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4 października 2017
Rozpoczęcie I semestru roku akademickiego 2017/18
Uroczystość

rozpoczęła się od tradycyjnego „Gaudeamus igitur” w
wykonaniu chóru akademickiego „Rapsodia” oraz słuchaczy, po czym
okolicznościowe przemówienie wygłosiła Prezes Zarządu SUTW Lucyna
Kozub-Jentys, która również przywitała obecnych gości. Wśród nich
starosta powiatowy Janusz Szczęśniak, burmistrz Chrzanowa Ryszard
Kosowski, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Zbigniew Duda oraz
przedstawiciele patronackiej uczelni UP im. KEN w Krakowie prorektor
profesor Bogusław Skowronek oraz profesor UP dr hab. Zofia Szarota.
Obecni byli przedstawiciele lokalnych mediów.

Prezes

Lucyna Kozub-Jentys krótko przedstawiła podsumowanie
działalności UTW w minionych miesiącach bieżącego roku, szczególnie
podkreślając nieustającą aktywność słuchaczy UTW w miesiącach
wakacyjnych, o czym było wyżej. Poinformowała zebranych, że na XI rok
akademicki przyjęto 234 osoby, w tym 44 osoby na pierwszy rok. Następni
chętni niestety natykali się na wywieszkę „miejsc wolnych brak”. Wynika
to z kilku powodów, w szczególności brak pomieszczeń i ograniczone
możliwości logistycznego zapewnienia słuchaczom warunków do rzetelnej
i wszechstronnej aktywności. W informacji n. t. kolejnego roku
akademickiego Zarząd poinformował, że wiodącą tematyką kolejnego
roku akademickiego będzie szeroko rozumiane zdrowie seniorów:
„Nic nad zdrowie! Jak pięknie i zdrowo się zestarzeć?”, a cykl będzie
realizowany w ramach projektu „Senior zdrów od stóp do głów”

Szczegółowa informacja zostanie przekazana słuchaczom na „roboczej”
inauguracji roku akademickiego w dniu następnym.

Następnym punktem programu były krótkie wystąpienia zaproszonych
gości, sprowadzające się głównie do podkreślenia aktywności i
zaangażowania słuchaczy UTW w działalności na rzecz lokalnej
społeczności, doceniania znaczenia UTW dla miasta i powiatu, tym
bardziej, że nasz UTW pozostał jedyną „wyższą uczelnią” w Chrzanowie.

A potem immatrykulacja. Piątka słuchaczy I roku otrzymała indeksy z
rąk prorektora UP w Krakowie prof. B. Skowronka i starosty powiatowego
J. Szczęśniaka. Byli to: Dąbek Barbara, Dudek Barbara, Dudek Waldemar,
Pikuła Kazimierz i Żmuda Franciszek.

Starosta

II roku Teresa Sikora odczytała rotę ślubowania, a wszyscy
studenci ochoczo odkrzyknęli „Ślubujemy”.

Prezes SUTW Lucyna Kozub-Jentys przedstawiła zmiany w Zarządzie
Stowarzyszenia.

W

związku ze złożeniem rezygnacji z pełnienia funkcji w Zarządzie
SUTW przez wiceprezesa Zarządu Jerzego Balisia oraz członka Zarządu
Irenę Fudała, Zarząd postanowił, na podstawie Statutu, dokooptować do
składu i powołać, odpowiednio, Adama Kasperkiewicza na funkcję
wiceprezesa Zarządu oraz Zofię Górecką na funkcję członka Zarządu
SUTW. Trwa oczekiwanie na prawomocny wpis do KRS.

Inaugurację zakończył wykład prof. Z. Szaroty (o czym dalej) oraz
krótki recital zespołu EDER Maćka Nowaka.
Po

inauguracji - msza święta w kościele św. Mikołaja z okazji
inauguracji roku akademickiego 2017/2018 i w intencji słuchaczy UTW.
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KALENDARIUM
Rok akademicki 2017/ 2018
SEMESTR I
Inauguracyjne spotkanie organizacyjne słuchaczy
Zakończenie projektu „Trzeci wiek z jedynką na piątkę”
Wycieczka „Ziemia chrzanowska i okolice – Klasztor
Karmelitów Bosych w Czernej i zakończenie sezonu
turystycznego Koła PTTK przy UTW
Udział w Powiatowym Dniu Seniora
Uroczysta premiera spektaklu „Kamienie na szaniec” wg A.
Kamińskiego
Zebranie Samorządu słuchaczy z zarządem SUTW
Zakończenie projektu „Kamienie na szaniec” w MBP
Udział w imprezach patriotycznych organizowanych z okazji
Święta Niepodległości
Spotkanie słuchaczy I-go roku z Zarządem Stowarzyszenia
Kolędowanie w Muzeum
Uroczyste zakończenie I semestru
Zimowy wyjazd studentów UTW (25-30.01.2017)
Zabawa karnawałowa połączona z pasowaniem na słuchacza
I roku UTW

Plan wykładów w cyklu „Nic nad zdrowie! Jak pięknie i zdrowo się
zestarzeć?” wg projektu „Senior zdrów od stóp do głów”
– czwartki, godz. 16:00 – Aula PCKU
04.10.2017

Inauguracja roku akademickiego 2017/18
Wykład „Zdrowe starzenie się w globalnej i
krajowej polityce senioralnej. Ku starości go
go.”

Zarząd UTW
prof. dr hab. Zofia Szarota
UP Kraków

05.10. 2017

Zebranie organizacyjno-porządkowe

Zarząd UTW

12.10.2017

Endoskopia układu pokarmowego, profilaktyka
badań endoskopowych

lek. med. Jarosław Bigaj
specjalista chirurg

19.10.2017

Powiatowy dzień seniora

reż. Marcin Kobierski,
wykonawcy: młodzież I LO i
Premiera „Kamienie na szaniec”
25.10.2017 (środa)
studenci UTW w
Chrzanowie
mgr Agnieszka Salon,
Jak pomóc osobie po udarze?
26.10.2017
UP Kraków
red. Dorota MirskaŻycie bez bólu kręgosłupa
9.11.2017
Królikowska
dr Alicja Klich-Rączka,
Jak przygotować się do drugiej połowy życia?
16.11.2017
UP Kraków
Profilaktyka i rehabilitacja w schorzeniach
lek. med. Mirosława Kuźniak
23.11.2017
reumatologicznych
Firmy Dr Marchewka i
Dobrze widzę, dobrze słyszę?
30.11.2017
MEDI-VOX
Cukrzyca – nowoczesna diagnostyka i leczenie lek. med. Grzegorz Jelonek
07.12.2017
Nowości z kardiologii na przełomie XX i XXI
dr n. med. Jacek Nowak
14.12.2017
wieku
Brat Pio - Zakon Bonifratrów
Medycyna naturalna
4.01.2018
w Krakowie
dr Bożena Bierca
Mózg – twój największy egoista
11.01.2018
mgr Dominika Bierca
18.01.2018
25.01.2018

Kawa czy herbata?

dr Bożena Bierca

Zakończenie I semestru roku akademickiego 2017/2018
UTW w Chrzanowie

Tygodniowy program zajęć w roku akademickim 2017/2018
Semestr I (zimowy)

czwartek

DZIEŃ
GODZ.
RODZAJ ZAJĘCIA
poniedz. gr„0” / gr. „K”
Komputer (co 2 tyg.)
9:00-10:30
10:00 – 11:30
9:30 – 11:00

wtorek

Chór UTW

11:30 –14:30

Malarstwo (co 2 tyg.)

16:00 – 17:30

Język rosyjski (co 2
tyg.)

gr.1- 9:30 – 11:00
MUZYKOTERAPIA
gr.2-11:00-12:30
gr. „0” 11:10Język niemiecki
12:40
16:00 -17:30

Taniec towarzyski

16:00 -17:30

Tai- chi

gr.1-16:30–17:15
gr.2-17:30–18:15

Gimnastyka
rehabilitacyjna
Grupa brydża
sportowego
„Szlemstars”

15:00 – 20:00
środa

PROWADZĄCY MIEJSCE
mgr Ewelina
MBP
Langer
mgr G. LebiedzkaPCKU
Komputer (co 2 tyg.)
Groń

gr. „K1” 11:1512:45
gr. „K2” 12:5014:20
„0”/”K”
11:10-12:40
gr. „K3” 14:1515:45
gr. „Z” 5:45 –
17:15
16:30-18:00
gr. 1/ gr. 2
17:30 – 19:00

Język angielski
Język angielski
J. włoski
(co 2 tyg.)
Język angielski
Język angielski
(co 2 tyg.)
Komputery
(co 2 tyg.)
Ćwiczenie pamięci
(co 2 tyg.)

mgr Irena Hydel

mgr Bogusława
Mrowca
mgr Bogusława
Mrowca
mgr Magdalena
Goncerz
mgr Aleksandra
Kawala
mgr Aleksandra
Kawala
mgr Łukasz
Smółka
mgr Agnieszka
Łyszczarz

MBP
I LO s. 3
I LO s. 3
I LO s. 7
PCKU
PCKU
I LO s. 58
PCKU

Język niemiecki
Zespół wokalny
„Senior Singers”

16:00 –17:30

Wykłady

17:45 -19:15

piątek

Język angielski

14:00-15:30

PCKU

mgr Mariusz
PCKU
Kubacki
mgr Lucyna
PCKU
Kozub-Jentys
mgr Małgorzata Sokół – sala
balowa
Liszka
mgr Joanna
I LO s. 4
Mamica
Sokół – sala
mgr Jacek Palka
balowa
mgr Antoni
I LO s. 6
Dobrowolski
mgr Ewelina
SP 1
Obrok
mgr Zdzisław
Jentys

gr. „0”
9:30 – 11:00
gr. „K/Z”
13:05-15:30

15:00 – 19:30

*Psychologia
I rok / Pierwsza
pomoc (co 2 tyg.)
Grupa brydża
sportowego
„Szlemstars”
Grupa taneczna „Ali i
Babki”
>
Choreoterapia
>

mgr Bogusława
I LO s. 3
Mrowca
mgr Joanna
I LO s. 4
Mamica
mgr Halina
PCKU
Pstrucha
wg. oddzielnego
Aula PCKU
harmonogramu
mgr Edyta Kocot
Grzegorz
PCKU
Michalczyk
mgr Zdzisław
Jentys

MBP

wg dat
SP 1
Katarzyna
Kulczyk
10.45-12.15
sobota
mgr Dominik
gr.1- 7:30 – 8:15
Aerobik w wodzie
BASEN
gr.2-8:15-9:00
Kawala
Na czas remontu basenu zamiast aerobiku w wodzie: gr. 1 - muzykoterapia
(wtorki 8:45-9:30, gr.2), gr.2 – taniec towarzyski (wtorki 17:30-18:15)
naprzemiennie
9.00- 10.30

4 październik 2017
Zdrowe starzenie się w globalnej i krajowej polityce
senioralnej. Ku starości go go
Wykład inauguracyjny wygłosiła prof. Zofia Szarota, a jego tematem
było jedno z wiodących zagadnień stojących przed społecznością
międzynarodową, a mianowicie starzenie się społeczeństw. Dotyczy to
również Polski, gdzie demografowie przewidują do 2050 roku znaczny
wzrost odsetka obywateli w wieku 65+, osiągając prawie 1/3 populacji
(około 1/5 obecnie).
Profesor

Zofia Szarota z UP Kraków starała się w sposób zwarty
omówić zagadnienie, wypracowywania globalnej polityki senioralnej,
która zmierza do wypracowania systemu wspierania możliwości
aktywnego starzenia się w zdrowiu, dalszego samodzielnego
funkcjonowania, dalszego dobrego życia.

Zmiany demograficzne nieodwracalnie wymagają od rządów i
społeczeństw podejmowania wszelkich starań na rzecz zmniejszania
„niesamodzielności” seniorów, a właściwie usuwania wszelkich barier
ograniczających tą samodzielność. I nie chodzi tylko o bariery
architektoniczne. Wręcz padają stwierdzenia o, niestety, obserwowaniu
zjawiska „gettoizacji” w stosunku do osób starszych.
Z

ust pani Profesor padła swoista „nagana” pod adresem władz
powiatu i miasta za brak, jeszcze, Rad Seniorów, jako organu
konsultacyjnego. A nie do końca jest to zgodne z ustawami o seniorach.
Dla przykładu na poziomie województwa taka Rada Seniorów istnieje.

Niedawno wniosek o powołanie Rady Seniorów przy Radzie miasta w
Chrzanowie upadł, odrzucony przez radnych.
(Ustawa o samorządzie gminnym, która weszła w życie 30 listopada
2013 r. Artykuł 5c rozdziału 1 mówi, że gmina „sprzyja solidarności
międzypokoleniowej oraz tworzy warunki do pobudzania aktywności
obywatelskiej osób starszych w społeczności lokalnej.)

5 październik 2017
Zebranie organizacyjno-porządkowe
Robocza

inauguracja roku akademickiego. Spotkanie ze słuchaczami
poprowadziła Prezes zarządu Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego
Wieku w Chrzanowie Lucyna Kozub – Jentys. Obszerna informacja miała
szczególne znaczenie dla słuchaczy I roku (44 osoby), a także dla
pozostałych (łącznie 235 osób). Mogli zapoznać się z bogatym programem
oczekującym realizacji w rozpoczętym właśnie XI roku istnienia UTW w
Chrzanowie. Ale na początek niezwykle interesująca informacja o
wakacyjnych dokonaniach – o czym było wcześniej – oraz przesłanie dla
słuchaczy I roku - „Życie studentów w chrzanowskim UTW to nie tylko rok
akademicki. Działamy cały rok”.

W tym roku akademickim wiodącym zagadnieniem cyklu wykładów i
działań będzie tematyka zdrowotna, wpisująca się w hasło „Nic nad zdrowie! Jak
pięknie i zdrowo się zestarzeć?” wg projektu „Senior zdrów od stóp do głów”.
Szczegółowy plan działań przedstawiła kierująca projektem Urszula Kupcza. W
programie realizowanego projektu znajdują się wykłady, warsztaty dietetyczne,
zajęcia ruchowe, wyjazdy turystyczne (najbliższy już w dniach 27 – 29
października), piknik seniora, a także udział w bezpłatnych badaniach słuchu,
wzroku, krwi. Wykładowcami będą specjaliści w swoich dziedzinach, nawiązano
kontakt z placówkami zdrowia i instytucjami oferującymi swoje usługi – dla
słuchaczy bezpłatne.
Owe działania będą organizacyjnie realizowane własnymi siłami, stąd apel do
wszystkich, w tym do prężnie działającej pod kierunkiem Zofii Góreckiej grupy
wolontariuszy, o aktywny udział i pomoc w realizacji ambitnego planu.
Słuchaczom przedstawiono również program pozamerytorycznych imprez i
działań, w których UTW chce i powinien być reprezentowany, chce je
organizować, dowodząc swojego przywiązania do idei wspierania społeczności
lokalnej, idei społeczeństwa obywatelskiego. W rozpoczętym właśnie roku
akademickim zaliczyć do nich można zorganizowanie kolejnej Wiosny
Artystycznej, Rajdu Rodzinnego, udziału w olimpiadach sportowych
(UTW Rabka, UTW Wieliczka), przeglądach artystycznych, imprezach
patriotycznych oraz w innych lokalnych wydarzeniach nakierowanych na
Seniorów, ale nie tylko.

Uczestnikami imprezy były grupy artystyczne z UTW Bytomia,
Chełmka, Chrzanowa, Jaworzna, Jeleniej Góry, Kęt, Łaz, Oświęcimia,
Miechowa, Piekar Śląskich, Pszczyny, Rabki-Zdroju, Radomska,
Tarnowskich Gór, Tczewa, Wodzisławia Śląskiego, Wojkowic, Żor.
Łącznie 36 zespołów, ponad 400 uczestników.

9 październik 2017
Zakończenie projektu „Trzeci Wiek z Jedynką na Piątkę!”.
W

gościnnych progach Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami
Integracyjnymi, współrealizatora
projektu,
odbyło
się
podsumowanie i zakończenie
realizacji projektu. Jeszcze tylko
podsumowanie i prezentacja w Warszawie oraz zadeklarowana pomoc
uczniom w nauce, jeśli zaistnieje taka potrzeba.

7 październik 2017
Sukcesów ciąg dalszy
Grand Prix - Nagroda Prezydenta Miasta Oświęcim
Kabaret UTW - Uniwersytet Trzeciego Wieku w Chrzanowie

Zespół wokalny Senior Singers zdobył nagrodę na IV Oświęcimskich
Spotkaniach Artystycznych Seniorów. Nasze „piosenkarki” dostroiły się
do wysokiego poziomu innych zespołów i … były najlepsze! Pierwsze
miejsce w kategorii Zespoły Wokalne wśród reprezentacji ośmiu UTW! W
programie "Dziś prawdziwych cyganów już nie ma", "Jadą wozy
kolorowe" i „Jedno jest niebo nad nami”. W spotkaniach uczestniczył
również Zespół taneczny Ali i Babki z programem "Szanty".
I Wielka nagroda Prezydenta Miasta Oświęcim za obszerne fragmenty
galowego jubileuszowego spektaklu UTW w Chrzanowie – „Tyle radości”.
Oj przysporzyli nasi studenci-artyści tej radości sobie, widzom i wszystkim
nam trzymającym za nich kciuki! Jak zwykle to było coś prawie
profesjonalnego. Czapki z głów! Senior Singers oraz Ali i Babki!

W spotkaniu uczestniczyli wolontariusze, ich podopieczni, rodzice
uczniów, a także prezes SUTW Lucyna Kozub-Jentys, dyrektor SP Nr 1 z
OI Małgorzata Dziuba, sołtys wsi Olszyny Tadeusz Mastalski, który tak
serdecznie witał grupę w „swojej” wsi.
W

miłej atmosferze, przy ciastku i napojach, biegły podsumowujące
wspomnienia Zosi Góreckiej, „matki chrzestnej” i koordynatorki projektu,
przy aktywnym uczestnictwie zebranych – dzieci, rodziców i
wolontariuszek. Udało się wszystko zrealizować, dzieci dostały upominki
nie tylko od wolontariuszy, ale również od Sołtysa i jego żony.

Podziękowania biegły nie tylko ze strony dzieci, ale również
nauczycieli biorących udział w realizacji projektu, a prośba o „jeszcze” w
przyszłości, kierowana do UTW przez szkołę, dzieci i rodziców, zostanie
zapewne wysłuchana. Podziękowania i zaproszenie były niezmiernie
serdeczne, a w niejednym oku zakręciła się łezka – z radości i wzruszenia.
Rzeczywiście to były „piękne dni zbratania trzeciego wieku z pierwszym
wiekiem”, były „na piątkę”, a właściwie, jak stwierdziła jedna z
nauczycielek, „na szóstkę z plusem”.
Stosownym

zakończeniem było wspólne śpiewanie i zabawa przy
żartobliwych piosenkach śpiewanych przy akompaniamencie gitary.

