne pokoje oraz smaczne wyżywienie.
Z większości tych możliwości korzystali uczestnicy pobytu, a ponadto
pojawiły się atrakcje: tradycyjne „kijankowe” spacery w okolicy
ośrodka i nie tylko, obserwowanie treningu skoczków narciarskich
przygotowujących się do konkursu w ramach Pucharu Świata, kulig,
wycieczka „Wiślańską ciuchcią” do Pałacyku Prezydenckiego oraz po
okolicy, nocny kulig „śnieżno-deszczowy” z beskidzkim grzańcem
oraz bal przebierańców. Brak śniegu specjalnie nam nie przeszkadzał.

Poświecenie chociażby kilku zdań każdej z tych imprez zajęłoby
wiele miejsca, ale szczególnie odnotować należy polowanie na
autografy skoczków narciarskich polskich i zagranicznych, a
najsprawniejsze „łowczynie” to Ola Natorska, Irenka Borkowska, Asia
Bejster-Rybińska i Ala Woźniak zdobyły po kilkanaście autografów.
Najbardziej oblegany był Piotrek Żyła, Kamil Stoch niestety nie brał
udziału w tym treningu. O pomysłowych przebierańcach mogą
zaświadczyć załączone zdjęcia z niezapomnianymi kreacjami. Właśnie
kreacjami. To nie były proste przebieranki, to były „dzieła sztuki”.
Nocny kulig pomimo deszczowego początku zakończył się na śniegu,
przy gorącym grzańcu. Również wycieczka „ciuchcią” dostarczyła
wielu informacji zarówno o samej Wiśle jak i o historii Pałacyku
Prezydenckiego. Zaskoczeniem dla wszystkich była ogromna ilość
różnych pamiątek z zawodniczej kariery Adama Małysza,
zgromadzonych w jego muzeum.

22 stycznia 2015
Dialog w rodzinie i małżeństwie
Wykładowcą był ksiądz Stanisław Puchała, zaliczany do elity
duchowieństwa katowickiego, obecnie emerytowany duszpasterz
Uniwersytetów Trzeciego Wieku w diecezji katowickiej.

Jak pisze Dziennik Zachodni „nieprzerwanie jest gwiazdą
śląskiego stanu kapłańskiego: kantoruje, lektoruje, moderuje, głosi, prowadzi,
zarządza, występuje w radiu, telewizji i prasie, wysłuchuje, kieruje, hamuje i
zawraca…. Na tych ostatnich (wizytach papieskich) ludem Bożym nieraz targały
wątpliwości: ej, bracie, kim jest ten człowiek w białej sutannie, który stoi obok
księdza Puchały? A do prasowej legendy przeszło wydarzenie z 1991 roku, gdy do
Częstochowy zwołano Światowy Dzień Młodzieży. Jeden z dziennikarzy z rozpędu
sformułował taką korespondencję: Na światowe spotkanie młodzieży z księdzem
Puchałą przybył nawet Ojciec Święty.” Z księdzem Puchałą związanych

jest szereg prawdziwych i anegdotycznych wydarzeń, zatem
spotkanie z nim wpisuje się w „gwiazdorski firmament” naszych
wykładowców.

Tematyka wykładu koncentrowała się na jakości stosunków
międzyludzkich, nie tylko w rodzinie, na jakości wzajemnej
komunikacji i równorzędnym traktowaniu się przez strony dialogu.
Tylko takie podejście do dialogu może zagwarantować unikanie
uogólnień, „cichych dni”, a przejście do dialogu uczuć stanowi
podstawę przebaczenia.

Wykład zakończył się wspólnym śpiewaniem kolęd przy
gitarowym akompaniamencie księdza prałata.

29 stycznia 2015
Alkowy znanych gwiazd
Tym razem tematyka wykładu dotyczyć miała „gwiazd”, a
raczej ich prywatnego (nie całkiem) życia. Ale to pani mgr
Aleksandra Marzec, nauczycielka z SP nr 1 w Chrzanowie, okazała
się prawdziwą gwiazdą tego wykładu. Sala zasłuchana mogła by
jeszcze długo słuchać, zauroczona swadą, pięknem języka i
znajomością tematu. To była prawdziwa „perełka”. Niegdyś w
świecie czarownic pani wykładowczyni poruszała się „gracko”, a w
tym wykładzie otworzyła przed nami zakazany, mało znany i
tajemniczy świat alków niewieścich. Za jej pośrednictwem
Kleopatra, Maria Skłodowska-Curie, Marylin Monroe i Michalina
Wisłocka odkryły przed nami swój intymny świat, swoje słabości i
pragnienia, tą bardziej prozaiczną, nie na pokaz stronę życia. A życie
w alkowach to nie tylko sen, to przede wszystkim nie sen ….

30 stycznia 2015
Noc w liceum
Dyrekcja I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica w
Chrzanowie oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących dla Dorosłych
w Chrzanowie zorganizowały otwarty II Festiwal Naukowy
„NOC w LICEUM”. Jego otwartość polegała na braku ograniczeń
wiekowych, a jedynie zainteresowania i chęć wzięcia udziału
ograniczały uczestników.

Liczna grupa słuchaczy
UTW, współpracującego na co
dzień z I LO, uczestniczyła w
spotkaniach tematycznych, lecz
najliczniejsza grupa stawiła się na
Wieczorze przy samowarze –
spotkanie z rosyjską klasyką w
prozie, poezji i piosenkach.
Czytanie fragmentów
„Kapitańskiej córki” Aleksandra
Puszkina, „Mumu” Iwana
Turgieniewa, wierszy Siergieja
Jesienina i innych poetów,
wspólne śpiewanie rosyjskich
piosenek i polskich kolęd z
rosyjskim tekstem. W spotkaniu
uczestniczyła kilkunastoosobowa
grupa słuchaczy UTW i nie
mniejsza grupa uczniów Liceum. Chyba to była najbardziej
zatłoczona sala – stołki donoszono i donoszono i donoszono ….
Wspaniała inicjatywa. A do tego herbata z samowara i ciastka, ale
nie bubliczki...

31 stycznia 2015
Zakończenie I semestru - Otrzęsiny
Dzień później ponad 100-osobowa grupa słuchaczy i osób
towarzyszących wzięła udział w zakończeniu I-go semestru roku
akademickiego 2014/15 połączonym z „otrzęsinami” – pasowaniem
na studenta UTW słuchaczy I-go roku. Uroczystość odbyła się w
restauracji NOVA w Chrzanowie i była połączona z karnawałową
zabawą taneczną.

Na początek - uroczyste otwarcie wieczoru przez Panią Prezes
Lucynę Kozub-Jentys i odtańczenie przez wszystkich poloneza
prowadzonego przez Wodzireja. To był polonez, a potem występy
artystyczne słuchaczy UTW– zespół wokalny „Senior Singers”,
grupa taneczna „Ali i Babki” oraz solowe popisy Asi i Leszka
Bejsterów oraz normalna zabawa taneczna.

Pasowanie na studenta słuchaczy I-go roku przeprowadził
nowy zespół wiodący. Zgodnie ze statystyką poprowadziła go grupa
kobieca. Z zadania wywiązały się panie znakomicie, ale przy
pracach „technicznych” (zakuwanie w dyby, obcinanie ogonów
tnącym narzędziem wszelakim) poprosiły o męską pomoc. I ją
otrzymały. Niewielu pierwszoroczniaków zdecydowało się na
udział w imprezie, zatem tylko oni dostąpili zaszczytu otrzęsin. Po
przejściu próby wiedzy, obcięciu „kocich” ogonów i wygłoszeniu
formuły przyrzeczenia ciągłego dążenia do czerpania wiedzy – stali
się pełnoprawnymi studentami UTW i do „starszaków” mogą
zwracać się per TY, nawet „okrągłej” (80) solenizantki Jasi.

Ale prawdziwym hitem wieczoru stał się popisowy numer
taneczny Babci i Dziadka, w wykonaniu oczywiście Asi i Leszka
Bejsterów. Śmiechu i zabawy, ale i podziwu, było co niemiara. A
potem już tylko zabawy i tańce. Bardzo miła uroczystość, z szybko
niestety uciekającym czasem.

5 lutego 2015
Uroczyste zakończenie I semestru
Semestr zakończony, wykonany cały założony program, a
nawet pojawiły się punkty pozaprogramowe, realizowane
spontanicznie w trakcie trwania semestru – tak w skrócie można
streścić wystąpienie pani prezes Stowarzyszenia Uniwersytetu
Trzeciego Wieku w Chrzanowie pani Lucyna Kozub – Jentys.

Ale co więcej dodawać – jedynie mniej aktywnym słuchaczom
unaocznić straty, jakie ponieśli nie biorąc udziału w licznych
imprezach, wycieczkach i akcjach, mających na celu „rozruszanie”
trochę „starszej młodzieży”. Dotyczy to zwłaszcza aktywności
ruchowej w postaci udziału w „kijankowych” spacerach po okolicy,
udziału w akcji Flash mob - „Senior radosny, bezpieczny i zdrowy”.
Przyczynkiem do tej aktywności jest działalność Koła PTTK, które
stara się uaktywniać słuchaczy UTW „biernie” (spotkania Senior w
podróży i propagowanie innych odczytów o turystycznej tematyce)
oraz „czynnie” (organizowanie wycieczek jednodniowych po
okolicach – Dolina Prądnika, Mętków-Alwernia). W jakiejś mierze
się to udało zrealizować, jeżeli sądzić na podstawie odgłosów z auli.

