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Rok akademicki 2013 / 2014
SEMESTR I
03.10 2013
07.10.2013
14.10.2013
15.10.2013

17.10.2013

22.10.2013
24.10.2013

07.11.2013

Uroczysta inauguracja Roku Akademickiego
Spotkanie organizacyjne słuchaczy z Zarządem
Stowarzyszenia
Międzynarodowy Dzień Seniora – impreza plenerowa w
Skansenie w Wygiełzowie
Uroczyste wręczenie statuetki OPTIMO MODO dla
najlepszej organizacji pozarządowej powiatu chrzanowskiego
w roku 2013 przez Starostę Powiatu Chrzanowskiego
Wręczenie medalu BONUM FACERE za zasługi w
budowaniu społeczeństwa obywatelskiego p. Jadwidze Dudek
– członkowi Zarządu UTW w Chrzanowie
Udział w spektaklu teatralnym OŻENEK wg M. Gogola w
Sali teatralnej MOKSiR, w wykonaniu Teatru TRADYCJA z
Okleśnej, w reżyserii Zbigniewa Klatki
Wycieczka turystyczna „Poznajemy okolice Krzeszowic”,
organizowana przez Koło PTTK przy UTW
Udział słuchaczy UTW w II Powiatowym Dniu Seniora,
zorganizowanym przez Starostwo Powiatowe w Hali
Widowiskowo-Sportowej
Premiera spektaklu „WESELE” w ramach wspólnego projektu
UTW w Chrzanowie i I LO im. S. Staszica „A to Polska
właśnie”, w Sali teatralnej MOKSiR

15.11.2013
21.11.2013
25.11.2013
28.11.2013
12.12.2013
13.12.2013
16.02.2014
18.01.2014

Udział słuchaczy UTW w Chrzanowie w XV Libiąskiej
Biesiadzie Patriotycznej z okazji Narodowego Święta
Niepodległości
Wycieczka do Krakowa – WAWEL – komnaty, zbrojownia i
skarbiec królewski
Zakończenie projektu „A to Polska właśnie” w Miejskiej
Bibliotece Publicznej
Wieczornica Koła PTTK przy UTW na zakończenie sezonu
turystycznego, w restauracji NOVA
Spotkanie integracyjne słuchaczu I roku z Samorządem i
Zarządem Stowarzyszenia UTW
Wizyta słuchaczy i Zarządu UTW z Jaworzna
Udział w spektaklu teatralnym CARMEN. BELLA
DONNA w Teatrze Bagatela w Krakowie
Uroczyste zakończenie I semestru
zabawa karnawałowa połączona z pasowaniem na słuchacza
I roku UTW, w restauracji NOVA

Rozpoczęcie roku akademickiego 2013 / 14
3 października 2013
Działo się dnia 3 października 2013 roku w mieście
powiatowym Chrzanowie, w auli Powiatowego Centrum
Kształcenia Ustawicznego, przy ulicy Ferdynanda Focha, gdzie od
samego początku istnienia siedzibę swoją ma Uniwersytet Trzeciego
Wieku w Chrzanowie.

W obecności zgromadzonych studentów i zaproszonych gości
otwarcia kolejnego roku akademickiego dokonała prezes
Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Chrzanowie pani
Lucyna Kozub – Jentys.

Chwilą ciszy uczczono pamięć słuchaczy, którzy odeszli w ciągu
poprzedniego roku akademickiego – Aliny Szczupider i Antoniego
Barana.

Chór akademicki odśpiewał

„Gaudeamus”, po czym nastąpiły

oficjalne powitania i przemówienia. Pozdrowienia i życzenia
słuchaczom UTW przekazali: starosta powiatu pan Adam Potocki, w
imieniu patrona – Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie –
dziekan pani prof. Zofia Szarota i członek Rady Naukowej UTW ks.
prof. Norbert Pikuła, wiceprezes Banku Spółdzielczego w
Chrzanowie pani Halina Głogowska, dyrektor Muzeum w
Chrzanowie pan Zbigniew Mazur, dyrektor Publicznego
Gimnazjum nr 1 pani Maria Dobrzyńska, dyrektor I. Liceum
Ogólnokształcącego pani Bożena Bierca. Odczytano też listy
okolicznościowe od wojewody małopolskiego pana Jerzego Millera i
marszałka województwa małopolskiego pana Marka Sowy.

Ale najważniejsi byli studenci – rok akademicki 2013/2014
rozpoczyna 220 słuchaczy, w tym 44 osób rozpoczyna naukę. A więc
obowiązkowa immatrykulacja – ślubowanie studenckie i wręczenie
indeksów przedstawicielom studentów I-go roku.

Potem kilka spraw organizacyjno - informacyjnych -

informacja

o zmianach we władzach UTW, prezentacja filmu z Warsztatów
wakacyjnych w Węgierskiej Górce i wykład inauguracyjny. Wykład
inauguracyjny wygłosił ks. Norbert Pikuła na temat „Potrzeby osób
starszych jako determinanty jakości życia”. Temat nawiązywał do
cyklu wykładowego realizowanego w semestrze zimowym w
ramach cyklu wykładowego „Z prawem na ty” do programu
„Akademia obywatelska 50+”.

Przed rozpoczęciem roku akademickiego nastąpiły zmiany we
władzach Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Obecnie
(po rezygnacji Zbigniewa Durczoka) w skład Zarządu wchodzą:
Lucyna Kozub-Jentys – prezes Stowarzyszenia UTW
Jerzy Baliś – wiceprezes
Jadwiga Dudek – skarbnik
Sabina Duda
– sekretarz
Irena Fudała
– członek Zarządu
Urszula Kupcza – członek Zarządu
Ewelina Langer – członek Zarządu

W ramach obowiązków członka Zarządu pani Ewelina Langer
przejęła wszystkie sprawy związane z administrowaniem i
prowadzeniem strony internetowej UTW. Obecnie strona
www.utw.chrzanow.pl działa w nowej szacie graficznej i nowym
układzie informacyjnym. Jednocześnie dokonano zmiany w sposobie

prowadzenia Kroniki UTW. Po rezygnacji pani Wiesławy Bąk –
Molik, Kronikę redagować będzie zespół współpracujący na bieżąco
z panią E. Langer.

Nie nastąpiły zmiany w składzie Rady Programowej . Nadal
stanowią ją przedstawiciele uczelni pełniącej Honorowy Patronat
nad UTW w Chrzanowie - Uniwersytetu Pedagogicznego im.
Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie:
prof. dr hab. Bożena Muchacka - przewodnicząca Rady
ks. prof. dr hab. Norbert Pikuła
prof. dr hab. Zofia Szarota – koordynator – dziekan Katedry
Pedagogiki Społecznej i
Andragogiki UP

Uroczystościom towarzyszyli przedstawiciele lokalnej prasy i
telewizji.

7 października 2013
Zebranie organizacyjne słuchaczy UTW
Z uwagi na ograniczenia czasowe w dniu inauguracji roku
akademickiego zebranie organizacyjne słuchaczy UTW odbyło się w
dniu 7 października. Na zebraniu przekazano słuchaczom
szczegółowe informacje o organizacji I semestru roku akademickiego
2013/14 z planem i tematyką wykładów, programem zajęć
warsztatowych – podziałem na grupy zajęciowe, miejscem i
terminarzem poszczególnych zajęć, przerwach w zajęciach (święta
państwowe i kościelne, przerwa międzysemestralna), a także
planowanych przedsięwzięciach natury kulturalno-rozrywkowej.

Ogółem w I (zimowym) semestrze przewidziano 10 wykładów
pod ogólnym tytułem „Z prawem na Ty” oraz 2 przedstawienia
teatralne - Ożenek wg M. Gogola (Teatr Ludowy „Tradycja” i Wesele
wg Wyspiańskiego (słuchacze UTW i uczniowie I LO). Ponadto
słuchacze I roku uczestniczą w zajęciach z psychologii.

Zajęcia warsztatowe to 5 grup języka angielskiego, 3 grupy
języka niemieckiego, 2 grupy języka włoskiego i 1 grupa języka
rosyjskiego, 2 grupy muzykoterapii, 2 grupy gimnastyki
rehabilitacyjnej, po 1 grupie aerobiku w wodzie, tańca
towarzyskiego i tai-chi, 2 grupy podstaw obsługi komputera oraz 3
grupy warsztatów komputerowych. Ponadto zajęcia w zespołach:
chór, grupa wokalna, grupa malarska, grupa teatralna.

Pozostałe szczegółowe informacje dotyczyły zajęć grupy
teatralnej (próby i przedstawienie „Wesela” Stanisława
Wyspiańskiego), chóru i grupy wokalnej, miejsc przyjaznych dla
seniora w Chrzanowie, planów działań Koła PTTK do końca
bieżącego roku oraz planu wycieczek na rok przyszły. Słuchacze
zostali poinformowani o obchodach Międzynarodowego Dnia

Seniora w Wygiełzowie, organizowanego przez UTW w dniu 14
października.

Słuchaczom przekazano informację o ścisłej współpracy UTW z
Miejską Biblioteką Publiczną – zaproszono do korzystania z szeregu
działań MBP, m.in. senior w podróży, język angielski dla seniorów,
filozofia dla nie filozofów, wolontariat seniorów i inne.

Tygodniowy program zajęć w roku akademickim 2013/2014
Plan wykładów
03. 10. 2013
Czwartek
16:00
10. 10. 2013
17. 10. 2013
Czwartek
13:30
24. 10. 2013
07. 11. 2013

14. 11. 2013
21. 11. 2013

28. 11. 2013
05. 12. 2013
12. 12. 2013
19. 12. 2013

09. 01. 2014
16.01.2014

Inauguracja roku akademickiego 2013/ Ks. Prof. dr hab. Norbert
Pikuła
2014
„Potrzeby osób starszych jako
Uniwersytet Pedagogiczny
determinanty jakości życia”
w Krakowie
PRAWA SENIORA
mgr Łukasz Nowak
Premiera spektaklu
„ OŻENEK” wg. M Gogola
Teatr Ludowy „ Tradycja”
w reż. Zbigniewa Klatki
MOKSiR
Radca prawny
PRAWO ANTYDYSKRYMINACYJNE
mgr Łukasz Nowak
„ WESELE” wg. St. Wyspiańskiego
Premiera spektaklu
w reż. Marcina Kobierskiego
MOKSiR Chrzanów
Aktora Teatru Bagatela
„Pracownik na emeryturze – przewodnik
mgr Lucyna Proksa
dla Seniora”
„Jeśli zachodzi potrzeba skorzystania z
pomocy społecznej… – poradnik dla
mgr Jolanta Radecka
obywatela”
„Prawa i obowiązki podatnika w ramach
dr Wojciech Fill
podatku dochodowego
oraz od spadków i darowizn”
mgr Bernadetta
ABC PRAW KONSUMENTA
Dereszowska
PRAWA PACJENTA
mgr Celina Bryk
" Ochrona środowiska w
kontekście nowego systemu gospodarki Poseł RP Tadeusz Arkit
odpadami komunalnymi"

mgr Bernadetta
Dereszowska
Zakończenie I semestru roku akademickiego 2013/2014
UTW w Chrzanowie
ULGI DLA SENIORÓW

DZIEŃ
GODZ.
RODZAJ ZAJĘCIA
PROWADZĄCY
MIEJSCE
poniedz. „K” 10.10-11. 40 Podstawy komputera
MBP
mgr Ewelina Langer
gr. „0” i „K”
(co 2 tyg.)
„K” 8.15 -9.45
J. angielski
mgr Aneta Gawin
PCKU
„0” 10.00- 11.30
I- 12.20 – 13.05
I LO
II- 13.15-14.00
Język niemiecki
mgr Joanna Mamica
sala nr 3
III-14.10-14.55
11. 00 -12. 30
Chór UTW
mgr Irena Hydel
PCKU
9.30 - 11.00
Zespół wokalny UTW mgr Halina Pstrucha
PCKU
mgr Mariusz
11. 00 –14. 00
Malarstwo (co 2 tyg.)
PCKU
Kubacki
wtorek 9.30 - 11.00 1 gr.
mgr Małgorzata
I
Sokół – sala
MUZYKOTERAPIA
Liszka
11.15-12.45 2 gr.
balowa
II
Sokół – sala
16. 00 -17. 30
Taniec towarzyski
mgr Jacek Palka
balowa
mgr Antoni
16. 00 -17. 30
Tai- chi
I LO s. 3
Dobrowolski
18. 00 -18. 45
Gimnastyka
mgr Ewelina Obrok
SP 1
19. 00 -19. 45
rehabilitacyjna
środa
gr. „0” i „K”
mgr Wojciech
10.00 – 12. 15
PCKU
J. włoski
Pokrzyk
13.00 –13.45„Z”
mgr Aleksandra
J. angielski
PCKU
14.00– 15.30„K”
Kawala
16. 55 -18. 25
Warsztaty komp.
mgr Łukasz Smółka I LO s. 55
mgr Aleksandra
10.00 – 11.30
gr. „ K” J. angielski
PCKU
Marzec
Lucyna Kozub18.00 – 19.30 Język rosyjski (co 2 tyg)
I LO s. nr 8
Jentys
czwartek
9.00- 10.30
Warsztaty komp.
mgr G. LebiedzkaPCKU
gr. „O” i „K” (co 2 tygodnie 2 grupy)
Groń
14.30 – 15. 45
Warsztaty teatralne
Zbigniew Klatka
PCKU
wg. oddzielnego
16. 00 –17. 30
Wykłady
Aula PCKU
harmonogramu
PSYCHOLOGIA
mgr Marta
PCKU
17.30 -19.00
I ROK ( co 2 tyg.)
Piechowicz
piątek
mgr Dominik
8.00 - 9.00
Aerobik w wodzie
BASEN
Kawala

10 października 2013
wykład „Prawa seniora”
Wykładowca, aplikant radcowski pan Łukasz Nowak w sposób
bardzo szczegółowy i wyczerpujący przedstawił słuchaczom
aktualny stan prawny dotyczący sytuacji seniorów w Polsce w
różnych aspektach prawa. Źródła prawa, instytucje, prawo cywilne
oraz prawo administracyjne i alimentacyjne. O wielu sprawach
seniorzy mogli się dowiedzieć również po wykładzie w rozmowie z
wykładowcą.

Międzynarodowy Dzień Seniora
Wygiełzów 14.10.2013
Tradycją staje się spotkanie słuchaczy UTW w Chrzanowie w
Wygiełzowie w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia
Seniora. Występ naszego chóru oraz grupy teatralnej pokazał,
szczególnie studentom pierwszego roku, że nie tylko potrzeba
wiedzy przyciąga nas do UTW, ale również potrzeba rozrywki,
działania, realizowania siebie i aktywnej ucieczki od nudy i
samotności.

W dniu 15 października 2013 stało się!
Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku
w Chrzanowie otrzymało statuetkę OPTIMO MODO „W
najlepszy sposób” – nagrodę Starosty Chrzanowskiego dla
organizacji pozarządowej wyróżniającej się w działaniach na rzecz
społeczności lokalnej, prowadzącej działalność na terenie powiatu
chrzanowskiego.
Nagroda została wręczona przez Starostę Chrzanowskiego, Adama
Potockiego, podczas II Powiatowego Forum Organizacji
Pozarządowych.

Wśród nagrodzonych medalami BONUM FACERE "Czynić
dobro" za zasługi w budowie społeczeństwa obywatelskiego
powiatu chrzanowskiego znalazła się Jadwiga Dudek, członek
założyciel Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w
Chrzanowie.

Na zdjęciu prezes Stowarzyszenia pani Lucyna Kozub-Jentys i
członek zarządu pan Jerzy Baliś odbierają statuetkę z rąk starosty
powiatowego Adama Potockiego.

17 października 2013
Teatr Ludowy „Tradycja” – „Ożenek” wg M.
Gogola
Tym razem odpoczynek od prawa, za to świetne przedstawienie
teatralne. W sali widowiskowo-teatralnej MOKSiR w Chrzanowie
Teatr Ludowy „Tradycja” z Okleśnej wystawił „Ożenek” M. Gogola
w reżyserii naszego słuchacza i animatora grupy teatralnej
Zbigniewa Klatki. To było naprawdę fajne przeżycie, a ciepłe oklaski
i przyjazne komentarze były tego wyrazem. Świetna gra aktorów,
momentami „brawurowa”, wywoływała śmiech na Sali oraz oklaski.
Brawo!

24 października 2013
Powiatowy Dzień Seniora
Na

wykładzie w tym dniu było trochę mniej słuchaczy, ale
liczna ich reprezentacja bawiła na obchodach Powiatowego Dnia
Seniora w chrzanowskiej Hali Sportowej. Łącznie w imprezie
uczestniczyło około tysiąca seniorów reprezentujących, jak podają
roczniki statystyczne, gromadę około 23 tysięcy (11%) mieszkańców
powiatu w wielu poprodukcyjnym - emerytów, rencistów, po prostu
ludzi w jesieni życia. Ale akurat tego specjalnie widać nie było, gdyż
po odśpiewaniu „hymnu seniora” – Nie liczę godzin i lat – wraz z
Andrzejem Rybińskim – zabawa trwała parę godzin.

Pozdrowienia

22 października 2013
Poznajemy okolice z kołem PTTK UTW
Wycieczka turystyczna – w programie pobyt w Krzeszowicach
(pomnik marszałka Piłsudskiego, willa Domańskich, muzeum),
Paczółtowicach (nowoczesne pole golfowe i stary kościółek
parafialny) i Czernej (zespół klasztorny Karmelitów Bosych). Więcej
informacji na stronach PTTK i w Kronice Koła PTTK przy UTW.

oraz życzenia zdrowia, przyjaźni i miłości
zebranym przekazał Starosta powiatu pan Adam Potocki, po czym
zaprosił zebranych do zabawy prowadzonej w stylu wesela, co tym
bardziej przypadło do gustu naszym przedstawicielom, właśnie
pracującym nad wystawieniem sztuki Stanisława Wyspiańskiego
pod tym właśnie tytułem.

Ciekawie i „złowrogo” brzmiały słowa regulaminu zabawy:
“Kto pojawi się na biesiadzie w ponurym nastroju, będzie
notorycznie rozweselany. Jeśli wszystkie próby zawiodą, gość
zostanie usunięty z sali i obciążony kosztami imprezy. Osoby
mające uwagi dotyczące biesiady zobowiązane będą do
zorganizowania lepszej w przyszłym roku. Radzi się
wszystkim panom przynajmniej raz zatańczyć z własną
małżonką. To parę minut męczarni i święty spokój przez cały
wieczór”

24 października 2013
wykład „Prawo antydyskryminacyjne”
Wykładowca, aplikant radcowski pan Łukasz Nowak, tym
razem zapoznawał słuchaczy z pojęciem dyskryminacji w
odniesieniu do seniorów (i nie tylko). Bazując na obowiązującym
systemie prawnym seniorzy mogą dochodzić swoich praw, a nawet
wymuszać na organach władzy samorządowej podejmowanie
działań nakierowanych na łagodzenie różnych niedostatków
wynikających ze względu na wiek. Również z wykorzystywaniem
do tego celu swoich organizacji.

25 października 2013
Wieczór poetycko-muzyczny
W Klubie Literackim wieczór z poezją Gustawa Czerwika oraz
muzyką i śpiewem w wykonaniu Urszuli Siarczyńskiej – oboje
słuchacze UTW. W programie: wiersze, piosenki, humoreski i
rozmowy o poezji. Niezwykle sympatyczne i miłe spotkanie. Jak
można pięknie mówić o naszych zwykłych, codziennych sprawach,
o życiu, radościach i troskach.

1 listopada 2013
Plebiscyt „Kryształy soli”
W sieci internetowej odbyła się dziewiąta edycja plebiscytu, ale
po raz pierwszy wybierano najpopularniejszą i cieszącą się
największym zaufaniem wśród mieszkańców województwa
małopolskiego organizację pozarządową. Została ona uhonorowana
tytułem „Laureat Nagrody Internautów – Konkurs Kryształy
Soli”. Wyrazem uznania jest statuetka „Kryształy Soli”, która została
ustanowiona w 2005 roku i jest wyrazem uznania władz samorządu
województwa małopolskiego dla wszystkich, którzy poświęcają
swój czas na rzecz budowania wspólnego dobra. Statuetką
„Kryształy Soli” władze Województwa Małopolskiego honorują
pracę, trud i zaangażowanie organizacji pozarządowych w rozwój
naszego regionu.

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Chrzanowie znalazł się w
plebiscycie na 8 miejscu z liczbą głosów 851.

Pierwsza trójka plebiscytu: Fundacja im. Brata Alberta,
Radwanowice (10319 głosów), Stowarzyszenie na rzecz Osób z
Niepełnosprawnością "Przystań" im. Jana Pawła II w Tymbarku
(9070 głosów), Jurajska Izba Gospodarcza, Zabierzów (4732 głosów).