12 październik 2017
Endoskopia układu pokarmowego, profilaktyka badań
endoskopowych
Pierwszy „prozdrowotny” wykład poprowadził lekarz medycyny
Jarosław Bigaj, specjalista chirurg. Wydawałoby się, że będzie to bardzo
specjalistyczny wykład, nie budzący zbyt wielkiego zainteresowania.
Jednakże zarówno sam wykład jak i szereg slajdów oraz krótki film z
„podróży” wewnątrz układu pokarmowego wywołały zaciekawienie. Dla
wielu słuchaczy była to zapewne pierwsza, a może i jedyna sposobność
zobaczenia „od środka” własnego ciała. Tak ono może wyglądać, tak ono
wygląda.
Ogólne zainteresowanie wzbudziła informacja, która może się każdemu
przydać. Dotyczyła ona sposobu przygotowania się do ewentualnego
zabiegu endoskopii lub kolonoskopi, jego przebiegu, wskazań i
przeciwwskazań, a także interpretacji wyników. Niestety przedstawiony
cennik profilaktycznych, nierefundowanych zabiegów zmroził słuchaczy,
w zdecydowanej większości emerytów i rencistów, niezbyt „szczodrze”
zaopatrzonych przez ZUS.

16 października 2017
Zakończenie sezonu turystycznego
Koło PTTK przy UTW zorganizowało dla słuchaczy UTW zakończenie
sezonu turystycznego. Tym razem grupa ponad 50 osób udała się na
zwiedzanie Klasztoru Karmelitów Bosych w Czernej. Wstępna informacja w
czasie przejazdu autokarem przygotowała uczestników do samodzielnego,
osobistego zwiedzania Sanktuarium. Przy błękitnym, bezchmurnym niebie
uroki „złotej polskiej jesieni” szczególnie sprzyjały spacerowi nie tylko po
Drodze Krzyżowej, ale również poddaniu się urokowi przyrody otaczającej
Sanktuarium. Była to uczta dla ducha, ciała, oczu i …. aparatów
fotograficznych.
Potem przejazd autokarem i tradycyjne zakończenie w gościnnych
progach „Galerii Drzewiej” państwa Zofii i Edwarda Góreckich w PorębieŻegotach. We wspaniałej atmosferze wręczono upominki jubilatowi, złożono

gratulacje uczestnikom Oświęcimskich Spotkań Artystycznych Seniorów oraz
członkom Teatru „Tradycja” z Alwerni za zdobyte ostatnio „laury” regionalne
i ogólnokrajowe. Rozegrano zawody w rzucie podkową do celu (Maria
Mikołajewska), a Helena Patała wraz z koleżankami zaprezentowała
okolicznościową piosenkę. Dla osób uczestniczących pierwszy raz w tej
imprezie ciekawe było zobaczenie pracowni oraz kolekcji zegarów
zgromadzonych przez właścicieli. Do tego smaczny poczęstunek i „przednia”
zabawa.

19 października 2017
XI Powiatowy Dzień Seniora
Kolejny, już XI Powiatowy Dzień Seniora zorganizowało starostwo
powiatowe w Hali Sportowej w Chrzanowie. Motywem przewodnim były
lata sześćdziesiąte, być może dlatego, że uczestnicy liczyli sobie, w
przeważającej części, powyżej 60+ lat. Ale „plusem” było nie to, lecz zespół
„The Postman” – polscy Beatlesi z Polkowic. Muzyka rockowa, a właściwie
beat, rozruszała wszystkich. Do tego liczne konkursy, zabawy, w których
uczestniczyli wszyscy.
W imprezie wzięła udział około 20-osobowa reprezentacja naszego UTW, a
jeszcze kilkunastu słuchaczy znalazło się w wśród uczestników z innych
stowarzyszeń seniorskich i emeryckich.

Starosta Janusz Szczęśniak wręczył dyplomy organizacjom
wyróżniającym się w „zaangażowaniu i wspieraniu działań na rzecz seniorów
powiatu chrzanowskiego”, wśród nich znalazło się wyróżnienie dla naszego
UTW.

25 października 2017
Premiera spektaklu „Kamienie na szaniec”
W środowy wieczór było dane wszystkim widzom w Sali MOKSiR w
Chrzanowie przeżyć, zgodnie z życzeniem Marcina Kobierskiego
wyrażonym w słowie wstępnym z ekranu, „coś”. I było to „coś” piękne,
wzruszające, poruszające. Na scenie grupa aktorów-amatorów, słuchaczy
UTW w Chrzanowie i uczniów I LO im. S. Staszica w Chrzanowie,
zaprezentowała
premierowe
przedstawienie
adaptacji
powieści
Aleksandra Kamińskiego „Kamienie na szaniec” wg scenariusza i w

reżyserii Marcina Kobierskiego. Realizacja w ramach projektu „Polska to
wielka rzecz” dofinansowanego ze środków Województwa Małopolskiego,
koordynowanego przez autorkę pomysłu Bożenę Biercę, dyrektora I LO.

Chciałoby

się powiedzieć „znów sukces”. Ale to banał, a
przedstawienie wywarło ogromne wrażenie – realizacja tak trudnego do
scenicznej adaptacji utworu była niemałym wyzwaniem, i odniosła pełny
sukces. Ze sceny powiało zapominaną już grozą okupacji hitlerowskiej,
poświęceniem młodych ludzi, ich autentycznym Patriotyzmem. To było
tak głębokie przeżycie, że w wielu oczach pojawiły się łzy, a wzruszenie
utrudniało wypowiedzenie nie tylko słów podziękowania ze strony prezes
Lucyny Kozub-Jentys, skierowane do występujących na scenie i ich
prowadzących, ale również było odczuwane w rozmowach i opiniach
wśród widzów po przedstawieniu.

Wśród aktorów słuchacze UTW w Chrzanowie: Teresa Bigaj, Tadeusz
Dąbek, Edward Górecki, Włodzimierz Grochal (debiut), Halina Halota,
Alicja Krysztoforska (debiut), Marek Paluch (debiut), Helena Patała, Anna
Stryczek, a także całe grono młodych aktorów – uczniów I LO, którzy w
większości występowali na scenie pierwszy raz. Cały skład „trupy”
teatralnej oraz realizatorów – w załączonym programie.
Szczególnie podkreślić należy wkład pracy asystenta reżysera
Małgorzaty Ciupek-Gładys i charakteryzatorki Olgi Piotrowskiej, na co
dzień nauczycielek w I LO.
Z

kronikarskiego obowiązku należy odnotować: przedstawienie
zostało zaprezentowane w Trzebini (3 spektakle dla młodzieży
trzebińskich szkół i dorosłych, podobnie w Chrzanowie (spektakle dla
młodzieży i dorosłych), w najbliższym czasie jeszcze w Libiążu (spektakle
dla młodzieży i dorosłych). Warte również odnotowania jest zachowanie
młodzieży na widowni – pełne skupienie, powaga, przejęcie i … też łzy. A
przecież oni tych strasznych wspomnień nie mają.

W

trakcie prób i nie tylko została przygotowana filmowa wersja
spektaklu na płycie CD, które będzie dostępna w trakcie wernisażu w MBP
w Chrzanowie.

26 październik 2017
Jak udzielać pierwszej pomocy?
Na

tak postawione pytanie starała się, bardzo udanie, odpowiedzieć
mgr
Dorota
Liszka-Polaszczyk,
dyplomowana
pielęgniarka, pracownik naukowy UPK, Wydział
Pedagogiczny. Poziom wykładu tym bardziej wart
podkreślenia, że realizowany niejako w zastępstwie –
temat podstawowy „Jak pomóc osobie po udarze?” ze
względów losowych nie mógł zostać zrealizowany.

Studenci w trakcie pierwszego roku UTW uczestniczą
w zajęciach z udzielania pierwszej pomocy, było to dla
nich zatem zwrócenie uwagi na kilka aspektów prawnomedycznych, natomiast dla pozostałych była to możliwość przypomnienia
posiadanych już wiadomości.

Nie od rzeczy będzie przypomnienie, że pierwszej pomocy udziela się
osobie, której podstawowe funkcje życiowe (świadomość, oddech,
krążenie) są zagrożone. Również podstawowe zasady nie ulegają zmianie,
a mianowicie bezpieczeństwo własne osoby ratującej oraz innych osób w
otoczeniu zajścia „dobry ratownik to żywy ratownik”, kodeksowe zasady
udzielania pomocy, wezwanie pomocy, „złote minuty” na podjęcie akcji
ratowniczej, korzystanie z przenośnych defibrylatorów (AED).
Wykład został przeprowadzony w sposób sugestywny i profesjonalny,
słuchacze zdecydowanie odnieśli korzyść z jego wysłuchania.

27 - 29 październik 2017
Wycieczka do Zakopanego
Na

prozdrowotną wycieczkę do Zakopanego, realizowaną w ramach
projektu "Senior zdrów od stóp do głów", wyjechała grupa około 40
słuchaczy, w tym, niestety, tylko nieliczna grupka słuchaczy I roku. W
programie liczne spacery, atrakcje kulturalne oraz dwukrotny pobyt w
termach w Chochołowie. Niektórzy
uczestnicy
„namaczania”
bardzo
pozytywnie oceniają dobroczynny
wpływ solankowo-siarczanych lub
siarczkowych wód termalnych.

Kąpiele

siarczkowe są szczególnie
wskazane dla seniorów, gdyż wpływają regenerująco na chrząstkę
stawową, sprzyjając leczeniu chorób reumatycznych, choroby
zwyrodnieniowej
stawów,
reumatoidalnego
zapalenia
stawów,
zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa, dyskopatii oraz zespołów
pourazowych narządów ruchu. Mają też pozytywny wpływ na układ
krwionośny - m.in. działanie przeciwmiażdżycowe. Chronią też przed
powikłaniami
naczyniowymi
w
cukrzycy.
Jak
widać
na
zdjęciu nasi seniorzy
to doceniali!
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Zakończenie projektu „Polska to wielka rzecz”
Tradycyjnie

już projekt „teatralny” kończy wernisaż w Miejskiej
Bibliotece Publicznej. Również i tym razem był to spektakl filmowoteatralny z prezentacją fragmentów filmowej ekranizacji przedstawienia i
kilkoma „na żywo” zagranymi scenkami z przedstawienia. Wszystko
przygotowane przez pracowników MBP w roli organizatorek i narratorek,
osób odpowiedzialnych za realizację projektu, samych wykonawców słuchaczy UTW i uczniów I LO w Chrzanowie.

Podobnie

jak w czasie premiery i przy pozostałych prezentacjach
zgromadzona licznie publiczność z uznaniem wyrażała się o formie
przedstawienia, grze aktorskiej, a przede wszystkim o pracy wykonanej
przez samych aktorów oraz osoby zaangażowane w to przedsięwzięcie asystent reżysera Małgorzata Ciupek-Gładys i charakteryzatorka Olga
Piotrowska, na co dzień nauczycielki w I LO oraz dyrektor Bożena Bierca.
Wszyscy oni oraz aktorzy odebrali należne im nie tylko brawa, ale i
podziękowania.

Wernisażowi towarzyszyła wystawa fotograficzna autorstwa
Dominiki Biercy – zdjęcia wykonane w trakcie nagrywania filmu na
terenie zakładu pracy na „Matyldzie” oraz w pomieszczeniach
„lamusowych” (strych) w I LO im. Staszica, zarówno w czasie prób jak
kręcenia zdjęć do filmu. W czasie przedstawienia zdjęć nie wolno było
wykonywać.
Oczywistą była obietnica kolejnego spotkania za rok! Co będzie
przedmiotem „aktorskich” zmagań – zobaczymy co przyniesie czas.
Odnotować należy wystawienie sztuki w Trzebini i Libiążu oraz
przekazanie nagranego filmu do szkół w powiecie chrzanowskim w
charakterze pomocy dydaktycznej, a także przygotowanie do wystawienia
spektaklu na posiadach artystycznych w przyszłym już roku
kalendarzowym.
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Życie bez bólu kręgosłupa
Problem

bólu kręgosłupa jest nierozerwalnie związany z życiem
ludzkim, z pracą fizyczną. Obciążenie fizyczne
najważniejszej części kośćca i układu ruchu ciała
ludzkiego jest tak wielkie, szczególnie w warunkach
niedostosowania stanowiska pracy, że nieuchronnie
prowadzi do zwyrodnień. Pojawia się ból. I pytanie: Czy
możliwe jest dalsze funkcjonowanie bez bólu kręgosłupa?
Na ten właśnie temat, a właściwie o człowieku, który
potrafił zapobiegać bólowi, była to opowieść red. Doroty
Mirskiej-Królikowskiej, dziennikarki specjalizującej się
w tematyce medycznej.

Jej bohaterem był: „Bolesław Paluch, słynny na
całą Polskę lekarz neurolog; twórca oryginalnego
systemu terapii schorzeń kręgosłupa; zdaniem pacjentów
– cudotwórca; zdaniem wielu lekarzy (chociaż prywatnie
wielu się u niego leczy) - jego metoda nie zasługuje na
oficjalne uznanie.” Wykład poświęcony był
metodzie leczenia Bolesława Palucha, a
właściwie to już trzeciej generacji istniejącej
rodzinnej (nie tylko) szkole terapii manualnej.

Pani

Redaktor napisała książkę o rodzinie
Paluchów, zajmującej się udzielaniem pomocy osobom jej potrzebującym
już od trzech pokoleń - ojciec Kazimierz, synowie Bolesław i Stanisław oraz
siostra Adrianna i ich dzieci. Jest to pozycja warta przeczytania, gdyż
niesie szereg odpowiedzi nie na pytanie „Dlaczego boli?”, ale na pytanie
„Co dalej? Jak żyć aby bólu uniknąć?”

Nie

ma sensu rozpisywać się o meritum metody, o jej podstawach,
wadach i zaletach. Nie w tym miejscu. I coś absolutnie prywatnego od
Kronikarza - otóż w 1984 roku (41 lat) powróciłem do pracy zawodowej po
półrocznej przerwie spowodowanej zwyrodnieniowymi bólami kręgosłupa, właśnie
po wizycie u brata bohatera opowieści (i dzięki niemu), również lekarza - ortopedy
dr. Stanisława Palucha w Opolu - ta sama metoda, której w Polsce nikt więcej nie
stosował. Dzisiaj kolejne pokolenie „Paluchów” doskonali metodę i ma jej
zamiar nadać w pełni naukowy wymiar.

11 listopad 2017
Marsz Niepodległości w Chrzanowie
Już kolejny raz UMKS PMOS organizuje w Chrzanowie Marsz
Niepodległości. Również i tym razem nie zabrakło słuchaczy UTW w
Chrzanowie, i była to właściwie jedyna duża zorganizowania grupa
uczestników. I nie było dla nich
problemem przejście tych kilu
kilometrów, zdobycie kolejnego
pucharu, dyplomu czy medalu,
ale liczyło się czyste sportowe
uczestnictwo dla zdrowia. Z
pieśnią - piosenką na ustach, z
uśmiechem w oku raźnie maszerowali nasi studenci! To miała być i była
okolicznościowa zabawa z patriotyzmem w tle!
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Jak przygotować się do drugiej połowy życia?
Problematykę „starości

jako stanu biologicznego w życiu człowieka”
starała się przybliżyć słuchaczom UTW dr n. med. Alicja Klich-Rączka,
lekarz-geriatra z Katedry Chorób Wewnętrznych i
Geriatrii Collegium Medicum UJ.

Wykład

rozpoczął się od pewnych akademickostatystycznych danych, po czym przekształcił się w
żywo przekazywaną masę informacji o … nas samych,
o seniorach (wiek metrykalny a wiek biologiczny,
starość (60-89 lat) i długowieczność (>89 lat)). „I co z
tym czynić, jak żyć dalej, szczególnie gdy zaczyna nas mocno
statystycznie przybywać, a nie do końca można liczyć na
odczuwalne wsparcie z zewnątrz”.

Samo pojęcie starości i starzenia się należy „odmitologizować”, bowiem
starość to nie jest choroba, jak niestety wielu uważa. Jak twierdzi
wykładowczyni „Można mieć sto lat i być sprawnym i zdrowym. Można też mieć 50
lat, a więc nie być nawet jeszcze w wieku senioralnym i cierpieć z powodu całego szeregu
schorzeń przypisywanych wiekowi bardziej zaawansowanemu”. Zatem –„O wizycie u
geriatry powinien pomyśleć taki pacjent, który cierpi z powodu wielu chorób i bierze bardzo
dużo leków przepisywanych przez różnych lekarzy (…). Taki pacjent (…) pomoc ma szansę
otrzymać właśnie u geriatry”

Zazwyczaj seniorzy cierpią z powodu schorzeń występujących w
każdym wieku, lecz ich przebieg w starości jest inny, zazwyczaj cięższy, z
uwagi na ogólną mniejszą sprawność systemu biologicznego. Więc jak
starzeć się „pomyślnie”? Odpowiedź na to pytanie interesowała
wszystkich słuchaczy i …. została udzielona natychmiast. „To co robicie tu, na
tej Sali, na tym wykładzie, to co usłyszałam w waszych „ogłoszeniach parafialnych” jest
kluczem – aktywność umysłowa i fizyczna. Jeszcze do tego dołóżcie ograniczenie
niepotrzebnych leków i właściwą dietę, bogatą w naturalne składniki z większą zawartością
owoców i witamin, szczególnie D (awokado, czarna jagoda, granat, łosoś i tuńczyk, orzechy
włoskie, ziarenka, czosnek) - będziecie jeszcze bardziej szczęśliwi - jeżeli to jest

możliwe – dodała z uśmiechem.

Ale

uwaga! Nic na siłę i wbrew możliwościom organizmu seniora.
Dotyczy to także aktywności umysłowej. - Przecież już Hipokrates powiedział, że
narząd nieużywany zanika. Czy chcemy, żeby zanikały nam neurony w mózgu czy też
mięśnie w nogach?- czysta retoryka.

23 listopad 2017
Profilaktyka i rehabilitacja w schorzeniach reumatologicznych
Problematykę

schorzeń reumatologicznych, tak dokuczliwych w
„trzecim wieku” omawiała lek. med. Ilona Cebula-Byrska, specjalista
reumatolog, rehabilitant.

Bazując

na swoich doświadczeniach w przychodniach proponujących
wysokiej jakości opiekę medyczną, wykładowczyni w sposób bardzo
ciekawy przybliżyła zebranym podstawowe
zagadnienia
z
zakresu
schorzeń
reumatologicznych. Oprócz wnikliwej analizy
objawów i możliwych przyczyn, poza starością i
normalnym „zużyciem”, został przedstawiony
„pakiet” codziennego, własnego dbania o układ
kostno-mięśniowy. Kolejny już raz podkreślano
konieczność i niezbędność aktywności fizycznej,
a także podejmowania wszelkiego rodzaju
wysiłku fizycznego, niedopuszczającego do
osłabienia i zaniku gorsetu mięśniowego.