Drugim punktem była prezentacja zamierzeń na II semestr
bieżącego roku akademickiego. A zapowiada się on niezwykle
interesująco, słuchaczom zabraknie wolnego czasu.
PRZERWA MIĘDZYSEMESTRALNA
DO ZOBACZENIA 5 MARCA 2015 ROKU

5 marca 2015
Rozpoczęcie II semestru
roku akademickiego 2014 / 15
W tym dniu w „Starej Kotłowni” odbyło się posiedzenie Rady
Programowej UTW w Chrzanowie – po czym, już w auli PCKiU,
miała miejsce inauguracja zajęć II semestru roku akademickiego.
O ile posiedzenie Rady Programowej uświetnił występ naszej grupy
z powtórką inscenizacji „Wieczoru piosenki i humoru żydowskiego”
(przyjęty bardzo dobrze), a tyle przedstawiciele Rady nie zaszczycili
nas swoja obecnością na inauguracji. W tej sytuacji otwarcia
kolejnego semestru dokonała prezes Stowarzyszenia Uniwersytetu
Trzeciego Wieku w Chrzanowie pani Lucyna Kozub – Jentys,
przedstawiając zamierzenia programowo-organizacyjne do realizacji
w I-szym półroczu 2015 roku. Szczegółowo są one przedstawione na
następnych kartach Kroniki. Temat przewodni – Mniejszości
etniczne i narodowe w Polsce.
Wykład inauguracyjny wygłosił ksiądz Tadeusz IsakowiczZaleski na temat „ORMIANIE w Polsce i 100. rocznica ludobójstwa
Ormian w Turcji”, o czym szerzej nieco dalej.
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5 marca 2015
Rozpoczęcie II semestru
roku akademickiego 2014 / 15
Drugim punktem inauguracji II semestru był wykład znanego
z telewizyjnych wystąpień i wcześniejszych bytności w Chrzanowie i
na naszym UTW księdza Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego. Wykład
zatytułowany „ORMIANIE w Polsce i 100. rocznica ludobójstwa
Ormian w Turcji” zainaugurował wspomniany cykl wykładów
dotyczących mniejszości narodowych i etnicznych w naszym kraju.

Urodzony w 1956 roku, aktywny uczestnik opozycji
solidarnościowej, w roku 2001 studiował w Papieskim Kolegium
Ormiańskim w Rzymie, po czym został mianowany duszpasterzem
wiernych obrządku ormiańskiego. Obecnie jest
proboszczem ormiańsko-katolickiej parafii południowej z siedzibą
w kościele Trójcy Świętej w Gliwicach. Jest aktywnym działaczem
środowiska ormiańskiego (matka była polską Ormianką),
popularyzatorem wiedzy o historii i kulturze Ormian,
orędownikiem upamiętnienia ofiar ludobójstwa Ormian, 100.
rocznica którego przypada w tym roku. Znany z szerokiej
działalności wśród niepełnosprawnych, współzałożyciel fundacji im.
Brata Alberta. W latach 80—tych prześladowany za działalność prosolidarnościową. Ksiądz Zaleski w sposób bardzo kompetentny i
wszechstronny przekazał wiele wiadomości z historii narodu
ormiańskiego, jego dramatycznych losów oraz dziejów Ormian w
Polsce po czasy obecne.

10 marca 2015
Wycieczka do Krakowa
Koło PTTK przy UTW w Chrzanowie zorganizowało wycieczkę
dla słuchaczy UTW. W programie wycieczki – Ogród Botaniczny UJ,
Muzeum Podziemne w Rynku i wizyta w Teatrze „Bagatela” na
„Wieczorze kawalerskim”. Wycieczkę poprowadził pan Kazimierz
Pudo, dla którego Kraków nie ma zbyt wielu tajemnic, o czym
przekonali się „wycieczkowicze” tak po drodze do Krakowa, jak i w
samym Krakowie.
W wycieczce uczestniczyło 44 osoby – słuchacze UTW.
Zgodnie z planem wycieczka rozpoczęła się od Ogrodu
Botanicznego – najstarszego w Polsce, powstałego już w 1780 roku.
Rozkwitnięte różnokolorowe pola krokusów, przebiśniegów i
śnieżyc oraz różnorodność flory w palmiarni (kaktusy, mandarynki,
pomarańcze i inne) pozwoliły w pełni poczuć się lepiej po
„zimowej” porze roku i poczuć tchnienie wiosny. Spacer po 15
hektarowym ogrodzie wśród chińskich sekwoi, 250 letnich dębów,
kwitnących krzewów darenii oraz wielu ciekawych krzewów i
drzew, w towarzystwie ciekawskich wiewiórek wśród drzew i
kaczek na oczkach wodnych, to uczucie odprężenia i relaksu.

Potem spacer na krakowski rynek i zwiedzanie muzeum pod
płytą rynku. Osoby pierwszy raz go zwiedzające były zaskoczone i
oczarowane nie tylko jego wielkością i ilością eksponatów, ale także
nowoczesnością otwartego w 2010 roku muzeum.

O godzinie

14.30 - Teatr „Bagatela” i spektakl „Wieczór
kawalerski”. Sztuka Robina Hawdona okazała się lekką wspaniałą
komedią, pełną nieoczekiwanych zwrotów akcji i humoru. Jak
napisano w jednej z recenzji „Doskonałe połączenie erotyzmu i humoru
sytuacyjnego, błyskotliwości i alogiczności, nieoczekiwanych zbiegów

okoliczności oraz zawrotnego tempa …. ma w sobie wdzięk pomieszania
z poplątaniem operetek Gilberta i Sullivana”. Zabawa doskonała.

12 marca 2015
Kultura żydowska – kultura polskich Żydów –
kultura Polaków wyznania mojżeszowego.
Wykładowczynią była pani dr Katarzyna Pabis - Cisowska
z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (Katedra Wychowania
Obywatelskiego Instytutu Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej).
Pani Doktor jest autorką wielu prac i opracowań z zakresu edukacji
międzykulturowej i mniejszości etnicznych.

Tematyka Żydów w Polsce zawsze budzi ciekawość
wynikających z różnych pobudek. Od skrajnego antysemityzmu po
zauroczenie kulturą żydowską. Przykładem tego był wieczór
humoru i piosenki żydowskiej w wykonaniu naszych studentów i
ogromne nim zainteresowanie. W dalszym ciągu pojawiają się
pytania o powtórki tego wspaniałego przedstawienia. Ale wykład
był nie o tym – Pani Doktor starała się nam przybliżyć ogólny obraz
swoistego kolorytu kulturowego, jaki przekazywali polskiemu
społeczeństwu współmieszkańcy i współobywatele wyznania
mojżeszowego. I nie tylko kolorytu, ale również sławy, jaką
przynosili Polsce w świecie, podkreślając swoje polską
przynależność i polskie korzenie. Niestety, ale to Polska często się do
nich nie przyznawała i nadal nie przyznaje.

19 marca 2015
ROMOWIE w Polsce inni, ale czy obcy?
Trwa seria „doktorskich” wykładów – tym razem pani dr Joanna
Talewicz-Kwiatkowska z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

narodzie, wywodzącym swoje korzenie z Indii – zaczyna się dbanie
o wykształcenie, o awans kulturowy nie tylko w ramach
„zawężonej” kultury „cygańskiej”, również wśród kobiet Romskich,
o co jest szczególnie trudno. Romowie nadal są niezwykle silnie
przywiązani do swoich zwyczajów i tradycji, przez co stykają się
często z wieloma stereotypowymi opiniami i postawami wobec
siebie i nadal odczuwają brak autentycznej współpracy i pomocy
nakierowanej na pełną asymilację, a raczej integrację.

Nieubłagane przywiązanie do własnych tradycji z jednej strony
stanowi ich chlubę, ale jednocześnie stwarza wiele problemów. Tego
właśnie dotyczył wykład – napięć i nieporozumień, podziału, i, jak
mówi Pani Doktor często słyszanego przez Romów stwierdzenia
"wy jesteście u nas, a my u siebie". A przecież „Ja też jestem u siebie!”.

Kilka cytatów z ciekawego wywiadu w Tygodniku
Powszechnym (za internetem - http://tygodnik.onet.pl/kraj/wdwoch-swiatach/jtt6h). „Kiedyś słów z języka romskiego nie wolno było

Jak sama powiada „jest pierwsza Romką doktorem w Polsce”. Jest
antropolożką kulturową, pracuje w Instytucie Studiów Regionalnych
UJ. Zajmuje się badaniami nad tożsamością Romów w procesach
globalizacji i sytuacją kobiet romskich w Polsce. Jest członkinią
zarządu Stowarzyszenia Romów w Polsce, redaktorką naczelną
kwartalnika "Dialog-Pheniben" i trenerką antydyskryminacyjną.

Uważa również, że jest swoistym znakiem czasu dla
nadchodzących przemian kulturowych w tym starożytnym

upowszechniać: stanowiły sferę niedostępną dla nie-Romów, a więc też wyznacznik
tożsamości. Słowa "Rom" używało się tylko między swoimi. A skoro dziś
Romowie chcą, by tak ich nazywać, to znaczy, że sami wychodzą poza granice,
które kiedyś określili…… Zresztą z nazwami bywa przewrotnie. Na przykład w
Rumunii politycy apelują, by Romów nazywać Cyganami, bo są oni myleni z
Rumunami i w efekcie jakoby psują im opinię. Gdy pytam studentów, kim są
Romowie, skąd przyszli, gdzie ich ojczyzna - zawsze jako jedna z pierwszych
odpowiedzi pada Rumunia.
Europejscy Romowie to kilkaset grup i kilkadziesiąt dialektów (12 do 15 mln
ludzi). W Polsce żyją cztery główne grupy. Trzy - Polska Roma, Lowarzy,
Kełderasze - miały tradycje wędrowne, aż w 1964 r. ustawowo zmuszono ich do
osiedlenia. Zaś grupa Romów karpackich, czyli Bergitka Roma - ci sami, którzy
żyją na Słowacji - od wieków prowadzi osiadły tryb życia. Z jednej więc strony są
mocniej zintegrowani, z drugiej ich sytuacja ekonomiczna jest najtrudniejsza: w
PRL byli niewykwalifikowaną siłą roboczą, a po transformacji jako pierwsi stracili
pracę. Najwięksi przegrani kapitalizmu...”

26 marca 2015
Thassos. Szmaragdowa wyspa słonecznej Grecji.
Odnowiliśmy znajomość z panem dr inż. Sebastianem
Bielakiem, podróżnikiem i wykładowcą na Politechnice Krakowskiej.
Tym razem zabrał nas w podróż po greckiej wyspie Thassos - wyspa
na północy Morza Egejskiego, położona w odległości 8 km od
wybrzeża Tracji. Powierzchnia 390 km², dziewiąta co do wielkości
wyspa Grecji.

Wartko toczyła się opowieść o szmaragdowej wyspie - Thassos
jest najbardziej żyzną wyspą Morza Egejskiego, bogatą produkcją
roślinną i przetworami (sławne starożytne ,,wino tasyjskie", uważane
jest do dzisiaj za jedno z najlepszych win Grecji). Szmaragdowego
koloru nadają jej bogate lasy, dostarczające drewna do stoczni. Dodane
do tego kopaliny już w starożytnych czasach przyciągnęły tu Fenicjan,
jako pierwszych osadników. Sławny jest od czasów starożytności do
dziś całkowicie biały marmur tasyjski, nadający się do rzeźbienia,
budowy wybitnych pomników i znaczących budowli. Marmur tasyjski
użyty został m.in. do budowy świątyni Ag. Sofia w Konstantynopolu.
Thasos posiada wspaniały klimat i warunki do rozwoju turystyki, z
czego korzyści czerpie nadal.