7 listopada 2013
premiera „Wesela” wg Stanisława Wyspiańskiego
W sali widowiskowo-teatralnej MOKSiR tym razem premiera
przedstawienia opartego na dziele Stanisława Wyspiańskiego
„Wesele”, wg scenariusza i w reżyserii aktora krakowskich teatrów
Marcina Kobierskiego, z asystentami Małgorzatą Ciupek-Gładys i
Olgą Piotrowską. Przedstawienie wystawione przez uczniów I LO
im. Stanisława Staszica w Chrzanowie oraz słuchaczy UTW w
Chrzanowie, w ramach realizacji projektu „A to Polska właśnie”,
wpisującego się w rocznicowe uroczystości odzyskania
niepodległości przez Rzeczpospolitą. W obsadzie 21 osób, w tym 8
słuchaczy UTW, a wielu „aktorów” wystąpiło w podwójnych rolach.
Słuchacze UTW – Teresa Bigaj, Urszula Bigaj, Tadeusz Dąbek,
Jolanta Fortuna, Edward Górecki, Zbigniew Klatka, Władysława
Opoka, Anna Stryczek. Spektakl został sfilmowany w plenerach
skansenu w Wygiełzowie.
Spektakl odbył się przy przepełnionej widowni, oklaskom i
podziękowaniom nie było końca. Gra aktorów-amatorów budziła
wielkie uznanie, a role Wernyhory (Tadeusz Dąbek – UTW) i Racheli
(Dominika Pater – I LO) zostaną zapamiętane jako perełki tego
przedstawienia.

Należy odnotować, że nieoficjalna premiera odbyła się kilka
godzin wcześniej w formie przedstawienia dla młodzieży licealnej (2
przedstawienia w jednym dniu – zawodowcy?!), a w planie trupy
znajdują się przedstawienia w domach kultury w Libiążu i w
Trzebini oraz powtórnie w chrzanowskim MOKSiR-ze w dniu 18
listopada.

11 listopada 2013
XV Libiąska Biesiada Patriotyczna
Tradycją stał się udział licznej grupy słuchaczy naszego UTW w
obchodach rocznicowych Święta Niepodległości Rzeczypospolitej w
dniu 11 listopada. Tym razem hasłem przewodnim Biesiady było
„Bóg, Honor, Ojczyzna”. Po uroczystym otwarciu Biesiady przez
Burmistrza Libiąża pana Jacka Latko, wciągnięciu flagi państwowej i
odśpiewaniu hymnu rozpoczęła się zabawa. Na kanwie
przewodniego hasła trwała rywalizacja dwóch libiąskich parafii,
dowodzonych przez miejscowych księży. A wszystko przeplatane
chóralnym śpiewem uczestników. Delikatnie licząc było około 1,5
tysiąca uczestników, w tym skromna (około 30 osób) ale „widzialna”
i słyszalna grupa słuchaczy chrzanowskiego UTW. Okolicznościowy
śpiewnik, przygotowany przez organizatorów dla każdego
uczestnika, został „wyśpiewany” od deski do deski.

14 listopada 2013
wykład „Pracownik na emeryturze – przewodnik
dla Seniora”
Wykładowcy – pani Łucja Proksa, dyrektor Oddziału ZUS w
Chrzanowie i pani Anna Zemła – pracownik Oddziału.
Przedmiotem wykładu był całokształt informacji dotyczących praw
emerytalno-rentowych, składek i świadczeń oraz aktualnych zmian
w przepisach, w tym o przeliczeniach rent i emerytur. Słuchacze
mieli możliwość wyjaśnienia niektórych wątpliwości, został im
udostępniony bogaty wybór różnorodnych materiałów
informacyjnych. Obie panie zapraszały zainteresowanych do
odwiedzin Oddziału w celu wyjaśnienia spraw szczegółowych i

indywidualnych, jeśli takowe istnieją. Wykład (i materiały
informacyjne) spotkały się z żywym zainteresowaniem.

15 listopada 2013
wycieczka do Krakowa
W ramach bezpłatnego zwiedzania muzeów narodowych w
miesiącu listopadzie, grupa 30 osób słuchaczy UTW udała się na
zwiedzanie zbiorów na Wawelu. W tym roku zwiedzaliśmy skarbiec
i zbrojownię. Ciekawe opowieści przewodniczki dostarczyły
tematów do kolejnych pytań związanych z utraconymi skarbami
polskimi oraz sposobami prowadzenia walk rycerskich. Ciekawe
były m.in. „antropologiczne przymiarki” współczesnych mężczyzn
do zbroi średniowiecznych rycerzy. Chociaż owi rycerze byli
„wielcy”, to byli „mali” (wzrostem). Po zwiedzaniu - spacer po
Krakowie, okolicznościowa kawa i powrót. Za rok następny etap
zwiedzania Wawelu!

Spotkanie z kulturą: ROSJA
W dniach 13 i 17 listopada Muzeum w Chrzanowie
zorganizowało ciekawe wydarzenie kulturalne – spotkanie z kulturą
rosyjską. Wprawdzie wydarzenie nie miało bezpośredniego związku
z UTW, ale z racji bardzo licznego udziału słuchaczy UTW,
szczególnie z rosyjskiej grupy językowej, warto o nim wspomnieć.
Nawiązany kontakt z panią Nadią Logwinienko – Siemek powinien
w przyszłości zaowocować udziałem pani Nadii w zajęciach
językowych naszego Uniwersytetu. Na pewno będzie ciekawie.
Sprawa tym prostsza, że pracownia NADIAART znajduje się bardzo
blisko siedziby UTW.

21 listopada 2013
wykład „Jeśli zachodzi potrzeba skorzystania z
pomocy społecznej … - poradnik dla obywatela”
Wykładowca – pani Jolanta Radecka, Kierownik Ośrodka
Pomocy Społecznej w Babicach. Przedmiotem wykładu były
informacje dotyczące możliwych do uzyskania świadczeń w ramach
pomocy społecznej – formy, wysokość, warunki uzyskania pomocy,
instytucje pomocowe. W zasadzie wykład nie spotkał się ze
szczególnym zainteresowaniem, chyba z dwóch powodów – po
pierwsze temat w naszej kulturze nico wstydliwy, nikt nie chce
nawet napomykać o potrzebie pomocy od osób trzecich lub
instytucji. Po drugie - słuchacze UTW są to ludzie, którzy starają się
radzić sobie i w swoim niejako gronie i to raczej oni są skłonni
udzielać różnej pomocy osobom potrzebującym – vide wolontariat.

21 listopada 2013
Zakończenie projektu „A to Polska właśnie”
– wernisaż „Wesela” w Miejskiej Bibliotece
Publicznej.
Realizatorem projektu „A to Polska właśnie”, dofinansowanego
przez Województwo Małopolskie w ramach konkursu „Mecenat
Małopolski”, był UTW w Chrzanowie i uczniowie I LO w
Chrzanowie. Autor i koordynator projektu – pani Bożena Bierca,
„aktorów” przygotowywali: pan Marcin Kobierski, aktor teatru

„Bagatela” w Krakowie (scenariusz i reżyseria) i pani Małgorzata
Ciupek-Gładys z ILO.

Wernisaż, który miał miejsce w gościnnych pomieszczeniach
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie, był swoistym
widowiskiem filmowo-teatralnym, w trakcie którego
zaprezentowano fragmenty filmowej ekranizacji spektaklu
przygotowanego przez grupę słuchaczy UTW i uczniów I LO w
Chrzanowie, zrealizowanej w plenerach skansenu regionalnego w
Wygiełzowie (z udziałem „statystów” w strojach krakowskich) oraz
odgrywane na żywo sceny z przedstawienia teatralnego.

Przeprowadzono również konkurs z nagrodami o tematyce
związanej z „Weselem” Stanisława Wyspiańskiego. Nagrodami
weselne placki i nalewka.

Licznie zgromadzona publiczność z zainteresowaniem obejrzała
film i sceny ze spektaklu oraz nagrodziła aktorów gromkimi
brawami. Podziękowaniom nie było końca.
Pani dyr. Bożena Bierca z I LO i pani prezes Lucyna Kozub-Jentys z
UTW podziękowały grupie reżyserskiej, aktorom, statystom w
scenach filmowych oraz operatorom filmowym za udział w realizacji
Projektu.

Wernisażowi towarzyszyła wystawa fotografii autorstwa
Dominiki Biercy, wykonanymi w trakcie nagrywania spektaklu i
samego spektaklu. Żywa dyskusja i uznanie dla autorki zdjęć.
Okolicznościowy poczęstunek, miła atmosfera, żal z rozstania. Ale
…. tylko na jakiś czas. Zbyt aktorstwo zasmakowało i młodym i tym
troszkę mniej młodym. Za rok będzie coś nowego .

25 listopada 2013
Wieczornica Koła PTTK przy UTW
Oprócz ducha nauki w seniorskim ciele żyje również duch
rozrywki, szczególnie uwidaczniający się w ruchu turystycznym i
pędzie do wesołej zabawy. Wieczornica organizowana przez Koło
PTTK przy UTW wywołała bardzo duże zainteresowanie słuchaczy,
również osób spoza UTW, uczestniczących w wycieczkach
sygnowanych przez UTW. Szerzej w Kronice Koła PTTK.

28 listopada 2013
wykład „Prawa i obowiązki podatnika w ramach
podatku dochodowego oraz od spadków i
darowizn”
Wykładowca – pan dr Wojciech Fill, wykładowca Prawa
administracyjnego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.
Przedmiotem wykładu były przede wszystkim informacje dotyczące
podatków od spadków i darowizn. Sprawy dziedziczenia i
związanych z tym obciążeń fiskalnych lub zwolnień, dla słuchaczy
UTW z przyczyn oczywistych, są niezwykle ważne, gdyż od nich
może zależeć nawet sytuacja życiowa. Należy podkreślić, że
obowiązująca w Polsce sytuacja prawna została przedstawiona przez
wykładowcę w sposób tak przystępny i poparty przykładami, że
pytań właściwie nie było. A pozostało wiele notatek – na co zwrócić
uwagę przy dysponowaniu materialnymi po nas pozostałościami.
Niematerialne zabieramy z sobą.

28 listopada 2013
Spotkanie ze słuchaczami I roku
Po wykładzie cała grupa „pierwszoroczniaków” udała się do
gościnnych sal I Liceum Ogólnokształcącego, gdzie miało miejsce
spotkanie z zarządem Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku
w Chrzanowie i przedstawicielami samorządu studenckiego.
Spotkanie prowadziła pani Prezes Lucyna Jentys-Kozub. Po
okolicznościowym powitaniu Pani Prezes przedstawiła pokrótce
historię chrzanowskiego UTW, strukturę organizacyjną, źródła
finansowania, zakres realizowanych zadań w dziedzinie edukacji,
ćwiczenia ciała, kultury i szeroko rozumianego wypoczynku. Sporo
uwagi poświęciła różnym formom pracy w grupach zainteresowań –
turystyka (koło PTTK, grupa nordic walking „Kijanki”), chór, grupa
wokalna i teatralna.

Słuchacze z zainteresowaniem obejrzeli krótką prezentacje
multimedialną (przygotowaną przez Zosię Górecką) o zajęciach na
UTW, na corocznie organizowanych letnich i zimowych warsztatach
naukowo-wypoczynkowych , w trakcie różnorodnych wycieczek, w
tym do teatrów i kin. Szczególne zainteresowanie słuchaczy
wywołała działalność UTW skierowana na zewnątrz – Wiosna
artystyczna (z udziałem reprezentacji UTW z Małopolski i Śląska),
wielopokoleniowy Rajd Rodzinny oraz, co zostało podkreślone w
późniejszych wypowiedziach, przedstawienia teatralne wspólne z
młodzieżą z I LO.

Po prezentacji UTW przyszedł czas na autoprezentację
poszczególnych słuchaczy I roku i pozostałych uczestników
spotkania. Czegoż tu nie było – od ucieczki z domu po chęć

wzbogacania swojego szeroko rozumianego „JA”, od namowy
kolegi lub koleżanki, do informacji od znajomych, informacji w
„Przełomie”. Ale wszyscy praktycznie przyznawali się do nadmiaru
wolnego czasu, często połączonego z samotnością, co na ogół nie
wpływa dobrze ani na samopoczucie, ani na zdrowie. Naturalna
staje się wtedy potrzeba wyjścia nie tylko z mieszkania ale i wyjścia
do „ludzi”. Do świata. A także chęć udowodnienia sobie i otoczeniu,
że jeszcze nie czas na „spisywanie z rejestru”. Stąd, w tym roku miał
miejsce szczególny „najazd” na UTW. Dobra opinia o UTW zrobiła
swoje. Skrzętnie przysłuchiwał się wypowiedziom słuchaczy
dziennikarz z „Przełomu” pan Marek Oratowski, który też ma swój
udział w „najeździe”. Towarzyszy UTW przy każdej okazji, a my
„dostarczamy mu” zawsze ciekawych tematów do redagowanego
przez niego dodatku „Senior” .

Na zakończenie spotkania członkowie zarządu wręczyli
uczestnikom spotkania legitymacje słuchacza UTW, przedstawili im
prawa i obowiązki z niej wynikające, a także zaproponowali
korzystanie z ulgowych zakupów w sklepach/instytucjach/
restauracjach posiadających certyfikat – plakietkę Miejsce Przyjazne
Seniorom. Prezes Koła PTTK zaapelowała do „pierwszoroczniaków”
o zapisywanie się do Koła i podjęcie aktywnego wypoczynku
turystycznego, a „kronikarz” przypomniał o możliwościach
bieżącego śledzenia działalności i ofert UTW i PTTK na stronach
internetowych.
Samorząd reprezentowali: Teresa Bigaj – prezes Koła PTTK, Irena Hydel – dyrygent
i kierownik chóru, Maria Hudzik – z-ca szefowej grupy „Kijanki”, Barbara Latkowska –
„prawie” nadworny fotograf, Zofia Górecka – „prymuska walczących z mychami”, Adam
Kasperkiewicz – kronikarz UTW.

5 grudnia 2013
ABC praw konsumenta
W ramach realizacji programu „Akademia obywatelska 50+”
wykład na temat praw konsumenta poprowadziła pani Bernadetta
Dereszowska, Powiatowy Rzecznik Konsumenta przy Starostwie
Powiatowym w Chrzanowie.

Bazując na ustawie o prawach konsumenta w sposób
skondensowany i czytelny przedstawiła złożoną materię praw
konsumenckich, które możemy realizować przy zakupie dóbr na
rynku. Pani Rzecznik zwróciła uwagę szczególnie na te momenty
procesu kupna – sprzedaży, od których zależą późniejsze
ewentualne możliwości dochodzenia swoich praw w konflikcie ze
sprzedawcą lub producentem. Zarówno w zakresie jakości jak i
terminów i zawartości dokumentów.

Wykład zakończył się zaproszeniem do kontaktu w urzędzie
lub na stronach internetowych, a także życzeniem „abyśmy nie
musieli” korzystać z usług Rzecznika.

5 grudnia 2013
Bezpieczny Senior na drodze
Drugą częścią czwartkowego wykładu było spotkanie w ramach
akcji „Bezpieczny Senior na drodze”. Uczestnikami spotkania byli
przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie – asp.
Krzysztof Bartolik i mł. asp. Marcin Łąka oraz przedstawiciele
Stowarzyszenia Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach i Kolizjach
Drogowych ALTER EGO – panowie Tadeusz Gawron i Jacek Gęga.

Przedstawiciele Policji przedstawili szokujące dane o
wypadkach na drodze w powiecie chrzanowskim w 2012 roku –
ponad 3900 wypadków z udziałem pieszych, w tym 42%
spowodowanych przez pieszych, przy czym wśród ofiar
śmiertelnych ponad 51% to osoby w wieku 60+. Stąd apel Policji o
zachowanie ostrożności, szczególnie w porze roku z długimi i
ciemnymi wieczorami i szczególnie przez osoby starsze. W formie
gadżetów słuchaczom rozdano ponad 100 elementów
odblaskowych, z apelem o ich stosowanie przy wychodzeniu
wieczorami na piesze spacery, a także „zapóźnione” zakupy.

Przedstawiciele Stowarzyszenia ALTER EGO skupili się
natomiast na możliwościach uzyskiwania pomocy w przypadku gdy
„coś” już się stanie. Podstawą do wszelkich roszczeń za szkody jest
prawo – Ustawa o OC oraz Ustawa Kodeks Cywilny. Zasadzając się
na wymienionych aktach prawnych wszelkie roszczenia
powinniśmy kierować do ubezpieczyciela sprawcy (winnego) – daje
to gwarancję wyższego i egzekwowalnego odszkodowania za
wszelkie szkody – materialne i niematerialne. Stowarzyszenie

ALTER EGO oferuje pomoc poszkodowanym poprzez Oddział
krakowski Stowarzyszenia.

12 grudnia 2013
Kryształ Soli w dziedzinie „Edukacja i nauka”
Małopolskie Forum Organizacji Pozarządowych

- Marszałek

Województwa Małopolskiego pan Marek Sowa informuje o

przyznaniu nagrody „Kryształy soli” dla UTW w Chrzanowie w
dziedzinie „Edukacja i nauka”.

Nagroda jest przyznawana od 2005 roku i ma na celu
promowania najaktywniej działających organizacji pozarządowych
regionu Małopolski. W swoim wystąpieniu pan Marszałek Marek
Sowa stwierdził m.in. Nagroda "Amicus Hominum” to nasze
podziękowania dla osób prywatnych, które działają na rzecz innych i swoją
bezinteresowną pomocą wspierają drugiego człowieka. Takich osób w

Małopolsce nie brakuje, o czym świadczy fakt, że w poprzednich siedmiu
edycjach nagrodziliśmy w sumie 96 osób.

W Forum, w charakterze gościa specjalnego, uczestniczył
minister pracy i polityki społecznej pan Władysław KosiniakKamysz. Minister Kosiniak-Kamysz oceniając znaczenie organizacji
pozarządowych dla państwa wręcz podkreślił niemożliwość
sprawnego funkcjonowania państwa bez NGO (organizacji
pozarządowych). Dziękując organizacjom jednocześnie dziękował
władzom województwa za stwarzanie warunków i klimatu dla
rozwijania ich działalności.

12 grudnia 2013
Prawa pacjenta
W ramach realizacji programu „Akademia obywatelska 50+”
wykład na temat praw pacjenta poprowadziła pani Celina Bryk ze
szpitala powiatowego w Chrzanowie.

opierając się na karcie praw pacjenta wykładowczyni
przestawiła słuchaczom UTW podstawowy zakres praw pacjenta w
zderzeniu z opieką medyczną, zwłaszcza z lecznictwem szpitalnym,
w odniesieniu do realiów naszego powiatu. W szczególności
zwróciła uwagę na te elementy systemu opieki medycznej, od
których mogą zależeć ewentualne możliwości dochodzenia swoich
praw w konflikcie ze służbą zdrowia, niezależnie od jej trudnej
sytuacji finansowej, która nie zwalnia jej od dbałości o właściwe
leczenie pacjenta. Przedstawiła również możliwości pomocy
zdrowotnej nakierowanej na osoby starsze, przewlekle chore,
wymagające szeroko rozumianej ciągłej opieki medycznej, nie tylko
lekarskiej.

13 grudnia 2013
Świadomy Obywatel Powiatu Chrzanowskiego
W Chrzanowie

odbyła się konferencja podsumowująca realizację

projektu „Świadomy Obywatel Powiatu Chrzanowskiego”.

W okresie od stycznia do grudnia 2013 roku projekt realizowało
Stowarzyszenie „Rodzina Kolpinga” w Libiążu przy współudziale
Powiatu Chrzanowskiego i Uniwersytetu Trzeciego Wieku w
Chrzanowie. Projekt finansowany w ramach Funduszu dla
Organizacji Pozarządowych i Grantu Blokowego Szwajcarsko –
Polskiego Programu Współpracy.

Celem projektu było poradnictwo obywatelskie w zakresie
informowania i edukowania obywateli o przysługujących im
konstytucyjnych prawach i obowiązkach, aby z powodu
nieznajomości powołanych uregulowań nie ponosili szkody lub
tracili możliwość korzystania z praw. Droga do realizacji to
bezpłatne poradnictwo w Centrum Porad Obywatelskich,
wydawanie biuletynu informacyjnego „Świadomy Obywatel
Powiatu”, organizowanie seminariów o tematyce obywatelskie oraz
Dni Porad Obywatelskich w czterech Gminach Powiatu
chrzanowskiego (Alwernia, Trzebinia, Babice, Libiąż).

19 grudnia 2013
Gospodarka odpadami w pigułce
13 grudnia 2013
Wyjazd do teatru Bagatela
Studiowanie w UTW to nie tylko nauka i zajęcia ruchowe, to
również wizyty w teatrach. Właśnie grupa chętnych udała się do
Teatru „Bagatela” w Krakowie na przedstawienie „Carmen. Bella
Donna”, austriackiego pisarza Stefana Vögla.
Sztuka oparta na klasycznym schemacie „arszenik i stare koronki” w
połączeniu z austriackim humorem wraz z rozerotyzowaną bohaterką i
wątkiem romansowym dostarczyła wielu różnorakich wrażeń. Generalnie –
lekkie „patrzydło” w sam raz dla odprężenia przed oczekującą
przedświąteczna gonitwą.

Prapremiera „Carmen. Bella Donny” w Teatrze Bagatela jest pierwszą
polską inscenizacją dorobku austriackiego autora. W obsadzie aktorskiej
znany nam dobrze Marcin Kobierski

Realizując program „Akademia obywatelska 50+” słuchacze
UTW wysłuchali wykładu na temat gospodarki odpadami, który
poprowadził Poseł do Sejmu RP pan Tadeusz Arkit.

Przedstawiając zagadnienie pan Poseł zwrócił uwagę słuchaczy
na ogromne zapóźnienie Polski w zakresie termicznego
przetwarzania odpadów – na 470 instalacji tego typu w Europie – w
Polsce nie ma praktycznie żadnej. Ten rodzaj utylizacji na dzień
dzisiejszy wydaje się najefektywniejszy, a jego wdrożenie wymaga
pilnego działania ze strony władz. Podejmowane działania
napotykają jednakże co i rusz na przeszkody ze strony różnego
rodzaju „miejscowych lobby proekologicznych”, często
funkcjonujących na zasadzie „nie bo nie”. W dyskusji po wykładzie
zwracano uwagę na „być może” konieczne inne potraktowanie
śmieci, nie jak odpad, a jak surowiec, na którym można zarabiać.
Warunek – opłacalność dla obu stron – „obywatela-wytwórcy i
właściciela śmieci” oraz instytucji przetwarzającej, czego nie
gwarantuje obowiązująca ustawa.