To właśnie gorset z własnych mięśni podtrzymuje sprawność stawów,
zapobiegając ich przekształcaniu w ogniska bólu i dolegliwości. Dbajmy o
niego, nie będzie nam dokuczał.
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Spotkanie Zarządu SUTW ze słuchaczami I-go roku
Spotkanie

ze słuchaczami I-go roku odbyło się jak zwykle w
gościnnych progach I LO. Zebrała się grupa około 25 słuchaczy, w tym
wybrani już starostowie – Zofia Dąbek i Jerzy Zięba oraz starostowie II-go
roku – Teresa Sikora i Włodzimierz Grochal oraz prezes Koła PTTK
Teresa Bigaj. Po „imiennej” wzajemnej prezentacji członków Zarządu i
słuchaczy przystąpiono do bardziej szczegółowej prezentacji zasad
funkcjonowania i finansowania stowarzyszenia i uniwersytetu, czego
dokonała prezes SUTW Lucyna Kozub-Jentys.

Słuchaczom zostały przekazane szczegółowe informacje organizacyjne
- przerwy w zajęciach (święta państwowe i kościelne, przerwa
międzysemestralna) oraz o planowanych przedsięwzięciach natury

kulturalno-rozrywkowo-turystyczno-sportowej, w tym pilnik seniora,
wyjazd zimowy do Muszyny, wycieczki, wyjazdy do teatru, otrzęsiny,
olimpiady, spartakiady, wiosny artystyczne, rajdy. Podkreślano potrzebę
własnych chęci do udziału w życiu UTW, bez oczekiwania na namowy i
zachęty.

Ponadto

poinformowano słuchaczy o funkcjonujących zespołach i
podzespołach, o nieustającym naborze chętnych do uczestnictwa w
działalności niektórych zespołów, a zwłaszcza chóru, kole brydża
sportowego i otwartym dla wszystkich uczestnictwie w pełnym
różnorodnych wyzwań funkcjonowaniu UTW. Każdy „słuchacz UTW musi
być zawsze gotowy do podejmowania wyzwań – wewnętrznych i zewnętrznych. A
szczególnie mile są widziani wszyscy, którym się „chce chcieć”, bo pracy dla
pomocników przy realizacji planów nigdy nie zabraknie. Przykładem
grupa – wolontariat – to dzięki niej tak sprawnie udaje się realizować tak
bogaty program działania naszego UTW - jak podkreślają niektórzy
wykładowcy – chyba najlepszego UTW w Polsce! „Bez Was sam Zarząd nic
nie zrobi. Robimy to wspólnie – z Wami i dla Was. A czas upływa i zmiennicy są i
będą potrzebni.” – tak podsumowała spotkanie prezes Zarządu SUTW.

23 listopada 2017
Szlachetna paczka na UTW
Na

apel Zarządu SUTW grupa wolontariatu,
kierowana przez Zofię Górecką i Jadwigę
Dudek, postanowiła włączyć nasz Uniwersytet
do ogólnopolskiej akcji „Szlachetna paczka”,
realizowanej przez Stowarzyszenie Wiosna.
Zbiórka pieniężna, rozpoczęta w trakcie wykładu,
spotkała się z natychmiastowym i hojnym
odzewem. Już zebrano ponad 600 złotych na
pomoc komuś znajdującemu się w potrzebie i
mieszkającemu na terenie Chrzanowa. Losowanie przed nami. (Post factum
- Wylosowano samotnego mężczyznę z terenu Chrzanowa, z konkretnymi
zgłoszonymi potrzebami. Trwa zbiórka pieniężna i rzeczowa – do 8 grudnia).
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„Stop latka” w Klubie „Pod Muzami”
Urszula Liszka

donosi: ”100 lat życzyć to za mało - 150 by się chciało!"

Pod takim hasłem w tym roku bawili się 70-latkowie z UTW w Chrzanowie. W
klubie MBP „Pod Muzami" zorganizowano drugie z cyklu "Stop -latka"
koleżeńskie spotkanie słuchaczek i słuchaczy UTW, tym razem rocznika 1947.
Imprezę – zgodnie z przyjętą tradycją - przygotowały tegoroczne 70-tki - Urszula
Liszka i Barbara Śmiałek.

Wszyscy

jubilaci, łącznie 15 osób, przyjęli zaproszenie organizatorek. Zarząd
Stowarzyszenia UTW reprezentowała prezes Lucyna Kozub-Jentys.

Rozpoczęliśmy artystycznie - solistka Studia Piosenki z PMDK w Trzebini pięknie
zaśpiewała kilka nastrojowych piosenek, a nasze "eksportowe" pary taneczne Joasia i Leszek Bejsterowie oraz Basia Bałys i Władek Chełmecki - zaprezentowały
swe pokazy taneczne.

Był tradycyjny szampański toast, tort, gromkie "sto lat", kwiaty i życzenia od
Prezes UTW, która częstowała własnoręcznie upieczonym, pysznym ciastem.
Każdy jubilat otrzymał pamiątkowy medal i …. receptę na udane życie po 70-tce.
Władek Chełmecki - również 70-latek - zaprezentował specjalnie na tą uroczystość
napisane wiersze, wszyscy świetnie bawili się przy humorystycznych zagadkach,
kalamburach i okolicznościowych sentencjach.
Na organizatorkę przyszłorocznego spotkania jubilatów rocznika 1948 uroczyście
"pasowano" Basię Bałys. Liczymy na to, że te spotkania jubileuszowe na trwale
wpiszą się w kalendarz imprez towarzyskich naszego UTW!

I

jeszcze motto z naszego spotkania: „Choć 7 dyszek masz na karku - chwytaj za
kijki - idź do parku!"
Zdjęcia wykonała Teresa Bigaj, zaproszona na imprezę inicjatorka tych spotkań.”

25 listopada 2017
Festiwal Tańca w Wodzisławiu Śląskim

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Krakowie.

Żądni

sukcesów członkowie zespołu
tanecznego „Ali i Babki” uczestniczyli w
Festiwalu Tańca „Senior dance” w
Wodzisławiu Śląskim. Wprawdzie formuła
turnieju nie przewidywała (jak się okazało)
ocennej rywalizacji, to jednak nasi „senior
dancers” zyskali aplauz zarówno ze
względu na jakość pokazu tanecznego jak i
wrażenia artystyczne – to było ładne
kolorowe widowisko.

Przywieźli

dyplom

i

pamiątkową

statuetkę.

W

Festiwalu uczestniczyło 20 zespołów z
13-tu UTW z województwa śląskiego,
opolskiego,
a
także
małopolskiego
(Chrzanów, Oświęcim). Łącznie wystąpiło
około 160 tancerzy. Imprezę w Wodzisławskim Centrum Kultury pod
patronatem Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego Mieczysława
Kiecy, zorganizował WCK wraz z Wodzisławskim Uniwersytetem
Trzeciego Wieku i Szkołą Tańca „Dance Floor Kings”.

27 listopada 2017
Warsztaty recyklingowe
Seniorzy z UTW w Chrzanowie zawsze
aktywnie włączają się we wszelkie
pozytywnie „zakręcone” akcje. Za taką
uznano
warsztaty
recyklingowe
organizowane w Miejskiej Bibliotece
Publicznej w Chrzanowie przez firmę
„Abrys”
w
ramach
projektu
"Ekoedukacja - od przedszkola do
seniora”, finansowanego ze środków

Magnesem

warsztatów, zatytułowanych „Wieczna młodość”, była
możliwość powtórnego użycia niektórych odpadów do stworzenia czegoś
nowego – zabawki, ozdóbki choinkowej. To była również twórcza dobra
zabawa, nawet MacGyver mógłby się czegoś nauczyć!

30 listopada 2017
Dobrze widzę, dobrze słyszę?
Kolejny

prozdrowotny temat dla seniorów – jakość słyszenia i jakość
widzenia. Przedstawiciele dwóch firm oferujących usługi medyczne w
przedmiotowym zakresie: Medi-Vox – słuch i Dr Marchewka – wzrok,
starali się nie tylko zainteresować słuchaczy oferowanymi produktami.
Swoje prezentacje rozpoczęli od przybliżenia znaczenia dla organizmu
sprawnego funkcjonowania odpowiednich organów (uszu i oczu) oraz
zagrożeń jakie niesie ich niesprawność.

Minęły już czasy wstydliwości z powodu noszenia takiej czy innej
protezy lub innego „wspomagacza”. Nastał czas troski i dbania o
sprawność funkcjonowania, co mogą zabezpieczyć lub poprawić
odpowiednio dobrane aparaty słuchowe lub okulary. Obie firmy oferują w
swoich punktach konsultacyjnych, również na terenie Chrzanowa,
bezpłatne badania, dobór aparatów i okularów, pomoc w uzyskaniu
dofinansowania z NFZ.
Internet donosi:

• Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MEDI-VOX Filia w
Chrzanowie - nowoczesny ośrodek zdrowia oferujący obszerną gamę
usług medycznych, zapewnia obsługę doświadczonych lekarzy medycyny,
jak również dojście do nowoczesnych urządzeń laboratoryjnych. Świadczy
kompleksowe usługi od badań słuchu poprzez dobór aparatów słuchowych
po długoterminową opiekę klientów. Dysponuje własną pracownią wkładek
dla indywidualnych potrzeb klienta, oraz zapewnia serwis pogwarancyjny.
• Doktor Marchewka - największa polska sieć salonów optycznych!
Bezpłatny dobór odpowiedniej korekcji wzroku przez Specjalistę w
gabinecie salonu optycznego. Badania optometrystyczne (dla dorosłych),
terapie wzroku, kontaktologię. Dostępność markowych opraw, szeroka
paleta modeli z różnych kolekcji.

1 – 2 grudnia 2017
Festiwal Pomocy, Współpracy i Integracji 2017
W Miejskiej Bibliotece Publicznej w
Chrzanowie
miało
miejsce
interesujące
wydarzenie - Festiwal Pomocy, Współpracy i
Integracji. Festiwal został pomyślany jako okazja
do zaprezentowania różnych form współpracy
organizacji włączających się w codzienną
działalność MBP. W dwudniowym wydarzeniu
miały miejsce, m.in. spotkania autorskie (w tym
Teresa Bigaj), panel artystyczny – Śpiewaj, graj,
pomagaj (grupa taneczna Ali i Babki oraz Senior
Singers), warsztaty - spotkania: Wyostrz zmysły –
dotknij niepełnosprawności, W poszukiwaniu
swoich korzeni, Ratujmy książki. Całość zakończyła gala festiwalowa –
Wspólnie możemy więcej. Ponieważ UTW bardzo ściśle współpracuje z
MBP nie mogło nas tam zabraknąć, nie tylko wśród biernych, ale również
czynnych uczestników.
Zgodne stwierdzenie – to było ciekawe i radosne spotkanie, również
międzypokoleniowe, z nutką zadumy nad niełatwym niekiedy ludzkim
losem.

2 grudnia 2017
Piknik Seniora
Powoli

zbliżamy się do finału projektu „Senior zdrów od stóp do
głów” realizowanego przy finansowym wsparciu Województwa
Małopolskiego. Jednym z elementów finałowych był „Piknik seniora”,
organizowany pod „twórczym kierownictwem” Urszuli Kupczy,
koordynatora projektu.

Początek

- Flash Mob w siedzibie UTW przy ul. Focha. Zebrało się
kilkadziesiąt osób, głównie słuchacze UTW, niektórzy z osobami
towarzyszącymi. Następnie przejście ulicami miasta do Hali Sportowej.

Hasło przewodnie przemarszu ze smokiem w roli głównej – „Smog
krakowski pożera nie tylko owce…”. Był to nawiązanie do akcji
prowadzonej z udziałem MBP dotyczącej ekologii i minimalizowania
negatywnego wpływu na środowisko, w kontekście spalania toksycznych
odpadów - projekt "Ekoedukacja - od przedszkola do seniora”.

Kolejnym

punktem pikniku były pokazy
aktywności seniorów w Hali Sportowej. Swoje
zajęcia zaprezentowały grupy: pierwsza
pomoc
przedmedyczna, tai-chi, taniec
towarzyski, muzykoterapia, gimnastyka,
choreoterapia. Wszystko utrzymane w
szybkim tempie, radośnie, z aktywnym
udziałem osób na widowni. Ze szczególnym
aplauzem spotkała się „potężna” grupa
uczestników muzykoterapii prezentująca
swoistą interpretację „Marsza Radeckiego” na
instrumentach „wydających dźwięki, ale
niekoniecznie instrumentopodobnych”, pod
niesamowitą dyrekcją Małgosi Liszki. Do
tego dynamiczny pokaz taneczno-gimnastyczny. Było wesoło!

Słuchaczom UTW wręczano kalendarz UTW na 2018 rok, a wszyscy
obecni zostali „ugoszczeni” mandarynkami, jabłkami oraz …. białym
okolicznościowym opakowaniem zawierającym przepyszne paluszki z
kminkiem (osobisty wypiek Bożeny i Dominiki Biercy), słodycze i ….
przedświąteczne przyprawy.
W imprezie uczestniczyło nieco ponad 150 osób, szkoda tylko, że mało
osób spoza UTW. Jak doniosły Kronikarzowi „zaprzyjaźnione źródła
informacyjne” akcja proekologiczna nie spotkała się z jednoznacznym
poparciem spotykanych osób (napotkane reakcje – dajcie kasę na paliwa
wyższej jakości, nie stać nas na opał wyższej jakości i nowe kotły/piece).

Można

było również nabyć okolicznościowe jubileuszowe wydanie
książkowe o UTW w Chrzanowie oraz płytę CD z pięknymi kolędami i
pastorałkami w wykonaniu zespołu Senior Singers. Dochód z płyt
przeznaczony na dalszą działalność Stowarzyszenia UTW w Chrzanowie.

7 grudnia 2017
Cukrzyca – nowoczesna diagnostyka i leczenie
Kolejny prozdrowotny temat dla seniorów – cukrzyca, określana jako
„epidemia naszych czasów”. O tej chorobie, atakującej głównie osoby
starsze i otyłe, w Polsce ponad 3 mln osób,
informacji udzielił słuchaczom lek. med.
Grzegorz Jelonek – internista i diabetolog. W
sposób szczegółowy przedstawił zagadnienie
gospodarki cukrowej w organizmie człowieka,
zwracając uwagę na kluczowe znaczenie
insuliny wytwarzanej przez trzustkę dla
właściwego funkcjonowania i życia.

Czytanie wyników badań, bieżące śledzenie
stanu swego zdrowia, jeżeli już pojawi się cukrzyca, dieta i stosowanie
insuliny pozaustrojowej – wiele osób było mocno zainteresowanych
tematem, a i dla pozostałych informacja nie do pominięcia w świetle
istnienia w środowisku.

8 grudnia 2017
Szlachetna paczka na UTW
Już po raz drugi, nasz Uniwersytet dołączył do akcji „SZLACHETNA
PACZKA”. Wolontariuszki zaangażowały się w
zbiórkę pieniężną, zakup towarów i dostarczenie
paczki do wyznaczonego magazynu.

Dzięki

ofiarności słuchaczy, zebrano 985,53 zł –
pozwoliło to spełnić oczekiwania obdarowanego w
całości. Zakupiono: odzież zimową, obuwie letnie i
zimowe, artykuły żywnościowe o dłuższym terminie
przydatności do spożycia, książki, środki piorące.
Słuchacze ofiarowali także: kołdrę wełnianą, sweter
zimowy i żelazko. Do paczki dołączona została
choinka i kartka z życzeniami świątecznymi od słuchaczy UTW. Mamy
satysfakcję, że mogliśmy wspomóc innych w potrzebie i sprawić, że ich
Święta Bożego Narodzenia będą weselsze. Dziękujemy za ofiarność i
zaangażowanie w akcję.

Z relacji koordynatorek akcji, relacjonujących przekazanie paczek:
„Pan Stanisław był zaskoczony ilością paczek. Kiedy wolontariusze pomagali
przy otwieraniu kolejnych pudełek, na jego twarzy co chwilę pojawiał się
uśmiech. (...) Pan Stanisław poprosił, abyśmy przekazali wszystkim osobom
zaangażowanym w przygotowaniu paczki najlepsze życzenia na nadchodzące
święta Bożego Narodzenia. Dla takich chwil warto żyć!”

Na

zdjęciu wolontariuszki organizatorki akcji (od lewej): Urszula Liszka,
Zofia Górecka, Stanisława Wind, Mirosława Pitner i Krystyna Krupa.

13 grudnia 2017
Plebiscyt „Kryształy soli 2017”
W sieci internetowej odbyła się kolejna, już trzynasta, edycja
plebiscytu „Kryształy soli”. Wyrazem uznania jest statuetka „Kryształy
Soli”, ustanowiona w 2005 roku, która 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 XIII
plebiscycie internautów na 5 miejscu z liczbą głosów 1809 i był
nominowany do nagrody głównej. Jednakże nagrodę główną zdobyło
Hospicjum dla Dzieci Alma Spei z Krakowa.
Laureatem nagrody głównej Grand Prix XX plebiscytu o Kryształy soli
w 2017 roku zostało Stowarzyszenie Sądecki Elektryk w Nowym Sączu,
również zwycięzca w kategorii Edukacja i Nauka.
Z „naszego” regionu laureatem nagrody w kategorii Ochrona
Dziedzictwa Kulturowego zostało Towarzystwo Miłośników Ziemi
Zatorskiej w Zatorze, a w kategorii Edukacja i Nauka wyróżnienie zdobyło
Stowarzyszenie Sympatyków Babic „Impuls” w Babicach.
Przypomnijmy – w 2013 roku Kryształy Soli w dziedzinie „Edukacja i
nauka” otrzymał Uniwersytet Trzeciego Wieku w Chrzanowie.

14 grudnia 2017
Serce – nowe perspektywy przedłużenia życia
Kolejny prozdrowotny wykład dotyczył zagadnień kardiologicznych i
układu krążenia. W „podróż” po sercu zabrał słuchaczy kardiolog dr n.
med. Jacek Nowak, pracujący w chrzanowskim szpitalu powiatowym.

Było to spotkanie z naszym sercem, przypomnienie czegoś o czym nas
kiedyś uczono w szkole, a jednocześnie wzbogacone
nowoczesnymi środkami audiowizualnymi o
ciekawe filmy i zdjęcia obrazujące pracę serca. Ta
„najwspanialsza pompa świata” napotyka w swej
pracy na szereg przeszkód w systemie naczyń
krwionośnych, stara się je pokonywać, nie zawsze
się udaje. Medycyna współczesna stara się je
wspomóc, a w wielu przypadkach już wyręczyć,
zastępując sztucznymi protezami. To pozwala
dotrwać w oczekiwaniu na dawcę, bo nic nie jest go
w stanie zastąpić. NA RAZIE. Tak przynajmniej twierdził ten wykładowca,
jak i nie tak dawno prof. Tadeusiewicz, mówiąc o wspomaganiu medycyny
przez technikę.

Ten wykład zakończył tegoroczne spotkania słuchaczy UTW. Do
zobaczenia na wykładach i zajęciach już w nowym 2018 roku.
Do siego roku!

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Chrzanowie

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia wszystkim
słuchaczom, sympatykom i przyjaciołom składamy serdeczne życzenia
wspaniałej, rodzinnej atmosfery, czasu przepełnionego miłością, spokojem
i ciepłem. Niech każda świąteczna chwila oczaruje pięknem, a Nowy Rok
przyniesie pomyślność i szczęście.
Równocześnie zapraszamy w dniu 10 stycznia 2018 o godz. 17.00 do
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie na spotkanie literackomuzyczne: kolędy, pastorałki oraz poezja w wykonaniu słuchaczy UTW w
Chrzanowie pt. Gdyby nie gwiazda z Betlejem...