W sumie wykład ciekawy, jednakże po jego zakończeniu duża
część słuchaczy była lekko znużona, a inni zadawali pytanie „Po co
nam to było?”. I nie chodziło tylko o brak zainteresowania wyjazdem
akurat na tą grecką wyspę … Padały także stwierdzenia „Nasi
słuchacze prowadzą wspaniałe prelekcje w MBP i MOKSIR-ze, czy nie
mogli by tego zrobić dla nas?” Prawda, trudno „być prorokiem we
własnym kraju”.

9 kwietnia 2015
Łemkowie: przeszłość – teraźniejszość
– perspektywy. Część I
„Doktorskich” wykładów ciąg dalszy. Tym razem pani dr
Patrycja Trzeszczyńska – Demel z Instytutu Etnologii i Antropologii
Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego. W sposób niezwykle
wyczerpujący przedstawiła nam dzieje jednej z większych i
znaczących, w sumie, w historii Polski mniejszości etnicznych. W
potocznym rozumieniu mniejszość łemkowska jest kojarzona z
Ukraińcami, a w najlepszym przypadku z Rusinami. Dla wielu
słuchaczy przedstawiony temat był całkowicie nowy i nieznany.
Nazwa, owszem, ale gdyby trzeba coś bliżej powiedzieć, na pewno
nie. Ten wykład był potrzebny i wielu słuchaczom uzmysłowił jak
potężnym „tyglem” narodowościowym była Polska międzywojenna
i jakie to wywoływało problemy i napięcia po II wojnie światowej.
A przecież część tej historii działa się niedaleko nas – to w Jaworznie
w latach 1947-49 funkcjonował Centralny Obóz Pracy (COP), w
którym znalazło się około 4 tys. Łemków, z czego 162 osoby stały się
jego ofiarami. Było to pokłosie Akcji „Wisła”, akcji przymusowego
przesiedlania ludności z terenów wschodniej Polski.

Wykładowczyni starała się przekazać nam wiele informacji o
różnych aspektach „inności” kulturowo-religijnej Łemków i
związanych z tą innością – odmiennością problemów. A już
całkowitym zaskoczeniem była informacja o słynnym amerykańskim
artyście, przedstawicielu pop-artu Andrew Worholu. Okazuje się, że
to był Łemko Andrij Warhola (rodzicami urodzonego w Pittsburgu
Andrew byli Andrij Warhola i Ulija Justyna Zavacka, imigranci z
mniejszości łemkowskich grekokatolików na północy Słowacji).

Czekamy na dalsze informacje na następnym wykładzie.

9 kwietnia 2015
Walne Zebranie Stowarzyszenia UTW
Odbyło się coroczne Walne Zebranie Stowarzyszenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Chrzanowie. Zebranie odbyło się
zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia. Władze przedstawiły
sprawozdania z działalności – merytoryczne i finansowe.
Przeprowadzono nad nimi dyskusję. Prezes Stowarzyszenia pani
Lucyna Kozub-Jentys złożyła szczegółowe sprawozdanie z
działalności SUTW, podkreślając osiągnięcia tak w realizacji
przyjętych planów, jak i gospodarki finansami. Korzystając z
obecności nowego Starosty powiatu chrzanowskiego pana Janusza
Szczęśniaka (notabene jednego z założycieli SUTW), prezes
Stowarzyszenia przedstawiła pokrótce ważniejsze osiągniecia i
realizacje z ostatnich lat tak w zakresie edukacyjnym jak i
wypoczynkowo-turystycznym. W sprawozdaniu podkreślono
rosnącą rokrocznie aktywizację społeczną chrzanowskich seniorów
w działaniach na rzecz lokalnej społeczności. Sprawozdanie
finansowe wykazało dbałość o pozyskiwanie i wykorzystywanie
funduszy i nie pozostawiło wątpliwości o prawidłowości
funkcjonowania Stowarzyszenia. W pełni zasadnym był zatem
wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie Zarządowi absolutorium
za okres do 9.04.2015 roku.

W dyskusji właściwie nie padły żadne nowe wnioski, a Starosta
powiatu Janusz Szczęśniak wyraził, oprócz podziękowania za
wspaniałą pracę, życzenia dalszych sukcesów w pracy na rzecz
mieszkańców Chrzanowa i powiatu oraz zadeklarował dalsze
wspieranie działalności Stowarzyszenia i Uniwersytetu.

Szczegółowe materiały sprawozdawcze – zgodnie z
obowiązującym Statutem znajdują się w dokumentacji SUTW.

10 kwietnia 2015
Akcja „Przystanek: Jabłko”
Piękna pogoda, świecące słońce a przed
obiektem MOKSiR-u i potężna sterta palet z
jabłkami dla mieszkańców Chrzanowa. To
Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w
Chrzanowie wspólnie z Biurem Posła na Sejm RP
pana Roberta Maciaszka rozdaje jabłka. Z Banku
Żywności udało się uzyskać 24 tony jabłek od świętokrzyskich
sadowników. Ponad 1200 mieszkańców ziemi chrzanowskiej
otrzymało nieodpłatnie karton jabłek (około 14 kg).

Z uwagi na wcześniejszy przyjazd tir-a z dostawą jabłek (z
Ostrowca Świętokrzyskiego) i ustawiające się kolejki, wydawanie
jabłek trzeba było rozpocząć wcześniej niż zapowiadano – już od
godziny 14:00 (nie 16:00). Wolontariuszów na początku nie
dostawało, było ciężko. Ale zmęczenie pryskało na widok
zadowolonych twarzy, zapytań niekiedy wręcz druzgocącorozśmieszających, ale czasem i … oburzających. Ale cóż, „sorry, taka
nasza uroda” – jak by zapewne powiedziała pani minister. A jabłka
znikły już po półtorej godziny. Trzeba było przepraszać tych, co
przyszli zbyt późno. Ale są obietnice próby powtórzenia akcji. Może
się uda. Inni też chcą!

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Chrzanowie
oraz Biuro Poselskie Roberta Maciaszka dziękowało wszystkim tym,
którzy zaangażowali się w tę akcję (widać ich na zdjęciu).
Przedsięwzięcie było dosyć trudne, ale wszystko się jednak udało!!

16 kwietnia 2015
Słowacy w Polsce
Tym razem było to spotkanie z panem Ludomirem
Molitorisem, Sekretarzem Generalnym Towarzystwa Słowaków w
Polsce. Wykładowca w sposób dość szczegółowy omówił
zagadnienie funkcjonowania mniejszości słowackiej na przestrzeni
XX wieku. Przedstawiając złożoność problematyki mniejszości w
Polsce międzywojennej, stwierdził, że generalnie Słowacy byli
traktowani jak „naród plebejski”, zatem niemający większego
znaczenia i niewiele wnoszący do kultury polskiej. Jednakże m.in.
światowej sławy aktorka – Pola Negri, właściwe nazwisko Apolonia
Chałupiec, powszechnie uważana za Polkę, w rzeczywistości była
Słowaczką. Stosunki narodowościowe w Polsce międzywojennej
odbiły się na polityce tego okresu, w wyniku czego na Słowacji, po
Układzie Monachijskim z 1938 roku, do głosu doszły frakcje idące na
współpracę z III Rzeszą – powstał faszystowski rząd ks. Tiso, a
wojsko słowackie wzięło udział w agresji na Polskę w 1939 roku.

Po zakończeniu II wojny światowej spora część terenów
zamieszkanych przez Słowaków znalazła się w granicach Polski.
Inne podejście do problematyki mniejszości narodowej skutkowało
utworzeniem towarzystw społeczno-kulturalnych, które po wielu
zmianach „kolei losu” w 1995 roku przekształciły się w
Towarzystwo Słowaków w Polsce, z działalnością ukierunkowaną
na ruch artystyczno – ludowy, z głównym ośrodkiem w Jabłonce.
Obecnie w Polsce zamieszkuje około 3 500 Słowaków i ich ilość
systematycznie maleje.

W Magazynie Kulturalno-Społecznym TSP ŽIVOT ukazała się
notatka o naszym spotkaniu. Na zdjęciu pan Molitoris z „naszą”
Słowaczką – Emilią Górską.

23 kwietnia 2015
Moje wschodnie fascynacje
Poznawanie ludzi ciekawych świata zetknęło nas z panią
redaktor Alicję Molendę. Jej fascynacja wschodem zaprowadziła ją
do Azji Centralnej, Gruzji i Kirgistanu. Prelekcja, bogato ilustrowana
zdjęciami i komentarzem, spotkała się z zaciekawieniem. Bo tak
prawdę mówiąc wszystkich nas interesuje Rosja i poradzieckie
państwa po okresie burzliwych przemian oraz w warunkach
trwającego konfliktu na Ukrainie. Niekoniecznie chcemy się do tego
przyznać, ale wielu żałuje ograniczonych raczej możliwości ich
zwiedzania.

A prezentowane kraje, z ich swoistą kulturą, są naprawdę ciekawe,
przyciągają uwagę sposobem bycia prostych ludzi, pozostającym
niekiedy dość daleko od europejskich standardów. Toteż próba
odpowiedzi na zainteresowanie nie jest prosta. I wymaga spojrzenia
wstecz, dość daleko wstecz. I temu starała się sprostać pani
Redaktor. Czy jej się to udało? Odpowiedzi musi sobie udzielić
każdy słuchacz.

30 kwietnia 2015
Moja niezwykła podróż w nieznane
Podróżnikiem opowiadającym o niezwykłym (nawet dla niego)
rejsie dookoła świata był słuchacz naszego UTW, kapitan żeglugi
morskiej jachtowej, pan Włodzimierz Odrzywolski. W ciągu pięciu
lat, pilotując prywatny luksusowy katamaran, odbył podróż dookoła
świata. Na tym spotkaniu Kapitan opowiedział o fragmencie
podróży po Oceanie Indyjskim, od Timoru Wschodniego do
Madagaskaru, poprzez cały szereg ciekawych i zagadkowych miejsc.
Wiele miejsc, niesamowita przyroda, morski żywioł, warunki życia
i pracy na jachcie – niesamowita opowieść „wilka morskiego” dla
słuchaczy była fascynująca, pytań mnóstwo i …. nikt nie spieszył do
wyjścia. Oglądając zdjęcia czuliśmy się prawie uczestnikami tej
wyprawy na Bali, Komodo z waranami, do Malezji i Tajlandii z ich
cudownymi świątyniami, uczestniczyliśmy w spotkaniach z
morskimi krokodylami czy ogromnymi krabami morskimi
(kokosowymi), poprzez Indie, Sri Lankę i Malediwy dotarliśmy aż
na Madagaskar z Beniowskim i „kochającymi lemurami” jak pisał
Arkady Fiedler.
Na dodatek okazało się, że plaże na Malediwach zbudowane są
z polskiego piasku. Tylko morze mają swoje. I mnóstwo śmieci!