21 grudnia 2013
Wigilia dla biednych rodzin
W dniu 21 grudnia w restauracji NOVA zorganizowano Wigilię
dla biedniejszych rodzin. Organizatorem było Stowarzyszenie
"Maltańska Służba Medyczna - Pomoc Maltańska" - Oddział
Chrzanów przy udziale sponsorów, w tym właściciela restauracji.

W Wigilii uczestniczył chór UTW z kolędami i pastorałkami.
Przedświąteczna atmosfera nie mogła obyć się bez wizyty
Świętego Mikołaja. W kilku szkole podstawowej Nr 1 oraz
chrzanowskim szpitalu Mikołaj miał bardzo swojski UTW-uowski
rodowód. Wcielił się w niego nasz kolega Tadziu Dąbek, a
towarzyszyły mu Teresa Bigaj i Teresa Mędrala.

Życzenia świąteczne

Kartka świąteczna wykonana przez uczestniczkę zajęć
komputerowych, panią Barbarę Tomską.

List of Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego

9 stycznia 2014
Ulgi dla seniorów
Realizując program „Akademia obywatelska 50+” słuchacze
UTW wysłuchali wykładu na temat ulg dla seniorów. Wykład
poprowadziła pani Bernadetta Dereszowska, Powiatowy Rzecznik
Konsumenta przy Starostwie Powiatowym w Chrzanowie.

Wykładowczyni w sposób precyzyjny przedstawiła stan
prawny w zakresie ulg przysługujących Seniorom z trzech źródeł
prawnych: ustaw, prawa miejscowego i wewnętrznych regulaminów
przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku towarów i usług.
Zwróciła uwagę słuchaczy na konieczność każdorazowego
zapoznawania się z warunkami oferowanymi przez usługodawcę,
niezależnie czy jest to państwo, samorząd lokalny czy prywatny
przedsiębiorca. Prawo państwowe określa jedynie niektóre
minimalne ulgi. Istnieje wiele różnych KART SENIORA, przy
korzystaniu z nich należy się raczej dobrze zapoznać z oferowaną
ulgą – czy rzeczywiście daje nam ona oszczędności.

15 stycznia 2014
Kanion rzeki Kolorado
W Sali odczytowej MOKSiR-u kolejne spotkanie turystów,
organizowane przez chrzanowski Oddziała PTT. Tym razem
prelegent, pani Teresa Bigaj, słuchaczka naszego UTW, zaprosiła
zebranych na wspomnienia z podróży po Stanach Zjednoczonych
Ameryki Północnej, głównie w okolicach Wielkiego Kanionu. To był
wspaniały pokaz, a jak stwierdził Prezes Zarządu Oddziału PTT pan
Remigiusz Lichota, takiej frekwencji na prelekcji turystycznej „ta

sala jeszcze nie widziała”. Wspaniałe zdjęcia własne, wzbogacone
materiałami zapożyczonymi oraz okraszone komentarzem
„podróżniczki” zostały przyjęte z wielkim uznaniem. Nie trzeba
dodawać, że słuchacze UTW stanowili znaczący odsetek obecnych
na widowni.

15 stycznia 2014
„Kolędujmy małemu”
Chór UTW nie próżnuje. Poza próbami repertuarowymi bierze
udział w różnych przedsięwzięciach kulturalnych. Tym razem było
to kolędowanie w Muzeum w Chrzanowie w Oddziale Wystaw
Czasowych „Dom Urbańczyka”. W scenerii wystawy malarstwa
Henryka Uziembły (1879 – 1949), malarza pochodzącego z Krza k.
Trzebini, zabrzmiały kolędy i pastorałki w wykonaniu naszego
chóru. Wyraźnie widoczne było wzmocnienie chóru o nowe głosy!

Na zakończenie koncertu chór zaprosił do wspólnego
kolędowania licznie zgromadzoną widownię. Dyrektor Muzeum,
pan Zbigniew Mazur, podziękował władzom UTW oraz chórzystom
i zebranym za bardzo ciepłe i sympatyczne „spotkanie” z kolędą.
Oto okolicznościowe zaproszenie na stronie internetowej UTW:

Kolędujmy Małemu...
W dniu 15 stycznia 2014 (środa) o godz.
16.30
zapraszamy
na
wspólne
kolędowanie w Domu Urbańczyka
Muzeum w Chrzanowie. Serdecznie
zapraszamy!

16 stycznia 2014
Zakończenie I semestru
W dniu 16 stycznia miało miejsce uroczyste zakończenie I-go
semestru roku akademickiego 2013/14. Sprawozdanie z działalności
Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku i realizacji programu
wykładów i zajęć warsztatowych Przedstawiła Prezes
Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku pani Lucyna KozubJentys. W sprawozdaniu na plan pierwszy, oprócz pełnej realizacji
założonego programu działań, wybijał się fakt jego realizacji przy
rekordowej ilości słuchaczy. Ostatecznie w zajęciach uczestniczyło
218 słuchaczy, w tym 40 mężczyzn (też rekordowy wskaźnik). W
zajęciach I roku uczestniczyło 48 słuchaczy.

W trakcie roku akademickiego realizowane było kilka
programów edukacyjnych, w tym „Akademia obywatelska 50+” z
cyklem wykładów „Z prawem na ty”, projekt „Świadomy Obywatel
Powiatu Chrzanowskiego”.

Druga połowa roku 2013 przyniosła chrzanowskiemu UTW
dwa ważne wyróżnienia: pierwsze (chronologicznie) to statuetka
OPTIMO MODO „W najlepszy sposób” – nagroda Starosty
Chrzanowskiego pana Adama Potockiego dla organizacji
pozarządowej wyróżniającej się w działaniach na rzecz społeczności
lokalnej, prowadzącej działalność na terenie powiatu
chrzanowskiego. Drugie ważne wyróżnienie to nagroda „Kryształy
soli” w dziedzinie „Edukacja i nauka”, przyznane przez
Małopolskie Forum Organizacji Pozarządowych i Marszałka
Województwa Małopolskiego pana Marka Sowę.

Znaczącym efektem pracy UTW był udział w realizacji projektu
„A to Polska właśnie”, w ramach którego słuchacze UTW wraz z
uczniami I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Staszica w
Chrzanowie, kierowani przez pana Marcina Kobierskiego, wystawili
sztukę teatralną opracowaną na bazie „Wesela” Stanisława
Wyspiańskiego. Sztuka, wystawiona również w Trzebini i Libiążu,
spotkała się z wysoką oceną widzów.

Oprócz tych osiągnięć słuchacze UTW aktywnie uczestniczyli
w różnych przedsięwzięciach kulturalno-turystycznych na terenie
Chrzanowa i okolic, propagując ideę aktywnego życia Seniorów na
emeryturze, również w formie wolontariatu.

Po sprawozdaniu pani Prezes i prezentacji multimedialnej pod
hasłem „przeżyjmy to jeszcze raz” nastąpiła krótka prezentacja
podstawowych zamierzeń do realizacji w II semestrze, w tym
(oprócz wykładów i warsztatów) m.in. odbycie Rady ProgramowoNaukowej, zorganizowanie V-go Rajdu Rodzinnego, V-tej Wiosny
Artystycznej UTW, letnich warsztatów.

Pozaplanowym punktem programu była krótka prelekcja na
temat leków i ich tańszych zamienników, przedstawiona przez pana
Tomasza Bartosika, magistra farmacji z Centrum Tanich Leków –
Apteka HYGIEIA. Dla Seniorów systematycznie korzystających z
produktów przemysłu farmaceutycznego informacja była ciekawa,
pouczająca i, być może, pozwalająca na dokonanie pewnych
oszczędności.

18 stycznia 2014
Zakończenie I semestru - Otrzęsiny
Natomiast w dniu 18 stycznia miało miejsce niemniej uroczyste
zakończenie I-go semestru roku akademickiego 2013/14 połączone 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. W pierwszej parze pani Prezes
wraz z panem Starostą Adamem Potockim, w drugiej pani dyrektor
1 LO Bożena Bierca z panem wiceburmistrzem Chrzanowa
Robertem Maciaszkiem, a potem już cała reszta (ponad 100 osób).
To był polonez, a figur i przejść ile! Potem występy artystyczne
słuchaczy – zespół wokalny UTW pod kierunkiem pani Haliny
Pstruchy, poezja mówiona i śpiewana w wykonaniu Gustawa
Czerwika oraz Haliny i Tadeusza Siarczyńskich. Prowadzenie pan
Zbigniew Klatka przy udziale kilku osób z zespołu teatralnego
UTW.

Główny punkt programu to pasowanie na studenta słuchaczy
I-go roku. Niewielu z nich zdecydowało się na udział w imprezie,
zatem tylko oni dostąpili zaszczytu otrzęsin, prowadzonych przez
„zespół ds. wody, zespół ds. ognia i zespół ds. wiedzy”, kierowane
przez Zbigniewa Klatkę . Po wygłoszeniu formuły przyrzeczenia
ciągłego dążenia do czerpania wiedzy „wszelkimi otworami”,
wypiciu okolicznościowego napoju (woda, niestety, czysta) ze źródła
wiedzy oraz otrzymaniu kaganka wiedzy w celu jej krzewienia i

niesienia do otoczenia – stali się pełnoprawnymi studentami UTW i
do „starszaków” mogą zwracać się per TY.

A potem już tylko zabawy i tańce. Bardzo miła uroczystość, z
szybko niestety uciekającym czasem.

Prasa miejscowa w osobie pana Marka Oratowskiego z
„Przełomu” była obecna.

PRZERWA MIĘDZYSEMESTRALNA
DO ZOBACZENIA 20 LUTEGO 2014 ROKU

14 stycznia 2014
zebranie przedstawicieli UTW
Małopolska Zachodnia
W przerwie międzysemestralnej Uniwersytety żyją nadal.
Oto Wicemarszałek Województwa Małopolskiego pan Wojciech
Kozak zwrócił się do naszego UTW o zorganizowanie spotkania
UTW z subregionu Małopolska Zachodnia w celu wyłonienia
przedstawiciela do Małopolskiej Rady ds. Polityki Senioralnej.
Przedstawiciel będzie reprezentował powiaty: chrzanowski, olkuski,
oświęcimski i wadowicki.

27 stycznia spotkanie się odbyło.

Z największą przykrością

trzeba stwierdzić, że o ile próby twórczego przekuwania w życie
ustaleń Roku Seniora i ustawy Senioralnej są przez władze
podejmowane, o tyle „na dole” różnie bywa. Na siedem działających
i zaproszonych na spotkanie UTW tylko Kęty, Trzebinia i Chrzanów
raczyły się pofatygować. A potem krzyk – „Nic o nas bez nas”.

Po spełnieniu wymogów formalnych – zapoznanie się z pismem
Wicemarszałka, regulaminem Małopolskiej Rady ds. Polityki
Senioralnej, regulaminem spotkania i po dyskusji, połączonej z
wymianą doświadczeń z codziennej pracy – wybrano
przedstawiciela.

Zgodnie stwierdzono, że będzie nim

członek Zarządu

Stowarzyszenia UTW w Chrzanowie pani Urszula Kupcza.

20 stycznia 2014
o naszym Uniwersytecie
Pani Ewelina Langer o naszym Uniwersytecie
wieści rozpowszechnia po szerokim świecie.

W numerze 1-2/2013 Biblioteki Gerontologii Społecznej
umieściła artykuł „Connect in
LaterLife - przeciwdziałajmy
wykluczeniu cyfrowemu
seniorów”. W artykule pisze
o doświadczeniach
współpracy Miejskiej
Biblioteki Publicznej z
Uniwersytetem Trzeciego
Wieku, na naszym
przykładzie, w dziele
przeciwdziałania, jak to
uczenie się nazywa,
„wykluczeniu cyfrowemu”
seniorów. Chodzi po prostu o
to „abyśmy się wnukom nie
dawali i mailem ich też mogli
zagiąć”. Przedstawiając
działalność naszego UTW we
współpracy z innymi
organizacjami, prezentuje
projekt „Uczenie się przez całe życie” (ang. Lifelong Learning
Programme - LLP), tworzony pod nazwą Connect in LaterLife.

1 luty 2014
Trzy pokolenia rock’n rolla
Przerwa w zajęciach nie jest przerwą w aktywności. Seniorzy z
UTW na scenie koncertowej w chrzanowskim MOKSiR. Trzy
pokolenia rock and rolla to jest również nasz czas, a to że młodzież
o tym pamięta –
pięknie. To oni
zorganizowali
imprezę
(Publiczne
Gimnazjum nr 1
w Chrzanowie),
a nas –
nauczycieli,
rodziców i
seniorów poprosili o
współudział.
Nie odmówiliśmy.
Oj te nasze chórzystki (i nie tylko!), a gdzie ta seniorska
dostojność?!

3 – 9 luty 2014
Zimowisko w Węgierskiej Górce
Jak zawsze w przerwie zimowej studenci wyjeżdżają na
zimowisko. Tym razem jeszcze raz do Węgierskiej Górki, do ośrodka
„Wrzos”. I znowu było bardzo fajnie, chociaż inaczej, przede
wszystkim z powodu aury. Nie było kuligu, ale za to było wiele
„kijkowych” wypraw w okolice. Oprócz codziennych, mocno
rozruchowych, porannych zajęć gimnastyczno-pływackich (raczej
rytmiko-aerobiko-wodnych) mieliśmy mocno rozbudowany
program turystyczny.

Niestrudzony przewodnik Ula Kupcza „pędziła z nami kieby
jako kozica, hej!” po okolicznych halach (Boracza), bunkrach (z II
WŚ), szlakach (Cesarki), karczmach (ach, ten „grzaniec”).
Popołudnia były rozrywkowe – okolicznościowe wieczory
(urodzinowy), wieczornice (wspomnienie o naszej Alinie),
turystyczne („przeżyjmy to jeszcze raz”, „a może byśmy tam
zaglądnęli”, „tam się wybieramy w tym roku”), coś dla zdrowia (z
mądrości lecznictwa naturalnego – woda utleniona wszystko może,
ruch i niektóre zioła). Finałem był piątkowy „bal przebierańców” –
zabawa była przednia. Zdjęcia tylko namiastką są maleńką, bo
przecież nie przekażą niepowtarzalnej atmosfery, a wszystkich nie
da się pokazać. Pomysły były przednie i nawet „Duch w operze” się
pojawił w słynnym duecie operowym w wykonaniu pani Bożeny
Biercy i niepowtarzalnego Tadzia Dąbka. A i słynna Egipcjanka
Kleopatra się pojawiła (pani prezes Lucyna Kozub-Jentys),
nieopatrznie roniąc jeden z włosów (właśnie ten obok). Doraźne jury
wyróżniło wszystkie pomysły, więc i my, doraźnie, wyróżniliśmy
pomysły jury (chodzi o strój!). Szkoda, że to tak krótko trwało. I
jeszcze w drodze powrotnej wizyta na górze Żar. Cudowne słońce,
widok „przeczysty” na stronę, z której wracamy, i … smog(k) przed
nami. Do tego „język” sztucznego śniegu, po którym narciarze
szusowali, czy, jakoś tam inaczej, jeździli.

20 lutego 2013
Rozpoczęcie II semestru
roku akademickiego 2013 / 14
W obecności zgromadzonych studentów i zaproszonych gości
otwarcia kolejnego roku akademickiego dokonała prezes
Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Chrzanowie pani
Lucyna Kozub – Jentys. Szczególnych tym razem gości Uniwersytet
witał, jako, że dla uczczenia 5-lecia wykładów słuchacze przyznali
swoje „Perły UTW” dla najlepszych wykładowców za lata 2007-12.
Plebiscyt przeprowadzony w poprzednim roku przyniósł rezultaty
…. oczekiwane. Przecież my dobrze wiemy, kto nas poważnie
traktuje poważnie traktując zadanie, którego się podjęli.

Uzasadniając rodzaj nagrody Pani Prezes Stowarzyszenia
wspomniała o wartości i niepowtarzalności perły jako klejnotu, a
klejnot zwany „dobry wykładowca” oceniając, zacytowała samego
Alberta Einsteina "wielkim kunsztem wykazali się, i potrafili
sprawić, że twórcze wyrażanie siebie i nabywanie wiedzy stało się
źródłem radości".

Wybrano siedmiu wykładowców: prof. Zofia Szarota i prof.
Bożena Muchacka z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie,
medioznawca z UJ prof. Kazimierz Wolny-Zmorzyński, wydawca
“Przełomu” Alicja Molenda, dyrektor I LO w Chrzanowie Bożena
Bierca, zajmująca się muzykoterapią Małgorzata Liszka oraz
(nieobecny na uroczystości) prof. Zbigniew Nęcki z UJ.

Potem wykład inauguracyjny wygłosiła pani prof. dr hab.
Bożena Muchacka – „Transmisja miłości w dialogu
międzypokoleniowym”. Jakże pięknymi słowy można opisać tak
proste uczucia, jakie łączą pokolenia. Tak naturalne i tak głębokie!

I jeszcze parę słów, powiązanych z tematem wykładu
inauguracyjnego. Transmisja w dialogu międzypokoleniowym trwa
również poza rodziną. Nasz UTW podtrzymuje więzi z bratnim I Liceum
Ogólnokształcącym, a oni z nami. W inauguracji roku akademickiego
wzięło udział skromne trio wokalno-instrumentalne i dali naprawdę dobry
koncert (najmłodszy zaznaczył „ja jestem z gimnazjum”). W żarcie
obiecaliśmy zarezerwować dla nich miejsce w UTW …. za jakieś 50 lat.

KALENDARIUM
Rok akademicki 2013 / 2014
S E M E S T R II
20.02.2014

Uroczysta inauguracja II semestru – wręczenie „Pereł UTW”
Posiedzenie Rady Programowej UTW

03.04.2014

Zebranie sprawozdawcze Stowarzyszenia UTW

10.05.2014

Jubileuszowy V Rajd Rodzinny UTW i PTTK

17.05.2014

II Ogólnopolski Rajd UTW – udział grupy Nordic-Walking

23 – 24.05

V Chrzanowska Wiosna Artystyczna

29.05.2014

Uroczyste zakończenie roku akademickiego, wręczenie
dyplomów słuchaczom II roku.

07.06.2014

Impreza plenerowa – zakończenie roku szkolnego - Ośrodek
Kąty w Chrzanowie.

Plan wykładów
20. 02. 2014
Czwartek
16:00
27. 02. 2014
06. 03. 2014
Czwartek
16:00
13. 03. 2014
20. 03. 2014
27. 03. 2014
03. 04. 2014
10. 04. 2014

24. 04. 2014

Tygodniowy program zajęć w roku akademickim 2013/2014
Transmisja miłości w
dialogu
międzypokoleniowym
Tajemnica sukcesu
Melchiora Wańkowicza
i Ryszarda Kapuścińskiego
Historie kuchenne historyczna różnorodność
menu, ewolucja stylu
żywienia i estetyki kuchni
Patroni ulic
miasta Chrzanowa
Dźwięk dla duszy, umysłu
i ciała człowieka
Moje wschodnie fascynacje

prof. dr hab. Bożena
Muchacka
prof. dr hab. Kazimierz
Wolny-Zmorzyński
mgr Roman Issakiewicz
Bartosz Szczepanek
mgr Kamil Bogusz
Maria Skwarek
red. Alicja Molenda

Bakterie - niewidoczni
dr Bożena Bierca
wrogowie
Wartości służące
"pięknemu" starzeniu się - prof. dr hab. Zofia Szarota
przekaz międzygeneracyjny
Cyfrowe Archiwum
Tradycji Lokalnej
mgr Małgorzata Zbroszczyk
Ziemi Chrzanowskiej

08. 05. 2014

Muzyka klezmerska

mgr Małgorzata Liszka

15.05. 2014

Królewskie alkowy

mgr Aleksandra Marzec

22.05. 2014

29.05.2014

ks. prof. dr hab.
Norbert Pikuła
Duchowość osób starszych
Uniwersytet Pedagogiczny
w Krakowie
Zakończenie roku
Zarząd UTW
akademickiego 2013/2014
wręczenie Dyplomów
UTW w Chrzanowie
ukończenia UTW

DZIEŃ
GODZ.
RODZAJ ZAJĘCIA
PROWADZĄCY
MIEJSCE
poniedz. „K” 10.10-11. 40 Podstawy komputera
mgr Ewelina Langer
MBP
gr. „0” i „K”
( co 2 tyg.)
„K” 8.15 -9.45
J. angielski
mgr Aneta Gawin
PCKU
„0” 10.00- 11.30
I- 12.20 – 13.05
I LO
II- 13.15-14.00
Język niemiecki
mgr Joanna Mamica
sala nr 3
III-14.10-14.55
11. 00 -12. 30
Chór UTW
mgr Irena Hydel
PCKU
9.30 - 11.00
Zespół wokalny UTW mgr Halina Pstrucha
PCKU
mgr Mariusz
11. 00 –14. 00
Malarstwo (co 2 tyg.)
PCKU
Kubacki
wtorek 9.30 - 11.00 1 gr.
mgr Małgorzata
I
Sokół – sala
MUZYKOTERAPIA
Liszka
11.15-12.45 2 gr.
balowa
II
Sokół – sala
16. 00 -17. 30
Taniec towarzyski
mgr Jacek Palka
balowa
mgr Antoni
16. 00 -17. 30
Tai- chi
I LO s. 3
Dobrowolski
18. 00 -18. 45
Gimnastyka
mgr Ewelina Obrok
SP 1
19. 00 -19. 45
rehabilitacyjna
środa
gr. „0” i „K”
mgr Wojciech
10.00 – 12. 15
PCKU
J. włoski
Pokrzyk
13.00 –14.45„K”
mgr Aleksandra
J. angielski
PCKU
15.00– 15.45„Z”
Kawala
16. 55 -18. 25
Warsztaty komp.
mgr Łukasz Smółka I LO s. 55
mgr Aleksandra
10.00 – 11.30
gr. „ K” J. angielski
PCKU
Marzec
Lucyna Kozub18.00 – 19.30 Język rosyjski (co 2 tyg)
I LO s. nr 8
Jentys
czwartek
9.00- 10.30
Warsztaty komp.
mgr G. LebiedzkaPCKU
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27 lutego 2014
Tajemnica sukcesu twórczości
Melchiora Wańkowicza
i Ryszarda Kapuścińskiego
Rozpoczęliśmy wykłady „perełkowe”, oczywiście poza
wykładem inauguracyjnym, który „perełkowym” był też. Wszyscy
(panie w szczególności) z dużym zainteresowaniem czekali na
wykład profesora Kazimierza Wolnego-Zmorzyńskiego. Nie dość,
że potrafi wspaniale i ze znawstwem mówić na temat, to jeszcze
temat dla wielu był frapujący.