4 stycznia 2018
Medycyna naturalna
Tym

razem było to spotkanie z Bratem Pio z Zakonu Bonifratrów w
Krakowie. Prezentując Zakon brat Pio przedstawił zebranym krótką
informację o patronie Zakonu Bonifratrów św. Janie Bożym (Jan Ciudad)
(1495 – 1550). Historia jego burzliwego życia
kończącego
się
w
dalekiej
Granadzie
poświęceniem na rzecz chorych i ubogich,
tworzenie
szpitalnictwa
ze
szczególnym
podejściem do higieny i traktowania chorych
umysłowo w szczególny, można by rzec
nowatorski na owe czasy, sposób, przyniosło uznanie i ofiarność
majętnych obywateli miasta.
Św. Jan Boży został kanonizowany w roku 1690, a z prośbą o jej
dokonanie wystąpili do papieża Aleksandra VIII katoliccy monarchowie
Europy, w tym także polski król Jan III Sobieski. W roku 1886 papież Leon
XIII ogłosił św. Jana Bożego patronem chorych i szpitalnictwa, a papież
Pius XI patronem pielęgniarzy.
Św. Jan Boży jest uznawany za założyciela Zakonu Bonifratrów,
którego pełna nazwa to Zakon Szpitalny świętego Jana Bożego (łac.: Ordo
Hospitalarius Sancti Joannis de Deo, w skrócie: OH),
a ich charyzmat to posługa chorym, ubogim,
cierpiącym i opuszczonym. Bonifratrzy posługują
chorym i ubogim w prowadzonych przez Zakon:
szpitalach, domach opieki, aptekach, poradniach
ziołolecznictwa, jadłodajniach dla ubogich, i innych
ośrodkach pomocy. Do Polski bracia dotarli
w 1609 r. zakładając szpital w Krakowie.

Niezależnie od posługi chorym i potrzebującym
Zakon
od
wieków
prowadzi
leczenie z
wykorzystaniem ziół i traw. W tym celu ciągle
prowadzone są badania, a Zakon w swojej aptece
oferuje różnego rodzaju medykamenty naturalne – mieszanki ziołowe,
soki, maści i kremy, herbatki ziołowe i zioła przyprawowe. Bogata oferta
została zaprezentowana na okolicznościowym stoisku i po wykładzie
wielu słuchaczy zakupiło produkty bonifraterskiej „zielarni”.

10 stycznia 2018
Gdyby nie gwiazda z Betlejem …
Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie wraz z licznie przybyłymi
sympatykami UTW i MBP byli świadkami, śmiem twierdzić, cudownego i
wzruszającego wydarzenia. Koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu chóru
akademickiego RAPSODIA (UTW) pod kierunkiem Ireny Hydel, zespołu
wokalnego Senior Singers (UTW) pod kierunkiem Haliny Pstruchy,
autorskiej kolędy w wykonaniu Urszuli Siarczyńskiej i chóru dziecięcego
ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Chrzanowie (Zespół Wokalny Fanaberia,
pod opieką Donaty Kasprzyk i Małgorzaty Nawaleniec), a także wiersze z
własnej twórczości słuchaczy UTW Heleny Patały, Grażyny Zielińskiej,
Zofii Góreckiej, Władysława Chełmeckiego, Gustawa Czerwika oraz
aktorskie interpretacje fragmentów literatury w wykonaniu Teresy Bigaj i
Edwarda Góreckiego stworzyły niezapomnianą „ucztę dla duszy”.
Prowadzenie – Ania Fitrzyk z MBP.
Każdy występ tworzył swoistą atmosferę radości, uśmiechu, czasem
zadumy i łezki, a w tle Narodzenie Pana. I do tego piękny przedostatni
element – wiersz pełen refleksji (Gdyby nie gwiazda z Betlejem) nad
„owocami” wydarzenia sprzed wieków w autorskim wykonaniu Lucyny
Kozub-Jentys, zakończony żartobliwą pointą – „Gdyby nie gwiazda z
Betlejem to może i nas by nie było i UTW w Chrzanowie też …”.
Ostatnim

elementem spotkania było wspólne kolędowanie wszystkich
uczestników przy akompaniamencie Haliny Pstruchy.
Nasza współpraca z lokalnym środowiskiem przynosi naprawdę
wspaniałe efekty.

11 stycznia 2018
Mózg – twój największy egoista
Prozdrowotny

wykład „duetu rodzinnego” dr Bożeny Biercy (dr n.
biol., dyrektor I LO im. St. Staszica w Chrzanowie) i mgr Dominiki Biercy
(technolog żywienia, dietetyk w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie)
dotyczył najważniejszego organu człowieka jakim jest „centrum
zarządzania” czyli mózg. Słuchacze z niezwykłym zainteresowaniem
wysłuchali, prowadzonego ze swadą i znajomością tematu, wykładu o …
swoim mózgu. To była cała masa
informacji o budowie, funkcjach i
działaniu,
a
także
szereg
ciekawostek dotyczących głównie
postrzegania i zapamiętywania.

Tytułowe

stwierdzenie
o
egoizmie tego narządu zostało
poparte licznymi przykładani funkcjonowania pozostałych organów
człowieka, których przeznaczeniem jest głównie praca na jego rzecz – to
jest egoista, a nawet, używając współczesnych skojarzeń, terrorysta.
Nieustannie wymaga pracy pozostałych organów dla zapewnienia sobie
właściwego dotleniania i odżywiania. Wymaga również aktywności – ona
rodzi nowe połączenia neuronów, odbudowuje funkcjonalność, pozwala
mu więcej ….. żądać.

I właśnie temu zagadnieniu poświęcona była druga część wykładu –
jak należy się właściwie odżywiać, aby mózg pozwolił nam, jako „osobie
ludzkiej” czerpać z życia (po spełnieniu „obowiązków”) również radość i
zadowolenie. Można by wręcz twierdzić, że „nasze przyjemności są
nagrodą za dobrą pracę na rzecz mózgu”. W tym celu należy dostarczać
odpowiednie pożywienie, bogate w witaminy i budulec, ale również
„ćwiczyć” mózg, nie pozwalając na zanikanie niewykorzystywanych
własności i możliwości.

12 stycznia 2018
Jubileusz UTW przy UP w Krakowie
Uniwersytet

Pedagogiczny im. KEN w Krakowie jest naszą uczelnią
patronacką. Od samego początku naszego funkcjonowania mamy ścisłą z
nim współpracę, powstały znajomości i przyjaźnie. „Dobrym duchem” tej
współpracy jest prof. Zofia Szarota. Pięć lat temu przy UP powstał tam
Uniwersytet Trzeciego Wieku, jego opiekunem jest właśnie pani Profesor.
Nic zatem dziwnego, że zwróciła się do nas z prośbą o uświetnienie tego
jubileuszu zaprezentowaniem naszego jubileuszowego przedstawienia
„Tyle radości”. Widziała to przedstawienie „na żywo” w czerwcu
ubiegłego roku, była nim zachwycona i chciała pokazać swoim
podopiecznym że można, jeżeli się tylko chce dołożyć trochę własnej
pracy, własnego wysiłku i pomysłu.

To

zdanie spełniliśmy znakomicie. W obecności rektora UP Jego
Magnificencji prof. Kazimierza Karolczaka, pełnomocnika Prezydenta
Miasta Krakowa ds. polityki senioralnej Anny Okońskiej-Walkowicz,
pracowników uczelni, nielicznych studentów oraz słuchaczy tamtejszego
UTW przedstawienie odniosło pełny sukces. W trakcie spotkania przy
kawie i ciastku pochwałom i autentycznej zazdrości nie było końca.
Wszyscy uczestnicy z naszego UTW (zarząd, artyści, obsługa techniczna –
dziękujemy Ryszardowi Kramarczykowi i jego koledze) byli indagowani o
najdrobniejsze szczegóły, w szczególności – jak my to robimy, skąd
pieniądze, kto nam to organizuje, z kim i jak współpracujemy. Konkluzje
były jednakowe – to my powinniśmy się od was uczyć, to my jesteśmy
„prowincją”, weźcie nas na staż, przyjeżdżajcie do nas częściej, zwłaszcza z
kolejnymi prezentacjami.

Było nam bardzo miło. Ale to praca wszystkich słuchaczy. Faktycznie,
to nasi artyści uświetnili ich jubileusz.
Być może w niedalekiej przyszłości zostanie nawiązana bliższa
współpraca. Już teraz padały deklaracje nawet uczestnictwa w naszych,
chrzanowskich inicjatywach, imprezach, podróżach.

13 stycznia 2018
Marsz Nordic Walking
dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
W przeddzień ogólnopolskiej akcji Jurka Owsiaka UMKS przy
Powiatowym
Międzyszkolnym
Ośrodku
Sportowy
w
Chrzanowie, Szkoła
Podstawowa
Nr
10
w
Chrzanowie oraz Uniwersytet
Trzeciego
Wieku
w
Chrzanowie
zorganizowali
Marsz Nordic Walking dla
WOŚP. Celem Marszu dla WOŚP jest m.in. pomoc potrzebującym,
ponieważ cała kwota wpisowego zostanie przeznaczona na Wielką
Orkiestrę Świątecznej Pomocy, której tegoroczny cel to wyrównanie szans
w leczeniu noworodków.
W Marszu wzięła udział grupa około 100 uczestników, w tym
kilkunastoosobowa reprezentacja naszego UTW, a także pojawili się
uczestnicy z UTW z pobliskiego Jaworzna.
Bardzo

dobrze zorganizowana impreza bez ograniczenia wiekowego.
Marsz zorganizowano na tradycyjnej trasie w kierunku Zalewu Chechło
(około 5 km), dla wszystkich uczestników zapewniono medale za udział,
napoje oraz gorący żurek po ukończonym marszu.
Zebrano 1000 PLN (wpisowe), kwota została przekazana do sztabu
chrzanowskiego WOŚP.

18 stycznia 2018
Kawa czy herbata? Pomaga czy szkodzi?
Prozdrowotny

wykład dr Bożeny Biercy (dr n. biol., dyrektor I LO
im. St. Staszica w Chrzanowie) dotyczył dwóch najważniejszych napojów
(używek?) spożywanych przez współczesne społeczeństwa na całym
świecie.

Prowadzony

ciekawie wykład odsłaniał tajemnice owych napojów –
od zarania ich „dziejów”, poprzez wpływ na kulturę, politykę i ekonomikę
wielu państw, po współcześnie istniejące gatunki owych napojów,
technologie produkcji (palenia, suszenia), różnice pomiędzy gatunkami
oraz zasady spożywania.

Słuchacze

z zainteresowaniem wysłuchali części „chemicznej”
wykładu, w której mowa była o bogactwie zawartym w filiżance lub
innym naczyniu, najlepiej porcelanowym napoju.
Kawa - ileż tu związków chemicznych
wpływających na nasz organizm. Obok podstawowej
kofeiny (powoduje niemal natychmiastowe przyspieszenie
krążenie krwi i pobudza układ sercowo-naczyniowy) są tu
związki lotne (w palonej ponad 840 - nadają swoisty
aromat), białka, węglowodany, kwasy tłuszczowe, kwasy organiczne,
witaminy, związki mineralne, polifenole). Nie jest dziwny zatem wpływ na
organizm człowieka, ale jedne pozytywnie, inne negatywnie.

Herbata - podobnie ma się rzecz z herbatą. Tu
znajdziemy – oprócz podstawowej teiny (przyswajana
dłużej przez organizm co w konsekwencji prowadzi do
rozłożonego w czasie stanu pobudzenia) – związki
mineralne, witaminy i polifenole, które z uwagi na swoje
właściwości przeciwutleniające i odtruwające mogą szczególnie korzystnie
wpływać na właściwy metabolizm w naszym organizmie i jego
najważniejszych organach.
I ostrzeżenie – we wszystkim należy zachować umiar. Nadmiar może
szkodzić! Wybierajcie sami – czyli brak odpowiedzi!

25 stycznia 2018
Uroczyste zakończenie I semestru
Uroczystość

zakończenia I semestru roku akademickiego 2017/18
rozpoczęła się niespodziewanie. Dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 1 z
Oddziałami Integracyjnymi, właśnie z klasy integracyjnej 3a,
zaprezentowały nam Jasełka Bożonarodzeniowe. Opiekunkami grupy
dziecięcej były panie Beata Cygan i Iwona Drabiec. To była wzruszająca i
urocza prezentacja. Następnie kontynuując nastrój wystąpił chór
akademicki „Rapsodia”, pod kierownictwem Ireny Hydel, z wiązanką
kolęd.

Prezes Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Chrzanowie
Lucyna Kozub – Jentys dokonała podsumowania semestru. Po
zwyczajowym podsumowaniu dokonań warsztatowo-wykładowych
(praktycznie zrealizowanych w całości), Prezes podkreśliła wkład wielu
osób w realizację stawianych sobie, a także przez Zarząd, zadań. W
Wystąpieniu podziękowań doczekało się wiele osób, które całkowicie
nieodpłatnie, a często z własnym nakładem nie tylko pracy, zasłużyły na
wyróżnienie. Na dobrą sprawę nie został nikt pominięty. W sposób
szczególny zostały wyróżnione osoby zaangażowane w sfinalizowanie
m.in. Szlachetnej paczki oraz projektu „Senior zdrów od stóp do głów, w
tym antysmogowego flesz mobu, wydania kalendarza, Informatora
Seniora i finałowego Pikniku Seniora na Hali Sportowej. Serdeczne
podziękowania skierowała również do uczestników wizyty na jubileuszu
5-lecia UTW przy UP w Krakowie, wydawcy płyty Senior Singers z
kolędami (druga płyta) Ryszarda Kramarczyka (nie jest słuchaczem UTW),
uczestników Marszu nordic walking dla WOŚP, a także Bronisława Kapci
(też nie jest słuchaczem UTW), za techniczne wsparcie naszego komputera.
W podsumowaniu znalazły się także informacje o bieżącej działalności
wszystkich „kół zainteresowań” na rzecz słuchaczy oraz podkreślenie ich
prężnej działalności i szerszego dotarcia do lokalnej społeczności z wiedzą
o możliwościach samorealizacji w ramach UTW. Zostało to m.in.
potwierdzone dyplomem uznania Starosty Powiatowego na XI
Powiatowym Dniu Seniora „zaangażowanie i wspieranie działań na rzecz
seniorów powiatu chrzanowskiego”.

Do

słuchaczy, szczególnie młodszych roczników, zostało skierowane
zaproszenie do aktywnego uczestniczenia w życiu UTW, do tego aby
ciągle „chciało się im chcieć”.

Na zakończenie zostały przedstawione plany i terminy związane z II
semestrem roku akademickiego, w tym uchylono rąbka kolejnego
wyzwania aktorskiego – będzie to „Nad Niemnem” wg Elizy Orzeszkowej
w reżyserii Marcina Kobierskiego oraz ogólnej tematyki wykładów „Czego oko nie widziało, czego ucho nie słyszało”. Jednocześnie zostały
przedstawione zmiany wprowadzone przez Zarząd w zajęciach
warsztatowych – rezygnacja lub łączenie grup słabo uczęszczanych zajęć, a
także wprowadzenie czegoś nowego - zajęcia z yogi i samoobrony.
Po

zakończeniu – spotkanie organizacyjno-informacyjne z grupą
wybierającą się na „zimowe ładowanie akumulatorów” do Muszyny.

Do zobaczenia przy zapisach i 22 lutego!

PRZERWA MIĘDZYSEMESTRALNA
DO ZOBACZENIA 22 LUTEGO 2018 ROKU

26 stycznia 2018
V Noc w Liceum 2018
To

jest wspaniałe wydarzenie, bez cienia przesady. Dyrekcji I Liceum
Ogólnokształcącego im. St. Staszica w Chrzanowie
oraz Zespołowi Szkół Ogólnokształcących dla
Dorosłych w Chrzanowie należą się wielkie słowa
uznania. Coroczne spotkania w ramach Festiwalu
Naukowego „NOC w LICEUM” są na coraz wyższym
poziomie i trudno się zdecydować kto bardziej na to
pracuje – uczniowie czy nauczyciele. Wszyscy się
starają. Tym razem bardzo miłym zaskoczeniem był
starannie przygotowany Informator przygotowany
przez szkolny zespół redakcyjny miesięcznika
szkolnego „Nad poziomy”. Szkoda tylko, że nie dotarł
on z większym wyprzedzeniem do naszych słuchaczy. Na pewno byłoby
nas więcej, chociaż i tak nas nie brakowało.

Aktywny udział słuchaczy UTW, podobnie jak i w latach poprzednich,

27 stycznia 2018
Otrzęsiny 2017/18 - Zabawa karnawałowa połączona z
pasowaniem na słuchacza UTW w Chrzanowie
Około 80-osobowa grupa słuchaczy i osób towarzyszących wzięła
udział w zakończeniu I-go semestru roku akademickiego 2017/18
połączonym z tradycyjnymi „otrzęsinami” – pasowaniem na studenta
UTW słuchaczy I-go roku. Uroczystość odbyła się w Sali Balowej w
„Sokole” - była połączona z karnawałową zabawą taneczną.
Na początek – otwarcie wieczoru przez organizatorów – starostów II
roku – Teresę Sikorę i Włodzimierza Grochala, powitanie gości – wśród
nich Zarząd SUTW z prezes Lucyną Kozub-Jentys, burmistrz Chrzanowa
Ryszard Kosowski, przedstawiciel władz powiatu wiceprzewodniczący
Rady Powiatu Zbigniew Duda oraz honorowy student Bożena Bierca.
Po

powitaniu miał miejsce występ grupy tanecznej „Ali i Babki” z
fragmentem spektaklu „Tyle radości” oraz popis solowy w walcu i tangu
Bożeny Biercy z mężem.

wyraził się w przygotowaniu i współprowadzeniu przez Lucynę KozubJentys „Wieczoru z językiem rosyjskim”. Prowadzącą nauczycielką była
Małgorzata Brożek. Grupa językowa UTW przygotowała inscenizację
rwania rzepki wg słynnej bajki ludowej „Rzepka”, kiedyś
przetłumaczonego przez Juliana Tuwima. Ponadto przygotowaliśmy
śpiewanie polskich kolęd z rosyjskim tekstem, śpiewaliśmy piosenki
rosyjskie, a przerywnikiem były filmy rysunkowe – właśnie wspomniana
„Rzepka”, jeden z odcinków zabawnej dobranocki „Wilk i zając”, a także
na zakończenie piękny wierszyk „Do babci” z ukraińskiego „Mam talent”
(po rosyjsku w wykonaniu 6-latki o swojsko brzmiącym nazwisku – Diana
Kozakiewicz).

Organizatorzy postanowili poprowadzić otrzęsiny w stylu
średniowiecznym, gdzie kandydatów w poczet żaków przyjmowała
Kapituła Żakowska. W skład Kapituły weszli: Tadeusz Owsiak –
przewodniczący oraz Teresa Sikora, Włodzimierz Grochal i Zbigniew
Sojka.