Chyba wskazówka dla kierownictwa Uniwersytetu – wśród nas
są zapewne również inni słuchacze, którzy mogliby opowiedzieć
wiele ciekawego ze swych podróżniczych wojaży. Może nie tak
zapierających dech w piersiach „morskich opowieści”, ale jednak.
I zapewne również bez angażowania środków finansowych.

9 maja 2015
VI Rajd Rodzinny UTW i PTTK
Balin 2015
Organizator VI Rajdu Rodzinnego –
Koło PTTK przy UTW w Chrzanowie
przy finansowym wsparciu Oddziału
PTTK w Chrzanowie. Finał - boisko LKS
"Orzeł" w Balinie. W programie był
przemarsz grup pieszych trasą z
Chrzanowa do Balina prowadzonych
przez Zdzisia Hudzika i Małgosię Opitek,
dla chętnych przewidziano trasę
rowerową, prowadzoną przez
Kazimierza Pudo i Alinę Słowik. Na
spotkanie finałowe można było również
dojechać innym środkiem transportu.

Słoneczna pogoda sprzyjała podziwianiu okolicznej przyrody
w wiosennej szacie. Finałowe spotkanie przeznaczono na liczne
konkursy sprawnościowe i tematyczne z nagrodami, w formacie
indywidualnym i rodzinnym. W imprezie
uczestniczyło około 80 osób, w tym
słuchacze UTW wraz z członkami rodzin –
głównie wnuczki i wnuki, w zawodach
drużynowych, rozgrywanych w 6
konkurencjach wystąpiło 12 zespołów
rodzinnych. Nagrodę główną wraz z
pucharem Prezesa UTW zdobyła rodzina
państwa Góreckich z Olszyn, już drugi
raz z rzędu. W spotkaniu końcowym uczestniczyli m.in. poseł na
Sejm RP pan Robert Maciaszek (rower, indywidualnie), burmistrz
Chrzanowa pan Marek Niechwiej (rower w grupie wraz z córką),

prezes Oddziału PTTK pan Kazimierz Pudo (rower, przewodnik
grupy) i gospodarz pani Prezes UTW pani Lucyna Kozub-Jentys.
Podsumowaniem imprezy było wspólne śpiewanie i zabawy
ruchowe, ale dopiero po skonsumowaniu pysznych kiełbasek z
rożna.

W zasadzie powtórzono konkursy z lat poprzednich,
oczywiście modyfikując pytania w konkursie wiedzy o regionie.
Konkurs udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej
zorganizowała Ochotnicza Straż Pożarna z Chrzanowa, której
pomoc okazała się niezbędna w jednym wypadku (niestety).

Uczestnicy Rajdu otrzymali nagrody, dyplomy, okolicznościowe
plakietki, symboliczne upominki i słodycze. Najmłodszy uczestnik
Rajdu miał kilka miesięcy, a najstarszy – nasza słuchaczka Teresa
Winczakiewicz. Komandorem Rajdu był „wasz kronikarz” – Adam
Kasperkiewicz, „oprawstwo” muzyczno-dźwiękowe – kol. Wiesław
Łakomy.

Prezes UTW przekazała serdeczne podziękowania dużej grupie
wolontariuszy (około 20 osób), organizatorom oraz zaproszenie do
wzięcia udziału w następnym Rajdzie za rok.

14 maja 2015
Galicyjski sztetl – historia i kultura galicyjskich
Żydów do wybuchu drugiej wojny światowej.

przebudowana). Istniało także jeszcze kilka domów modlitw, czyli
bożnic.

Był to już drugi wykład pani dr Katarzyny Pabis – Cisowskiej
z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie na temat mniejszości
Żydowskiej w Polsce. Tym razem wykład był umiejscowiony
czasowo i terytorialnie - dotyczył w dużej części naszego
Chrzanowa, który w okresie międzywojennym był dużym
skupiskiem tej mniejszości etnicznej.

Takie miejskie skupiska nazywano pojęciem sztetl, a
charakteryzowało go
zachowywanie tradycyjnej
obyczajowości żydowskiej.
Sztetl był głównym ośrodkiem
demograficznym, w którym
ludność żydowska często
przekraczała 70-80%
mieszkańców. Gmina
żydowska (kahał) powstała w
Chrzanowie w 1745 roku, a
odsetek ludności żydowskiej w naszym Chrzanowie w 1939 roku
wynosił ponad 50% ludności. Kres populacji przyniósł Holokaust.

Na terenie Chrzanowa znajdowały się wszystkie,
charakterystyczne dla sztetlu „instytucje publiczne” – wielka
synagoga wybudowana w 1787 roku przy dawnym placu Estery –
dzisiejsze skrzyżowanie ulic Krakowskiej i Garncarskiej, mały
(około 1763 rok) i duży kirkut (około 1802 rok) (na terenie dużego
cmentarza znajduje się pomnik upamiętniający ostateczną zagładę
Żydów z Chrzanowa w lutym 1943 roku), a także charakterystyczna
jatka rytualna wybudowana w 1781 roku (przy obecnej ul. 3 Maja,

Powyższe zdjęcia zaczerpnięto za pośrednictwem strony
internetowej www.sztetl.org.pl/pl/dynamicmap

My też się odgrażamy! Za rok będzie lepiej!

16 maja 2015
VII Olimpiada Sportowa w Łazach
W tym roku nasz UTW postanowił aktywnie włączyć się w
„życie sportowe” seniorów. Naszym debiutem był udział w VII
Olimpiadzie Sportowej UTW w Łazach, w największym wydarzeniu
sportowym seniorów w Polsce i Europie. Olimpiada została
wpisana, jako jedno z najważniejszych wydarzeń związanych z
obchodami 40-lecia powstania pierwszego Uniwersytetu Trzeciego
Wieku w Polsce. Nie oczekiwaliśmy, że jest to tak wielka impreza –
reprezentacje 50 UTW z całego kraju, nawet z Wybrzeża oraz
reprezentacja UTW z Wiednia, 830 zawodników, ponad 2000 gości i
osób towarzyszących, patronat i otwarcie z zapaleniem znicza
olimpijskiego przez ministra Kosiniak-Kamysza, różnorodność
dyscyplin sportowych – brydż, szachy, tenis stołowy, lekkoatletyka,
kajakarstwo, pływanie, kolarstwo, strzelectwo, prawie wszystko w
trzech lub czterech kategoriach wiekowych. Rozdaniu nagród i
medali towarzyszyły występy zespołów artystycznych – głównie
chóry. Niestety, z powodu błędów organizatorów, niedane było
wystąpić naszym artystom – grupie wokalnej i cheerleaderkom.
Kapitanem naszej reprezentacji była Jolanta Warchoł. Zdobyliśmy
historyczny pierwszy medal – medal brązowy w biegu sprinterskim
zdobyła Ewa Bieniek.

Reprezentacja wystąpiła pod nowym banerem, który budził

Lista zawodników z UTW w Chrzanowie
w olimpiadzie „Trzeci wiek na start” Łazy 16.05.2015
Lp. Konkurencje
sportowe
1965-56
1.
Pływanie
50m, styl
Karaś
klasyczny
Wacław
2.
Pływanie
50m, styl
Gołębiowski
dowolny
Marek
3.
Bieg 60m
4.
Bieg 200m
5.
6.
7.
8.
9.

uznanie wśród uczestników Olimpiady. W całej imprezie wspierał
nas poseł Robert Maciaszek.

10.

Organizację imprezy, poza brakiem przestrzegania czasu

11.

występu chórów, należy uznać za udaną. Przy takiej ilości
uczestników sztab obsługująco-organizacyjny wraz z
wolontariuszami miał pełne ręce roboty – wywiązał się z podjętego
zadania bardzo dobrze. Widać doświadczenie organizatorów.

12.

Pchnięcie
kulą
Strzelectwo
Tenis
stołowy
Turniej
szachowy
Wyścig
rowerowy
Turniej
brydżowy
Zawody
kajakowe
Turniej
boule

Uczestnicy
1955-46
1945-36
Niwelt Lucyna
Dąbek
Kupcza
Tadeusz
Stanisław
Kasprzyk
Liszka
Aleksandra
Barbara
Hudzik
Zdzisław
Czerwik Irena Bieniek Ewa
Czerwik
Gustaw
Kieres Ewa
Bejster Joanna Kozub
Halina
Bejster Leszek
Wind Stanisława
Kasperkiewicz Adam
Hudzik Maria
Chełmecki Władysław
Patała Helena
Rozmus Mieczysław
Jentys Zdzisław
Kamińska Ewa
Kijanka
Bernard
Opoka Władysława
.Łakomy Wiesław
Dąbek Barbara
Lach Tadeusz
Piegzik Małgorzata

Janik
Tadeusz

1935-25

21 maja 2015
Łemkowie: przeszłość – teraźniejszość
– perspektywy. Część II
Druga część wykładu pani dr Patrycji Trzeszczyńskiej –
Demel z Uniwersytetu Jagiellońskiego była niemniej interesująca niż
część pierwsza. Tym razem wykładowczyni skupiła się na innych
aspektach łemkowszczyzny – religii, dylematach teraźniejszości,
folkloryzmie i polityce etnicznej oraz diasporze łemkowskiej w
Polsce oraz USA i Kanadzie.

Łemkowie są głównie wyznawcami dwóch odłamów
chrześcijaństwa – prawosławia i greko katolicyzmu, które
wyznaczają kierunki wyznaniowe od około 1000 lat. W świątyniach
można obserwować stosowanie klasycznych kanonów budowy
ikonostasu. Ich „inność” kulturowa znajduje odzwierciedlenie w
strojach i zwyczajach.