Bo Melchior Wańkowicz, prawie nieznany dzisiejszej
młodzieży, a i średniemu pokoleniu, dla naszego pokolenia był
legendą. I właśnie o tajemnicy legendy Wańkowicza opowiadał
Profesor, przytaczając opinie praso- i literaturo-znawców oraz
własne badania. Nie mógł Wańkowicz być autorytetem dla Świata,
bo pisał o nas, Polakach. I nie kierował się koniunkturalizmem, ale
własnym poczuciem prawości i troską o POLSKĘ.

Zupełnie inaczej wygląda twórczość Kapuścińskiego – on pisze
o Świecie, jego przywarach i niesprawiedliwościach. Dla Świata był
zrozumiały, a skoro za granicą odniósł sukces, to w Polsce musiał.
Zupełnie inna literatura i inne dziennikarstwo, aczkolwiek też na
wysokim poziomie. Ale już starożytni zauważyli, że skoro czasy się
zmieniają, zmieniają się również ludzie i ich oczekiwania.

Takich wykładów można słuchać bez końca …..

6 marca 2014
Historie kuchenne - historyczna różnorodność
menu, ewolucja stylu żywienia i estetyki kuchni
Ciekawe spojrzenie na „historię kuchnią pisaną” zaprezentowali
kolejni wykładowcy, panowie mgr Roman Issakiewicz i Bartosz
Szczepanek (nauczyciel i uczeń) ze Szkoły Katolickiego
Stowarzyszenia Wychowawców w Libiążu.

Interesujące były niektóre wstawki o „przeplatankach” miedzy
historią a kuchnią, dokładniej rodzajem potraw i ich wpływie na
bieg historii. A przegląd menu od starożytnego Rzymu po czasy
nam współczesne niekiedy zapierał dech …. (czasem również
oddech?).

Panowie zaserwowali sałatkę, robioną „na żywo”, na oczach i
pod okiem słuchaczy. Było kilku „odważnych” degustatorów.

13 marca 2014
Patroni ulic miasta Chrzanowa
Wiele interesujących informacji o patronach chrzanowskich ulic
przekazał pracownik Muzeum Chrzanowskiego mgr Kamil Bogusz.

Od głównej ulicy, Alei Henryka (Loewenfelda) po peryferyjne
ulice i najnowsze nazewnictwo, od historii i zmian nazw związanych
ze zmiennymi kolejami historii po najnowsze tendencje i prawa
Obywateli dotyczące wnioskowania nowych nazw nowych ulic,

wszystko to na tle rozwijającego się miasta. Ciekawostkami były
również pozostałości w nazwach ulic, parków i innych miejsc po
okresie PRL-u, a nawet informacje o „okupacyjnej” historii nazw
chrzanowskich ulic.

20 marca 2014
Dźwięk dla duszy, umysłu i ciała człowieka
Temat został przedstawiony przez panią Marię Skwarek, w
konwencji „medycyny niekonwencjonalnej”, opartej na wiekowych
tradycjach mnichów buddyjskich, z wykorzystaniem oryginalnych mis
tybetańskich. Na zasadzie swoistych „kamertonów” częstotliwość własna
fal dźwiękowych mis wchodzi w interakcję z „częstotliwościami drgań
własnych organów wewnętrznych człowieka” zmuszając je do
dostosowania i wyeliminowania zakłóceń spowodowanych stanami
chorobowymi lub innymi czynnikami. Oryginalne, ale czy skuteczne?
Dwie słuchaczki poddały się diagnozie. Były zaskoczone diagnozą,
pozytywnie.

Pani Maria przekazała słuchaczom szereg przepisów, których
wspólnym mianownikiem było eliminowanie ze spożywanej przez nas
żywności wszelkich chemicznych „ulepszaczy”. Generalnie – organizm
należy systematycznie odtruwać, najlepiej naturalnymi produktami,
wolnymi od konserwantów.

22 marca 2014
Zagrają z Janem Peszkiem
Teatr Łaźnia Nowa z Krakowa będzie przeprowadził w dworze z
Drogini w skansenie w Wygiełzowie casting do spektaklu "Klub
Miłośników Filmu Misja". Udział w castingu wzięła piątka słuchaczy
naszego UTW, członków naszego zespołu teatralnego. Maja „parcie na
scenę”. Projekt realizuje reżyser Bartosz Szydłowski. Uczestnicy będą
pracować nad inscenizacją spektaklu opartego na filmowej fabule Rollanda
Joffe "Misja".

Inscenizacja będzie drugą odsłoną projektu, który miał swoją premierę
w krakowskiej Łaźni Nowej w maju 2013 roku. Tym razem spektakl
zaplanowano w scenerii Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w
Wygiełzowie, na zamku Lipowiec. Wezmą w nim udział aktorzy
krakowskich scen, m.in. Jan Peszek i Radosław Krzyżowski. Na jednej
scenie wystąpią z aktorami-amatorami.

27 marca 2014
Polowanie na czarownice
Pani mgr Aleksandra Marzec, nauczycielka z SP nr 1 w Chrzanowie
w sposób ciekawy przedstawiła nam świat czarów, czarownic i przesądów
w przekroju wieków. Temat można uznać za historyczno-współczesny.
Chociaż dziś nie ma stosów, to czy na pewno nie ma polowania na
czarownice? Na tak sformułowane pytanie próbowała odpowiedzieć
wykładowczyni, przytaczając cały szereg danych historycznych i …
współczesnych. Okazuje się, że nawet w XXI wieku dochodzi do rozpraw
sądowych i egzorcyzmów przeciwko „złemu”. Interesujący i zaskakujący
wykład przebranej za „czarownicę” wykładowczyni, ale bez przepisów ….

3 kwietnia 2014
Bakterie – niewidoczni wrogowie
Wykład „perełkowy” pani dr Bożeny Biercy, dyrektor I LO im. S.
Staszica w Chrzanowie. Słuchacze z zainteresowaniem odbierali informacje
o niewidzialnym świecie mikrobów, bez którego również nasze
funkcjonowanie nie jest możliwe. Bakterie, wirusy, pierwotniaki i grzyby
towarzyszą nam od zawsze, a niekiedy w sposób drastyczny wpływają na
dzieje nie tylko pojedynczego człowieka, ale i na historię ludzkości.
Właściwie to tytuł wykładu należałoby zapisać ze znakiem zapytania na
końcu (?).

3 kwietnia 2014
Walne Zebranie Stowarzyszenia UTW
Odbyło się coroczne Walne Zebranie Stowarzyszenia. 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 oceny ich realizacji
przez władze terenowe województwa i powiatu w postaci nagród i
wyróżnień. Sprawozdanie finansowe również nie pozostawiło wątpliwości
o prawidłowości funkcjonowania SUTW jako organizacji non profit,
wyrazem czego był wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie zarządowi
absolutorium za okres do 2.04.2014.

W Walnym Zebraniu uczestniczył starosta powiatu pan Adam
Potocki, który w ramach dyskusji bardzo wysoko ocenił wyróżniającą się
aktywność Stowarzyszenia wśród organizacji pozarządowych,
działających na terenie powiatu.
Szczegółowe materiały sprawozdawcze – w dokumentacji SUTW.

10 kwietnia 2014
Wartości służące pomyślnemu starzeniu się –
przekaz międzygeneracyjny
Wykład „perełkowy” pani profesor dr hab. Zofii Szaroty, dziekana
Wydziału Pedagogicznego na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.
Właściwie wykład skupił się na „podróży w czasie” myśli, wzorców i idei,
przekazywanych z pokolenia na pokolenie. I tu Pani profesor widzi
potrzebę tworzenia właściwych postaw i rozdzielenia gerontofobii (obawy
przed starością) od gerontokracji (rządzenia przez starszych) oraz
znalezienia punktu wspólnego. Zadanie to, nieproste ze swej natury,

wymaga od starszego pokolenia zapewnienia przepływu wartości
pomiędzy pokoleniami w tej swoistej „podróży” ludzkości w czasie. Takie
jest nasze zadanie. Drugą stroną zadania jest wygenerowanie w młodym
pokoleniu nawyku i potrzeby korzystania z doświadczenia starszych.

Pięknym, dla nas starszych, podsumowaniem wykładu było
zacytowane afrykańskie przysłowie - Gdy umiera starzec płonie cała
biblioteka. Szkoda, że coraz mniej młodych z tej naszej „biblioteki”
pragnie skorzystać, a samotność i osamotnienie nierzadko nam
towarzyszy. I dlatego aktywność w Trzecim Wieku jest niezbędna dla
„pięknego starzenia się”.

24 kwietnia 2014
Cyfrowe archiwum tradycji lokalnej (CATL) w
MBP w Chrzanowie
Wykład, a właściwie informacja, poświęcona została jednego z
kierunków aktywności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie, a
mianowicie gromadzeniu zbiorów historycznych i parahistorycznych,
dotyczących społeczności lokalnej. Temat omówiła pani Małgorzata
Zbroszczyk, kierownik Działu Informacji Regionalnej. Biblioteka zajmuje
się gromadzeniem zbiorów książek, różnych czasopism i dokumentów
dotyczących również miast partnerskich. Wykładowczyni zwróciła się z
apelem o udostępnienie dla celów wykonania kopii i archiwizacji różnego
rodzaju zdjęć, dokumentów i innych staroci, szczególnie tych z XX wieku.

Zaproszenie na stronę www.chrzanow.archiwa.org
Pełna informacja o celach, zadaniach i sposobach działania CATL przy
MBP w Chrzanowie.

8 maja 2014
Muzyka klezmerska
Wykład „perełkowy” pani mgr Małgorzaty Liszki, instruktora
kulturalnego w MOKSiR w Chrzanowie, muzykologa. Podobnie jak
pierwszy wykład pani Małgorzaty i tym razem na Sali zabrzmiały
rytmy muzyka żydowskiego pochodzenia Leopolda Kozłowskiego.
Tym razem dodatkowo wzbogacone o …. przepisy kulinarne, w tym
słynny żydowski czulent. Szkoda że tylko przepis.

A na zakończenie wykładu zabrzmiała religijna pieśń żydowska
- powszechnie znane melodia i rytm, ale słowa jakby mniej. Tym
razem odśpiewana przez wszystkich słuchaczy (ze ściągi) :
HAVA NAGILA (3x) V`NISM` CHAN (2x)
HAVA N`RAN`NA NA (3x) V`NISM` CHAN (2x)
URU, URU ACHIM!
URU ACHIM BELEV SAMEACH (4x)
URU ACHIM (2x) BELEV SAMEACH
Przyjdźcie radośnie (3x) wielbić Go (2x)
Przyjdźcie radujmy się (3x) wielbijmy Go (2x)
Bracia, bracia wstańcie!
Wywyższajmy Jego Imię (4x)
Dzisiaj tu (2x) radosnym sercem

Na zdjęciach pani Małgorzata na zajęciach z muzykoterapii i
grupa uczestników zajęć.

10 maja 2014
V Jubileuszowy Rajd Rodzinny UTW
Ośrodek rekreacyjny RPWiK „Chechło”

Wprawdzie

organizatorami tegorocznego
Rajdu Rodzinnego Uniwersytetu Trzeciego
Wieku w Chrzanowie miało być aż 5
organizacji, ale faktycznie rajd organizowało
Koło PTTK UTW przy finansowym wsparciu
Oddziału PTTK w Chrzanowie.

Metą Rajdu był Ośrodek Rekreacyjny RPWiK „Chechło” w
Trzebini. Do mety przybyły dwie rajdowe grupy piesze: trasa
„łatwiejsza” prowadzona przez Marię Hudzik oraz trasa
„trudniejsza” prowadzona przez Prezesa Oddziału PTTK – kol.
Kazimierza Pudo i naszego „kijankowicza” Zdzisia Hudzika. Trasę
rowerową poprowadził przewodnik PTTK kol. Jerzy Gut i nasza
przewodniczka p. Alinka Słowik. Wielu uczestników Rajdu
przybyło indywidualnie – łącznie na mecie zarejestrowało się ponad
110 osób i rekordowa liczba drużyn rajdowych – 20. Konkursy
drużynowe – 6 konkurencji, konkursy indywidualne - 11 konkursów
i zawodów sprawnościowych, przygotowanych przez
organizatorów.

Drużyny rodzinne rywalizowały m.in. w konkursie na
rodzinną piosenkę rajdową, w slalomie, rzutach do celu,
przeciąganiu liny, konkursie wiedzy o regionie i UTW oraz
udzielaniu pierwszej pomocy. Trzeba było wykazać się wiedzą na
temat ziemi chrzanowskiej, a najmłodsi mieli możliwość
zaprezentowania swych umiejętności plastycznych. Nowością w
tym Rajdzie był konkurs toczenia obręczy koła rowerowego, zwanej
kiedyś potocznie „rafką”. To było najpoważniejsze wyzwanie z
zakresu koordynacji ruchów. Konkurs udzielenia pierwszej pomocy

przedmedycznej zorganizowała Ochotnicza Straż Pożarna z
Chrzanowa.

Rajd upłynął w atmosferze zdrowej, rodzinnej rywalizacji,
rekreacji na świeżym powietrzu, wzajemnej życzliwości i radości, a
niezbyt pomyślnie zapowiadająca się pogoda okazała się wspaniałą.
Po podsumowaniu wyników uzyskanych przez rodziny w
poszczególnych konkurencjach – I miejsce i Puchar Prezesa UTW p.
Lucyny Kozub-Jentys otrzymała rodzina państwa Góreckich.
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). Najmłodszy uczestnik Rajdu miał około
1,5 roku – ten sam jak rok wcześniej, ale czas płynie, a najstarszy –
jak zwykle – nasza kochana pani Jasia.

Świetnie przyjętą nowością Rajdu była Kraina zabaw, głównie
dla dzieci, zorganizowana przez kol. Ewę Kieres . Komandorem
Rajdu był „wasz kronikarz” – Adam Kasperkiewicz, „oprawstwo”
muzyczno-dźwiękowe – kol. Wiesław Łakomy.
Piosenka finałowa (na melodię: My młodzi, my młodzi…..):
Majowa sobota, dziś pięknie słonko świeci,
idą na Rajd Rodzinny dziadkowie i dzieci.
Będziemy brać udział w różnych konkurencjach
wtedy zapomnimy o naszych demencjach.
Bo tu wspaniała atmosfera jest,
dużo radości i słoneczka też.
Więc bawmy się dopóki czas,
bo V Rajd jest tylko raz!

Podziękowania dla uczestników Rajdu i organizatorów oraz
zaproszenie na kolejny Rajd. Do zobaczenia za rok na VI-tym
Rajdzie Rodzinnym UTW-PTTK.

15 maja 2014
O potrzebie przeciwdziałania przestępczości oraz
zagrożeniom pożarowym i ekologicznym
Starosta powiatowy, pan Adam Potocki, przedstawił
słuchaczom UTW program działania Wydziału Zarządzania
Kryzysowego i Spraw Obronnych pod nazwą „PARASOL”.
Realizacja programu bezpieczeństwa PARASOL – Bezpieczny
Powiat ma doprowadzić do wyraźnej poprawy stanu
bezpieczeństwa na terenie powiatu, w szczególności w walce z
zagrożeniami pożarowymi (słynne wypalanie traw) i ekologicznymi
(nielegalne wysypiska śmieci), ale również w zakresie ograniczenia
przestępczości. Chodzi głównie o to, by ludzie nie bali się reagować,
gdy dzieje się coś złego i choćby anonimowo informowali o
wszystkim odpowiednie instytucje.

Partnerami Starostwa jest Wydział Prewencji Policji, realizujący
przedsięwzięcie edukacyjno-prewencyjne „Bezpieczny Senior”, a w
zakresie likwidacji nielegalnych wysypisk m.in. Zakład Karny w
Trzebini. Słuchaczom rozdano ulotkę „OSZUSTOM STOP!”,
przestrzegającą przed „naciągaczami” różnego autoramentu,
podstępnie zakradających się do naszych mieszkań. Nie wpuszczać
nieznajomych – oto pierwsza zasada bezpiecznego mieszkania.

19 maja 2014
II Ogólnopolski Marsz Nordic Walking
Grupa "Kijanek" po raz drugi wzięła udział w II Marszu Nordic
Walking studentów UTW organizowanym
przez UTW w Wejherowie, Polską Federację
Nordic-Walking i Akademię Wychowania
Fizycznego i Sportu w Gdańsku, pod
honorowym patronatem Ministra Pracy i
Polityki Społecznej Władysława Kosiniak Kamysza. Przy niezbyt sprzyjającej pogodzie,
lecz w optymistycznym nastroju studenci wędrowali przez lasy i łąki
w okolicach Kościelca i Stelli. Przewodnikiem był jak zwykle
Zdzisiu Hudzik. Wszyscy uczestnicy otrzymali okolicznościowe
plakietki i certyfikaty uczestnictwa.

22 maja 2014
Duchowość osób starszych
Wykład „perełkowy” księdza prof. dr hab. Norberta Pikuły z
Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Pedagogicznego w
Krakowie.

Wykładowca zwrócił uwagę na duchowy aspekt starzenia się i
związane z tym problemy. Niezależnie od sytuacji demograficznej i
stosunków rodzinnych „posługa bycia babcią i dziadkiem” to czuwanie,
choćby z daleka, nad młodymi, to dobra rada i pomoc w kłopotach i
decyzjach życiowych, to zachęcanie młodych do trwania przy Panu Bogu,
to ewangelizacja. Niezwykle ważne jest dawanie przez dziadków
świadectwa wiary i wzorowego życia, przykład modlitwy.

Ludzie starsi mają więc atuty, potencjał, który należy odkryć przed
nimi samymi i przed społeczeństwem. Trzeba obalić mit, że są to ludzie
trzeciej kategorii, ludzie niemal bezużyteczni, ograniczeni przez
przypadłości wieku lub chorobę. I nikt za nas tego nie zrobi, a my sami
musimy to pokazać i udowodnić poprzez swoją aktywność.

Reasumując wykładowca konkludował, za Janem Pawłem II,

potrzebę

dołożenia starań „aby pomóc ludziom trzeciego wieku (...) przeżywać w
sposób pełny swe możliwości”. I konkluzja wykładowcy – „Nie pustka i
samotność albo eutanazja, ale długie, ciekawe pełne nowych wyzwań życie,
jest przyszłością i nadzieją dla ludzi starszych, a oni sami nadal są nadzieją
dla Kościoła i społeczeństwa. Niech wiedzą, że w nadchodzących czasach
mogą nadal odgrywać ważną rolę!”

23 - 24 maja 2014
V Wiosna Artystyczna
Coroczne święto artystyczne Uniwersytetów Trzeciego Wieku,
jak dotychczas gromadzi UTW z Małopolski i Śląska. Wiosna
artystyczna stała się wspaniałą okazją zaprezentowania seniorskich
pasji, często niespełnionych młodzieńczych zapałów i marzeń o
scenicznej karierze, ale przede wszystkim daje okazję spotkań
„pokrewnych dusz” i wspaniałego spędzenia czasu, przy malutkiej
porcji szlachetnej rywalizacji.

To już piąte spotkanie Uniwersytetów, tym razem udział wzięły
reprezentacje uniwersyteckie z Jaworzna, Olkusza, Oświęcimia,
Rudy Śląskiej, Wolbromia, a poza konkursem startował organizator
imprezy – UTW w Chrzanowie.

Tegoroczna Wiosna trwała dwa dni. Rozpoczęła się w
pomieszczeniach urokliwego Dworku z Drogini w skansenie w
Wygiełzowie pozakonkursowym występem naszego chóru („Chór
wieśniaków” z opery „Sprzedana narzeczona” – czyżby nowa jakość
propozycji konkursowych?) oraz konkursem chórów. Zwycięzcami
okazały się ex aequo chóry z Wolbromia i z Rudy Śląskiej. O sukcesie
wolbromskiego chóru donosiła potem miejscowa prasa lokalna i
internetowa.