Miłym przerywnikiem było „wtargnięcie” szkolnej grupy cheerleaderek
prezentujących układ do słynnej piosenki „Kanikuły”.

Po części oficjalnej nastąpiła normalna karnawałowa zabawa taneczna,
która, jak zwykle, przebiegła w miłej atmosferze. Świetna atmosfera, dużo
miejsca dla tańców, występów i zabawy.

W

otrzęsinach uczestniczyła wyjątkowo duża liczba słuchaczy I roku,
zostali oni poddani „sprawdzianowi wiedzy”, po czym zostały im
nałożone tradycyjne birety żakowskie, złożyli ślubowanie, każdy otrzymał
certyfikat, krakowski obwarzanek i „kaganek oświaty”.
Zaszczytu
nałożenia beanom biretów dostąpili prezes Lucyna Kozub-Jentys i
burmistrz Ryszard Kosowski.

12 – 17 luty 2018
Zimowy wyjazd studentów UTW do Muszyny
Z

zimową wizytą do Muszyny udała się grupa 54 słuchaczy UTW,
niektórzy z osobami towarzyszącymi. Na miejsce wypoczynku wybrano
Ośrodek Wypoczynkowy „Mimoza” – zaoferowano nam gościnną atmosferę,
zorganizowane wieczorki taneczne z „muzyką na żywo” oraz w miarę
wygodne pokoje i smaczne wyżywienie.

Każdego dnia coś się działo – tak w ciągu dnia jak i wieczorami, pomimo
że termin pobytu zbiegał się z zakończeniem karnawału i rozpoczęciem
Wielkiego Postu. Była więc i zabawa, a także „śledziówka” połączona z
zabawą walentynkową, o której przygotowanie i prowadzenie postarali się
Włodek Grochal oraz prowadzący Zbyszek Klatka i Zosia Górecka.
Świetnym okazał się kulig zaoferowany przez miejscowe Gospodarstwo
Agroturystyczne „Danuta”. Grupka brydżystów znalazła czas na rozegranie
wielu rozdań karcianych.
W programie turystycznym, oprócz własnych wędrówek po Muszynie i jej
atrakcjach, znalazł się wyjazd do Krynicy, przejazd do okolicznych cerkiewek
- Złockie, Szczawnik, Milik i Andrzejówka – szkoda że tylko do jednej udało
się nam wejść do środka - oraz wyjazd do Bardejowa na Słowacji. Tam grupa
chętnych skorzystała z możliwości kąpieli w Bardejovskich Kupelach, a reszta
miała możliwość spędzenie czasu w parku zdrojowym z jego atrakcjami –
skansen, pijalnia, spacer w padającym śniegu i czystym powietrzu. Potem
jeszcze wizyta w mieście z jego urokliwym rynkiem, wspaniałą bazyliką p.w.
Św. Idziego ze wspaniałymi średniowiecznymi ołtarzami oraz starymi
murami miejskimi. Po powrocie do ośrodka powitał nas śnieżny bałwanek
kochający UTW w Chrzanowie (prawdopodobnie dzieło Zbyszka Klatki nie
uczestniczącego w wypadzie do Bardejowa).
Pobyt

zakończyliśmy wieczornym spotkaniem, na którym obok wierszy
Władzia Chełmeckiego i Zosi Góreckiej, znalazło się miejsce na niekończące
się anegdoty opowiadane przez wielu uczestników. Muszyna pożegnała nas
wspaniałą zimową scenerią, aż żal było wyjeżdżać – wiedzieliśmy – u nas
szara zima.

KALENDARIUM
Rok akademicki 2017 / 2018
S E M E S T R II
22.02.2018

Uroczysta inauguracja II semestru

26-27.02.2018 V Ogólnopolska Zimowa Senioriada na Podhalu w Rabce
– udział reprezentacji
23.03.2018

Wycieczka do Niepołomic - Staniątek

26.03 – 3.04.2018 przerwa świąteczna
5.04.2018

Walne Zebranie Sprawozdawcze Stowarzyszenia UTW

25.04.2018

Happening „Zdrowa woda kranowa z Chrzanowa

30.04 – 04.05 2018 Długi weekend - przerwa
12.05.2018

IX Rajd Rodzinny UTW i PTTK – Ośrodek „Chechło”

19.05.2018

IX Chrzanowska Wiosna Artystyczna im. Aliny Szczupider

22.05.2018

Wycieczka – Zamek w Pszczynie i Ogrody Kapiasa

25.05.2018

I Zlot gwiaździsty z „Kijankami”

5-11.o6.2018 „Wspólne polskie korzenie” – wizyta PUTW z Wilna
7.06.2018

Uroczyste zakończenie roku akademickiego, wręczenie
dyplomów słuchaczom II roku.

Plan wykładów II semestr 2017/2018
„Czego oko nie widziało, czego ucho nie słyszało...?”
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8.03.2018
15. 03. 2018
22.03.2018
5.04.2018
12.04.2018
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26.04.2018
26.04.2018
10.05.2018
17.05.2018
24.05.2018
7.06.2018

WYKŁADOWCA
prof. dr hab. Jerzy Kreiner
Astronom w Islandii
UP Kraków
Urszula Imamura
Dlaczego sztuka Japonii jest ciągle
historyk sztuki, Prezes
żywa?
Towarzystwa Polsko
Japońskiego w Katowicach
Laura Łącz
Piękne dziewczyny
aktorka
dr Sebastian Bielak
Góry Stołowe.
podróżnik, fotograf
Tajemniczy świat Skalnych Miast
"Dodaj życia do lat
Jolanta Szwalbe
i pozostaw po sobie ślad"
pisarka
Paweł Drzewiecki
Ploteczki z aktorskiej półeczki
aktor
Czego oko nie chciało
prof. K. Wolny- Zmorzyński
zobaczyć, czego ucho nie chciało
Uniwersytet Jagielloński
usłyszeć, czyli o upadku autorytetu
prof. dr hab. Kazimierz
Czy potrzebna jest nam arystokracja?
Karolczak
Rektor UP w Krakowie
15.30 - Bezpieczny Senior! spotkanie z KPP
mgr Marek Śliwa
Zanim Polska została ochrzczona...
historyk, I LO
Biblijne tematy w obrazach
O. Eugeniusz Grzywacz
Rembrandta jako odpowiedź na
pijar, historyk sztuki,
dylematy duchowe
duszpasterz, pedagog
Marcin Kobierski
TEATR od kuchni...
aktor Teatru Bagatela
Muzyka, która leczy dusze...
mgr Małgorzata Liszka
Zarząd Stowarzyszenia
Uroczyste zakończenie
UTW
roku akademickiego 2017/ 2018

Tygodniowy program zajęć w roku akademickim 2017/2018
Semestr II (letni)
DZIEŃ
poniedz.

TEMAT

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

środa

PROWADZĄCY

MIEJSCE

Komputer (co 2 tyg.)

mgr Ewelina Langer

MBP

Komputer (co 2 tyg.)

mgr G. LebiedzkaGroń

PCKU

Chór UTW

mgr Irena Hydel

PCKU

mgr Mariusz
PCKU
Kubacki
mgr Lucyna KozubPCKU
16:00 – 17:30 Język rosyjski (co 2 tyg.)
Jentys
gr.1-9:30 – 11:00
mgr Małgorzata Sokół – sala
MUZYKOTERAPIA
gr.2-11:00-12:30
Liszka
balowa
gr. „0”
Język niemiecki
mgr Joanna Mamica I LO s. 4
11:10-12:40
Sokół – sala
16:00 -17:30
Taniec towarzyski
mgr Jacek Palka
balowa
mgr Antoni
16:00 -17:30
Tai- chi
I LO s. 6
Dobrowolski
Gimnastyka
17:00-17:45
mgr Ewelina Obrok
SP 1
rehabilitacyjna
Grupa brydża
16:00 – 20:00
mgr Zdzisław Jentys
MBP
sportowego „Szlemstars”
Mgr Maria
I LO sala
10:00-11:30
Yoga (co 2 tyg.)
Kostrzewa-Szczypta
karate
Samoobrona (wg
Mgr Zbigniew
I LO sala
16:00 – 16:45
rozkładu)
Zieliński
gimn.
gr. „K1” – „K2”
mgr Bogusława
Język angielski
I LO s. 3
11:15-12:45
Mrowca
gr. „0”
mgr Bogusława
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I LO s. 3
12:45 – 14:15
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gr. „0” – „K”
mgr Magdalena
J. włoski (co 2 tyg.)
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11:10-12:40
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gr. „K3” i „Z”
mgr Aleksandra
Język angielski
PCKU
14:30-16:00
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gr. „0”
Komputery
mgr Łukasz Smółka I LO s. 58
16:30-18:00
(co 2 tyg.)
11:30 –14:30

wtorek

RODZAJ ZAJĘCIA

Malarstwo (raz w m-c)

czwartek gr.K-13:05-13:50
gr.Z-14:00-14:45

Język niemiecki

mgr Joanna Mamica

I LO s. 4

14:00-15:30

Zespół wokalny
„Senior Singers”

mgr Halina Pstrucha

PCKU

16:00 –17:30

Wykłady

10:00 piątek

sobota

16:00 – 20:00
7:30 – 8:15
9.00- 10.30
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wg oddzielnego
harmonogramu
Urszula Liszka

Grupa „Kijanki”
Grupa brydża
mgr Zdzisław Jentys
sportowego „Szlemstars”
Aerobik w wodzie
mgr Ewelina Obrok
Grupa taneczna „Ali i
Babki”
Katarzyna Kulczyk
Choreoterapia

Aula PCKU
w terenie
MBP
BASEN

SP 1

23 luty 2017
Rozpoczęcie II semestru
roku akademickiego 2016/17
Inauguracja II semestru została poprzedzona posiedzeniem Rady
Programowo-Naukowej, która zatwierdziła przygotowany wcześniej
program pracy UTW na pierwsze półrocze 2018 roku (II semestr roku
akademickiego). Program ten jest istotny dla chrzanowskiego UTW z
uwagi na kilka projektów, których realizacja będzie wymagała
zaangażowania wielu słuchaczy przy ich realizacji.
Przed

wykładem inauguracyjnym o tych zagadnieniach prezes
SUTW Lucyna Kozub – Jentys poinformowała licznie zgromadzonych
słuchaczy. Zamierzenia organizacyjne są istotne dla UTW, a ich realizacja
będzie wymagała od wszystkich wiele pracy. Zarząd Stowarzyszenia,
zwrócił się do słuchaczy o aktywne włączenie się do realizacji programu
(kilka projektów), gdyż jest on bogaty i bez pomocy wolontariuszy jest on
trudny do wykonania.

Tematem przewodnim cyklu wykładów będzie zapytanie „Czego
oko nie widziało, czego ucho nie słyszało …?” i będzie obejmował 12
wykładów z różnych dziedzin życia społecznego w Polsce i na świecie.
Wśród wykładowców – prelegentów nie zabraknie interesujących postaci
ze świata nauki, teatru i sztuki.
Wykład

inauguracyjny wygłosił prof. dr hab. Jerzy Kreiner astronom z Uniwersytetu Pedagogicznego w
Krakowie, a jego tematem był mało znany, a jakże
ciekawy kraj – Islandia. Profesor J. Kreiner we
właściwy sobie narracyjny sposób przedstawił szereg
zagadnień przyrodniczo-astronomicznych związanych
z funkcjonowaniem tego niezwykłego kraju, leżącego
na wulkanach pod kołem podbiegunowym i na
pęknięciu między płytami tektonicznymi. Dla wielu
słuchaczy, szczególnie tych „zarażonych bakcylem
podróżowania”, pojawiło się nowe wyzwanie – Islandia, tylko kiedy? W
okolicach polarnego dnia, czy polarnej nocy?

26 – 27 luty 2018
V Ogólnopolska Zimowa Senioriada na Podhalu
Trzeci

udział w Ogólnopolskiej Zimowej Senioriadzie na Podhalu w
Rabce-Zdroju nie był już tak udany jak poprzedni. I to niezależnie od tego,
że konkurencja była jeszcze liczniejsza i silniejsza niż w roku poprzednim.
Wg organizatorów (Rabczański UTW) impreza
zgromadziła prawie 1000 osób, w tym 476
zawodników, z 34 Uniwersytetów Trzeciego Wieku
i organizacji senioralnych. Również w tym roku
pojawili się uczestnicy z Wiednia i Łucka (Ukraina),
a także pierwszy raz z Kijowa. Program sportowy
przewidywał biegi narciarskie, slalom narciarski,
kręgle curlingowe, rzut piłeczką do celu, zjazd na
dętkach, turniej brydżowy, błyskawiczny turniej szachowy, nordic walking
z konkursem wiedzy o Rabce-Zdroju.
Nasz UTW reprezentowało 13 zawodników i 14 osób towarzyszących,
całością kierowała Urszula Liszka. Nie udało się zdobyć medalu, naszym
„łupem” padły natomiast „najniewdzięczniejsze” miejsca – czwarte (grupa
„Kijanek” – Maria Hudzik, Helena Patała, Alicja Woźniak, brydżyści –
Wiesław Łakomy i Zdzisław Galik, kręgle curlingowe – Władysław
Chełmecki).

Pierwszy dzień to tradycyjny wieczór integracyjny w kawiarni Victoria,
powitanie przez gospodarzy - prezes Rabczańskiego UTW Grażynę Łysy i
przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Marka Szarawarskiego oraz
wiceburmistrza Rabki-Zdroju Roberta Wójciaka. W trakcie zabawy
odnawiano znajomości, zawierano nowe. Nasi przedstawiciele
przeprowadzili rozmowy z przedstawicielem UTW w Łazach Bogdanem
Radko oraz kierującym grupą studentów z Łucka Oksaną Stepaniuk w
sprawie ewentualnego udziału (warunki) naszych przedstawicieli w
spartakiadzie organizowanej w sierpniu przez UTW w Łucku - II
Międzynarodowy Festiwal Sportowy Seniorów. UTW w Łazach będzie
organizatorem udziału grupy polskiej.

W

drugim dniu, przy ostrym mrozie, oficjalne otwarcie i zawody
sportowe V Zimowej Senioriady na Podhalu. Po przemarszu grup
zawodniczych w rabczańskim Amfiteatrze uczestników powitali:
burmistrz Rabki-Zdroju - Ewa Przybyło, starosta nowotarski - Marek

Faber, prezes OFS UTW - Wiesława Borczyk, a znicz zawodów uroczyście
zapalił kończący sztafetę z ogniem, rabczański maratończyk Stanisław
Szarawara.

Po podsumowaniu wyników wszystkich konkurencji nasz UTW
zajął dzielone 18 miejsce z wynikiem 227 pkt. Zwyciężył UTW Gliwice (605
pkt.) przed UTW Rabka (504 pkt.) i UTW Józefów (498 pkt.).
Każda reprezentacja została nagrodzona okolicznościowym
zestawem upominków od organizatorów i sponsorów, na zakończenie
padały słowa gratulacji, ale i podziękowania w stronę organizatorów i
gospodarzy, oraz obietnice spotkania za rok, po czym uroczyście zgaszono
znicz.
Podczas

imprezy przeprowadzano akcję charytatywną „Mała
Orkiestra Codziennej Pomocy”, w trakcie której wolontariusze zbierali
pieniądze na budowę windy w budynku Polskiego Stowarzyszenia na
rzecz Osób z Upośledzeniem Intelektualnym „Koło” w Rabce – Zdroju.

1 marca 2018
Dlaczego sztuka Japonii jest ciągle żywa?
Wykład Urszuli Imamura, historyka sztuki, prezes Towarzystwa
Polsko-Japońskiego w Katowicach odkrywał jej pasję, jaką jest
popularyzacja sztuki japońskiej w Polsce i
polskiej w Japonii.
Pomimo

znacznego
spóźnienia
i
wyczekiwania słuchacze z zainteresowaniem
wysłuchali opowieści „polskiej Japonki” o
zwyczajach, życiu i sztuce współczesnej
Japonii.
Żona
Japończyka
przeszła
interesującą drogę asymilacji w dość
hermetycznym środowisku i trudno jej było tam się odnaleźć. Jednakże
życie w dalekiej Fukuoce było okazją do pełnego wtopienia się w kulturę
Kraju Kwitnącej Wiśni, a wyrazem tego była jej praca jako historyka sztuki
i muzealnika. Po powrocie do Polski swoje doświadczenia przenosi na
grunt pracy zawodowej (m.in. w Muzeum Śląskim oraz Zamku
Królewskim w Niepołomicach) i społecznej (Katowickie Towarzystwo
Polsko-Japońskie, Stowarzyszenie Polaków w Japonii), jest swego rodzaju

„honorowym ambasadorem” Japonii w Polsce. Swoje życie i pracę
ilustrowała ciekawym materiałem fotograficznym.

Tajemnicę

zainteresowania w świecie sztuką i kulturą japońską
tłumaczy jej uniwersalizmem, przywiązaniem do tradycji, stosunkiem do
natury (ogrody japońskie to pasja również p. Imamury), a przede
wszystkim patriotyzmem.

I takie przesłanie towarzyszyło słuchaczom w czasie wykładu.
W Internecie znalazłem takie oto interesujące wypowiedzi:
„… Dzięki Urszuli Imamura, związanej rodzinnie z Japonią, możemy
w pewnym stopniu wniknąć w tajemnicę japońskiego ogrodu. Jest on ściśle
połączony ze sposobem życia Japończyków, tworząc po prostu część ich
naturalnego środowiska. Ogród, nawet w najbardziej miniaturowej formie,
zawsze towarzyszy japońskiemu domowi…”
prof. dr. hab. Zdzisław Żygulski jn., Muzeum Czartoryskich w Krakowie
„…..Japończyka bogowie zesłali na ziemię, po to by im służył, by – wsłuchując się
w podszepty przyrody – tworzył z nią harmonijną jedność, by potrafił godzić
światło z ciemnością, niebo z ziemią, dobro ze złem, siłę ze słabością… kamień
z wodą… Ogrody japońskie zniewalają swoim naturalnym pięknem,
przemawiają symbolicznym językiem życia i śmierci, wieczności i przemijania,
blasku i cienia, promienieją buddyjską zadumą nad światem”
dr. hab. Estera Żeromska, UAM w Poznaniu

7 marca 2018
Piękny występ „Tyle radości” w Brzesku
Wpis za stroną Interneową UTW Chrzanów:
„Blisko 200 Pań wzięło udział w uroczystości Dnia Kobiet zorganizowanej w
Regionalnym Centrum Kulturalno-Bibliotecznym w Brzesku. Głównymi
bohaterkami spotkania były Panie, którym burmistrz Grzegorz Wawryka wraz z
przewodniczącymi zarządów osiedli wręczyli statuetki „Siłaczek”. Po wręczeniu
statuetek przyszedł czas na część artystyczną wieczoru, w czasie której z
musicalem „Tyle radości” opartym na najbardziej popularnych utworach zespołu
ABBA wystąpili studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Chrzanowa”

I to był kolejny sukces sceniczny, owacjom nie było końca, oczywiste
bisy i podziękowania, a także zaproszenia na kolejne spotkania. Film z
całego spotkania zamieszczony w Internecie przez organizatorów.