W ostatnim Spisie Powszechnym z 2011 roku narodowość
łemkowską zadeklarowało 10 531 osób, w tym 5 612 osób
zadeklarowało ją jako jedyną narodowość, 7 086 jako pierwszą lub
jedyną, a 3 445 jako drugą narodowość. Spośród osób deklarujących
narodowość łemkowską 5 tys. mieszkało w województwie
dolnośląskim, 2 tys. w województwie małopolskim. (z czego 1,5 tys.
deklarowało jedynie narodowość łemkowską).

Mimo pozostawania w sytuacji diaspory Łemkowie tworzą w
wielu miejscach zwarte enklawy, zarówno w miejscach przesiedlenia
na zachodzie i północy Polski, jak i na pierwotnej Łemkowszczyźnie
(Zdynia, Zyndranowa, Kunkowa, Leszczyny i inne). Mamy nadzieję
niektóre z nich odwiedzić w czasie wrześniowego pobytu
poznawczo-wypoczynkowego w Krynicy.

Specyficzną grupą jest diaspora kanadyjska, powstała na
początku XX wieku. Emigracja do Kanady i USA miała charakter
masowy i przed I wojną światową prawie nie było rodzin
łemkowskich bez krewnych na terenie Kanady i USA. Współcześnie
szacuje się, że około 700 tys. mieszkańców tych krajów miało
przynajmniej jednego przodka Rusina (Łemka ze strony polskiej
bądź słowackiej). Stamtąd tęż płyną środki na reaktywację
niektórych miejscowości na terenach rdzennej Łemkowszczyzny.

Do najbardziej znanych postaci wywodzących się z kręgu
Łemków i na trwale zapisanych w historii polskiej kultury należą
m.in. Nikifor Krynicki (właściwie Epifan Drowniak, malarz
prymitywista), Jerzy Nowosielski (malarz, rysownik, scenograf,
twórca kompozycji figuralnych, martwych natur, aktów, pejzaży i
obrazów sakralnych, w których łączy elementy nowoczesne z
wpływami sztuki bizantyjskiej), Julia Doszna (Łemkowska
pieśniarka, obdarzona ciepłym, przejmującym głosem).
Poniżej fragment jej pieśni – modlitwy:
...Urodziłam się, gdy śnieg leżał jeszcze na stokach, lecz pączki miały rozwinąć się
lada dzień.
Mowa, którą w sobie noszę jest mową mojej ziemi, jej wiary, tęsknoty, radości.
Kiedy jest mi smutno, idę posłuchać, co mówią drzewa. One mnie nigdy nie
zawiodły.
Gdy czuję, że żyję - śpiewam.
Bo śpiew jest we wszystkim, co żyje: w kwiatach i ptakach, w cieple słońca i
chłodzie kropel deszczu, w potoku stromo spadającym i nawet w ciszy
przydrożnego kamienia ukryte jest tajemne jego brzmienie.
Śpiew jest modlitwą stworzenia do Stwórcy. Moją modlitwą.

Czekamy na kolejne spotkanie z Łemkowszczyzną. Na miejscu.
Ma to mieć miejsce we wrześniu, w czasie tradycyjnego letniego
wypoczynku seniorów naszego UTW.

23 maja 2015
VI Chrzanowska Wiosna Artystyczna
im. Aliny Szczupider
Myślą przewodnią organizowanej corocznie Wiosny artystycznej
Uniwersytetów Trzeciego Wieku jest animacja działalności
artystycznej środowisk seniorów skupionych w UTW, popularyzacja
i promocja dorobku artystycznego UTW oraz integracja i wymiana
doświadczeń środowisk artystycznych
UTW, a także promocja Chrzanowa i
ziemi chrzanowskiej. Impreza
zazwyczaj gromadzi UTW z
Małopolski, głównie Zachodniej oraz
ze Śląska. Wiosna artystyczna stała się
okazją zaprezentowania seniorskich
pasji, często niespełnionych
młodzieńczych zapałów i marzeń o
scenicznej karierze, ale przede
wszystkim okazją do spotkań ludzi
„myślących podobnie” o aktywnym
życiu w „trzecim wieku”.

W tegorocznej Wiośnie wzięły
udział reprezentacje uniwersyteckie z Jaworzna, Olkusza,
Oświęcimia, Rudy Śląskiej, Wolbromia i gospodarza imprezy UTW
w Chrzanowie.

Tym razem Wiosna trwała jeden dzień i odbyła się w sali
teatralnej MOKSiR w Chrzanowie. Rywalizacja obejmowała występy
chórów, zespołów teatralnych, kabaretowych i tanecznych. Zgodnie
z oceną profesjonalnego jury (Przemysław Kania, aktor – Małgorzata
Liszka, muzykolog – Janusz Palka, tancerz) puchar Starosty Powiatu
Chrzanowskiego pana Janusza Szczęśniaka zdobyli gospodarze,

którzy zaprezentowali chór, fragment przedstawienia „Piosenka i
humor żydowski”, grupę wokalną Senior Singers, grupę taneczną z
szantami i cheerleaderkami, a ogólny aplauz wywołał taniec
niesamowitych „staruszków” Joasi i Leszka Bejsterów. W kategorii
chórów chór z Rudy Śląskiej, a taniec został najwyżej oceniony
wykonaniu grupy tanecznej z Oświęcimia.

Po artystycznych występach przyszedł czas na wzmacniający
posiłek, zwiedzanie wystawy malarskiej prof. Bronisława Chromego
i jego córki Kingi Chromy. Uznanie wywołały również
zaprezentowane dokonania plastyczne studentów trzeciego wieku.

Spotkanie zakończyło wręczenie dyplomów i nagród, w czym
uczestniczyli zaproszeni goście: pan poseł RP Robert Maciaszek,
starosta chrzanowski Janusz Szczęśniak, burmistrz Chrzanowa
Marek Niechwiej i prezes UTW w Chrzanowie pani Lucyna KozubJentys.

Z kronikarskiego obowiązku należy odnotować brawurowe
niekiedy prowadzenie spotkania przez Zbigniewa Klatkę.

Wiosnę zakończyło wspólne odśpiewanie Pieśni Przyjaźni, co
powoli staje się tradycją tej imprezy. Kolejny raz znalazło
potwierdzenie motto imprezy „… a w sercu ciągle maj!....”

Impreza była współfinansowana przez Gminę Chrzanów.
Patronat medialny nad imprezą sprawował Tygodnik Ziemi
Chrzanowskiej „Przełom”, Głos Seniora, Chrzanowska Telewizja
Lokalna.

28 maja 2015
Uroczyste zakończenie roku akademickiego
2014/2015
Chrzanowski Uniwersytet Trzeciego Wieku zakończył kolejny,
już ósmy rok akademicki. Okolicznościowe podsumowujące
sprawozdanie przedstawiła prezes Stowarzyszenia UTW pani
Lucyna Kozub-Jentys. W sprawozdaniu znalazły swoje
odzwierciedlenie wszystkie inicjatywy zrealizowane przez UTW
i jego słuchaczy, zaprezentowano zdjęcia ze zrealizowanych
programów, a także zamierzenia na następny rok akademicki.
Szczególnie podkreślona została rosnąca aktywność słuchaczy
i rosnąca ilość osób nie tylko aktywnie uczestniczących w
realizowanych programach, ale przede wszystkim rosnąca ilość
ludzi czynnie angażujących się organizowanie działalności. I to na
każdym etapie – od napisania planu po jego końcową realizację. Nie
dziwi zatem fakt sięgania po nowe doświadczenia, jak chociażby
udział w Olimpiadzie w Łazach. Nowością w działalności UTW jest
pojawienie się grup inicjatywnych:
Turystyczna trójka, Muzyczne inspiracje
i Tańce żydowskie okresu międzywojennego,
co zwiastuje nam kolejne niespodzianki
i przeżycia artystyczne. Zapowiedziano już
kolejną premierę teatralną opartą na
„Dziadach” Adama Mickiewicza. I wszystko
to we współdziałaniu z młodzieżą
chrzanowskich szkół – podstawowymi,
gimnazjami i liceum.

Gośćmi uroczystości byli posłowie RP panowie Tadeusz Arkit i
Robert Maciaszek, burmistrz Chrzanowa pan Marek Niechwiej,
dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Staszica w Chrzanowie
pani Bożena Bierca, dyrektor PCKiU w Chrzanowie pani

Małgorzata Bigaj oraz dyrektor Trzebińskiego Centrum Kultury pan
Adam Potocki. Po wręczeniu dyplomów ukończenia Uniwersytetu
słuchaczom drugiego roku studiów, w okolicznościowych
wystąpieniach goście podkreślali właśnie ową szeroko widoczną
aktywność UTW, wyróżniającą nawet w porównaniu z innymi tego
rodzaju organizacjami na terenie Małopolski i kraju. Doceniając te
fakty pan Robert Maciaszek przekazał na ręce pani Prezes
zaproszenia dla czterech osób z UTW do odwiedzenia Parlamentu
Europejskiego w Brukseli, ufundowane wspólnie z posłanką do
Parlamentu Europejskiego panią Różą Thun. Obaj panowie
posłowie, Robert Maciaszek i Tadeusz Arkit, zadeklarowali
zorganizowanie zaproszenia dla grupy słuchaczy UTW w
Chrzanowie do odwiedzenia naszego Sejmu w Warszawie.

Burmistrz Chrzanowa, pan Marek Niechwiej, żałował braku
przygotowania na takie „podarunki”, ale zadeklarował
wszechstronną pomoc i wspólne działanie z UTW na rzecz
mieszkańców miasta.

Po takich niespodziankach starościny II roku Anna Gucik wraz
z Ewą Kieres przekazały Zarządowi UTW podziękowania za pracę
i serce dla wszystkich słuchaczy, a szczególnie słuchaczy drugiego
roku. Wszyscy członkowie Zarządu otrzymali kwiaty z sercem.

Na zakończenie uroczystości – występ chóru UTW, oklaski,
wspólne śpiewanie i do zobaczenia – niektórzy już następnego dnia
na spacerze „kijanek”. Czas wakacji nie będzie pusty – trwają
przygotowania do kilku wydarzeń w najbliższych dniach.
UTW w Chrzanowie na czas wakacji nie przestaje być
aktywnym i zaprasza do czynnego wypoczynku w czasie wakacji.