A potem na scenie amfiteatru w Wygiełzowie zaprezentowały
się zespoły wokalne, taneczne i kabaretowe. Atmosfera była
wspaniała i praktycznie cała widownia brała aktywny udział we
wspólnej zabawie. Z racji kronikarskiej należy odnotować wspaniały
występ naszej grupy wokalnej Senior Singers. To dla wielu było
przeżycie, a wspaniała interpretacja piosenek Ali Babek wywołała
ogromny aplauz „przy otwartej kurtynie”.

Po artystycznych występach przyszedł czas na „coś dla ciała”,
ale dopiero po niewielkiej wspinaczce pod mury zamku w Lipowcu.

Tam czekał ciepły poczęstunek, wodzirej z odpowiednim
programem i zabawa trwała do późnego wieczora.

Drugi dzień imprezy nosił bardziej oficjalny charakter – w
Miejskim Ośrodku Kultury i Sportu w Chrzanowie odbył się koncert
galowy z udziałem laureatów poprzednich edycji Chrzanowskiej
Wiosny Artystycznej oraz miało miejsce wręczenie jubileuszowych
wyróżnień. Koncert rozpoczęli gospodarze – chór z „Pieśnią o
Chrzanowie” i grupa teatralna z mini spektaklem teatralnym pt.
„Mozart”. Potem laureaci poprzednich „Wiosen” - chór UTW z
Jaworzna (IV ChWA), chór UTW z Olkusza (II ChWA) oraz kabaret
UTW Oświęcim (III ChWA), chór UTW z Wolbromia (V ChWA)
(niestety UTW Ruda Śląska wyjechała wcześniej). I na zakończenie
jeszcze jeden brawurowy występ Senior Singers.

Po występach - wręczenie pamiątkowych statuetek
jubileuszowych oraz pucharu dla zwycięzcy V Chrzanowskiej
Wiosny Artystycznej. Wyróżnienia wręczali zaproszeni goście, w
tym: poseł na Sejm RP Tadeusz Arkit, starosta chrzanowski Adam
Potocki, burmistrz Chrzanowa Ryszard Kosowski i wójt Babic
Radosław Warzecha.

Podczas gali nastąpiła wzruszająca uroczystość – w obecności
córki pani Aliny Szczupider nastąpiło nadanie imienia
Chrzanowskiej Wiośnie Artystycznej. W trakcie uroczystości
pokazano zdjęcia i recytowano wiersze zmarłej. Od tej pory Wiosna
Artystyczna będzie nosić imię Aliny Szczupider, niezwykłej
osobowości naszego Uniwersytetu.

Uroczystą galę zakończyło wspólne odśpiewanie Pieśni
Przyjaźni, w różnych językach (polski, angielski, niemiecki, rosyjski)
z różnym efektem, ale szczerze, z całego serca.

I jeszcze raz prawdą okazało się motto przyświecające całej
imprezie „… a w sercu ciągle maj!....”

25 maja 2014
Zagrali z Janem Peszkiem w „Misji”
Po całej serii warsztatów aktorskich aktorzy krakowskiego
teatru "Łaźnia Nowa", m.in. Jan Peszek i Radosław Krzyżowski,
wraz z lokalnymi chrzanowskimi naturszczykami, wybranymi
podczas castingu, zaprezentowali na zamku w Lipowcu spektakl
"Klubu miłośników filmu Misja". Historia zamku, przedstawiona w
serii ciekawych etiud aktorskich, nabrała nowego charakteru i
wyrazu. Nasi brali w tym spektaklu udział. Jak sami twierdzą „było
to niesamowite przeżycie. Jeśli się jeszcze nadarzy okazja, idą w
ciemno”.

29 maja 2014
Zakończenie roku akademickiego 2013/2014
Chciałoby się powiedzieć „Jak szybko mijają chwile”. I oto już
siódmy rok akademicki UTW w Chrzanowie ma za sobą. I nie widać
znużenia i zniechęcenia, a wręcz przeciwnie – rozwój i kolejne
pomysły. W sprawozdaniu pani Prezes, Lucyny Kozub-Jentys,
rozpoczynającej uroczystość, podkreślono rekordową ilość
słuchaczy, różnorodną ich aktywność, widoczną nie tylko na terenie
Chrzanowa, ale również Małopolski. Na ten element aktywności
UTW zwrócił również uwagę starosta powiatu pan Adam Potocki,
w krótkim wystąpieniu poprzedzającym wręczenie dyplomów
słuchaczom II roku, oraz osobom, które w sposób szczególny
przyczyniały się do wzrostu znaczenia naszego Uniwersytetu tak w
społeczności lokalnej, jak i szerzej.

Po podziękowaniu Zarządowi przez starościnę I roku, panią
Annę Gucik, przekazaniu kwiatów ozdobionych czerwonym sercem
i słowami „Serce za serce” gromkie „Dziękujemy” było wspaniałym
zwieńczeniem niepowtarzalnej atmosfery uroczystości.

I zakończenie – występ Senior Singers, oklaski, wspólne
śpiewanie i do zobaczenia – szybkiego na wykładach po wakacjach,
ale też częstego w czasie „wakacji” – już niedługo na wycieczce do
Wilna, piątkowych „kijankowych” spacerach, innych imprezach
firmowanych przez PTTK. Nasz UTW w Chrzanowie to jedna wielka
rodzina, która na czas wakacji też się nie rozstaje.

6 czerwiec 2014
Internet w edukacji obywatelskiej - zakończenie
zajęć
Słuchacze

UTW
uczestniczą
również
w
szkoleniach
organizowanych przez inne podmioty publiczne, w tym przede wszystkim
przez MBP w Chrzanowie. Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych w
partnerstwie ze Stowarzyszeniem Uniwersytet Trzeciego Wieku w
Chrzanowie realizuje do sierpnia 2014 roku projekt pt. „Akademia
Obywatelska 50″, współfinansowany przez Szwajcarię w ramach
szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi
Unii Europejskiej.

W ramach projektu dwie grupy naszych Seniorów w kwietniu i maju
2014 wzięły udział w warsztatach komputerowych Internet w edukacji
obywatelskiej. Zajęcia odbywały się w pracowniach komputerowych MBP
i pozwoliły doskonalić umiejętności z zakresu korzystania z nowych
technologii informacyjnych i były prowadzone przez mgr Ewelinę Langer
i mgr Gabrielę Lebiedzką-Groń.

Uczestnicy poznali możliwości wykorzystywania Internetu w celu
sprawdzania i podnoszenia umiejętności informatycznych, nauczyli się
korzystania z komunikatorów oraz przeszukiwania zasobów Internetu w
ceku uzyskania interesujących informacji, w tym również dotyczących
praw Seniorów („surfowanie w sieci”).
Szkolenie

obejmowało około 30 godzin zajęć, odbywających się w
cotygodniowych kilkugodzinnych blokach. Każdy uczestnik otrzymał
niezbędne materiały pomocnicze, a po zakończeniu kursu, certyfikat
uczestnictwa. Zajęcia prowadzono w miłej, przyjaznej atmosferze,
dostosowane do poziomu wiedzy uczestników. Na pewno zostaną
wykorzystane z pożytkiem – przecież nasi Seniorzy nie boją się … myszy,
Internetu też.

7 czerwca 2014
Zakończenie roku akademickiego
Mniej uroczysty, ale bardzo wesoły i towarzyski charakter miało
spotkanie kończące rok akademicki, zorganizowane w ośrodku na
chrzanowskich Kątach. Po otwarciu spotkania przez przedstawiciela
Zarządu SUTW panią Jadwigę Dudek, przystąpiliśmy do zabawy.
Chociaż zabawa z wodzirejem ma przewagę nad „stylem wolnym”,
nasze niepokorne dusze nie tak łatwo dawały się mu ujarzmiać –
obok zorganizowanych korowodów występy wolne oraz śpiewy
towarzyszyły nam do późnej pory.

14-15 czerwca 2014
I Małopolski Kongres UTW
i I Ogólnopolskie Senioralia w Krakowie
Przedstawiciele naszego Uniwersytetu uczestniczyli w I
Małopolskim Kongresie UTW i zarazem w I Ogólnopolskich
Senioraliach w Krakowie.
Program obejmował kilka paneli dyskusyjnych, w tym:
- Małopolski Kongres Uniwersytetów Trzeciego Wieku –
uczestniczyli m.in. Małgorzata Marcińska – podsekretarz stany w
MPiPS, Marek Sowa – Marszałek Województwa Małopolskiego,
Wiesława Borczyk – prezes Ogólnopolskiej Federacji SUTW, Elżbieta
Achinger – posłanka na Sejm RP.
Wykład wprowadzający to „Główne wyzwania w polityce
senioralnej w kontekście priorytetów założeń długofalowej
polityki senioralnej na lata 2014-2020”.
Panele dyskusyjne:
- wolontariat seniorów,
- aktywność społeczna promująca łączenie pokoleń (Zofia
Szarota jednym z panelistów),

- zdrowie,
- projektowanie usług wobec zmieniającej się struktury
demograficznej, system pomocy społecznej wobec nowych wyzwań i
zmian demograficznych.
W dniu 15 czerwca miały miejsca I Ogólnopolskie Senioralia w
Krakowie – impreza rozpoczęła się na Placu Szczepańskim
okolicznościowym występem Orkiestry Dętej Kopalni Soli w
Wieliczce, przekazaniem „kluczy do miasta” przez Prezydenta
Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego. Następnie miał miejsce
korowód Seniorów z oryginalnymi nakryciami głów wokół Rynku,
okolicznościowe przemówienia zaproszonych gości, wspólne
śpiewania i występy zespołów artystycznych UTW.

W Małopolskiej Wyższej Szkole im. Józefa Dietla w dniu 15
czerwca, w ramach Dnia Zdrowia, zaprezentowano szereg
wykładów.
Poniżej ich tematy: Piękno w Pięknym wieku – Pielęgnacja skóry
w dojrzałym wieku, Profilaktyka najczęstszych urazów
ortopedycznych u Seniorów, Bóle Kręgosłupa – profilaktyka,
leczenie, rehabilitacja, Nowoczesne metody odbudowy i
uzupełnienia braków zębowych, Protezowanie obuuszne, Higiena i
zdrowie w dawnym Krakowie, Finanse nowoczesnego Seniora,
Aktywność i bezpieczeństwo, Emerytura bez środków
przeciwbólowych, Dobroczynny wpływ masażu na kondycję ciała i
umysłu, Korzyści turystyki uzdrowiskowej na przykładzie
Uzdrowiska Nałęczów, Nowe oblicze rehabilitacji, Aktywny tryb
życia – Ćwiczenia dla seniorów.
Wykładowcami byli naukowcy, lekarze, praktycy - rehabilitanci,
działacze gospodarczy i społeczni, właściciele firm, pracownicy
uzdrowisk. Wykładom towarzyszyły wystawy, pokazy i konkursy.

24 czerwiec 2014
Spotkanie Wiosny z Jesienią życia
Nasz Uniwersytet włączył się w realizację projektu "Spotkanie
Wiosny z Jesienią życia", finansowanego przez gminę Chrzanów.
Spotkania organizowane w ramach tego projektu będą integrować i
angażować zarówno dorosłych - babcie i dziadków, jak i najmłodsze
młode pokolenie – wnuków. Pierwszym efektem pracy był spektakl
o początku świata według Słowian. W najdłuższym dniu roku - w
Święto Kupały, uczestnicy i zaproszeni goście mogli zobaczyć
piękne przedstawienie w którym wzięli udział słuchacze, ich wnuki
oraz uczniowie SP nr 1 w Chrzanowie. Nad oprawą sceniczną
czuwała Aneta Leśniakiewicz, oprawą muzyczną zajęła się
Małgorzata Liszka. Projekt będzie realizowany do grudnia 2014
roku.

Projekt zakłada również wydanie śpiewnika, w którym znajdą
się teksty piosenek ludowych, kolęd, pastorałek oraz zabaw, które
były popularne w okresie dzieciństwa naszych słuchaczy. Integracja
starszego pokolenia z młodym, pozwoli na naturalną wymianę
doświadczeń oraz naukę przez zabawę. Poprzez różnorodne
działania (warsztaty, spotkania, spektakle, zabawy) spróbujemy
zaszczepić w młodym pokoleniu miłość do naszej "Małej Ojczyzny" i
pamięć o tych elementach kultury, które ją ukształtowały.

Chciałoby się powiedzieć – wdrażamy w życie tezy i postulaty
wykładu pani profesor Zofii Szaroty z 10 kwietnia - starsze
pokolenia powinny zapewnić przepływ wartości pomiędzy
pokoleniami w tej swoistej „podróży” ludzkości w czasie, jaką jest
życie.

3 – 8 lipca 2014
Wycieczka na Litwę
LITWA – jak słowo modlitwy chyba każdemu Polakowi kojarzy się z
Adamem Mickiewiczem, Panem Tadeuszem i „Ojczyzną moją”. I chociaż
nie jest naszą Ojczyzną odzew na zapowiedź wycieczki był jeden – brakło
miejsc. Potem oczekiwanie i w końcu wyjazd. Ten zapis będzie tylko
krótkim przekazem, chronologicznie ułożonym wg trasy przejazdu, tego
ogromu wrażeń, którego byliśmy uczestnikami.
Ponary – kiedyś miejsce wypoczynkowe dla mieszkańców Wilna,
największe miejsce kaźni z czasów II Wojny Światowej. W ciągu 3 lat
ponad 100 tys. ludzi straciło tu życie, w tym ponad 70 tys. Żydów, reszta to
Litwini, Rosjanie i Polacy. Prawda o Ponarach była przemilczana, gdyż
wykonawcami byli litewscy ochotnicy. Są tablice i obeliski pamiątkowe,
trwają przygotowania do nadania miejscu charakteru międzynarodowego
obiektu memorialnego.
Wilno - wizytę w Wilnie rozpoczynamy od spotkania z naszymi
kolegami – słuchaczami polskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy
Domu Polskim w Wilnie. Okazuje się, że działa on już od 20 lat i jest
znaczącą instytucją polskiego życia kulturalnego w Wilnie, gromadzącą
systematycznie kilkudziesięciu słuchaczy, z bogatą problematyką
wykładów, pomimo wielu trudności z pozyskaniem wykładowców,
przede wszystkim darmowych. Głównie pomagają polscy naukowcy,
skupieni w stowarzyszeniu naukowców Polaków z Litwy.
Uniwersytet założył w 1994 roku doc. dr Ryszard Kuźmo, biolog, a
dokładniej biochemik, po tym, jak w 1993 w czasie pobytu w Warszawie
dowiedział się o istnieniu organizacji pomagających przetrwać starszym
ludziom w trudnych warunkach i w trudnych czasach. Na pierwszym
spotkaniu było 18 osób, zaproszonych przedstawicieli wileńskiej, polskiej
inteligencji, na następnym 36. Obecnie liczba słuchaczy to około 100 osób.
Było więcej, ale czas jest nieubłagany. Jak wspomina p. Kuźmo, władze
jakoś pozwoliły, nie przeszkadzały, ale pomocy żadnej – „Nie dajecie rady
– zamykajcie”. Na pytanie czy trudno jest działać Polakom na Litwie? –
odpowiada – „Trudno. Ale pan Bóg jakoś daje Polakom jeszcze siły i
uważam tak: póki my żyjemy będzie polskość trwać”.

Ze wzruszeniem na słowa powitania odpowiedziała prezes naszego
UTW pani Lucyna Jentys-Kozub. Dziękując za serdeczne powitanie
pogratulowała gospodarzom wytrwałości w pracy w tak trudnych
warunkach, podkreśliła jej patriotyczny charakter i wprost nieocenioną
wartość dla następnych pokoleń Polaków na Litwie. Z ogromną
wdzięcznością UTW w Wilnie przyjął nasze skromne podarunki w postaci
książek, ale wydaje się, że i pomoc rzeczowa też byłaby mile widziana.
Chyba o czymś takim będzie trzeba porozmawiać w czasie ich pobytu w
Polsce, w Chrzanowie też. Już niedługo – 18 lipca.
Po części oficjalnej, wzajemnych powitaniach, występach
artystycznych oraz wspólnym śpiewaniu polskich piosenek i pieśni , miały
miejsce świetne zabawy, serdeczne rozmowy. W odczuciu wielu naszych
słuchaczy „uczestniczyliśmy w lekcji” patriotyzmu, której szybko nie
zapomnimy. Dopiero z daleka tak naprawdę widać i czuć sercem co to jest
„PATRIOTYZM”.
A następnego dnia rozpoczęliśmy zwiedzanie Wilna:
- kościół św. św. Piotra i Pawła, XVII w., ze wspaniałymi
stiukowymi zdobieniami (Pietro Peretti i Giovani M. Galli), pięknym
kandelabrem w kształcie łodzi z żaglem;
- cmentarz na Antokolu – do niedawna zwany Wojskowym, gdyż
najczęściej chowano tu żołnierzy – carskich, Niemców (I w.ś.) , Polaków
(legioniści, polegli w latach 1919-20 w walkach o Wilno i podczas wojny
polsko-bolszewickiej) , radzieckich (II w.ś.). Obecnie pełni rolę panteonu
Republiki Litewskiej – spoczywają tu obrońcy niepodległości z 1991 roku
(wieża telewizyjna i żołnierze straży granicznej), a nad ich mogiłami stanął
wspólny pomnik „Pieta” (autor Stanislovas Kuzma). Przeniesiono tu
również szczątki około 3 tys. żołnierzy napoleońskich. Cmentarz ma
nieodparty charakter pięknego parku.
- sobór Preczistienski – świątynia o przebogatej przeszłości, od 1868
roku sobór pełni funkcje religijne; jest siedzibą biskupa prawosławnego.
Można było podziwiać przepiękny ikonostas z cudownymi ikonami i
złoconymi ozdobami. Piękne.
- kościół św. Anny – świadectwo sztuki z okresu późnego gotyku,
tzw. gotyku płomienistego, wzniesiony przez nieznanego architekta z
przełomu XV/XVI wieków. Kościół uważany jest za jedną z cenniejszych,
średniowiecznych budowli w skali całej Europy. Pięknie dekorowana

fasada ze specjalnie wykonanych kształtek ceglanych stwarza efekt
“koronki”.
- kościół Bernardynów – fundowany w 1468 roku przez Kazimierza
Jagiellończyka dla bernardynów, pierwotnie drewniany, potem murowany
w stylu gotyckim, pełnił również funkcje obronne.
- „mickiewiczalia” – w Wilnie na każdym kroku spotyka się ślady
życia i pobytu Adam Mickiewicza (Adomasa Mickiewicziusa) w postaci
pomników, tablic pamiątkowych, płaskorzeźb, oczywiście również i
muzeów, do których niełatwo się dostać – dużo wycieczek. W Muzeum
Adama Mickiewicza kustosz opowiadający o życiu poety był fascynujący –
z ogromną swadą opowiadał o mniej znanych szczegółach jego życia.
Właściwie pamiątki były nieważne, wszystko „pokrył” niezwykłym
słowem, nieco z humorem odbrązowił Wieszcza nadając Mu „ludzki”
wymiar.
- uliczki wileńskie – pełne kolorytu, zaskakujących obiektów, ale
czyste i zadbane, zapraszające do odpoczynku i wypicia czy to piwa czy
też kwasu chlebowego (giry) w wielu odmianach .
- kościół św. Ducha – po pożarach, przebudowach i zmiennym
przeznaczeniu, z bogato zdobionym wnętrzem w stylu późnego rokoka. W
pobliżu kościoła znajduje się Kaplica Miłosierdzia Bożego (kiedyś kościół
Trójcy Świętej). Znajduje się tu słynny obraz Jezusa znany jako „Jezu ufam
Tobie”, namalowany w 1934 roku przez Eugeniusza Kazimierowskiego
według wskazówek świętej siostry Faustyny Kowalskiej.
- Pałac Prezydencki – gmach wybudował w XIV w. Goształd,
namiestnik Olgierda. Po I w.ś. reprezentacyjny Pałac Rzeczypospolitej,
znajduje się w nim wiele rzeźb i obrazów twórców polskich i litewskich.
Od 1995 roku znajduje się tu biuro i kancelaria Prezydenta Litwy.
- Uniwersytet Wileński – utworzony w 1579 roku przez króla
Stefana Batorego, jedna z najstarszych uczelni w Europie Wschodniej. W
latach 1832 – 1919 zamknięty, reaktywowany jako polski Uniwersytet im.
Stefana Batorego. W zespole Uniwersyteckim m.in. kościół św. Janów
(założony przez Jagiełłę w 1388 roku, prezbiterium kościoła łączy w sobie
aż 10 ołtarzy – barokowe arcydzieło, na organach kościoła przez 10 lat jako
organista grał Stanisław Moniuszko), dzwonnica, obserwatorium
astronomiczne, biblioteka i szereg obiektów z dziedzińcami. Wszędzie
polonica związane z fundatorami, darczyńcami, znamienitymi
wykładowcami i wychowankami (Maciej Sarbiewski, Piotr Skarga, Jakub

Wujek, Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Joachim Lelewel, Ludwik
Kondratowicz, Czesław Miłosz, Paweł Jasienica, Władysław Tatarkiewicz).
Wiele rzeźb, portretów, fresków i obrazów.
- cmentarz na Rosie – znajdują się tu groby wielu wybitnych
mieszkańców Wilna różnych narodowości, zabytkowe rzeźby, stare
grobowce, wiele mocno zniszczonych i zaniedbanych. Cmentarz sprawia
wrażenie mocno zapuszczonego starego parku z unikalnymi walorami
krajobrazowymi i przyrodniczymi. Są tu groby m.in. Joachima Lelewela,
Władysława Syrokomli, Mykolasa Ciurlonisa, Antoniego Wiwulskiego.
Piękny jest Anioł Śmierci na grobie Izy Salmonowiczówny. Przed
właściwym znajduje się cmentarz wojskowy, a wśród grobów żołnierzy
polskich poległych w latach 1919/20, obrońców Wilna z 19 września 1939
roku i żołnierzy AK poległych w 1944 roku w operacji „Ostra Brama”,
spoczywa serce marszałka Józefa Piłsudskiego i jego matka, Maria
Piłsudska. Na granitowej płycie napis MATKA I SERCE SYNA.
Niedzielę rozpoczęliśmy od Ostrej Bramy:
- Ostra Brama – z niezwykłym wizerunkiem Matki Boskiej (bez
Dzieciątka), który obok wizerunku Jasnogórskiej Pani jest uznawany za
najpiękniejszy i najsławniejszy. Ostra Brama jest pozostałością po rozbiórce
średniowiecznych murów i bram, cudowny obraz znajduje się od strony
miasta, w kaplicy wzniesionej w XVII wieku. Obraz Matki Boskiej
Ostrobramskiej przyciąga tysiące pielgrzymów i turystów, jest to
sanktuarium ważne nie tylko dla Polaków. Dziś odbywają się tutaj
nabożeństwa w języku polskim i litewskim. Obraz czczony jest również
przez prawosławnych. Naprawdę niezwykłe wrażenie wywiera ten obraz
na obecnych, a nierzadko trudno się dostać przed obraz i pozostaje
modlitwa przed kaplicą Cudownego Obrazu. Jan Paweł II zostawił Matce
Boskiej złoty różaniec i piuskę.
- kościół św. Teresy – przylega do Kaplicy Ostrobramskiej, wystrój
wnętrza określany jest jako „najszlachetniejszy pomnik kwitnącego baroku w
Wilnie”, „architektoniczny hymn”. Zdobienia wykonane z naturalnego
kamienia – piaskowce, granity i marmury. Na mszę trafiliśmy w dniu 6
lipca – Dzień Państwowości – Dzień Koronacji Króla Litwy Mendoga. Była
to również uroczysta msza rocznicowa miejscowej polonii z udziałem
pocztów sztandarowych organizacji kombatanckich. Nie rozumiem tylko
tak ostrych politycznych aspektów w homilii. Wielu uczestników mszy
(naszych) było raczej zbulwersowanych.