8 marca 2018
Piękne dziewczyny
Tym razem nie wykład, ale urokliwe spotkanie z piekną kobietą w Dniu
Kobiet – goscilismy, wspólnie z MOKSiR, aktorkę i pisarkę Laurę Łącz.

To

było jedno z tych niezaominanych
spotkań z ludźmi znanymi z wielkiego i
małego ekranu. W bezpośrednim
kontakcie okazują się oni serdecznymi i
miłymi „zwyczajnymi ludźmi”, skorymi
do żartu, zabawy. I nie przeszkadza
nam ich sława, bo po prostu nie starają
się nam okazywać swojej „lepszości”.
Chyba na tym polega ich wielkość.

Po

świetnym występie słowno-wokalnym, związanym tematycznie z
Dniem Kobiet, pani Laura Łącz przeisticzyła się w pisarkę, która wielu
fanom jej talentu „autografowała” zakupione bajki dla dzieci (wnuków),
znajdując dla każdego miłe słowo.

Słuchacze, ale przede wszystki słuchaczki UTW oraz osoby z zewnątrz
byli w pełni usatysfakcjonowani występem artystki.

9 - 11 marca 2018
6. Posiady Teatralne na Orawie
„Kamienie na szaniec” na topie!
W

dniach 9 – 11 marca w Orawskim Centrum Kultury w Jabłonce
odbyła się szósta edycja Małopolskich Spotkań
Teatrów Amatorskich pod nazwą POSIADY
TEATRALNE na Orawie.

W Posiadach uczestniczyło 17 grup
teatralnych (301 osób) z 9 powiatów woj.
małopolskiego, najliczniej prezentowany był

powiat nowotarski (7 zespołów). Rywalizacja dotyczyła dwóch kategorii sztuki gwarowe i adaptacja klasyki dramaturgicznej do realiów lokalnych
oraz inscenizacja tekstów literackich

Komisja Artystyczna w składzie: Inka Dowlasz – reżyser, Edward
Wojtaszek - reżyser, Andrzej Róg – aktor, Benedykt Kafel – etnograf
przyznała Grand Prix Posiadów Teatralnych na Orawie Regionalnemu
Zespołowi Teatralnemu im. J. Pitoraka z Bukowiny Tatrzańskiej (pow.
tatrzański) za spektakl „O Kubiku z Cornego Dunajca’ w reż. Bernarda
Popko.
W

kategorii - inscenizacja tekstów literackich – I miejsce, nagrodę
pieniężną i pamiątkowy dyplom, Komisja przyznała Kołu Teatralnemu
STASZIC i Teatrowi UTW z Chrzanowa za spektakl „Kamienie na
szaniec” w reż. Marcina Kobierskiego.

Z protokołu Komisji: „Na indywidualne wyróżnienie aktorskie
zasługuje Jakub Idziniak z Koła Teatralnego STASZIC z Chrzanowa za rolę
Alka w spektaklu „Kamienie na szaniec””.
Odnotujmy jeszcze: pamiątkowy dyplom Komisja przyznała
zaprzyjaźnionemu Teatrowi Ludowemu TRADYCJA z Okleśnej (pow.
chrzanowski) za spektakl „Folwark zwierzęcy” w reż. Michała
Hachlowskiego.
Na marginesie – na stronie internetowej organizatorzy zamieścili
piękny serwis fotograficzny.

15 marca 2018
Góry Stołowe. Tajemniczy świat Skalnych Miast
Kolejna

wizyta w naszym UTW dr inż. Sebastiana Bielaka,
podróżnika i fotografa, wykładowcy na Politechnice Krakowskiej. Tym
razem udaliśmy się z nim w podróż w Góry Stołowe. Wykład o tyle
ciekawy dla słuchaczy UTW, że we wrześniu planujemy udać się na
wakacyjny tygodniowy wypoczynek właśnie w te okolice.

Była to interesująca podróż po ciekawych poznawczo, przyrodniczo
i turystycznie okolicach. Okraszona była pięknymi autorskimi zdjęciami
wykładowcy, który sam, jak wyznał, jest zauroczony różnorodnością i
pięknem Kotliny Kłodzkiej i Gór Stołowych. Dał temu wyraz zarówno
materiałem fotograficznym, jak i pięknie prowadzoną narracją, o
wszystkich aspektach regionu – od budowy geologicznej po miejscową
kuchnię.
W sumie wykład ciekawy, a po jego zakończeniu szybko rosła lista
zapisów na wakacyjny wyjazd. Rezerwa liczy już około 20 osób!

22 marca 2018
Warsztaty palmowe
Zosia Górecka donosi:
„W dniu 22.03.2018r. odbyły się z inicjatywy członkiń KGW w Olszynach w
Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chrzanowie warsztaty wykonania i zdobienia
palm wielkanocnych. Dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddz. Integracyjnymi
w Chrzanowie oraz wolontariuszki UTW, chętnie uczestniczyły w warsztatach.
Pod bacznym okiem członkiń KGW powstały piękne palmy, zdobione
kolorowymi kwiatkami z bibuły. Następnie, wszyscy usiedli do wspólnego
śniadania Wielkanocnego, przygotowanego przez członkinie KGW i
wolontariuszki. Przy stole opowiadaliśmy o dawnych zwyczajach, związanych ze
Świętami Wielkanocnymi, śpiewaliśmy piosenki o wiośnie. Ze stołu znikały jajka
ugotowane w łupinkach z cebulki z chrzanem i pyszne ciasta. W tak miłej,
świątecznej atmosferze spędziliśmy wspólnie czwartkowe przedpołudnie. Na
zakończenie złożyliśmy sobie wzajemnie życzenia świąteczne”.

23 marca 2018
Wycieczka do Niepołomic
22 marca 2018
Dodaj życie do lat i pozostaw po sobie ślad
Tym

razem po raz kolejny gościliśmy Jolantę Szwalbe – autorkę
ośmiu antologii cytatów znanych pisarzy, filozofów oraz myśli o życiu,
miłości, młodości, starości i działaniu. Z urodzenia – jak mówi – Łodzianka
i optymistka.

Wykład pełen mądrości wszelakich, a zarazem życiowej mądrości i
humoru. W sumie ciekawe spotkanie autorskie, poprowadzone ze swadą
urodzonej gawędziarki, obdarzonej niesamowitą pamięcią – praktycznie
wszystkie cytaty z pamięci. Można pamięć wyćwiczyć!
Obszerna ze spotkania znalazła się na stronach tygodnika
regionalnego „Przełom”. Relacja Marka Oratowskiego, od pewnego czasu
stale obecnego na naszych wykładach. Są ciekawe!

Sezon turystyczny czas zacząć. Koło PTTK przy UTW zorganizowało
dla słuchaczy wycieczkę turystyczną na trasie – Branice, Igołomia,
Niepołomice, Staniątki. Jak zwykle przed okresem Świąt Wielkanocnych
wycieczka połączona z pewnym przesłaniem duchowym.

Trasa

zróżnicowana. Na początek Branice, gniazdo rodowe rodu
Branickich, obecnie siedziba Muzeum Archeologicznego. Obok dworku
renesansowy Lamus. W muzeum zbiory archeologiczne, w tym artefakty
znalezione w trakcie robót drogowych, szeroko prowadzonych na tym
terenie. Między innymi fragment kła mamuta sprzed wielu tysięcy lat.

Następnie wizyta w Igołomii – miejscu narodzin św. Brata Alberta
(Adama Chmielowskiego), patrona ubogich i potrzebujących. W Muzeum
prowadzonym przez siostry Albertynki zgromadzono wiele pamiątek,
zarówno dotyczących miejsca (komora celna) zamieszkania rodziny jak i
samego Świętego.
Miejsce docelowe (lecz nie ostatnie) to Zamek Królewski w
Niepołomicach (mały Wawel), rynek oraz kościół p.w. Dziesięciu Tysięcy

Męczenników. To naprawdę piękna barokowa świątynia, z wieloma
kaplicami i „cudownym” obrazem św. Karola Boromeusza.

4 kwietnia 2018
Ploteczki z aktorskiej półeczki

I na koniec zespół klasztorny Benedyktynek w Staniątkach z kościołem
św. Wojciecha, z wieloma zabytkowymi rzeźbami z XIV wieku, w tym
pochodzących z pracowni Wita Stwosza..

Całość wycieczki okraszona wspaniałym komentarzem Małgosi
Opitek, której serdecznie podziękowano za świetne poprowadzenie
wycieczki, w której wzięło udział 52 osoby – słuchacze UTW i kilka osób z
zewnątrz.

Zaglądamy do zwykle hermetycznego świata aktorów i kulis teatru.
Przewodnikiem jest Paweł Drzewiecki – jak mówi o sobie aktor, reżyser,
wykładowca akademicki. Ponadto – dyrektor MCK w Tychach,
pomysłodawca i realizator wielu przedsięwzięć kulturalnych, w tym
właśnie związanych z teatrem i ludźmi teatru.
„Wycieczka” okazała się niezwykle ciekawa,
chociaż skupiona wokół tylko kilku postaci sceny
polskiej. Byli zatem i Gustaw Holoubek, i Wojciech
Pszoniak, i Daniel Olbrychski, i Tadeusz Łomnicki.
Ileż tu było życia, kolorytu aktorskiej bohemy, ale
zarazem zaduma nad kolejami Teatru. Chciałoby
się powiedzieć „Quo vadis polski teatrze” gdyż
postępująca komercjalizacja i tu dotarła, a upadek
autorytetów ciągle ma miejsce. Być może ma to
miejsce na przełomie „wymiany” pokoleń
aktorskich, bo poprzedni wielcy mistrzowie
odchodzą, a na ich miejscu pozostaje pustka. Może
nie całkowita, ale nie ma już takich autorytetów (lista zbyt długa), a
niewielu jest aktorów cieszących się ogólnym uznaniem i szacunkiem. I nie
chodzi o uznanie z naszej strony, widzów, ale środowiska.
Wydaje

się na miejscu uwaga dotycząca repertuaru. Odchodzi się od
sztuk klasycznych na rzecz „współczesności”, często rozumianej nieco
opacznie. A przecież – według Pawła Drzewieckiego – „Prawdziwa sztuka
zawsze jest współczesna”. Trudno się z tym nie zgodzić.

Pod

koniec spotkania pełne uroku, zagrane głosem, spotkania i
rozmowy Andrzeja Wajdy i Jerzego Stuhra mające miejsce przy okazji
realizowanych sztuk czy filmów. Brawa na widowni „przy otwartej
kurtynie”.

I jeszcze zaproszenie do Tych - na IV Tyski Festiwal Słowa Logos Fest
(16-20 maja) - spotkanie z tekstami Wojciecha Młynarskiego w wykonaniu
Andrzeja Poniedzielskiego, Zbigniewa Zamachowskiego, Krystyny Jandy i
innych.

4 kwietnia 2018
Walne Zebranie Stowarzyszenia UTW
Odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Chrzanowie. Zebranie odbyło się zgodnie
ze Statutem Stowarzyszenia. Zarząd Stowarzyszenia, w nowym składzie
(zmienionym od 1.X.2017) przedstawił sprawozdanie z działalności
merytorycznej, gł. Księgowa z działalności finansowej oraz wyniki kontroli
przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną. Przeprowadzono nad nimi
dyskusję. W sprawozdaniach podkreślono skuteczną realizację zadań
związanych z jubileuszem UTW w 2017 roku oraz aktywność słuchaczy w
realizacji kilku dużych projektów. Na szczególne wyróżnienie zasłużyła tu
realizacja jubileuszowego spektaklu „Tyle radości”, przedstawienia
teatralnego na podstawie „Kamieni na szaniec” oraz dużego projektu
„Senior zdrów od stóp do głów”. Również sprawozdanie finansowe
dowiodło, że Zarząd poradził sobie z zagadnieniami finansowymi. Zaś
sprawozdanie Komisji Rewizyjnej uznało, że działalność zarządu od strony
formalnej też nie budziła wątpliwości.
W związku z tym Zarządowi udzielono absolutorium (jednogłośnie). W
trakcie dyskusji zgłoszono m.in. wnioski o podniesienie wysokości składki
członkowskiej SUTW do 20 zł (podjęto stosowną uchwałę) oraz rozważenie
podniesienia wysokości darowizny semestralnej do kwoty 60 zł.
Szczegółowe materiały sprawozdawcze – zgodnie z obowiązującym
Statutem znajdują się w dokumentacji SUTW, sprawozdanie z działalności
– również na stronie internetowej UTW.
Życzymy dalszej owocnej pracy na rzecz seniorskiego środowiska.

12 kwietnia 2018
Czego oko nie chciało zobaczyć, czego ucho nie chciało
usłyszeć, czyli o upadku autorytetu
Profesor Kazimierz Wolny – Zmorzyński już na wejściu otrzymał
serdeczne powitanie – oto co znaczy autorytet.
A Ryszard Kapuścińki jest dla niego wielkim
autorytetem, tak zaciekle zwalczanym przez
Artura Domosławskiego, właściwie tylko z
powodu ujawnionych słabości natury moralnej –
kobiety, współpraca z SB. Dla profesora
Wolnego-Zmorzyńskiego autorytet występuje
właściwie w trzech „pastaciach” – to autorytet
moralny, deostyczny (przełożonego, szefa) i
epistolemiczny (wiedza). A do postawy moralnej
można by mieć zastrzeżenia, nie mniejsze zresztą
jak i do postępowania jego oponenta.
Nie można natomiast odmawiać Kapuścińskiemu autorytetu
dziennikarskiego, literackiego. I z tego powodu był ceniony, nie tylko w
Polsce, jako niedościgły klasyk dziennikarstwa publicystycznego –
publicystyki politycznej, jako wnikliwy obserwator życia politycznego i
przemian społeczno-politycznych współczesnego świata.
Przykładanie współczesnych, do tego poprawnych właśnie teraz,
politycznych ocen jest nieuprawnione. Ocena „tamtych czasów wg
dzisiejszych realiów i kryteriów, prawa w końcu, jest nieuzasadniona i
często krzywdząca”. Tym bardziej, że dzisiejsze dziennikarstwo,
szczególnie polityczne, jest skażone (wg Wykładowcy) właśnie brakiem
autorytetów i bylejakością warsztatową, również właśnie „dworactwem”,
które tak piętnował w swich książkach Kapuściński.

19 kwietnia 2018
Czy potrzebna jest nam arystokracja?
Pierwszy

raz gościliśmy w roli wykładowcy
profesora dr.hab.
Kazimierza Karolczaka, historyka, rektora UP w Krakowie. Również on na
wejściu otrzymał serdeczne powitanie – oto co
znaczy autorytet (jak jego poprzednik). Temat
arystokracji polskiej jest mu bardzo bliski, bowiem
jego praca habilitacyjna to „Dzieduszyccy. Dzieje rodu.
Linia poturzycko-zarzecka”. Jest też współautorem
koncepcji
otwartego
w
2008
Muzeum
Dzieduszyckich w Zarzeczu.

21 kwietnia 2018
II Wiosenne Amatorskie Konfrontacje Teatralne w
Brzeszczach
Na specjalne zaproszenie nasi artyści
wystąpili w Brzeszczach. Nie był to
konkurs, liczył się udział – na specjalne
zaproszenie! Zyski – statuetka dla Senior
Singers i spotkanie ze „wspaniałymi
artystami krakowskiego Teatru Nikoli Mikołajem Wiepriewem i Dominiką Jucha” –
donosi
Halina
Pstrucha
–
„My
prezentowaliśmy "Tyle radości". Podobało
się!”

Wykład

rozpoczął od pochodzenia i tytułów
arystokratycznych, od pojęcia arystokracja – grupa
rodowa, grupa elitarna (w jakiejś dziedzinie) lub
grupa wyróżniająca się, też w jakiejś dziedzinie życia
publicznego, gospodarczego itd., itp.

Następnie skupił się na arystokracji rodowej, która nadal we wszystkich
społeczeństwach, szczególnie europejskich, zachowuje znaczenie –
polityczne, gospodarcze i kulturowe/kulturalne.
Właściwie na tym można by zakończyć streszczenie wykładu, jednakże
należy odnotować, że te suche określenia zostały okraszone niezwykłą
opowieścią, o znaczeniu rodu Dzieduszyckich w polskim życiu
społecznym. I było to potwierdzeniem wysuniętej wcześniej tezy, szeroko
obrazowanej zdjęciami i komentarzem, o nieprzemijającej roli arystokracji.
Głównie w bardzo dobrym znaczeniu tego słowa, aczkolwiek również
wśród nich znajdowali się i znajdują ludzie nie przynoszący sławy nie
tylko im. Ale zdecydowanie więcej jest przykładów pozytywnych,
wyróżniających to dość hermetyczne środowisko (?) spośród
społeczeństwa – również w pozytywnym znaczeniu słowa. Inaczej, taka
arystokracja jest nam ze wszechmiar potrzebna.

Dla przykładu przytaczam postać Izabeli Marii Dzieduszyckiej (90) z d.
Bojanowska, żona Tadeusza Dzieduszyckiego, założycielka i prezes
stowarzyszenia Przymierze Rodzin, prowadzącego na terenie Polski kilka
przedszkoli, szkół na różnych szczeblach nauczania, ale wszystkie na
bardzo wysokim poziomie i trudno się do nich dostać.

A

swoją drogą, taka zapowiedz na
afiszu też budzi radość:
„GRUPA
TEATRALNA
UTW
Z
CHRZANOWA
Mamma mia! Słynna ABBA w Brzeszczach!
Wesołe
jest
życie
seniora!
Grupa wokalna SENIOR SINGERS i zespół taneczny ALI I BABKI
zapraszają na radosny musical 50+!”

Szkoda tylko, że organizatorzy biletowali imprezę i widownia nie była
bardzo liczna.

25 kwietnia 2018
Happening „Zdrowa woda kranowa z Chrzanowa”
Z okazji Światowego Dnia Ziemi i Światowego Dnia Wody miał
miejsce
happening
ekologiczny.
Organizatorami
happeningu
„NATURALnie w Chrzanowie” byli: MBP, Gmina Chrzanów, RPWiK Sp.
z o.o. i ZM „Gospodarka Komunalna”. Partnerami byli: I LO im. Staszica,
UTW w Chrzanowie i GPW S.A. w Katowicach
Udział

w happeningu wzięli uczniowie szkół podstawowych
z Chrzanowa, Młoszowej, Psar i Trzebini (łącznie 10 szkół około 500
uczniów). Po spotkaniu na chrzanowskim rynku wielobarwny korowód
przebranych tematycznie dzieci przeszedł na Plac Tysiąclecia – tam miała
miejsce rywalizacja szkół w wielkim konkursie ekologicznym na który
składały się : samo „przebranie” uczestników (strój ekologiczny),
okrzyk/hasło związane z wodą, konkurs wiedzy ekologicznej (quiz),
scenka ekologiczna, piosenka. Popisy oceniało jury – słuchacze UTW. Dla
zwycięzców – nagrody: laptop, projektor, drukarka wielofunkcyjna, aparat
fotograficzny oraz mnóstwo upominków. Ponadto atrakcje i pokazy, część
przygotowana przez uczniów I LO, poczęstunek „kranówką” z saturatora.