30 maja 2015
Zakończenie roku akademickiego
Mniej uroczysty charakter miało mieć, planowane początkowo
jako impreza wewnętrzna UTW, spotkanie kończące rok akademicki,
zorganizowane w ośrodku na chrzanowskich Kątach. Jednakże w
ramach deklarowanej współpracy z Urzędem Miejskim nasza
impreza została włączona w obchodzone w tym czasie Dni
Chrzanowa. Dodatkowymi gośćmi
wspaniałej towarzyskiej zabawy
stali się goście z zaprzyjaźnionych
z Chrzanowem miast z Francji,
Węgier i Ukrainy – Harnes,
Nyekladhaza, Iwano-Frankiwsk.
Była część oficjalna,
okolicznościowe przemówienia
oficjeli, a potem już na
towarzyskiej stopie kontynuowana
była inauguracja Dni Polonii
Francuskiej pod hasłem
„Poznajmy się – spotkania z
Polonią”. Oficjalna inauguracja
miała wcześniej miejsce w Sali
konferencyjnej MOKSiR. W
początkowej części spotkania
uczestniczyła młodzież ze szkoły podstawowej z okolicznościowym
występem, do zabawy ruchowo-rytmicznej zapraszała młodzież z
Harnes, swój występ zaprezentowały również nasze Senior Singers i
grupa taneczna ze świetnymi szantami i cheerleaderkami. W
spotkaniu uczestniczyła grupa oficjeli z burmistrzem Chrzanowa
panem Markiem Niechwiejem i reprezentującą mera Harnes panią
Annick Witkowski na czele. Zabawa trwała do późnej nocy.

5 - 7 czerwca 2015
II Ogólnopolskie Senioralia oraz II Małopolski
Kongres Uniwersytetów Trzeciego Wieku w
Krakowie
Przedstawiciele naszego Uniwersytetu uczestniczyli w II
Małopolskim Kongresie UTW i zarazem w II Ogólnopolskich
Senioraliach w Krakowie. Można było wziąć udział w wielu
imprezach towarzyszących, m.in. w symbolicznym przekazaniu
kluczy do miasta przez Prezydenta Miasta Krakowa - Jacka
Majchrowskiego, korowodzie wokół rynku, pokazie Mody
Seniorów, pokazach tańca i występach artystycznych.

Zadowoleni byli uczestnicy piątkowej imprezy na placu
Szczepańskim, gdzie w ramach wystawy „Twórczość seniorów” i
„Moja babcia, mój dziadek” wspaniale się bawili do późnej nocy.
Niektórzy „zdarli nogi”.
W sobotę uczestniczyli w II Małopolskim Kongresie UTW w
Teatrze im. J. Słowackiego, gdzie trwała ożywiona dyskusja o
problematyce senioralnej i kulturalnej. Gośćmi honorowymi
Kongresu byli m.in. Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz, Marszałek Województwa
Małopolskiego - Marek Sowa, Prezydent Miasta Krakowa - Jacek
Majchrowski oraz posłanka na Sejm RP - Elżbieta Achinger.

W trakcie gali podsumowującej obrady marszałek Marek Sowa
wręczył Złote Krzyże Małopolski dla zasłużonych dla ruchu
senioralnego działaczek. Analizując dokonania odznaczonych
działaczek UTW wydaje się, że nadszedł już czas o wystąpienie o
odznaczenie dla naszych działaczek, przynajmniej dla Prezes SUTW.
W podsumowaniu podkreślano 40 lat funkcjonowania w Polsce
uniwersytetów trzeciego wieku, jako 40 lat lata pięknych postaw i
ludzi, którzy stali się prawdziwą wizytówką Polski. Jak stwierdziła

pani poseł Achinger – Nie mam wątpliwości, że to Polacy przodują w
kształceniu ustawicznym i mogą być wzorem dla innych krajów.

A potem „Taneczna majówka w czerwcu” na placu
Szczepańskim. I zapewne niektórzy muszą nowe buty nabyć,
przecież tam nie ma parkietu!

Niedziela była przeznaczona na wydarzenia lżejszego kalibru –
po przejęciu kluczy miasta seniorzy uczestniczyli w pokazie mody
60+, konkursie na najpiękniejszy kapelusz, pokazie nordic walking,
przemarszu dookoła Rynku Głównego i wielu imprezach
towarzyszących.
Nasi uczestnicy wracali do Chrzanowa późną nocą, zmęczeni,
ale zadowoleni!

11 czerwca 2015
Spotkanie z emerytami w Płazie
W siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie filia w
Płazie odbyło się sympatyczne spotkanie grupy emerytów z
Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło Nr 9
„Relaks” w Płazie ze słuchaczami UTW w Chrzanowie. W ramach
spotkania słuchacze uniwersytetu zaprezentowali spektakl „Wieczór
piosenki i humoru żydowskiego", który powstał w ramach projektu
Scena Aktywnego Seniora. Uczestnicy spotkania z zaciekawieniem
i aplauzem przyjęli przedstawienie oraz późniejsze wystąpienie pani
Prezes Lucyny Kozub-Jentys na temat UTW, jego osiągnięć i
otwartości dla wszystkich oraz otwartości na współpracę ze
wszystkimi stowarzyszeniami senioralnymi. Zaproszono do
studiowania, ale szybko, bo chętnych do zapisu na następny rok
akademicki nie brakuje.

Konieczne jest odnotowanie fantastycznej atmosfery Biblioteki
w Płazie, wysoki standard której u wielu wywołał może nawet
zdumienie. Gratulacje dla MBP w Chrzanowie! I mieszkańców
Płazy!

23 czerwca 2015
Turystyczna trójka
Grupa nieformalna (inicjatywna) „Turystyczna trójka” działająca
przy wsparciu SUTW w
Chrzanowie, realizująca projekt
pani Zofii Góreckiej pt. „Swoje
poznajcie, cudze chwalcie”,
rozpoczęła działalność spotkaniem
w Ośrodku RekreacyjnoSportowym w Olszynach (projekt
jest dofinansowany ze środków
Programu Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich). Rozszyfrowanie
owej „trójki” to UTW w Chrzanowie, Szkoła Podstawowa nr 1 z
Oddziałami Integracyjnymi w Chrzanowie oraz I LO im. Staszica w
Chrzanowie, a dokładniej Szkolne Koła Turystyczno-Krajoznawcze
„Cepry”, działające przy tych szkołach. Spotkanie z młodzieżą,
wręczenie dyplomów młodym turystom przez nauczycieli
opiekujących się Kołami, wspólne zabawy, omówienie programu
przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach projektu – to
główne punkty programu sympatycznego międzypokoleniowego
spotkania, a właściwie niewielkiego pikniku.

Uczestnicy spotkania z uznaniem wyrażali się o ośrodku
sportowym w Olszynach, jego wyposażeniu i gospodarzach –
sołtysie gminy panu Tadeuszu Masztalskim i prezesie LZS „Lew”
Olszyny panu Tadeuszu Janiku. Powszechne zaciekawienie
młodzieży i słuchaczy UTW wywołał pokaz wyplatania wyrobów
wikliniarskich, zaprezentowany przez pana Gaździka. Sporo jego
wyrobów zostało zakupionych. Chętni mogli popróbować
samodzielnego wyplatania kosza z wikliny.

22 - 24 czerwca 2015
Wizyta w Warszawie
Grupa słuchaczy UTW w Chrzanowie, udała się „na podbój”
Warszawy udziałem w VIII Juwenaliach III wieku, organizowanych
przez Fundację AVE przy wsparciu m.st. Warszawy i Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W trzydniowych konkursowych prezentacjach oraz
przesłuchaniach w Teatrze Palladium i Klubie Hybrydy, na dwóch
scenach wystąpiło ponad dwa tysiące seniorów. W prezentacjach
konkursowych uczestniczyło około 140 zespołów z całej Polski w
różnych kategoriach (chóry, zespoły wokalne, duety, soliści, teatry,
kabarety, taniec, prezentacje malarskie, literackie, fotograficzne). Jest
to największy w Europie festiwal twórczych seniorów.

Tym większy jest sukces naszej reprezentacji, która zdobyła:
- I miejsce w kategorii zespół wokalny (Senior Singers),
- I miejsce w kategorii kabaret („Z piosenką i humorem
żydowskim”)
- wyróżnienie za humor w kategorii taniec dla duetu tanecznego
Asia i Leszek.

Uczestnicy festiwalowych zmagań twierdzą, że było
przepięknie, a przygoda artystyczna była niesamowita.

Na zakończenie pobytu w Warszawie zrealizowano zaproszenie
posłów RP Tadeusza Arkita i Roberta Maciaszka do odwiedzenia
Sejmu RP. To było również ciekawe spotkanie, tym bardziej, że obaj
panowie „kibicowali” naszym artystom w czasie ich występów.

Jednym słowem powtórzmy za Cezarem: veni, vidi, vici.
Naszego fotografa przy tym nie było.

28 czerwca 2015
II Małopolska Spartakiada Seniorów
Wieliczka 2015
Sportowa reprezentacja UTW w Chrzanowie „pod
dowództwem” Joanny Rybińskiej-Bejster uczestniczyła w II
Małopolskiej Spartakiadzie Seniorów w Wieliczce. Zgodnie z
deklaracją po Olimpiadzie w Łazach na żadnych senioralnych
zawodach seniorów nie może nas zabraknąć. Forma sportowa
rośnie, zatem i wyniki są i będą coraz lepsze. Z Wieliczki też
przywieziono więcej medali.

Na krakowskich senioraliach nasi przedstawiciele otrzymali
zaproszenie do wzięcia udziału w spartakiadzie od pani poseł na
Sejm RP Elżbiety Achinger, zarazem prezes UTW w Wieliczce,
organizatora spartakiady. Szybkiego zorganizowania grupy
startowej podjęła się Asia Bejster. Zorganizowała grupę 16 osób,
pozałatwiali niezbędne formalności, za własne pieniądze wynajęli
autobus i …. pojechali.
I znów za Cezarem - veni, vidi, vici.
Oto efekty:
- Marek Gołębiowski - I miejsce pływanie 50m dowolnym
- I miejsce marsz z kijkami 400m
- Leszek Bejster
- II miejsce marsz z kijkami 400m
- III miejsce pływanie 50m dowolnym
- Zdzisiu Hudzik
- I miejsce rzut do kosza
- Halinka Kozub
- II miejsce rzut do kosza
- Ewa Kieres
- II miejsce bieg na 60m
- Ela Oczkowska
- III miejsce bieg na 60m
- Ola Ksprzyk
- II miejsce pływanie 50m dowolnym
- W. Opoka – W. Łakomy – IV miejsce w brydżu (dyplom).
Miejsca „medalowe” nagradzane pucharami lub medalami.