- podwórka wileńskie – to były naprawdę nieoczekiwane i pełne
kontrastów spotkania – od perełek pomysłowości i czystości po
zapuszczone miejsca. Od ulicy pięknie – od tyłu różnie.
- Troki - jeden z największych grodów litewskich, założony
prawdopodobnie w końcu XII wieku. Od 1323 roku pełnił rolę stolicy i
siedziby władzy. Długie i zacięte walki między Litwinami i Krzyżakami
zmusiły Kiejstuta, a potem jego syna Wielkiego Księcia Witolda do
zbudowania /XIV-XV wiek/ na małej Wyspie, na jeziorze Galwe, jednej z
najmocniejszych twierdz ówczesnej Europy. Dziś ta twierdza należy do
najpiękniejszych zamków w Europie Wschodniej. Imponująca warownia
została odrestaurowana w 1987r.. Dziś zamek, most zwodzony, mury
obronne, wrota, dziedziniec, komnaty z eksponatami prezentują się
okazale, są wielkim turystycznym magnesem. Ciekawostką terenu jest lud
Karaimski, wywodzący się z Tatarów Krymskich, waleczny i mężny,
wierny Witoldowi. Zwiedzaliśmy tylko gród na Wyspie, miasto
zostawiamy na „zaś”.
- Pikieliszki – klasycystyczny dworek, własność Józefa i Aleksandry
Piłsudskich od 1930 roku, uzyskana na podstawie ustawy zwanej „ziemia
dla żołnierzy” (początkowo Marszałek uzyskał posiadłość w niedalekich
Świątnikach, ale została zamieniona na Pikieliszki położone w ładnym
miejscu nad czystym jeziorem). Majątek był w kiepskim stanie, ale
Piłsudski uwielbiał tam przebywać wraz z córkami – ogród, altanka, stary
park, jezioro i świeże powietrze były wystarczającymi wygodami. Dworek
należał do rodziny Piłsudskich do roku 1940, potem został
znacjonalizowany przez władze radzieckiej Litwy, przebudowany
(dobudowano piętro). Obecnie stanowi własność lokalnego samorządu,
znajduje się tu biblioteka, punkt wyborczy, biuro sołtysa, a w jednym z
pokoi zgromadzone są nieliczne pamiątki po Marszałku, przekazane z
Polski przez różnych darczyńców, w tym również z Kancelarii Prezydenta.
Niestety – brak jest stałego wsparcia finansowania – w naszym odczuciu
nie tylko z powodu braku podstaw prawnych, ale i negatywnej postawy
władz litewskich.
- Geograficzne Centrum Europy - według obliczeń uczonych z
Francuskiego Narodowego Instytutu Geograficznego z 1989 r., prawdziwe
i jedyne geograficzne centrum Europy znajduje się na Litwie, na północ od
Wilna (26 km), obok wsi Purnuszki. Ten fakt zarejestrowany jest w Księdze
Rekordów Guinnessa. W punkcie centralnym GCE znajduje się ogromny

kamień, na którym ku pamięci turyści mogą zrobić zdjęcia. Dla uczczenia
wejścia Litwy do UE w pobliżu GCE zbudowano kompozycję
architektoniczną - kolumna z białego granitu z wierzchołkiem
przepasanym gwiezdną koroną.
- Góra Trzykrzyska – potężne krzyże ustawiono na wileńskiej Łysej
Górze na pamiątkę męczeńskiej śmierci 7-miu franciszkanów,
zamordowanych w czasach księcia Olgierda. Drewniane, nietrwałe krzyże
zastąpiono białymi, betonowymi wg projektu Antoniego Wiwulskiego w
1916 roku. Wysadzono je w powietrze w 1950 roku. Obecne śnieżnobiałe
betonowe Trzy Krzyże, górujące nad miastem, powstały w 1989 roku. Ze
wzgórza roztacza się wspaniała panorama wileńskiej Starówki.
Poniedziałek był ostatnim dniem zwiedzania:
- Archikatedra św. Stanisława – główna świątynia katolicka na
Litwie, wzniesiona przez Władysława Jagiełłę w 1387 roku (drewniany
kościół) . Aż 11 razy świątynia była przebudowywana na tych samych
fundamentach, fundamentach pierwszej chrześcijańskiej świątyni na
Litwie. Pierwszą katedrę wzniósł pierwszy i ostatni król Litwy – Mendog
w latach 1251-53. Obecny kształt katedrze nadał architekt Wawrzyniec
Stuoka-Gucewicz w latach 1782 – 1801. W latach władzy sowieckiej (od
1956 r.) przekształcona w muzeum malarstwa i salę koncertową, od 1988
roku powraca do pierwotnych funkcji. W podziemiach Katedry znajdują
się trumny ze zwłokami króla Aleksandra i dwóch żon Zygmunta Augusta
– Elżbiety i Barbary, a także urna z sercem Władysława IV.
- Kaplica św. Kazimierza – św. Kazimierz (1458-84) był synem
Kazimierza Jagiellończyka, wnukiem Władysława Jagiełły, spędzał czas na
kontemplacji i modlitwie, wiódł bogobojne życie. Kanonizowany w 1604
roku, patron Litwy, Polski i młodzieży. Kaplica stanowiąca część
archikatedry to jeden z najpiękniejszych zabytków Wilna. Bogata, w
barokowym wystroju z kolorowego marmuru i piaskowca. Wspaniała
budowla, starsza niż sama katedra, powstała na zlecenie Zygmunta III
Wazy i pretenduje do miana najpiękniejszej kaplicy barokowej.
Wzorowana na Kaplicy Zygmuntowskiej na Wawelu jest dwa razy szersza
i wyższa. Stiukowy ołtarz główny z sarkofagiem kryjącym relikwie
Świętego, i z „uśmiechniętą i szczęśliwą” Madonną z Dzieciątkiem (Pietro
Peretti) oraz niezwykłym obrazem Św. Kazimierza z trzema rękami (słynął
ze swej szczodrości – dwie prawe ręce do dawania). Na ścianach bocznych
freski – Otwarcie grobu św. Kazimierza i Cud wskrzeszenia dziewczynki

przy grobie św. Kazimierza. W kaplicy znajduje się szereg rzeźb
przedstawiających członków dynastii Jagiellonów.
- Plac katedralny - bardzo rozległy, stanowi centralny punkt miasta.
Na placu znajduje się dzwonnica, uzupełniająca zespół katedralny, i
pomnik Giedymina, założyciela Wilna – około 1322 roku – z wyjącym
wilkiem, symbolem miasta, które swą nazwę zawdzięcza rzece Wilii.
Właśnie Giedymin przeniósł stolicę z Trok do Wilna.
- Wzgórze zamkowe – z górnego zamku pozostała jedna wieża
(Wieża Giedymina) i fundamenty budynków. W czasach średniowiecza
zamek był twierdzą nie do zdobycia dla Krzyżaków. Obecnie nadal trwają
prace rekonstrukcyjne, a w wieży zamkowej znajduje się muzeum
historyczne. Ze wzgórza rozpościera się wspaniała panorama miasta, tym
razem nie tylko Starówki, ale przede wszystkim nowoczesnego z wysokimi
budynkami i wieżą telewizyjną (326m), „przebieraną za choinkę” na okres
Świąt Bożego Narodzenia.

Przyszedł czas pożegnania z niezwykłym miastem nad Wilią –
miastem ponad 50 świątyń, miastem pełnym polskich akcentów i
pamiątek, miastem starym i nowoczesnym jednocześnie, budzącym wiele
emocji i niezapomnianych przeżyć i miejscem … spotkania z niezwykłymi
polskimi studentami tamtejszego UTW. Do zobaczenia!!!
Kowno – miasto nad Niemnem przy ujściu Wilii, w okresie
międzywojennym było tymczasową stolicą Litwy, w tym czasie nastąpił
prężny rozwój pod każdym względem, m.in. już przed wojną słynni byli
kowieńscy koszykarze.
Odbudowany i odrestaurowany zamek z XIV wieku, świadczy o
strategicznej pozycji tego miejsca. Starówka Kowna to przede wszystkim
Plac Ratuszowy, z ratuszem (Biały Łabędź) w centrum. Przy placu m.in.
kościół św. Franciszka Ksawerego z końca XVII wieku i klasztor jezuitów z
gimnazjum – szkoła funkcjonuje i obecnie – w niej Adam Mickiewicz był
nauczycielem i tu powstały II i III część „Dziadów”. Brukowane uliczki i
zabytkowe kamienice oddają klimat miasta, które niegdyś odgrywało
niemałą rolę w życiu kulturalnym i politycznym Litwy. Odbudowywana
jest sobór prawosławny św. Jerzego, już częściowo odnowione są
wspaniałe freski.
Następnie niezapomniana wizyta w kowieńskiej Archikatedrze św.
św. Apostołów Piotra i Pawła – największym kościele gotyckim na Litwie.

Ogromny ołtarz z figurami 12 Apostołów przy grupie Ukrzyżowania.
Najstarszym obrazem jest cudowny obraz Matki Bożej Bolesnej (zwany
Pietą).
Potem spacer Aleją Wolności (Laisevas aleja), odpoczynek w jednym z
niezliczonych ogródków, wszędzie pełno straganów, sklepików i dużo
kolorowych kwietników. I oczywiście degustacja (?) słynnych zeppelinów
(kartaczy), podlanych świetnym kwasem chlebowym, i dalszy spacer po
nadniemeńskim bulwarze, odpoczynek (w chłodnym hallu Ratusza),
drobne zakupy (na drogę) i ruszamy w drogę powrotną.

To była wspaniała wycieczka pod każdym względem, ale i męcząca –
upalna pogoda i przebogaty program. O drobiazgach nie będziemy mówić,
ale wspomnieć należy bardzo dobre warunki w hotelu „Campanile” –
smaczne jedzenie, wygoda, miła obsługa.

Polski UTW z Wilna jest zachwycony
Chrzanowem i jego kochanymi mieszkańcami.
Pomiędzy PUTW a UTW w Chrzanowie są
nawiązane bardzo ścisłe i wielce przyjazne
kontakty.
Oby Bóg Najwyższy i Nasza Matka Ostrobramska
miały Was w swej opiece.
Dziękujemy za serdeczne przyjęcie i
wyrozumiałość.
Rektor PUTW w Wilnie doc. dr Ryszard
Jan Kuźmo w imieniu słuchaczy Polskiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku z okazji
odwiedzin przez słuchaczy PUTW w
Chrzanowie.
18 lipca 2014r.
Do zobaczenia w Wilnie

Modlitwa do Polski
(Dorota Kondratowicz, Wilno 2014r.)
Litwa cicha, spokojna
Śpią niespokojnie rodacy
Czuwa w bólu ogromnym
Każdy Polak Wilnianin.
Polsko, jeśli możliwe,
Przytul do siebie te kresy.
Polsko, jeżeli zechcesz,
Zostanę z Tobą na wieki
Dzisiaj cicho, spokojnie,
Lecz nasze serca wciąż płaczą,
Tracą swoją tożsamość,
I wnuki mi nie wybaczą.
Polsko, jeśli możliwe,
Przytul do siebie te kresy.
Polsko, jeżeli zechcesz,
Zostanę z Tobą na wieki
Nie mam prawdziwego nazwiska,
Dwuznaków polskich brakuje,
Mam tylko schronisko,
W którym żyć nie smakuje (pozostaje).
Polsko, jeśli możliwe,
Przytul do siebie te kresy.
Polsko, jeżeli zechcesz,
Zostanę z Tobą na wieki

18 lipca 2014
Rewizyta z Litwy
Dzisiaj dzień rewizyty -

spotkanie ze słuchaczami Polskiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Wilnie, bawiącymi w Polsce. Nasi
zmęczeni goście byli w wyraźny sposób zaskoczeni i wzruszeni
przyjęciem zgotowanym w skansenie w Wygiełzowie, wyraz czemu
dał rektor PUTW pan Ryszard Kuźmo. Nawet naturalne zmęczenie
gdzieś znikło na widok witających chlebem i solą gospodarzy w
krakowskich strojach. Wśród witających poseł na Sejm RP pan
Tadeusz Arkit, wiceburmistrz Chrzanowa pan Robert Maciaszek i
pani prezes Lucyna Kozub-Jentys (później dołączył burmistrz
Chrzanowa pan Ryszard Kosowski, starosta powiatowy przepraszał
– wyjazd).

W czasie krótkiej kilkugodzinnej wizyty pokazaliśmy gościom
kawałek skansenu, nakarmiliśmy regionalnymi potrawami (żurek
staropolski i prażone ziemniaki), zakropionymi odrobiną. A potem
krótki występ artystyczny w wykonaniu gości, wspólna krótka
zabawa i przemarsz do wspólnego zdjęcia w amfiteatrze. Przed
wyjazdem wizyta w restauracji, gdzie spożyto słodki deser, a goście
zostali obdarowani „słodkim zestawem” na drogę.

Spotkanie zakończyło się wymianą okolicznościowych
podarunków, pozdrowień oraz wpisem pana Ryszarda Kuźmo do
naszej Księgi Pamiątkowej. Wspólny śpiew „wsiadanego” jeszcze
raz zwilżył niejedne oczy, a uściskom i życzeniom spotkania w
przyszłości nie było końca.

Wakacje seniorów
lipiec - wrzesień 2014
Czy istnieją wakacje studenckie dla słuchaczy UTW?
Odpowiedź może być tylko jedna NIE !!!!
Może niektórzy i mają wakacje, ale średnio zaangażowany
słuchacz naszego UTW wakacji nie ma. I wcale nie mam na myśli
działki, przetworów, opieki nad wnukami („sztafeta miłości”). Po
prostu różne są formy wakacyjnej aktywności. Poniżej pokrótce o
tegorocznych wakacjach Seniorów z UTW w Chrzanowie,
niekoniecznie chronologicznie.

Na wcześniejszych kartach i zdjęciach nasza najważniejsza tegowakacyjna Przygoda. Wystarczy jedno słowo - Wilno!
Kijankowe spacery – być może trudno w to uwierzyć, ale
praktycznie w każdy piątek kilkunastoosobowa grupa łaziła po
okolicach Chrzanowa, a zapuściliśmy się również do Puszczy
Dulowskiej, czyli do Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego, na trasie
z Dulowej do Młoszowej. Należy jednoznacznie podkreślić, że
motorem działania „Kijanek” jest „niestrudzony chodziarz RP”
(może trzeba pomyśleć o takim tytule) Urszula Liszka z Hudzikami.
Liczna grupa słuchaczy wzięła udział w wycieczce pieszej do
„Dolinek Krakowskich” (3 sierpnia), organizowanej przez PTTK. To
była naprawdę fajna i ciekawa wycieczka. Rzeka, las, kamieniołom ,
naturalne wąwozy. Może w przyszłym roku „Dolina Prądnika”?
Liczna grupa słuchaczy wzięła udział w organizowanych przez
Muzeum w Chrzanowie im. Mazarakich uroczystych obchodach 100.
rocznicy wybuchu I Wojny Światowej (5 sierpnia 2014 r.),
połączonych ze złożeniem kwiatów przy pomniku na cmentarzu,
apelem poległych oraz okolicznościową wystawą w Domu
Urbańczyka „Z albumu pradziadka” i prezentacją projektu odnowy
cmentarza wojennego z czasów I WŚ.

Nie próżnowały koła zainteresowań. Nasi aktorzy pilnie
„próbowali” do nowego przedstawienia teatralnego na motywach
„Pana Tadeusza”, chór i Senior Singers doskonaliły swój repertuar,
wiem że i grupa taneczna nie próżnowała coś tam szykując. Ponoć
niespodzianka przestanie być tajemnicą na rozpoczęciu roku
akademickiego, czy jakoś tam. Niestety, ale chyba rozpadła się grupa
teatralna po rezygnacji z pracy z nią Zbyszka Klatki. A szkoda.

W Krakowskim Centrum Seniora, w ramach Letniej Akademii
Seniora, odbyło się podsumowanie projektu Akademia Obywatelska
50+. Nasi przedstawiciele brali tam udział wspólnie z jaworznickim
Ośrodkiem Wspierania Inicjatyw Społecznych. Szkolenie w ramach
projektu „Akademia Obywatelska 50+”, współfinansowanego przez
Szwajcarię, za cel stawiało sobie zapoznanie z działalnością KCS,
integrację i nawiązywanie współpracy międzyregionalnej w obszarze
działań prosenioralnych. To szkolenie obejmowało również pisanie

programów finansowanych przez władze różnego szczebla. Okazało
się być bardzo na czasie, bo w expose premier Ewy Kopacz znalazła się
zapowiedź dodatkowego wsparcia finansowego - 280 mln zł. –
działań na rzecz aktywacji Seniorów.

W sierpniu grupa słuchaczy uczestniczyła w uroczystościach
pożegnania uczestników marszu „Szlakiem Marszu I Kompanii
Kadrowej”. Uroczystość odbyła się na krakowskich Oleandrach, z
udziałem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego i Pani
Karoliny Kaczorowskiej, Małżonki Prezydenta RP na Uchodźstwie
śp. Ryszarda Kaczorowskiego. Po uroczystościach i pożegnaniu
uczestników Marszu, słuchaczki UTW miały zaszczyt spotkać się
osobiście z Panią Karoliną Kaczorowską. Rozmowa trwała krótko,
ale w bardzo serdecznej atmosferze. Dzień wcześniej (5.08.2014r.)
słuchaczki wzięły udział w Lekcji Śpiewania Patriotycznych Pieśni
na Krakowskim Rynku.

W opisie Zosi Góreckiej:
„Uczestnicy projektu przy okazji pobytu w Krakowie (o którym wyżej
– A.K.) wzięli udział w doniosłych uroczystościach obchodów 100 Rocznicy
Legionowego Czynu Niepodległościowego w Krakowie.
Na Rynku Głównym w dniu 5 sierpnia 2014r. odbyła się lekcja śpiewania
piosenek legionowych w wykonaniu Lochu Camelot oraz koncert
Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego. Nasze
pokolenie wychowało się na tych piosenkach, więc wszyscy zgromadzeni
chętnie włączali się do śpiewu. Wspaniałe widowisko, piękna sceneria
Rynku, podniosły nastrój w duchu patriotycznym.
6 sierpnia 2014r. na krakowskich Oleandrach odbyło się pożegnanie
uczestników Marszu Szlakiem I Kompanii Kadrowej (Kraków Oleandry –
Kielce), w której to uroczystości również brałyśmy udział. (….)Po
zakończonych uroczystościach i pożegnaniu uczestników Marszu, słuchaczki UTW w Chrzanowie miały zaszczyt spotkać się osobiście z Panią
Karoliną Kaczorowską. Rozmowa trwała krótko, ale w bardzo serdecznej
atmosferze. Spotkanie to będziemy długo i mile wspominać.”

Nie zapominano o „duchu” – kilkukrotny wyjazd grupy
słuchaczy do Teatru Zagłębia w Sosnowcu to też „zasługa” Urszuli
Liszki. Stara się dziewczyna.

Szybko to biegnie – już na początku września rekrutacja
słuchaczy na rok akademicki 2014/2015 została zakończona. Limit
wyczerpany. Na pewno jednak będzie nas trochę ponad 200 osób.
Nowych jest 35 osób. Nawiasem mówiąc z zapisami co roku trzeba
się będzie coraz bardziej spieszyć. Jak tak dalej pójdzie to nie ma
wyjścia – albo wybudować nową aulę, albo utworzyć drugi
Uniwersytet lub filę pierwszego.