Po zakończeniu

konkursów, jury udało się na trudne obrady,
a pozostałym czas umilili partnerzy imprezy – studenci UTW - występ
zespołów – Senior Singers i Ali i Babki.
W klasyfikacji końcowej zwyciężyła – Szkoła Podstawowa nr 10 im. Armii
Krajowej w Chrzanowie.

Wręczając

nagrody prezes RPWiK Tadeusz Arkit zapowiedział
uruchomienie w najbliższą sobotę ulicznych poidełek. Już są i się przyjęły –
estetyczne, funkcjonalne i dla każdego, małego i dużego, a nawet dla
zwierząt. Zamiast kolorowych napojów w plastikowych butelkach – czysta
zdrowa woda.

26 kwietnia 2018
Najpierw spotkanie z przedstawicielami Komendy Miejskiej Policji na
temat bezpieczeństwa w mieście i powiecie, a także bezpieczeństwa
seniorów, z uwzglednieniem zagadnień oszustw, w tym internetowych.
Chętni uzyskali informacje o dostępności dzielnicowych, zwrócono uwagę
na skutecznośc działań służb policyjnych.

Zanim Polska została ochrzczona
Dzieje cywilizacji na terenach obecnej Polski oraz ziem ościennych starał
się nam przbliżyć nauczyciel historii w chrzanowskim I LO mgr Marek
Śliwa. Nie była to jego pierwsza wizyta w naszym UTW i był jak zwykle
starannie przygotowany do tematu.
Temat został wywołany w oparciu o pojawiające się w internecie, i nie
tylko, opracowania dotyczące wielowiekowej historii ziem polskich, a
może i pańswowości przedchrześcijańskiej, przed Mieszkiem I. Posiłkując
się opracowaniami średniowiecznych kronikarzy polskich oraz
bizantyjskich i rzymskich, ciekawie zostały ukazane tamty czasy, w
których nierzadko początki słowiańszczyzny sięgają do … Wikingów.
Joanna Orzeł w artykule „Silva rerum. Mityczni przodkowie – kim właściwie
byli Sarmaci? Pisze m.in. tak:
„W epoce staropolskiej (…) poszukiwano jak najdawniejszych przodków, aby
wypaść korzystnie w porównaniu z mieszkańcami innych państw Starego
Kontynentu. Szlachta znalazła swoich protoplastów w Sarmatach, którzy mieli
istnieć od czasów wojny trojańskiej (… w której swych początków upatrywali
Rzymianie (od Eneasza) czy Francuzi).
Etymologię pojęcia Sarmata wywodzono od greckich słów: sauros omma –
jaszczurcze oko, czyli Sarmaci to naród okrutny z jaszczurczymi oczyma.
Synonimicznie określano ich Słowianami ze względu na sławę, jaką się cieszyli.
Istniała także opowieść, jakoby Aleksander Macedoński przekazał Słowianom list,
w którym nadał im ziemie europejskie od północy do południa. Jeśli ktoś inny
zamieszkałby na tych ziemiach, miał być Słowianom podległy. List był oczywiście
wymysłem, ale dzięki autorytetowi jednego z największych wodzów antycznych
miał nie tylko wywyższyć słowiańskie plemię, lecz także sankcjonować zajmowanie
przez nich określonego terytorium.”
Generalnie wykładowca przedstawił ciekawe spojrzenie na historyczną
(i niekoniecznie) przeszłość cywilizacji na naszych (?) ziemiach.

10 maja 2018
Biblijne tematy w obrazach Rembrandta jako odpowiedź na
dylematy duchowe - grzech i ojcowska miłość.
Za katedrą pojawił się o. Eugeniusz Grzywacz, pijar, historyk sztuki,
duszpasterz, pedagog. Uraczył nas niezwykłą opowieścią o niezwykłym
Człowieku, bo nie inaczej należy nazwać holenderskiego mistrza pędzla
Rembrandta van Rijn. Bazując na dwóch obrazach namalowanych pod
koniec życia artysty (Powrót syna marnotrawnego (1669) oraz Dawid i
Uriasz (1665)) wykładowca snuł opowieść o życiu, wierze, dramacie. To
była momentami wzruszająca opowieść o życiowych perypetiach i
doświadczeniach Artysty, którego los nie szczędził.
Z opowieści wynikał też niezwykły hart ducha Artysty, który starał się
owe bogactwo doswiadczeń życiowych oraz niezachwianej wiary w Boga
przekazać na swoich obrazach, wręcz wcielając się w poszczególne
personaże. Jak pięknie można opowiadać o sztuce! Ale do tego potrzebna
jest ogromna wiedza, znajomość epoki historycznej, w tym przypadku
również biblijnych kontekstów. Tego o. Grzywaczowi nie brakowało.
Dzięlujemy!

Po wykładzie miały miejsce jeszcze dwa ważne wydarzenia. Pierwsze z
nich to spotkanie Zarządu SUTW z samorządem słuchaczy, drugie –
spotkanie grupy wybierajacej się na wycieczkę wokół Bałtyku z
właścicielem Biura Podróży i organizatorami grupy.

Ważniejsze

było pierwsze z uwagi na wagę omawianych spraw dla
skutecznej realizacji IX Wiosny Artystycznej, IX Rajdu Rodzinnego oraz
wizyty grupy słuchaczy Polskiego UTW z Wilna. Realizacja tych projektów
bez silnego wsparcia nie tylko wolontariuszy, ale i innych słuchaczy UTW
mogłaby być trudna. Stąd apel o wsparcie oraz wstępny przydział zadań i
obowiązków.

12 maja 2018
IX Rajd Rodzinny UTW i PTTK
Organizator

IX Rajdu Rodzinnego – Koło PTTK przy UTW w
Chrzanowie przy finansowym wsparciu Oddziału PTTK w Chrzanowie.
Finał - Ośrodek RPWiK „Chechło” w Trzebini. W
programie przemarsz grupy
pieszej trasą od Klubu „Pegaz”,
prowadzonej przez Halinę
Kozub, a także przejazd grupy
kolarskiej prowadzonej przez
Kazimierza Pudo (ten sam punkt startu i meta).
Na spotkanie finałowe można było również
dojechać innym środkiem transportu.

Pomimo

nienajlepszej pogody na starcie, z
każdą minutą niebo robiło się coraz jaśniejsze, a
na mecie – było wspaniale – bezchmurnie. Na
mecie stawiły się również grupy młodzieżowe z SP nr 6 i grupa z SP nr 1
(pod opieką nauczycielek). Rozegrano wszystkie przewidziane w
programie konkursy i konkurencje - indywidualne i drużynowe, w
zabawie uczestniczyło około 70 osób. W zawodach drużynowych,
rozgrywanych w 5 konkurencjach wystąpiło 8 zespołów rodzinnych.
Nagrodę główną wraz z pucharem Prezes UTW zdobyła drużyna
reprezentująca SP nr 1 pod opieką Agnieszki Łyszczarz. Nagrody
wręczali organizatorzy - Prezes UTW Lucyna Kozub-Jentys oraz prezes
Oddziału PTTK w Chrzanowie Kazimierz Pudo. Dopisał catering, a
pyszne kiełbaski i kaszanki smakowały znakomicie.

W zasadzie powtórzono konkursy z lat poprzednich (drużyny
rodzinne rywalizowały m.in. w slalomie, rzutach do celu, konkursie
wiedzy o regionie, UTW i PTTK oraz w konkursie udzielania pierwszej
pomocy, a najmłodsi mogli popisać się swoimi zdolnościami
plastycznymi). Konkurs udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej
zorganizowała OSP z Chrzanowa, z panią prezes Jagodą Jankowską na
czele. Uczestnicy Rajdu otrzymali nagrody, dyplomy, medale,
okolicznościowe plakietki i symboliczne upominki. Komandorem Rajdu
był „wasz kronikarz” – Adam Kasperkiewicz, a oprawę muzyczną

zapewniał Wiesław Łakomy, Biuro Rajdu prowadziła niezastąpiona na
każdym etapie realizacji imprezy Urszula Liszka.

W

podsumowaniu Rajdu złożono podziękowanie grupie
wolontariuszy uczestniczących w realizacji tegorocznej imprezy,
uczestników zaproszono do przyszłorocznego jubileuszowego X rajdu oraz
do udziału w I Rajdzie Ziemi Chrzanowskiej (20 maja).

17 maja 2018
Teatr od kuchni …
Za katedrą pojawił się honorowy student naszego UTW Marcin
Kobierski, aktor Teatru Bagatela w Krakowie, od wielu lat współpracujący
z naszym UTW i I LO w Chrzanowie. Efektem jego pracy były wszystkie
przedsrawienia sztuk teatralnych i adaptacji dzieł polskich pisarzy.
Szczególnie mocno chciałoby się podkreślić ostatni efekt jego pracy –
„Kamienie na szaniec”.
Potoczyła się wartka opowieść o
latach
młodzieńczych
przed
wstąpieniem na PWST w Krakowie,
o
egzaminach
wstępnych
i
związanych z nimi osobistymi
perypetiami/przygodami. A potem
już praca aktorska, w tym spotkania
z wybitnymi polskimi aktorami. I to
w jednej scenie i na jednej scenie lub
przed kamerą.
Ciekawym przeżyciem dla młodego Marcina było spotkanie ze
Stevenem Spielbergiem na planie „Listy Szindlera”, organizacją planu i
panującymi tam stosunkami, zasadzającymi się przede wszystkim na
szacunku. Niezleżnie od roli i funkcji. Dlatego też przejście na „własne”
polskie podwórko było trudne, brak było tego etosu pracy na planie.
Obszerny fragment spotkania poświęcony był kuchni aktorskiej. A więc
różni
inspicjenci,
suflerzy,
garderobiani,
charakteryzatorzy,
oświetleniowcy, nagłaśniacze i … cala plejada innych, bez których aktor

obejść się nie może, bez których scena obyć się nie może, a i sztuka (ta
grana na scenie czy przed kamerą) również.

Odpowiadając na pytania było nieco śmiechu z żartów robionych sobie
wzajemnie na scenie, szczególnie w czasie tzw. „zielonego spektaklu”,
otatniego wystawienia danego przedstawienia teatralnego.

Na marginesie – wykład miał miejsce bezpośrednio po castingu do
nowego przedstawienia, opartego na motywach powiesci „Nad Niemnem”
Elizy Orzeszkowej. Nabór się odbył. Prace aktorskie czas zacząć.

19 maja 2018
IX Chrzanowska Wiosna Artystyczna
im. Aliny Szczupider „A w sercu ciągle maj”
Cel

organizowanej corocznie Wiosny Artystycznej jest animacja
działalności artystycznej środowisk seniorów skupionych w UTW,
popularyzacja i promocja ich dorobku artystycznego, integracja i wymiana
doświadczeń środowisk artystycznych UTW, a także promocja Chrzanowa
i ziemi chrzanowskiej. Impreza uzyskała znaczące wsparcie Burmistrza,
Urzędu Miejskiego i Starostwa w Chrzanowie.

W

tegorocznej Wiośnie wzięły udział
Uniwersytety Trzeciego Wieku z Chełmka,
Łaz, Olkusza, Rudy Śląskiej, Tarnowa i
Chrzanowa (gospodarz), reprezentowane
przez około 200 uczestników, 12 zespołów
artystycznych i 4 grupy plastyczne.

Prezentacje

miały miejsce w sali teatralnej
MOKSiR, występowały chóry, zespoły
kabaretowo-teatralne, wokalne i taneczne.
Zgodnie z oceną profesjonalnego jury
(Mieczysław Niedźwiedzki – przewodniczący - polonista, reżyser,
pedagog teatralny, Katarzyna Kulczyk – choreograf, Małgorzata Liszka –
muzykoterapeuta, Piotr Słowik – artysta malarz).

Puchar

prezes UTW w Chrzanowie Lucyny Kozub-Jentys otrzymał
UTW z Olkusza. W tym roku Wiosna nie miała charakteru konkursu, lecz
przeglądu, a puchar otrzymał UTW prezentujący najszerszą ofertę
programową.

trakcie obrad jury, poza konkursem, swoje umiejętności
zaprezentowali gospodarze. UTW w Chrzanowie zaprezentował spektakl
jubileuszowy „Tyle radości”, a grupa taneczna „Ali i Babki” pokazała
nowy układ „Tajemnica nocy”, w arabskim stylu. Wystąpili w
rewelacyjnych strojach, rewelacyjnie tańczyli, oklaskom nie było końca.
Autorka układu i choreograf – nasza kochana Kasia Kulczyk, nagrodzona
kwiatami i rzęsistymi brawami, przez wszystkich. Odnotować należy skład
zespołu – Asia Rybińska-Bejster – kierownik grupy, Basia Bałc, Stasia
Gołębiowska, Iza Grochal (debiut), Ewa Kieres, Ela Klatka, Ola Krawczyk,
Ela Oczkowska i „Ali” Leszek Bejster.

opowiadać o roślinach, układzie samych ogrodów tematycznych, a nawet
sięgać do kultury krajów, czy regionów w oparciu o które zostały one
wybudowane. Tak, wybudowane, gdyż nie tylko rośliny stanowią o
urokliwości tych ogrodów.

Spotkanie zakończyło wręczenie dyplomów i upominków, w czym
uczestniczył starosta powiatowy Janusz Szczęśniak, wiceburmistrz
Tadeusz Kołacz, prezes UTW w Chrzanowie Lucyna Kozub-Jentys i
członkowie jury.

24 maja 2018
Muzyka która leczy dusze …

W

Z kronikarskiego obowiązku należy podkreślić prowadzenie
spotkania przez Zbigniewa Klatkę (jak zwykle wyróżniające, na co
zwróciło uwagę Jury).
Impreza była współfinansowana przez Gminę Chrzanów.
Organizatorów wspierali wolontariusze z UTW w Chrzanowie, przy
wydatnej pomocy i współpracy Dyrekcji MOKSiR oraz technicznej pomocy
pracowników Domu Kultury. Dziękujemy!

22 maja 2018
Wycieczka do Pszczyny i Goczałkowic
Celem kolejnego turystycznego wypadu, zorganizowanego przez
prezes Koła PTTK przy UTW Teresę Bigaj, była wizyta w Zamku w
Pszczynie oraz w Ogrodach Kapiasa w Goczałkowicach.
To była świetna wycieczka. Po drodze ciekawe opowieści

o regionie
przewodnika Małgosi Opitek. Potem zwiedzanie zamku – pałacu
Hofbergów. Bardzo dużo szczegółowych opowieści przewodniczki, a
nawet ci, co byli tam kolejny raz, też dowiedzieli się wielu ciekawych
rzeczy. Również ze stosunkowo niedalekiej historii.

Potem przejazd do Goczałkowic. Spacer po słynnych już ogrodach, ale
z przewodnikiem, to coś nowego. Pani owa potrafiła ze znawstwem

Na koniec jeszcze tylko zakupy. Szczególnym zainteresowaniem
cieszyły się winne krzewy. I trochę kwiatów.
W wycieczce uczestniczyło 48 osób, słuchaczy UTW.

To

był wykład, jakich mało. Nasza ulubiona muzykoterapeutka
Małgosia Liszka przyciągnęła całą masę swoich instrumentów, ale
najważniejsze to ona i jej opowieśc.

Była to opowieść o świecie dźwięków, które towarzyszą nam od
zarania dziejów. Dziwne byłoby, gdyby człowiek nie był z nim związany
nie tylko akustycznie, ale wręcz „fizjologicznie”. I tu pojawia się szkoła
leczenia dźwiękiem, fonią – fonoterapia. Lecz nie mniej ważne jest
oddziaływanie dźwięków, muzyki, na ludzką „psyche”. Temu właśnie
oddziaływaniu muzyki, a więc uporządkowanych w pewien sposób
dźwięków, poświęcony był wykład.
Dodatkiem była prezentacja ciekawych instrumentów: od
prymitywnych „piszczał” australijskich aborygenów, poprzez różne
wymyślne dźwiekonaśladowcze pomysły z różnych kontynentów i
czasów, po niesamowity chordofon wymyślony prawdopodobnie przez
genialnego Leonardo da Vinci.
Końcowym elementem wykładu była wspólna „zabawa dźwiękowa”,
jak gdyby w większych „rozmiarach” powtórzona nasza „orkiestra” z
grudniowego „Pikniku seniorów”.

25 maja 2018
„Kijanki” na trasie

29 maja 2018
Dzieci w teatrze

uczestniczki cotygodniowych spacerów nordic walking
„Kijankowy rajd”. Ma to być cykliczna, coroczna zabawa. Połączenie
spaceru gdzieś w okolicy z konkursem okolicznościowym, tematycznie
związanym z symbolizującym nas płazem. Jest już logo (zapadła decyzja o
„dozbrojeniu” uroczej kijanki w kijki!), jest sporo wierszy na temat żabekkijanek, a więc można do zabawy zaprosić i
dzieci.

Wolontariuszki w natarciu. Bardzo aktywnie działają nasze
wolontariuszki. Tym razem, w ramach realizacji projektu „Pociągirm do
przeszłości” (finansowanego przez Gminę Chhrzanów, a kierowanego do
dzieci z rodzin dysfunkcyjnych) wraz z nauczycielkami z SP z OI nr 1 w
Chrzanowie zabrały grupę dzieci do Teatru Zagłębia w Sosnowcu.
I znowu mogę napisać Marysia Hudzik donosi:
„Grupa wolontariuszy UTW wraz z dziećmi kl. I i III SP1 i nauczycielkami
miała okazję podziwiać na scenie Teatru Zagłębia w Sosnowcu przedstawienie pt.
„Ania z Zielonego Wzgórza”. Po nagrodzonym rzęsistymi brawami spektaklu
dzieci spotkały się z aktorem, odtwórcą roli Gilberta - prof. dr hab. Przemysławem
Kanią, który opowiedział dzieciom o pracy w teatrze nie tylko aktorów, ale i
pracowników technicznych, pokazał kulisy i zaplecze z rekwizytami i elementami
scenografii. Ten pełen emocji dzień dzieci zapamiętają na długo…”

Wymyśliły

I

tak to się odbyło. Więcej szczegółów w
relacji pomysłodawczyni, Marysi Hudzik,
prywatnie żony niestrudzonego przewodnika
grupy – Zdzisława Hudzika.
„25 maja 2018 r. grupa miłośników nordic
walking z UTW w Chrzanowie zainicjowała
„Majowe Święto Kijanek". Do wspólnego spaceru i
świętowania zaproszono uczniów, wraz z
nauczycielami, ze Szkoły Podstawowej nr 1 z
O.I..
Od startu całą trasę przemarszu
fotografował Marek Gołębiowski.
Po pokonaniu trasy od Klubu „Pegaz” przy
PSM do siedziby LOK nad zalewem Chechło i krótkim odpoczynku uczniowie kl.
III mieli okazję pochwalić się swoją wiedzą na temat płazów, a żab w szczególności,
przed swoimi młodszymi koleżankami i kolegami z kl. I. Przeprowadzony został
konkurs rzutu piłeczką do Tarczy „Kijanki” oraz konkurs skakania ze skakanką. W
obu konkurencjach zwyciężyły dziewczynki. Wierszyki i piosenka o żabach, w
wykonaniu Seniorek-Kijanek i dzieci, zakończyły miłą biesiadę nad zalewem.
Dzieci obdarowane nagrodami i słodyczami ruszyły wraz z opiekunami wolontariuszami na miejsce zbiórki pod PSM. Tam pożegnaniom nie było końca.
Humory i pogoda dopisały znakomicie, więc umówiliśmy się znów za rok!”