W spartakiadzie uczestniczyło około 300 zawodników z 11
małopolskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Miejscem zawodów
były obiekty Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnego „Solne Miasto” w
Wieliczce. Uczestnicy podkreślają bardzo miłą, rodzinną atmosferę
zawodów, ich organizację i opiekę, jaką otoczyła ich pani posłanka
Elżbieta Achinger, już od samego przyjazdu. Nasza grupa jako
jedyna miała w programie pozasportową prezentację – nasze
cheerleaderki kolejny raz dawały czadu. Wszyscy wrócili z
ogromnym zadowoleniem i obiecują – za rok znowu pojedziemy.
I medale przywieziemy.

Rozmowa z bohaterami 8. Juwenaliów III wieku w Warszawie
Adam Kasperkiewicz: Asiu, Leszek, jak to
było z tym waszym wyjazdem do Warszawy?
Joanna (Asia) Bejster: Tak dokładnie to nie
wiem, bo sprawami organizacyjnymi
zajmowała się Halinka Pstrucha,
głównodowodząca tej naszej wyprawy do
stolicy. Ale cieszyliśmy się na wyjazd, między
innymi dlatego, że podobno mieliśmy zwiedzić
Sejm, przy okazji. Wiem tylko, że z powodu
regulaminowych ograniczeń czasowych
kierownictwo UTW doszło do wniosku, że wystąpią Senior Singers, Kabaret żydowski i nasz
duet.
A.K.: Czyżby posłowie mieli się wywiązać z zaproszenia, złożonego na zakończeniu roku
akademickiego?
L.B. Tego, to nie wiem.
A.K.: Ale o tym potem. W jakich tam dniach byliście? W Internecie wyczytałem, że
Juwenalia trwały od 22 do 24 czerwca.
J.B. No tak. Ale my byliśmy w drugim i trzecim dniu. W Warszawie przywitano nas
zaraz po zgłoszeniu się. Dostaliśmy opiekuna, który szybko pokazał i objaśnił, jak, co i
gdzie. Nie było żadnych niespodzianek.
A.K.: Gdzie były przesłuchania? Miały być w Palladium i Hybrydach. Jak z przejazdem?
L.B. Tak, to są dwa miejsca, ale w jednym obiekcie. Na różnych piętrach. Senior Singers
były „przesłuchiwane” w Hybrydach, a kabaret i my w Palladium. Nie było problemu,
nawet po piętrach nie musieliśmy gonić.
A.K.: Jakie było przyjęcie? Czy towarzyszyli wam posłowie?
J.B.: Tak, byli na naszych występach. A nawet poseł Arkit bardzo szybko swoje nagranie
z kabaretu żydowskiego umieścił na face-booku. Przyjęcie było bardzo fajne. Oklaski,
uznanie jury i publiczności. Nasze Senior Singers mają naprawdę piękne „brzmienie”.
A.K.: Nikt nie krzyknął „Na Eurowizję”? A kabaret i wy?
L.B. Ciebie nie było, nikt nie krzyknął. Cóż, w Warszawie mieszkało kiedyś bardzo dużo
Żydów. I na dobrą sprawę ten „żydowski szmonces” stamtąd się rozchodził. Chociaż wielu
nie pamięta tamtych czasów, to w filmach, a i powojennych kabaretach temat był
eksploatowany. Chociażby kabaret „Dudek” z Dziewońskim, Michnikowskim i
Kobuszewskim. Teraz na tym koniku jadą Zborowski i Opania. W każdym razie podobało
się. I widowni i jury. Toteż nasz kabaret zajął pierwsze miejsce w swojej kategorii.
Podobnie jak Senior Singers.

J.B.: Wiesz, występ kabaretowy był dla mnie trochę stresujący, nawet więcej niż trochę.
Niezależnie od tremy przed salą wypełnioną publicznością i innymi, wolnymi w tym czasie
uczestnikami juwenaliów, bałam się, aby czegoś nie zapomnieć, nie przekręcić, nie sknocić.
Ale dzięki Bozi, wszystko poszło bez najmniejszych problemów. Chyba dlatego do naszego
występu podeszliśmy na pełnym luzie. Nawet Leszek się uśmiechał w czasie naszego tańca,
a u niego nie jest to takie częste. Zawsze jest mocno skupiony. A błędy w naszym tańcu?
Doszłam do wniosku, że i tak nikt nie wie jaki krok miał być wykonany, a jaki zrobiliśmy.
Wydaje mi się, że to był chyba nasz najlepszy występ. Właśnie na luzie.
A.K.: Rzeczywiście, na zdjęciu Leszek się uśmiecha. Fajnie. Zanim zapytam o reakcję
Sali, którą sobie mogę wyobrazić po pierwszej naszej reakcji w Nowej, to jak z obsługą?
Czy ktoś wam pomagał w garderobie, jakiś make-up, czy jeszcze coś?
J.B.: Nie było specjalnej obsługi, wszyscy samodzielnie się „obsługiwali” i pomagali.
Tłok w garderobie był spory. Przecież brało udział, bo to różnie podają, około dwóch
tysięcy ludzi. Ale to razem z grupami plastycznymi. Podobno około 140 czy 160 grup. Ale
„aktorów scenicznych” było oczywiście mniej. Tym niemniej tłok, przemieszczanie się grup,
niektóre bardzo liczne. Nawet na porozmawianie, czy też wymianę uwag lub nawiązanie
znajomości nie było czasu. Ale i tak zwrócono się do nas z zaproszeniem, chyba na
podobną imprezę, gdzieś na Kujawach. Halinka będzie wiedzieć.
Reakcja Sali (śmieje się)! Już w garderobie, kiedy przebrani wyszliśmy z udostępnionego
nam pokoiku, ja w jednej skarpecie podciągniętej, drugiej opuszczonej, padły pytania „Co
to będzie?”. My spokojnie „Idźcie na widownię. Niespodzianka.”
Do nas w czasie tańca docierał tylko ogromny śmiech. Światła nie pozwalają ze sceny
cokolwiek zobaczyć. Potem koledzy, którzy byli na widowni, opowiadali, że fotograf, chyba
właśnie ten Klimaszewski od reportażu, to biegł gdzieś od góry Sali rozpychając ludzi. A
potem każdy prawie nasz krok starał się złapać jak można najbliżej. I trudno mu było, bo
też się śmiał. Członkowie jury, a na pewno jeden z nich, ponoć popłakał się ze śmiechu.
Ogromna wrzawa wesołości na sali, ludzie zbiegali się na salę z każdego zakątka budynku.
No, daliśmy czadu. I był szał. I było wołanie o bis! Cieszymy się z tego występu. I z jego
przyjęcia przez widownię, przez zapełnioną widownię. Zazdrościli nam „oświęcimiacy”.
Nam, jako całości. Oni nie dostali żadnej nagrody, byli rozczarowani. Co prawda twierdzą,
że dostali coś za trzecie miejsce, ale ja nie słyszałam takiego werdyktu.
A.K.: Pięknie. A kilka słów o organizacji, hotelu? O wrażenia nie pytam, po takim
sukcesie wszystko jest piękne.
L.B.: Właściwie to byliśmy w takim natłoku wrażeń, że nawet jak coś tam nie grało, to
pomijaliśmy. Ale nie, generalnie wszystko było OK.
A.K.: To teraz krótko o Sejmie.
J.B.: Nasi posłowie szybko zebrali niezbędne dane w pierwszym dniu, załatwili
przepustki i w następnym dniu pojechaliśmy do Sejmu. Punktualnie o dziesiątej mieliśmy
być na wejściu. Wiesz, nigdy nie przypuszczałam, że kiedykolwiek będę w Sejmie, nawet

tak, niejako od kuchni. Nasi posłowie nas przywitali, towarzyszyli przy przejściu przez
bramki bezpieczeństwa, a potem nas oprowadzili po korytarzach sejmowych i byliśmy na
Sali obrad plenarnych. Zobaczyliśmy gdzie pracują komisje sejmowe, kluby poselskie.
Towarzyszyli nam jeszcze dwaj czy trzej panowie, ale to nie była ochrona. Nazwisk nie
pamiętam, ale to byli znajomi naszych posłów. Też jakiś poseł, któryś z panów były
minister, krótko mówiąc też parlamentarzyści (L.B. – jak to brzmi – jakiś poseł, były
minister, śmieje się), ktoś ze znajomych naszych panów posłów zrobił zdjęcia. Tak abyśmy
wszyscy na nich byli. W takich luźnych rozmowach owi panowie wyrażali się w samych
superlatywach o Robercie Maciaszku. Jest dobrym posłem i bardzo pracowitym.
L.B.: A na zakończenie zaprosili nas do kawiarni sejmowej, na kawę i ciastko.
Oczywiście na koszt posłów. To było bardzo miłe spotkanie i wizyta w Sejmie. Popatrz,
mogę powiedzieć „Złożyłem wizytę w Sejmie RP! (śmieje się)
A.K. Dziękuję za miłą rozmowę. Jak tu u Was pięknie na tej działce!
Rozmowę przeprowadziłem wieczorem 2 lipca w ogródku działkowym Leszka i Asi. Już
jutro rano wyjeżdżają na kolejną imprezę, tym razem wyjazd do Wisły razem z dziećmi ze
Szkoły Podstawowej nr 1, w ramach projektu „Radosna szkoła z babcią i dziadkiem”. Tam
też biorą aktywny udział. Oni są „nie do zdarcia”!

3 – 8 lipca 2015
Radosna szkoła z Babcią i Dziadkiem
W ramach realizacji projektu „Radosna Szkoła z Babcią i
Dziadkiem” grupa słuchaczy UTW w Chrzanowie razem z uczniami
SP 1 z Oddziałami Integracyjnymi przebywali na wypoczynku w
Wiśle. Projekt finansowany przez Urząd Marszałkowski
Województwa Małopolskiego. Uczestnicy spotkania uczyli się
tolerancji, kultury, poznawali okolice Wisły. Radości było wiele!!!
Wspomnienia wspaniałe i plany na dalszą współpracę.