Nauka nie poszła w las – wystartowały już kolejne dwa
programy całkowicie opracowane przez nasze studentki i
zaaprobowane przez Starostwo powiatowe:
- UTW wraz z miejscowymi partnerami: SP nr 1 oraz MBP realizuje
w okresie wrzesień - listopad 2014 projekt "Wolność kocham i
rozumiem", dofinansowany ze środków Programu Fundusz
Inicjatyw Obywatelskich Małopolska Lokalnie. Autor i moderator –
Zofia Górecka
W ramach projektu planowane są działania:
 warsztaty integracyjne,
 warsztaty merytoryczne "Z czym ci się kojarzy słowo ojczyzna?",
 warsztaty artystyczne,
 konkurs plastyczny "Ukochany kraj, umiłowany kraj..."
 Wieczornica Patriotyczna w dniu 19 listopada 2014 w MBP.
- utworzenie formacji tańca współczesnego „Ali i Babki”. Autor i
moderator – Joanna Rybińska - Bejster.

Rozpoczęcie roku akademickiego 2014 / 15
2 października 2014
W dniu 2 października 2014 roku w auli Powiatowego
Centrum Kształcenia Ustawicznego, przy ulicy Ferdynanda Focha w
Chrzanowie rozpoczął się 8 rok akademicki Uniwersytetu Trzeciego
Wieku w Chrzanowie.

Otwarcia roku akademickiego dokonała prezes Stowarzyszenia
Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Chrzanowie pani Lucyna Kozub –
Jentys.

KRONIKA
UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU
w CHRZANOWIE

VIII rok akademicki
(2014 / 2015)

Chór akademicki , wraz ze studentami (w miarę ich możliwości)
odśpiewał „Gaudeamus”, po czym nastąpiły oficjalne powitania i
przemówienia. Pozdrowienia i życzenia słuchaczom UTW
przekazali: starosta powiatu pan Adam Potocki, w imieniu patrona
– Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie – prof. dr hab. Bożena
Muchacka - przewodnicząca Rady Naukowej UTW oraz
wicemarszałek sejmiku małopolskiego pan Bogusław Mąsior.
Odczytano też listy okolicznościowe od posła na Sejm RP pana
Tadeusza Arkita i wójta Babic pana Radosława Warzechy.

Długa była lista gości obecnych na inauguracji roku
akademickiego. Oprócz wymienionych wyżej obecni byli m.in.
Krzysztof Zubik (Rada Gminy), Maciaszek Robert (wiceburmistrz),
ks. Norbert Pikuła (Rada Naukowa UTW), Wołos Zdzisław
(bankowiec Zasłużony dla Powiatu Chrzanowskiego), Mazur
Zbigniew (dyrektor Muzeum w Chrzanowie), Głogowska Halina
(dyrektor Banku Spółdzielczego), Bierca Bożena (dyrektor I LO),
Bigaj Małgorzata (dyrektor PCKU).

Aula, w związku z tym, była przepełniona - rok akademicki
2014/2015 rozpoczyna około 220 słuchaczy, w tym 35 osób
rozpoczynających naukę. A więc obowiązkowa immatrykulacja –
ślubowanie studenckie i wręczenie indeksów przedstawicielom
studentów I-go roku.

Uroczystości

zostały uzupełnione o punkt dodatkowy – został
przyznany status Honorowego Studenta UTW w Chrzanowie z
legitymacją Nr 3 panu Marcinowi Kobierskiemu – zasłużonemu dla
aktorskich poczynań studentów naszego UTW przy realizacji
„Zemsty” wg A. Fredry, „Wesela” wg S. Wyspiańskiego i
„próbowanego” obecnie „Pana Tadeusza” wg A. Mickiewicza.

Nie było również zmian w składzie Rady Programowej . Nadal
stanowią ją przedstawiciele uczelni pełniącej Honorowy Patronat
nad UTW w Chrzanowie - Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN
w Krakowie:
prof. dr hab. Bożena Muchacka - przewodnicząca Rady
ks. prof. dr hab. Norbert Pikuła
prof. dr hab. Zofia Szarota – koordynator – dziekan Katedry
Pedagogiki Społecznej i Andragogiki UP
Niespodzianką części artystycznej był świetny występ wokalny
pani Urszuli Sroki z towarzyszeniem muzyka zespołu DŻEM - pana
Jurka Styczyńskiego (gitara solowa).

Potem kilka spraw organizacyjno - informacyjnych – w tym
prezentacja władz UTW, krótkie omówienie tematyki wykładów w
nowym roku akademickim, gdzie motywem wiodącym będzie
stwierdzenie „Gwiazdy są wśród nas”, i to właśnie owe „Gwiazdy”
różnych dziedzin życia będą naszymi wykładowcami. A wykład
inauguracyjny „Gwiazdy są wokół nas” wygłosił prof. dr hab. Jerzy
Kreiner z Katedry Astronomii UPK. Temat przewrotnie nawiązywał
do cyklu wykładowego realizowanego w semestrze zimowym, a
dotyczył budowy wszechświata i przełożenia określenia „gwiazda”
do życia codziennego .

Nie nastąpiły żadne zmiany we władzach Stowarzyszenia
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Nadal tworzą go:
Lucyna Kozub-Jentys – prezes Stowarzyszenia UTW
Jerzy Baliś – wiceprezes
Jadwiga Dudek – skarbnik
Sabina Duda
– sekretarz
Irena Fudała
– członek Zarządu
Urszula Kupcza – członek Zarządu
Ewelina Langer – członek Zarządu

Uroczystościom towarzyszyli przedstawiciele lokalnej prasy
(pan Marek Oratowski z Przełomu), Chrzanowskiej Telewizji
Lokalnej (pani Agnieszka Sierocińska ) oraz Telewizji Powiat (pani
Klaudia Remsak).

6 października 2014
Zebranie organizacyjne słuchaczy UTW
Zebranie organizacyjne słuchaczy UTW odbyło się w dniu 6
października. Na zebraniu przekazano słuchaczom szczegółowe
informacje o organizacji I semestru roku akademickiego 2014/15 z
planem i tematyką wykładów, programem zajęć warsztatowych –
podziałem na grupy zajęciowe, miejscem i terminarzem
poszczególnych zajęć, przerwach w zajęciach (święta państwowe i
kościelne, przerwa międzysemestralna), a także planowanych
przedsięwzięciach natury kulturalno-rozrywkowej.

Ogółem w I (zimowym) semestrze przewidziano 10 wykładów
pod ogólnym tytułem „Semestr z gwiazdami” oraz przedstawienie
teatralne - oparte na „Panu Tadeuszu” Adama Mickiewicza w
reżyserii Marcina Kobierskiego, w ramach realizacji projektu
„Poloneza czas zacząć” realizowanego wspólnie z młodzieżą z I LO
w Chrzanowie. Dla słuchaczy I roku przewidziano wykłady z
psychologii.

Zajęcia warsztatowe to 5 grup języka angielskiego, 3 grupy
języka niemieckiego, 2 grupy języka włoskiego i 1 grupa języka
rosyjskiego, 2 grupy muzykoterapii, 2 grupy gimnastyki
rehabilitacyjnej, po 1 grupie aerobiku w wodzie, tańca
towarzyskiego i tai-chi, 2 grupy podstaw obsługi komputera oraz 2
grupy warsztatów komputerowych. Ponadto zajęcia w zespołach:
chór, grupa wokalna, grupa malarska.

Pozostałe szczegółowe informacje dotyczyły zajęć grupy
teatralnej (próby i przedstawienie „Pana Tadeusza” Adama
Mickiewicza), chóru i grupy wokalnej, miejsc przyjaznych dla
seniora w Chrzanowie, planów działań Koła PTTK do końca
bieżącego roku oraz planu wycieczek na rok przyszły. Słuchacze
zostali poinformowani o obchodach Powiatowego Dnia Seniora w

organizowanego przez Starostwo Powiatowe w dniu 23
października oraz zimowego wyjazdu studentów UTW do Wisły.
Realizatorzy projektu „Wolność kocham i rozumiem” zaapelowali
do słuchaczy o aktywny udział w projekcie. Bliższe dane na stroni
unternetowej.

Słuchaczom przekazano informację o ścisłej współpracy UTW z
Miejską Biblioteką Publiczną – zaproszono do korzystania z szeregu
działań MBP, m.in. senior w podróży, język angielski dla seniorów,
filozofia dla nie filozofów, wolontariat seniorów i inne.

KALENDARIUM
Rok akademicki 2014 / 2015
SEMESTR I
02.10 2014
06.10.2014
13.10.2014
17.10.2014
22.10.2014

23.10.2014

24.10.2014

06.11.2014
07.11.2014

Uroczysta inauguracja Roku Akademickiego
Spotkanie organizacyjne słuchaczy z Zarządem
Stowarzyszenia
Wycieczka turystyczna „Ziemia chrzanowska i okolice”,
organizowana przez Koło PTTK przy UTW
Spotkanie wiosny z jesienią życia – spotkanie pierwsze II
etapu
Premiera spektaklu „PAN TADEUSZ” w ramach wspólnego
projektu UTW w Chrzanowie i I LO im. S. Staszica
„Poloneza czas zacząć”, w reżyserii Marcina Kobierskiego,
Sala teatralna MOKSiR
Udział słuchaczy UTW w III Powiatowym Dniu Seniora,
organizowanym przez Starostwo Powiatowe w Hali
Widowiskowo-Sportowej
Flash mob - finał projektu „Senior radosny, bezpieczny i
zdrowy” w ramach Rządowego Programu na rzecz
Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 „SREBRNY WIEK czyli aktywni i profesjonalni seniorzy ”
Spotkanie integracyjne słuchaczy I roku z Samorządem i
Zarządem Stowarzyszenia UTW
Zakończenie projektu „Poloneza czas zacząć” w Miejskiej
Bibliotece Publicznej

11.11.2014

14.11.2014
19.11.2014

28.11.2014
14.12.2014
19.12.2014
06.01.2015
12.01.2015
05.02.2015
07.02.2015

Udział słuchaczy UTW w Chrzanowie w XVI Libiąskiej
Biesiadzie Patriotycznej z okazji Narodowego Święta
Niepodległości
Spotkanie wiosny z jesienią życia – spotkanie drugie II etapu
Finał konkursu „Wolność kocham i rozumiem” w ramach
projektu UTW w Chrzanowie, realizowanego z partnerami SP
nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. A. Mickiewicza i MBP,
dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich Małopolska Lokalnie, w Miejskiej Bibliotece
Publicznej
„Andrzejki” z UTW
Turniej Tańca Seniorów w Olkuszu
Spotkanie wiosny z jesienią życia – spotkanie trzecie II etapu
– „Wieczór wigilijny”
Kolędowanie w Muzeum
Zimowy wyjazd studentów UTW do Wisły (12 – 16.01.15)
Uroczyste zakończenie I semestru
Zabawa karnawałowa połączona z pasowaniem na słuchacza
I roku UTW, w restauracji NOVA

Plan wykładów
02. 10. 2014
czwartek
16:00
09. 10. 2014
16. 10. 2014

22. 10. 2014
(środa)
23. 10. 2014
06. 11. 2014
13. 11. 2014
20. 11. 2014

27. 11. 2014
04. 12. 2014
11. 12. 2014
18. 12. 2014
08.01.2015
22.01.2015
29.01.2015
05.02.2015

Inauguracja roku akademickiego 2014/ Prof. dr hab. Jerzy Kreiner
2015
Uniwersytet Pedagogiczny
„Gwiazdy są wokół nas”
w Krakowie
Ks. Kazimierz Sowa
O Rosji której nie znamy
dziennikarz, publicysta i
podróżnik
Małgorzata Pikus
Aktorka na prowincji
aktorka Teatru
w Cieszynie
„Pan Tadeusz” wg Adama Mickiewicza w
Premiera spektaklu
reż. Marcina Kobierskiego
MOKSiR Chrzanów
aktora Teatru Bagatela
Profilaktyka zdrowia psychicznego
mgr Anna Jaromin-Ryczek
Prof. dr hab. Zbigniew
Koncepcja człowieka we współczesnej
Nęcki
psychologii
UJ Kraków
dr Sebastian Bielak
Półwysep Kenai – Alaska w miniaturze
podróżnik, PK Kraków
Zakres dietetyki – substancje odżywcze
dr Szymon Polaszczyk
pozwalające zachować zdrowie i młodość,
MWS im. Dietla
dieta wieku dojrzałego
w Krakowie
Prof. dr hab. inż. Ryszard
Co technika może dać medycynie
Tadeusiewicz
AGH Kraków
Władysław Kozakiewicz
Bądź w olimpijskiej formie!
mistrz olimpijski
Alicja Molenda
Moje wschodnie fascynacje
nacz. red. Przełomu
dr Michał Rusinek
O Wisławie Szymborskiej
sekretarz poetki
Prof. Mikołaj Grabowski
Zamieszanie wokół teatru dzisiaj
aktor, reżyser
Dialog w małżeństwie i w rodzinie
ks. Stanisław Puchała
Alkowy znanych gwiazd
mgr Aleksandra Marzec
Zakończenie I semestru roku akademickiego 2014/2015
UTW w Chrzanowie

Tygodniowy program zajęć w roku akademickim 2013/2014
Semestr I (zimowy)
DZIEŃ
poniedz.

wtorek

środa

GODZ.
„K” 9:00-10:30
gr. „0” i „K”
9:30 – 11:00

RODZAJ ZAJĘCIA
Podstawy komputera
( co 2 tyg.)
Chór UTW

11:30 –14:30

Malarstwo (co 2 tyg.)

9:30 – 11:00 1 gr.
MUZYKOTERAPIA
11:15-12:45 2 gr.
8:00 – 9:30 „02”
J. angielski

PROWADZĄCY

MIEJSCE

mgr Ewelina Langer

MBP

mgr Irena Hydel
mgr Mariusz
Kubacki
mgr Małgorzata
Liszka
mgr Aneta Gawin

PCKU
PCKU
Sokół – sala
balowa
PCKU
Sokół – sala
balowa

16:00 -17:30

Taniec towarzyski

mgr Jacek Palka

16:00 -17:30

Tai- chi

mgr Antoni
Dobrowolski

I LO s. 6

16:30–17:15 1 gr.
17:30–18:15 2 gr.
8:00 – 9:30 „K2”
10:00-10:45 „0”
10:45-11:30 „K”
14:30-16:00 „K1”
16:15-17:00 „Z”
16:55-19:10

Gimnastyka
rehabilitacyjna
J. angielski

mgr Ewelina Obrok

SP 1

mgr Aneta Gawin
PCKU
mgr Wojciech
J. włoski
PCKU
Pokrzyk
mgr Aleksandra
J. angielski
PCKU
Kawala
Warsztaty komp.
mgr Łukasz Smółka I LO s. 58
mgr Aleksandra
10:00-11:30 „01”
J. angielski
PCKU
Marzec
Lucyna Kozub18:00 – 19:30 Język rosyjski (co 2 tyg)
I LO s. nr 8
Jentys
czwartek
mgr G. Lebiedzka8:00-10:15 „K”
Warsztaty komp.
PCKU
Groń
I- 9:20 – 10:05
I LO
II- 10:15-11:00
Język niemiecki
mgr Joanna Mamica
sala nr 3
III-11:10-11:55
14:00-15:30
Zespół wokalny
mgr Halina Pstrucha
PCKU
wg. oddzielnego
16:00 –17:30
Wykłady
Aula PCKU
harmonogramu
PSYCHOLOGIA
mgr Marta
17:30 -19:00
PCKU
I rok ( co 2 tyg.)
Piechowicz
piątek
mgr Dominik
8:00 – 9:15
Aerobik w wodzie
BASEN
Kawala

09 października 2014
O Rosji której nie znamy
Wykład „gwiazdy” - księdza Kazimierza Sowy – dziennikarza,
publicysty i podróżnika, dyrektora kanału telewizyjnego Religia.TV.

O swojej syberyjskiej fascynacji powiada tak:
„Syberię pokochałem za jej bezkres, niepowtarzalny urok krajobrazów i
gościnę, której doświadczy każdy, kto lubi ludzi. Ta kraina przez Polaków
bywa często nazywana "nieludzką ziemią". Tam, na każdym niemal kroku
widać ślady, jakie zostawiły po sobie lata carskich zsyłek i okres
komunistycznego terroru. Ale dla dzisiejszych mieszkańców tej największej
geograficznie i najbogatszej części
Rosji Syberia jest domem i miejscem
normalnego życia. Żeby to zrozumieć,
trzeba tam pojechać i trochę pobyć z
rdzennymi czy "przyszywanymi"
współczesnymi Sybirakami. Pójść z
nimi do bani, pojechać na rybałkę,
przypomnieć sobie język (którego tak
niechętnie uczyliśmy się w szkole),
pośpiewać rosyjskie pieśni, a czasem
napić się wódki. (….) Kiedy niedawno
znajomy zapytał mnie: "Co cię na tę
Syberię tak ciągnie", nie umiałem
szybko i jednoznacznie odpowiedzieć.
W ciągu ostatnich kilku lat bywam tam
co najmniej dwa razy w roku i wciąż odnajduję nowe miejsca, które
"jeszcze muszę zobaczyć", a swoista surowość i czasem jakieś prozaiczne
utrudnienia wcale mnie do tych podróży nie zniechęcają. Przeciwnie, nadal
mam ochotę kolejny raz tam pojechać.”

I taki był Jego wykład. Wartka narracja, prawdziwość i ucieczka
od banałów i stereotypów.

Jak mówi słuchaczka UTW pani Maria Rejdych wykładowca
zwrócił uwagę na „mnóstwo śladów po Polakach – zesłańcach, o których

pamięć jest tu żywa w postaci grobów i pamiątek, ale i języka i wiedzy o wkładzie
Polaków w rozwój Syberii, jej kulturę i wiedzę o bogactwach tej ogromnej krainy.”

13 października 2014
Ziemia chrzanowska i okolice
To kolejna wycieczka po naszej „małej ojczyźnie”, którą warto
bliżej poznać. Tym razem trasa wiodła poprzez zabytkowy kościół
w Mętkowie, związany historycznie z Janem Pawłem II, klasztor
benedyktynów i Muzeum Pożarnictwa w Alwerni. To była
naprawdę ciekawa wycieczka, a interesującymi przewodnikami byli
prości ludzie – kościelny w Mętkowskim kościele, jeden z
zakonników w klasztorze oraz strażak w prywatnym (miejscowa
OSP) muzeum. Ilość, różnorodność, zakres terytorialny i tematyczny
oraz oryginalność zgromadzonych w muzeum eksponatów budziła
wręcz zdumienie (pozytywne), a brak wsparcia władz dla
zorganizowania lepszego ich eksponowania też zdumienie
(negatywne). Wycieczka zakończyła się „prażonymi po cabańsku”
w gościnnych progach Edwarda Góreckiego, gdzie w pracowni
można było zobaczyć (i kupić) wytwory, jego i rodziny, dzieła
rzeźbiarskie i malarskie .

16 października 2014
Aktorka na prowincji
Wykład „gwiazdy” - Małgorzaty Pikus – aktorki Sceny polskiej
w Teatrze Ludowym w Czeskim Cieszynie.

Aktorka opowiedziała o swojej drodze aktorskiej,

która
zaprowadziła ją do teatru w Czeskim Cieszynie. Występuje tam nie
tylko na scenie polskiej, ale również
z czeskimi aktorami na scenie
czeskiej. Ma kilka doświadczeń
filmowych, w tym również w
filmach polskich. Za swoje
najlepsze, jak dotychczas,
osiągnięcia Aktorka uważa swoje
role w filmie „Źródło życia”
(Pramen života) i rolę Markety w
czeskojęzycznym spektaklu
„Cieszyńskie niebo”. Scena polska
wystawia rocznie 5 – 6 premier,
sztuki grane są nie tylko w
Cieszynie, ale również w różnych
polskich skupiskach za naszą
południową granicą.

20 października 2014
Seniorzy w Wilnie
W cyklu "Senior w podróży" w Miejskiej Bibliotece Publicznej
reminiscencyjne spotkanie po podróży słuchaczy UTW na Litwę. O
spotkaniu z Polskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Wilnie
(istnieje już 20 lat), o wileńskich zabytkach, wspomnieniach i
spostrzeżeniach opowiadał uczestnik podróży, słuchacz UTW w
Chrzanowie - Adam Kasperkiewicz. Znalazły się też zdjęcia z
rewizyty Wilniuków w Chrzanowie – Wygiełzowie.

22 października 2014
Premiera spektaklu „PAN TADEUSZ”
Tydzień bez wykładu, ale w to miejsce wydarzenie kulturalne
na miarę powiatu chrzanowskiego - premiera spektaklu „PAN
TADEUSZ” zrealizowanego w ramach wspólnego projektu UTW w
Chrzanowie i I-go LO im. S. Staszica „Poloneza czas zacząć”
(dofinansowanego ze środków województwa małopolskiego, w
reżyserii Marcina Kobierskiego w Sali teatralnej MOKSiR.

Podobnie jak w poprzednich latach reżyser Marcin Kobierski
wraz z asystentką Małgorzatą Ciupek-Gładys i charakteryzatorką
panią Olgą Piotrowską przenieśli nas do naszej historii, ale jakoś
inaczej pokazanej, „uwspółcześnionej”. I znów odnieśli, w naszej
ocenie, sukces, chociaż chwilę czasu widzowie (pełna sala)
potrzebowali na zaakceptowanie „inności”. Ta „inność” wyrażała
się w kostiumach, współczesnych rekwizytach, odwołaniem do
aktualnych, lub z niedawnej przeszłości, wydarzeń. Zostało to raczej
zaakceptowane, chociaż wstawienie tekstu Jacka Kaczmarskiego „A
mury runą”, spotkania podziemnej organizacji oraz fantastycznej
transmisji telewizyjnej (raczej radiowo-telewizyjnej) z zajazdu na
Soplicowo należy uznać za swego rodzaju majstersztyki.

Przedstawienie zostało pokazane również widzom w Trzebini i
Libiążu (w sumie 6 spektakli). W „Przełomie doczekało się bardzo
pochlebnej oceny z ust fachowca – aktora Teatru Zagłębie i
wykładowcy PWST we Wrocławiu pana Przemysława Kani.

W obsadzie uczestniczyło 23 osoby, w tym 6-cioro słuchaczy
UTW – Teresa Bigaj, Urszula Bigaj, Tadeusz Dąbek, Jolanta Fortuna,
Edward Górecki, Anna Stryczek. Spektakl został sfilmowany w
plenerach skansenu w Wygiełzowie.

23 października 2014
Powiatowy Dzień Seniora
Czwarty tydzień października okazał się niezwykle bogaty w
różnorodne wydarzenia. Trudno było w nich wszystkich uczestniczyć,
ale w III Powiatowym Dniu Seniora, zorganizowanym przez Starostwo
Powiatowe w Hali Widowiskowo-Sportowej, udział delegacji UTW był
obowiązkowy i widoczny. Zabawa była przednia, a obok gwiazdy
wieczoru Wojciecha Gąsowskiego wystąpiły również nasze gwiazdy –
formacja tańca współczesnego „Ali i Babki”. Starosta chrzanowski
Adam Potocki po raz kolejny podkreśla wiodącą rolę naszego UTW
wśród organizacji pozarządowych w powiecie. A działania samego
Starosty na rzecz seniorów w tygodniku ziemi chrzanowskiej
„Przełom” najlepiej oddaje tytuł obszernej relacji z uroczystości w
numerze 43(1165) z dnia 29.X.2014 – „Powiat przyjazny seniorom.
Jesień życia to czas relaksu”.

24 października 2014
Zagraniczne wojaże
Grupa studentów UTW (17 osób) wraz z innymi chętnymi udała
się na trzydniową wycieczkę do Wiednia i Bratysławy. Wyjazd
współorganizowało Koło PTTK przy UTW i dlatego udział w
następnej tego dnia imprezie był mniej liczny, ale dominujący.

Senior radosny, bezpieczny i zdrowy
Coraz nowsze formy aktywności propaguje UTW. Tym razem
wybrano tryb „flash mob” (szybka mobilizacja) dla zorganizowania
finału projektu „Senior
radosny, bezpieczny i
zdrowy” realizowanego w
ramach Rządowego
Programu na rzecz
Aktywności Społecznej Osób
Starszych na lata 2014-2020 „SREBRNY WIEK czyli
aktywni i profesjonalni
seniorzy ”.

Obszerne sprawozdanie
zamieściła Chrzanowska
Telewizja Lokalna. Słuchacze
i sympatycy UTW
przemaszerowali ze śpiewem
i radością w
okolicznościowych
koszulkach od ul. Focha
(siedziba UTW) na pasaż
przy MOKSiR. Tam w
programie znalazł się występ grupy tanecznej UTW "Ali i Babki",

wspólny ruch i nauka walca pod kierunkiem instruktora, akcja policji
"Bezpieczny senior na drodze" oraz niespodzianki dla uczestników
akcji. Ogólnie – wspólny ruch na świeżym powietrzu. W imprezie
udział wzięli m.in. starosta powiatu, burmistrz i wiceburmistrz
Chrzanowa oraz przedstawiciel komendy policji – reprezentanci
partnerów strategicznych projektu. Uczestnicy „zbiegowiska”
otrzymali odblaskowe gadżety, a także zostali poczęstowani
okolicznościowym ….. jabłkiem.

Projekt

powstał z inicjatywy studentów, uczestniczących w
zajęciach Akademii Aktywnego Seniora, w ramach projektu
„Akademia Obywatelska 60+”, współfinansowanego przez
Szwajcarię, oraz szwajcarskiego programu współpracy z nowymi
krajami członkowskimi Unii Europejskiej - prowadzonego przez
OWiS z Jaworzna w partnerstwie z naszym uniwersytetem. Projekt
przeznaczony dla słuchaczy UTW w Chrzanowie oraz seniorów z
terenu Ziemi Chrzanowskiej, którzy wyrażą wolę uczestnictwa w
nim.

3 listopada 2014
Szlakiem Mazurka Dąbrowskiego
W cyklu "Senior w podróży" w Miejskiej Bibliotece Publicznej
prelekcja multimedialna prowadzona przez panią Wiesławę MolikBąk, wpisująca się w harmonogram imprez okolicznościowych
związanych z rocznicą odzyskania Niepodległości i opowiadająca o
historii powstania hymnu narodowego.

Prelekcję uzupełniają prywatne zdjęcia z podróży oraz
anegdoty związane z odwiedzanymi miejscami. Prelegentka długoletnia polonistka, należy do pasjonatów tematyki związanej z
naszym hymnem narodowym.

4 listopada 2014
Wernisaż wystawy "Moja mała ojczyzna pędzlem
malowana"
W Czytelni Biblioteki Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu
Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie odbył
się wernisaż prac malarskich słuchaczek UTW w Chrzanowie,
wykonanych pod kierunkiem pana Mariusza Kubackiego.
Wystawa jest podsumowaniem realizowanego przez seniorów artystów projektu „Moja mała
ojczyzna pędzlem malowana”.
Partnerem przedsięwzięcia jest
Województwo Małopolskie w
ramach Programu „Małopolska
Nasz Region, Nasza Szansa”.

Celem projektu było utrwalenie
na płótnach najpiękniejszych
jesienią miejsc województwa
małopolskiego, uchwyconych
podczas wyjazdowych plenerów
malarskich do Ogrodzieńca, do
skansenu w Nadwiślańskim
Parku Etnograficznym w
Wygiełzowie. Ponadto, słuchaczki
- artystki samodzielnie wybierały
miejsca na terenie miasta i gminy
Chrzanów, z którymi są emocjonalnie związane i utrwaliły je w
dowolnej technice plastycznej. Udział słuchaczek UTW w
powyższym przedsięwzięciu pozwolił im na realizację swoich
ukrytych marzeń, dzielenie się swoim talentem z innymi oraz wiarę
w to, że „trzeci wiek”- to czas aktywności społecznej i czas dający
radość spełnienia. Artystki pracowały z ogromną pasją i

zamiłowaniem pod kierunkiem równie rozmiłowanego w sztuce
malarskiej pana Mariusza Kubackiego - artysty malarzapracownika ASP w Katowicach. Wernisaż zorganizowano dzięki
znakomitej (już 8-letniej!) współpracy Uniwersytetem
Pedagogicznym im. KEN w Krakowie, który jest HONOROWYM
PATRONEM UTW w Chrzanowie. Otwarcia wernisażu dokonał
uroczyście Jego Magnificencja Rektor prof. Jan Suchanicz, w
obecności pracowników naukowych UPK , m.in. pani prof. Bożeny
Muchackiej i dr Wandy Jakubaszek, pani prezes Stowarzyszenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku Lucyny Kozub-Jentys oraz licznie
przybyłych studentek Uniwersytetu Pedagogicznego.
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Koncepcja człowieka we współczesnej psychologii
Zaległy „wykład perełkowy”

prof. dr hab. Zbigniewa
Nęckiego z Uniwersytetu Jagiellońskiego, tym razem o
„Osobowości w koncepcjach psychologii”. Tytuł nieco odmienny od
planowanego pierwotnie, ale wg Pana
Profesora tytuł pierwotny byłby dla nas
być może nudny, a ponadto zbyt
obszerny na jedno spotkanie, na jeden
wykład.

Jak zwykle z ekspresją i

polotem
wartko toczyła się narracja o zagadkach
ludzkiej psychiki i próbach jej zgłębienia
w różnych aspektach – fizjologicznym
(Hipokrates i Zygmunt Freud),
behawiorystycznym i altruistycznym.
Opowieści o walce toczonej wiecznie
przez nasze „id – ego - superego” na
pewno można by długo słuchać i
dyskutować o nich, ale to już tematy na kolejne spotkania z Panem
Profesorem.

Spotkanie ze słuchaczami I roku
Po wykładzie słuchacze I roku przeszli do I LO, gdzie zaplanowano
spotkanie z zarządem Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w
Chrzanowie i przedstawicielami samorządu studenckiego. Spotkanie
prowadziła pani Prezes Lucyna Jentys-Kozub. Słuchaczom
zaprezentowano krótkie informacje o różnych aspektach działalności UTW
wraz z krótka historią , strukturą organizacyjną, źródłami finansowania
oraz o zakresie realizowanych zadań w dziedzinie edukacji, ćwiczenia
ciała, kultury i szeroko rozumianego wypoczynku. Słuchaczy zaproszono
do uczestnictwa w grupach zainteresowań – turystyka (koło PTTK, grupa

nordic walking „Kijanki”), chór, grupa wokalna. Niektórzy ze słuchaczy
już w takich formach działania uczestniczą.

Słuchaczom zaprezentowano również inne formy organizowania
czasu wolnego przez UTW - zajęciach na corocznie organizowanych
letnich i zimowych warsztatach naukowo-wypoczynkowych , w trakcie
różnorodnych wycieczek, w tym do teatrów i kin. Zainteresowanie
słuchaczy wywołała działalność UTW skierowana na zewnątrz – Wiosna
artystyczna (z udziałem reprezentacji UTW z Małopolski i Śląska),
wielopokoleniowy Rajd Rodzinny oraz przedsięwzięcia organizowane
wspólnie z młodzieżą szkolną, a nawet przedszkolną.

Po prezentacji UTW przyszedł czas na wybór członków samorządu
studenckiego – na starościnę roku wybrano panią Jolantę Warchoł, a jej
zastępczynią została pani Maria Kramarczyk. Ogółem w spotkaniu
uczestniczyło 21 słuchaczek.
W ramach autoprezentacji słuchaczki I roku pokrótce przedstawiły
powody podjęcia zajęć w UTW, drogi jakie ich przywiodły do UTW oraz
oczekiwania. Jak zwykle różnorodność była ogromna - od ucieczki z domu
do ludzi, po ciekawość i chęć nauczenia się czegoś (język obcy, obsługa
komputera), a także „zrobienie czegoś dla siebie i ze sobą”. O UTW
wszyscy gdzieś słyszeli, i to raczej same pozytywy - od kolegi lub
koleżanki, od znajomych, w „Przełomie”, w telewizji lokalnej.
Na zakończenie spotkania członkowie zarządu przedstawili
słuchaczkom ich prawa i obowiązki wynikające z bycia słuchaczem UTW ,
a także zaproponowali korzystanie z ulgowych zakupów w
sklepach/instytucjach/ restauracjach posiadających certyfikat – plakietkę
Miejsce Przyjazne Seniorom. Prezes Koła PTTK zwróciła się z apelem o
włączenie się do aktywnego turystycznego wypoczynku. Pani Ewelina
Langer omówiła możliwości korzystania z ofert i bieżącego śledzenia
działalności UTW, PTTK, MBP na stronie internetowej UTW.
Samorząd reprezentowali: Teresa Bigaj – prezes Koła PTTK, Irena Hydel – dyrygent
i kierownik chóru, Urszula Liszka – szefowa grupy „Kijanki”, Adam Kasperkiewicz –
kronikarz UTW.

7 listopada 2014
Zakończenie projektu „Poloneza czas zacząć”
– wernisaż przedstawienia „Pan Tadeusz” w
Miejskiej Bibliotece Publicznej.
Realizatorem projektu „Poloneza czas zacząć”, częściowo
finansowanego przez Województwo Małopolskie, był UTW w
Chrzanowie i I LO im. Stanisława Staszica w Chrzanowie. Autor i
koordynator projektu – pani Bożena Bierca, scenariusz i reżyseria
pan Marcin Kobierski, aktor teatru „Bagatela” w Krakowie i
asystent reżysera pani Małgorzata Ciupek-Gładys z I LO.

Wernisaż w pomieszczeniach Miejskiej Biblioteki Publicznej w
Chrzanowie był swoistym widowiskiem filmowo-teatralnym, w
trakcie którego zaprezentowano fragmenty filmowej ekranizacji
spektaklu przygotowanego przez grupę słuchaczy UTW i uczniów I
LO w Chrzanowie, zrealizowanej w plenerach skansenu
regionalnego w Wygiełzowie i zamku Lipowiec oraz scen z
przedstawienia teatralnego odgrywanych „na żywo”.

Przeprowadzono również konkurs z nagrodami o tematyce
związanej z „Panem Tadeuszem” Adama Mickiewicza. Nagrodami
były warzywa „z ogrodu Zosi”.

Na zakończenie okolicznościowy wiersz własnego autorstwa,
poświęcony właśnie zrealizowanemu projektowi, odczytał Tadeusz
Dąbek, między innymi dziękując w nim wszystkim za wspólną
pracę oraz jej umożliwienie.

Licznie zgromadzona publiczność z zainteresowaniem obejrzała
film i sceny ze spektaklu oraz nagrodziła aktorów gromkimi
brawami. Podziękowania i gratulacje odebrali wszyscy uczestnicy
przedsięwzięcia, a pani dyr. Bożena Bierca (I LO) i pani prezes
Lucyna Kozub-Jentys (UTW) szczególnie dziękowały grupie

reżyserskiej, aktorom, charakteryzatorce oraz operatorom filmowym
za udział w realizacji Projektu, wręczając dyplomy i pamiątkowe
upominki.

Wernisażowi towarzyszyła wystawa fotografii autorstwa
Dominiki Biercy, wykonanych w trakcie nagrywania spektaklu w
plenerach i wnętrzach zamkowych i skansenu.

Okolicznościowemu

poczęstunkowi towarzyszyła miła
atmosfera, rozpamiętywanie niektórych scen i „przypadłości” z nimi
związanych, uznanie dla pracy aktorskiej i fotograficznej, żal z
rozstania. Ale …. znów tylko na jakiś czas. Zbyt aktorstwo
zasmakowało i młodym i tym troszkę mniej młodym. Za rok znowu
będzie coś nowego, tym razem podobno „mierzą” w prozę.
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Biesiada patriotyczna w Libiążu
Tradycyjnie już grupa słuchaczy UTW w Chrzanowie uczestniczyła w
corocznej Biesiadzie Patriotycznej, organizowanej przez władze Libiąża w
dniu Święta Niepodległości . Tym razem to już XVI Biesiada, a jej hasłem
przewodnim są słowa „Przy ognisku …”. Wśród gości Biesiady – poseł RP
pan Tadeusz Arkit i marszałek województwa małopolskiego pan Marek
Sowa.
Po uroczystym otwarciu Biesiady przez
Burmistrza Libiąża pana Jacka Latko, wciągnięciu
flagi państwowej i odśpiewaniu hymnu rozpoczęła
się zabawa. Zgodnie z oczekiwaniem hasłem do
zabawy były okolicznościowo sparafrazowane słowa
przyrzeczenia harcerskiego, a gadżetem dla każdego
uczestnika – chusta harcerska. Zabawy i konkursy
przeplatane chóralnym śpiewem uczestników
Biesiady trwały do około godziny 20:00. Grupa
słuchaczy UTW choć nieliczna była „słyszalna i
widzialna”. Odśpiewano cały okolicznościowy śpiewnik przygotowany
przez organizatorów.

13 listopada 2014
Półwysep Kenai – Alaska w miniaturze
Prelegentem był znany w kręgach turystów podróżnik dr inż.
Sebastian Bielak, pracownik Politechniki Krakowskiej. Z pasją i
znawstwem tematu opowiadał o jednym z najbardziej urokliwych i
zróżnicowanych Parków Narodowych na Alasce, o parku na półwyspie
Kenai. Mówiąc o tym amerykańskim parku podróżnik, z wykształcenia
inżynier ochrony środowiska, opowiadał o naszych zaległościach i
potrzebach w dziedzinie ochrony naszej przyrody, która nie ustępuje
zagranicznej, lecz jest mniej zaopiekowana. Na marginesie wykładu
podróżnik zgodził się z poglądem, że działania skierowane na
ograniczenia emisji CO2 są działaniami pozorowanymi, za którymi stoi
wielki biznes i pieniądze (do zarobienia). Nie było przecież przemysłu
a „globalne ocieplenia” i okresy zlodowaceń następowały, ale przyroda
dawała sobie z nimi radę sama.

13 listopada 2014
Nowy parking przy ul. Focha
Wpisując się w obchody Święta Niepodległości Starostwo
Powiatowe w uroczysty sposób, w ramach spotkania patriotycznego,
oddało do użytku nowy parking przy ul Focha. Spotkanie
patriotyczne odbyło się z udziałem orkiestry kopalni „Janina”, chóru
Canticum Canticorum z Libiąża, uczniów szkół mundurowych z
Trzebini i Chrzanowa. Uroczystość odbyła się wieczorem po
wykładzie w UTW. Odśpiewano patriotyczne pieśni, wygłoszono
okolicznościowe mowy, przyjęto defiladę młodzieży. Fajnie, chociaż
trochę zbyt oficjalnie. Ale ważne jest to, że nareszcie parking będzie
służył zgodnie z przeznaczeniem. Bardzo go brakowało.
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Wernisaż wystawy "Moja mała ojczyzna pędzlem
malowana"
Po zakończeniu eksponowania prac na Uniwersytecie Pedagogicznym
w Krakowie ( zapis z 4.11.2014) wystawa prac malarskich naszych
koleżanek zawitała do Chrzanowa
– właśnie od dziś rozpoczyna się
wernisaż w Miejskiej Bibliotece
Publicznej.

Prace

wykonane
pod
kierunkiem pana Mariusza
Kubackiego, artysty – malarza,
który już od kilku lat prowadzi
zajęcia plastyczne na UTW w
Chrzanowie.
Trzon
grupy
stanowią słuchaczki UTW,
pasjonatki malarstwa. Artysta
stawia sobie za cel takie
kształtowanie
osobowości
twórczych studentek, poprzez
analizę relacji zachodzących
między
przedmiotami
w
malowanych
na
zajęciach
martwych naturach, aby w przyszłości tworzyły swój świat jako w
pełni świadomi artyści.

Na

wernisażu eksponowane są prace pań: Teresy Brzózki, Stasi
Gołębiowskiej, Janiny Kijanki, Mari Kolanko, Ochmańskiej Elżbiety,
Ostrowskiej Lucyny, Ewy Palki i Anny Sobanek.
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„Wolność kocham i rozumiem” – finał projektu
Grupa

nieformalna "Wierni tradycji" wspierana przez
Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku wraz z partnerami:
Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi oraz Miejska
Biblioteka Publiczna w Chrzanowie
zorganizowała podsumowanie realizacji
projektu "Wolność kocham i
rozumiem", dofinansowanego ze
środków Programu Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich Małopolska Lokalnie.

przekazane przez prezes SUTW panią Lucynę Kozub-Jentys. Byli to
głównie nauczyciele z SP nr 1 i słuchacze UTW, ale także członkowie
zespołu wokalno-muzycznego EDER (lider zespołu Maciek Nowak). W
ich wykonaniu usłyszeliśmy dwa utwory, przy czym tytuł jednego stał
się mottem całego projektu „Wolność kocham i rozumiem” z
repertuaru „Chłopców z Placu Broni”. Pięknie grali.

Licznie zgromadzona publiczność zakończyła spotkanie
wspólnym śpiewaniem „o ułanach co to przybyli pod okienko”,
zwiedzaniem wystawy prac plastycznych oraz skorzystała z
niewielkiego słodkiego poczęstunku. Przy okazji można było zobaczyć
wernisaż prac malarskich (o czym we wcześniejszym wpisie).

W programie znalazł się wyjątkowy
montaż słowno-muzyczny w wykonaniu
uczniów SP nr 1 oraz słuchaczy UTW.
Wyjątkowość polegała na tym, że
wszystkie teksty dotyczące wolności,
niepodległości i patriotyzmu napisali
uczestnicy wielopokoleniowych
warsztatów literackich. Piękne pieśni i
piosenki patriotyczne w wykonaniu
chóru UTW oraz chóru szkolnego,
recytacje wierszy i tekstów, a zwłaszcza autorskie wystąpienia,
stworzyły wzruszający klimat, który sprawił, że wieczór ten na długo
pozostanie w naszej pamięci. Jak twierdzili prowadzący spotkanie
„Serce rośnie, gdy słucha się tak dojrzałych tekstów młodych ludzi.” Nie
sposób wymienić tu wszystkich autorów, wszystkich realizatorów i
pomocników, ale autorka projektu i jego „spirytus movens” musi zostać
odnotowana. To pani Zofia Górecka, słuchaczka Uniwersytetu
Trzeciego Wieku w Chrzanowie. Brawo Zosiu!

Wszyscy uczestnicy w konkursach plastycznym i literackim wręczono
dyplomy i nagrody, pisemne podziękowania realizatorom zostały

Drugą księgę kroniki UTW w Chrzanowie kończymy
pięknym patriotycznym wydarzeniem organizowanym
przez nasz Uniwersytet.
Można by rzec, że księgi zapełniane są przez rozpisanych
kronikarzy, ale to słuchacze je tak szybko zapełniają
swoją pracą, zabawą i aktywnością.
Tyle się dzieje i tak dużo jest fantastycznych wydarzeń.
Dziękujemy za lekturę
i zapraszamy do księgi czwartej (IV)