Projekt był kontynuacją dotychczasowych działań UTW na rzecz
międzypokoleniowej aktywizacji seniorów i dzieci oraz
przekazywania wartości płynących z doświadczeń życiowych
seniorów. Wspólne zajęcia sprzyjały międzypokoleniowemu
porozumieniu, wzmacnianiu wzajemnego szacunku i tolerancji, a
przede wszystkim otoczeniu opieką dzieci najbardziej jej
potrzebujących. Nie bez znaczenia było i nadal jest udzielanie
dzieciom wsparcia w codziennych trudnościach i problemach
szkolnych, a często znalezienie przyjaznej „seniorskiej duszy” (tzw.
„przyszywanej babci”), na którą można będzie liczyć również w
przyszłości.
Posłużę się tekstem Zosi Góreckiej:
„W dniach 3 – 8 lipca br. grupa seniorów i dzieci przebywała w Młodzieżowym
Schronisku Turystycznym w Wiśle. Program pobytu był przygotowany przez
koordynatora projektu p. U. Kupczę.
Seniorzy, jako opiekunowie, pomagali dzieciom, w zorganizowaniu dnia tak, aby
miały one czas na niezbędne czynności codzienne, zajęcia dydaktyczne, wspólną
zabawę i wypoczynek. Dzieci i seniorzy (w określonych grupkach) brali udział we
wspólnym przygotowywaniu posiłków i nakrywaniu do stołu.
Wycieczki, zwiedzanie muzeów m.in. Muzeum Małysza, zdobywanie szczytów
(Stożek, Równica), popołudnia edukacyjne, zabawy i ogniska, to tylko niektóre z
punktów bogatego programu pobytu w Wiśle.

W czasie parodniowego, wspólnego pobytu wytworzyła się wspaniała, serdeczna, i
rodzinna atmosfera – dzieci zwracały się do seniorów: babcia i dziadek. Było to
dla nas bardzo miłe, a zarazem wzruszające, że udało nam się pozyskać zaufanie
dzieci w tak krótkim czasie bycia razem. W ten sposób poszerzyła nam się
gromadka wnucząt, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni i mamy poczucie
spełnienia swojej misji.
Kolejny raz potwierdził się sens naszej współpracy z młodszym pokoleniem
(nauczyciele, młodzież szkolna). Jesteśmy dumni, że udaje nam się pokonywać
bariery międzypokoleniowe, a nasza praca ma sens - „jesteśmy zadowoleni, gdy
nasza praca wywołuje uśmiech i radość na twarzach innych, a szczególnie na
twarzach dzieci”.

5 września 2015
Turystyczna trójka
Tym razem celem projektu „Swoje poznajcie, cudze chwalcie”
stał się Olkusz, a raczej jego okolice. Grupa turystów zwiedziła
Muzeum Afrykanistyczne w Olkuszu, a następnie uczestnicy
zapoznali się z historią miasta Olkusza, zwiedzili rynek, zabytkowe
kamienice z pięknymi portalami oraz Bazylikę św. Andrzeja.

A potem jeszcze jedna atrakcja – prawdziwa pustynia, na której
i z fata-morganą można się spotkać. Pustynia Błędowska znana tylko
ze słyszenia odkryła uczestnikom nieco ze swojej tajemniczości i ze
swoich uroków. Na pewno było to ciekawe przeżycie.

8 sierpnia 2015
Piknik Seniora w Karniowicach
Na seniorskiej biesiadzie w Karniowicach pojawili się członkowie
wszystkich stowarzyszeń seniorskich w powiecie chrzanowskim, w
sumie aż 600 osób. Organizatorzy zapewnili dobrą zabawę oraz
szereg konkursów z nagrodami, a także inne atrakcje. Zabawa
trwała do późnych godzin, bo stoły uginały się od smakołyków,
przyrządzonych przez członkinie kół gospodyń wiejskich, a oprawa
muzyczno–taneczna była świetna.

W takiej imprezie nie mogło zabraknąć „naszych” - zespół Ali i
Babki za swój „szantowy” występ otrzymał ogromny aplauz
publiczności oraz wyróżnienie jury i nagrodę pieniężną.

12 września 2015
Herbatka u Zieleniewskich … czyli piknik w stylu
retro
Trzebińskie Miejskie Centrum Kultury w Dworze
Zieleniewskich po raz pierwszy zorganizowano imprezę pod nazwą
"Herbatka u Zieleniewskch". Impreza kulturalna otwarta dla
wszystkich, a jedynym warunkiem uczestnictwa był strój w stylu
z lat 20-tych ubiegłego wieku i stąd podtytuł imprezy „Piknik w
stylu retro”.

Pogoda dopisała, a więc wszystkie „retro-zabawy” na
otwartym powietrzu udały się wyśmienicie - można było zagrać w
krokieta na trawiastym boisku i w inne gry i zabawy w stylu z lat
20-tych, nauczyć się charlestona i jazdy na bicyklu, zobaczyć pokaz
ówczesnej mody i zabytkowych aut, a także prezentację zwierzyny
łownej oraz zdjęć "Powiat Chrzanowski na starej fotografii". Oprawę
muzyczną zapewniły zespoły "Cracov Metro Band" z jazzem
tradycyjnym i "Trio Wiedeńskie" z koncertem muzyki salonowej.
Ponadto miały miejsce konkursy na "Najsmaczniejszy Sernik" oraz
"Najciekawszy strój z epoki", a dopełnieniem były scenki rodzajowe
w wykonaniu Teatru Ludowego "Tradycja" z Alwerni.

Na Takiej imprezie nie mogło zabraknąć naszych
przedstawicieli. Impreza była bardzo udana, a więc można
oczekiwać jej kontynuacji w następnych latach, a może częściej?

13 - 18 września 2015
Szlakiem polskich Łemków po Małopolsce

herlyczka” pozostaną u wielu w pamięci (jakże ulotnej), a być może
któraś wejdzie do repertuaru naszego chóru.

Wędrując „szlakiem” polskich Łemków grupa słuchaczy UTW

z obowiązkową wizytą w Muzeum Nikifora, mogliśmy wspólnie
podziwiać skansen galicyjskiego miasteczka w Nowym Sączu,
cerkwie w Tyliczu, urokliwe uzdrowisko Muszyna z jego źródłami,
zamkiem, sensorycznym ogrodem i wieżą widokową. Była też
możliwość zobaczenia i … poznania mofet, tj. miejsc wydostawania
się dwutlenku węgla z wnętrza ziemi. Zobaczyliśmy mofetę im.
prof. Henryka Świdzińskiego w Jastrzębiku, odkrytą w 1938 roku.
Wprawdzie niektórzy oczekiwali raczej małych gejzerów, jednak
samo zjawisko tak obfitego wydostawania się gazów z wnętrza
ziemi też budziło zainteresowanie.

dotarła do Krynicy, w okolicach której wiele jest śladów tej grupy
etnicznej. I nie są to tylko „ślady” w dosłownym znaczeniu, ale
zetknęliśmy się z ludźmi, którzy kontynuują wiarę i zwyczaje
swoich przodków.

Na pewno należy do nich rodzina Trochanowskich, która
przybliżała nam tradycje Łemków. Pan Piotr (Petro) Trochanowski
opowiadał nam o historii jednej z najmłodszych cerkwi w Polsce –
Cerkiew św. Włodzimierza – której budowę ukończono w 1996 roku
i która jest miejscem życia i pracy Petra Trochanowskiego vel. Petra
Myrianki (psalmisty, dyrygenta przycerkiewnego chóru oraz poety,
kompozytora, nauczyciela religii i języka łemkowskiego w szkole
podstawowej i gimnazjum w Krynicy). Jest to świetlana postać
kultury łemkowskiej w Polsce, o której krytyk literacki Roch Sulima
napisał: „(...) Petro Trochanowski jest Łemkiem. Jest z ludu, który w
półwieczu minionym po wielokroć heroicznie dowiódł swej wierności. I
wierność własnego ludu on, jego najwybitniejszy poeta, potrafił wyrazić w
wielu wierszach, które mają wartość - jak już dzisiaj sądzić nam wolno nieprzemijającą".

Żona pana Petro, pani Anna, przyjmowała nas w karczmie
łemkowskiej znajdującej się w pobliżu willi „Galicya”, w której
zamieszkiwaliśmy w czasie pobytu w Krynicy. Tradycyjne
łemkowskie dania, niepowtarzalna atmosfera, gościnni gospodarze.

To nie koniec kontaktów z Trochanowskimi – syn Petra, pan
Andrzej Trochanowski uczył nas śpiewać piosenki łemkowskie.
Praktycznie wszyscy uczestniczyli w tych zajęciach, znajdując
miejsce dla swojego „głosu”. Myślę, że „Za polanom”, „Jak sobi
zaśpiwam”, „Cy tebe Haniczko”, a zwłaszcza „A ja taka jak

Oprócz Krynicy, zwiedzanej raczej we własnym zakresie,

Bardzo mile będziemy wspominać ostatni dzień naszego
wyjazdu – pobyt w Ruskiej Bursie w Gorlicach. Ruska nie znaczy
rosyjska, lecz rusińska, tj. łemkowska. Wspólnie z młodzieżą
śpiewaliśmy piosenki łemkowskie, co spotkało się z uznaniem
młodych ludzi, a także poznaliśmy historię owej bursy. Bursa kiedyś
pełniła role internatu dla młodzieży łemkowskiej, obecnie jest
ośrodkiem kulturalnym, prowadzącym wszechstronną działalność
na rzecz społeczności łemkowskiej w regionie i w Polsce.

Spotkanie zakończyło się zaproszeniem gospodarzy do
odwiedzenia Chrzanowa, i nie jest wykluczony przyjazd
młodzieżowego zespołu łemkowskiego z rewizytą.

To był bardzo pożytecznie spędzony czas „ładowania
akumulatorów” przed czekającym nas bogatym w wydarzenia
i intensywnym semestrem kolejnego roku akademickiego.

24 września 2015
Dni kultury żydowskiej w Chrzanowie
W dniach 24 – 30 września Muzeum im. Mazarakich w
Chrzanowie zorganizowało czwartą edycję Dni Kultury Żydowskiej
„Sztetl Chrzanów”. W ramach obchodów zorganizowano m. in.
spotkanie z humorem i piosenką żydowską w „Domu Urbańczyka”.
Po wykładzie pani Anny Sadło-Ostafin na temat „Sęk, czyli czym
jest szmonces?” miał miejsce występ naszej grupy kabaretowo teatralnej.

Nagradzany już wcześniej spektakl zatytułowany „Wieczór
piosenki i humoru żydowskiego” został bardzo przychylnie
przyjęty przez zebranych, wywołując u starszych uczestników
wspomnienia i uśmiech, a u młodszych zaciekawienie i uśmiech.

Dyrektor Muzeum, pan Zbigniew Mazur, serdecznie dziękował
naszym artystom, jednocześnie zapraszając uczestników spotkania
do udziału w dalszych okolicznościowych przedsięwzięciach.