Na marginesie relacji – prof. Przemysław Kania współpracował z
naszym UTW przy realizacji jednego ze spektakli, przeprowadził wykład
na temat „bałaganizmów językowych”, jest profesorem nadzwyczajnym na
Wydziale Teatru Tańca i Wydziale Aktorskim Akademii Sztuk Teatralnych
im. S. Wyspiańskiego w Krakowie oraz Filii we Wrocławiu.

30 maja 2018
Nasi artyści dzieciom
Nasi

artyści nie odpoczywają. Wzięli udział
w Koncercie
Charytatywnym w Ośrodku Rekreacyjno Wypoczynkowym „Kozi Bród”
w Trzebini. Jak zapowiadali organizatorzy w koncercie wezmą udział m.in.
Miss i I wicemiss Polski, a także wiele atrakcji dla oka, ucha i … żołądka.

W zacnym gronie występujących
w koncercie znalazły się nasze Senior
Singers i Ali i Babki. Ich występy
prowadził
Zbigniew
Klatka.
Uczestniczki tego wydarzenia Halina
Pstrucha i Joanna Rybińska-Bejster
donoszą:
„Dnia
30 maja odbył się
Koncert Charytatywny dla niepełnosprawnych - "Pomoc dla małych serduszek"
Marcelka Henca (uszkodzenie mózgu po zapaleniu opon mózgowych) i Jagódki
Myśliwiec (urodziła się z wadami rąk i nóg). Udział brały przedszkolaki,
uczniowie szkół oraz UTW Chrzanów. Dziewczyny zbierały pieniążki do puszek,
zespół Senior Singers zaśpiewał kilka piosenek, zespół taneczny „Ali i Babki”
zatańczył układ „Tajemnica Nocy", a razem z zespołem Senior Singers fragment
występu „Tyle radości” do utworów ABBY. W programie imprezy znalazły się
pokazy, konkursy oraz licytacje. Na zakończenie – podziękowania.”
„W ostatni dzień upalnego maja, zespoły artystyczne naszego Uniwersytetu
wystąpiły w przedsięwzięciu charytatywnym „Pomoc dla małych serduszek”. Na
zaproszenie sołtysa Czyżówki Haliny Henc nie mogliśmy odpowiedzieć inaczej.
Oczywiście byliśmy, bo tak trzeba!
W pięknej scenerii, oddanego po niedawnym kapitalnym remoncie Ośrodka,
wystąpili: zespół wokalny Senior Singers oraz zespół taneczny Ali i Babki. Nasze
występy zostały przyjęte przez publiczność bardzo gorąco, brawa były gromkie!
Prośby o bis…
Po występie otrzymaliśmy z rąk organizatora znakomicie przeprowadzonego
wydarzenia, pamiątkowe statuetki i podziękowania za włączenie się w akcję
pomocy. Podziękował nam także burmistrz miasta Trzebini Grzegorz Żuradzki.
Zostaliśmy ugoszczeni znakomitym posiłkiem i słodyczami...Bawiliśmy się
wszyscy razem z radością!. Wspaniały charytatywny piknik długo pozostanie w
nasze pamięci!”

5 czerwca 2018
Muzykoterapia
W

zasadzie jest to odstępstwo od przyjętej formuły Kroniki, ale być
może to „nowy początek”. Nie jest tajemnicą w UTW w Chrzanowie, że
najbardziej ulubione zajęcia ruchowe to „Muzykoterapia”, prowadzona
przez Małgorzatę Liszkę. Są to zajęcia wszechstronne – jest rodzaj
gimnastyki, rytmika, taniec, układy choreograficzne, leżakowanie przy
muzyce relaksacyjnej i zawsze jest … humor.

Już kolejny raz zajęcia kończące rok akademicki odbywają się na
gościnnej działce państwa Marii i Zdzisława Hudzików. Tak było i tym
razem – pogoda dopisała, frekwencja jak zawsze wysoka. A po zabawie
ruchowej podziękowania zarówno dla Małgosi jak i gospodarzy, z
okolicznościowy podarunkiem i … ogniskiem, wzbogaconym
przywiezionymi kiełbaskami nad nim pieczonymi własnoręcznie.
To była fajna zabawa. I jak nie kochać muzykoterapii!

5 – 11 czerwca 2018
Wizyta z Wilna
„Wspólne polskie korzenie łączą seniorów pokolenie”
Trudno

się zabrać do opisu takiego wydarzenia w historii naszego
Uniwersytetu. Bo to było największe nasze wydarzenie, prace nad którym
trwały kilka miesięcy. Od pomysłu, poprzez szukanie właściwych dróg do
uzyskania finansowania, napisanie projektu i wreszcie jego realizacja.

Trzeba zacząć od historii – w 2014 roku w czasie przygotowania
wycieczki grupy słuchaczy na Litwę narodził się pomysł połączyć go z
nawiązaniem kontaktu z Polskim UTW w Wilnie – tytuł „Z Panem
Tadeuszem na Litwę”. I stało się. Fantastyczne przyjęcie, przekazanie
ozdobnego wydania „Pana Tadeusza”, spotkanie, serdeczność. Potem
rewizyta – zaledwie kilkugodzinna, ale również sympatyczna, serdeczna, z
niezapomnianym piknikiem w Wygiełzowie.
A teraz przyjmujemy ich na cały tydzień.
Projekt pisała Zofia Górecka przy ścisłej współpracy z Lucyną Kozub
Jentys, konsultacje – Ryszard Kuźmo – rektor PUTW w Wilnie. Pomoc w
uzyskaniu finansowania ze środków budżetowych Kancelarii Senatu RP –
senator Andrzej Pająk. Współpraca realizacyjna – Zarząd UTW, fotograf
Marek
Gołębiowski
oraz
niezastąpione
WOLONTARIUSZKI.
Współpraca władz – starostwo powiatowe, urząd miejski w Chrzanowie,
urząd gminny Babice, urząd miejski Alwernia.

Oto relacja z pobytu za zapisem ze strony internetowej UTW:
„5 czerwca 2018 r., we wtorek, na Placu Tysiąclecia powitaliśmy 30 osobową
grupę Rodaków z Litwy. Zmęczeni długą podróżą, ale radośni i uśmiechnięci
stanęli na Ziemi Chrzanowskiej (…). Ze słonecznym plakatem Gości z Wilna,

powitała równie radosna i rozśpiewana grupa Słuchaczy UTW w Chrzanowie na
czele z Zarządem i kierownikiem projektu Zofią Górecką.(…)
Wieczorem Goście zostali powitani chlebem i solą, przez Teatr Ludowy w
Okleśnej, kierowany przez Zbyszka Klatkę, z Przewodniczącym Rady Gminy
Alwernia Tomaszem Tomaszewskim na czele. Integracyjnym spotkaniem z kulturą
ludową i działalnością amatorskiego teatru z Okleśnej, rozpoczął się cykl wielu
imprez i wycieczek, które zostały zaplanowane w projekcie. W Okleśnej, Goście
obejrzeli m.in. spektakl „Folwark zwierzęcy” G. Orwella w wykonaniu Teatru
Ludowego Tradycja.
W środę, Słuchacze Polskiego UTW z Wilna udali się do Olszyn. Serdecznie
witani przez Wójta Gminy Babice Radosława Warzechę, Koło Gospodyń
Wiejskich na czele z szefową Koła p. Janiną Mastalską, Sołtysem,
Przedstawicielami Stowarzyszenia Kultury i Sportu wsi Olszyny,
poczuli atmosferę polskiej, gościnnej wsi. Spotkanie pod nazwą „Stąd nasze
korzenie - czym chata bogata”, przygotowane przez gospodarzy, zrobiło na
Gościach wielkie wrażenie! W izbie, z dawnymi sprzętami, przedmiotami
codziennego użytku, mieli okazję robić masło, mleć na żarnach, następnie młócić
cepami zboże i zobaczyć, jak wyplata się kosze (…). Goście otrzymali w prezencie
przepisy tradycyjnych potraw, słowniczek niektórych wyrazów dawniej
używanych, teksty piosenek oraz wiersze o tematyce wiejskiej.
W środę wieczorem Goście z Wilna uczestniczyli w pięknym musicalu
„Tyle Radości” w wykonaniu zespołu artystycznego UTW w Chrzanowie. Salę
teatralną MOKSiR wypełnili po brzegi słuchacze UTW, przyjaciele i sympatycy
UTW oraz mieszkańcy naszego miasta. Goście bawili się doskonale i nie szczędzili
pochwał naszym artystom! (…) Rektor PUTW prof. Ryszard Kuźmo w imieniu
swojego Uniwersytetu serdecznie pogratulował wykonawcom i podkreślił ich
profesjonalizm.
W czwartek rano Słuchacze PUTW wyjechali na wycieczkę do Parku
Miniatur w Inwałdzie, a o godz. 16.00, uczestniczyli w uroczystości zakończenia
11 –go roku akademickiego UTW w Chrzanowie, w auli PCKU, na ul Focha.
Uroczystość zakończył występ naszego chóru Rapsodia pod dyrekcją Ireny Hydel.
Po uroczystości, w Sali Sokoła odbyło się spotkanie integracyjne pn. „Nasze
dobre praktyki”. W spotkaniu uczestniczyły grupy artystyczne działające w UTW:
zespół Senior Singers pod kierunkiem Haliny Pstruchy z programem pieśni
cygańskich oraz zespół taneczny Ali i Babki pod kierunkiem organizacyjnym
Joanny Rybińskiej–Bejster, który wykonał nowy taniec w opracowaniu choreografa
zespołu - Katarzyny Kulczyk. Zespół Tęcza z Polskiego Uniwersytetu Trzeciego
Wieku z Litwy zaprezentował piękny i bardzo wzruszający program, na który

składały się wiersze Słuchaczy, pieśni patriotyczne i „chwytające za duszę” pieśni
o Wilnie, które były przez zespół powtarzane, a refren śpiewany przez całą salę.
Piątek i sobota upłynęły pod znakiem wycieczek (…) - Kraków, Sanktuarium
w Łagiewnikach, Msza Św., wycieczka po starym Krakowie i spacer Plantami do
Rynku z przejściem pod słynnym „papieskim oknem” (…)! Sobota - to wyjazd do
Wadowic i zwiedzanie Domu – Muzeum Jana Pawła II oraz niezaplanowany, ale
zrealizowany na prośbę Gości, wyjazd do Kalwarii Zebrzydowskiej. (…)
W sobotni wieczór kolejne spotkanie integracyjne odbyło się w Starej
Kotłowni MOKSiR pod nazwą „Dzieli nas tylko droga daleka”. Przy wejściu do
Starej Kotłowni, goście ze zdumieniem obejrzeli wystawę fotograficzną „Chrzanów
- oczami gości z Wilna”. Zdjęcia z ich pobytu we wszystkich dotychczasowych
miejscach, zostały wykonane przez naszego uniwersyteckiego fotografa - Marka
Gołębiowskiego. Wspólne biesiadowanie, zintegrowało jeszcze mocniej obydwa
Uniwersytety. Na spotkanie zostały przygotowane śpiewniki popularnych pieśni
biesiadnych, które Goście zabrali na pamiątkę ze sobą. W spotkaniu uczestniczyli
przedstawiciele władz lokalnych Alwerni - burmistrz Tomasz Siemek,
przewodniczący Rady Miejskiej Alwerni - Tomasz Tomaszewski i burmistrz
Chrzanowa - Ryszard Kosowski. Gościem honorowym był Senator RP pan
Andrzej Pająk.
Niedziela - ostatni dzień pobytu Polskiego UTW z Wilna - była również
zaplanowana od rana do wieczora. O godz. 10.00 słuchacze uczestniczyli we Mszy
św. w kościele Matki Bożej Różańcowej, a witani przez księdza
Adama spełniającego ofiarę Mszy Św., byli niezwykle wzruszeni i zaskoczeni, że
wierni modlili się również za Słuchaczy z Polskiego UTW z Wilna. Następnie
grupa pod opieką Wolontariuszy z UTW udała się na wycieczkę po Chrzanowie,
która skończyła się w Muzeum na ul. Mickiewicza. Po Chrzanowie oprowadzał
Gości kustosz Muzeum - Kamil Bogusz (…). Po obiedzie wyjechaliśmy do Galerii
Drzewiej, prowadzonej przez Zofię i Edwarda Góreckich oraz ich syna
Krzysztofa.(…) Tutaj odbyły się warsztaty malowania w drewnie - malowali
przygotowane drewniane tulipany - malowali zapamiętale (…) pod fachowym
okiem mistrza Edwarda Góreckiego – nagroda - zabrali je ze sobą na Litwę.
Wilnianie zwiedzili również muzeum starych zegarów, których kolekcjonerem i
znawcą jest właściciel. Inne atrakcje to: strzelanie z łuku, rzut podkową do celu.
Spotkanie w plenerze zakończył piknik - pyszne ziemniaki pieczone i kiełbaski z
grilla. Wspólne przyjacielskie koło, uścisk rąk i śpiew „ogniska już dogasa blask,
braterski splećmy krąg....” zakończyły piękną, bogatą w wydarzenia i atrakcje
wizytę Polskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Wilna w Chrzanowie, na Ziemi
Chrzanowskiej i Małopolskiej(…).

11 czerwca 2018 r., obdarowani albumami ze zdjęciami z pobytu w
Chrzanowie, podarunkami od Starostwa Powiatowego, od Burmistrza Chrzanowa,
Burmistrza z Alwerni i Wójta Babic, podarunkami od UTW, Koła Gospodyń….,
wzruszeni do łez, wdzięczni za cudowne chwile, które przeżyli u nas i wspólnie z
naszym Uniwersytetem, wyjechali do swojego ukochanego Wilna (…). Seniorów i
obydwa Uniwersytety Trzeciego Wieku: w Wilnie i w Chrzanowie połączyły na
zawsze…. wspólne polskie korzenie!
Zarząd Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Chrzanowie składa
serdeczne podziękowania za pomoc w realizacji projektu: Władzom Lokalnym,
dyrekcji MOKSiR, Teatrowi Ludowemu Tradycja, Kołu Gospodyń Wiejskich w
Olszynach, Galerii Drzewiej, panu Kamilowi Boguszowi, fotografowi Markowi
Gołębiowskiemu, grupom artystycznym UTW, chórowi, słuchaczom UTW,
samorządowi Słuchaczy UTW, mediom lokalnym: „Przełom” i CHTVL oraz
wszystkim Wolontariuszom UTW w Chrzanowie, którzy aktywnie włączyli się do
opieki nad Gośćmi – Seniorami z Polskiego UTW z Wilna.”
Nic dodać. To były wielkie dni dla Rodaków z Wilna, ale również dla
nas, słuchaczy UTW w Chrzanowie.

7 czerwca 2018
Uroczyste zakończenie roku akademickiego 2017-18
Zakończył się JEDENASTY rok akademicki w Uniwersytecie Trzeciego
Wieku w Chrzanowie.

Uroczystość

wyjątkowa, z udziałem gości z PUTW z Wilna,
przebywających w Chrzanowie w ramach naszego projektu,
refundowanego przez Kancelarię Senatu RP. Gości, na czele z rektorem
prof. Ryszardem Kuźmo oraz przedstawicieli władz, w tym starostę
Janusza Szczęśniaka i prof. Bożeną Muchacką z UP w Krakowie, powitała
prezes Stowarzyszenia UTW Lucyna Kozub-Jentys. W krótkiej informacji
znalazło się omówienie tego co zostało zrealizowanie w minionym
semestrze oraz zamierzenia na następny rok akademicki.

Następnym punktem zakończenia było wręczenie dyplomów
ukończenia Uniwersytetu słuchaczom drugiego roku studiów –
wręczającymi byli zaproszeni goście.
Potem okolicznościowe wystąpienie prof. Ryszarda Kuźmo, niezwykle
serdeczne i pełne życzeń dalszej tak wspaniałej współpracy i wzajemnych
wizyt.

Przed zakończeniem uroczystości starościna II roku Teresa Sikora
oraz inni słuchacze II roku przekazali Zarządowi UTW podziękowania za
pracę i serce na rzecz wszystkich słuchaczy UTW, a szczególnie słuchaczy
drugiego roku. Członkom Zarządu SUTW wraz z podziękowaniami
przekazano okolicznościowe upominki.
Na zakończenie finału występ chóru RAPSODIA z odpowiednim
repertuarem. Jeszcze tylko nostalgiczne oklaski, zaproszenie samorządu i
zespołów artystycznych na spotkanie z gośćmi z Litwy w Sali „Sokoła” pn.
„Nasze dobre praktyki”, zaproszenie na zwyczajowe, mniej uroczyste, a
raczej kameralne, zakończenie roku akademickiego w ośrodku nad
Zalewem Chechło (14 czerwca) i do zobaczenia w październiku. Jednakże
nie będzie to czas wytchnienia. W wakacje nasi słuchacze nie zwalniają,
zatem do zobaczenia na wydarzeniach, w których aktywnie uczestniczyć
będą szczególnie nasi artyści. Ale nie tylko! Tym bardziej, ze jeszcze trwa
wizyta Gości z Wilna! A zapisy na kolejny, DWUNASTY, rok akademicki
już od poniedziałku – 11 czerwca!

Wakacje studentów
czerwiec - wrzesień 2018
W okresie wakacji (czerwiec – wrzesień 2018) jak zwykle aktywność
słuchaczy trwała nieustannie. Nasi artyści wspierali swoim udziałem
imprezy okolicznych struktur samorządowych i organizacji kulturalnych.
Zaś udział w tych imprezach nie wymagał specjalnych zachęt – wszędzie
obecni byli, w mniej licznym lub licznym, gronie słuchacze naszego
Uniwersytetu.
A zatem pokrótce o najważniejszych wydarzeniach:
1) 11 czerwca - żegnaliśmy słuchaczy PUTW z Wilna. Szczęśliwi po
intensywnej i bogatej we wrażenia podróży, „obładowani” podarunkami i
zakupami, niektórzy ze łzami w oczach, wsiadali do autokaru.
2) 14 czerwca - wspomniane wcześniej kameralne zakończenie roku
akademickiego. W ośrodku nad Zalewem Chechło rozbrzmiewała muzyka
i śpiewy, trwały tańce i zabawa. Z ogromnym pietyzmem rozlewana była
litewska nalewka miodowa – każdy dostawał odrobinę z podarunku od
„naszych Litwinów”. Do tego odrobinę litewskiego sękacza i czarnego
wileńskiego chleba.
3) 21 czerwca – zakończenie realizacji projektu „Pociągiem do
przeszłości”. Grupa wolontariuszy wraz z uczniami ze Szkoły
Podstawowej nr 1 zaprezentowały widowisko słowno-muzycznokolejowe. Dzień wcześniej w swej macierzystej szkole, a następnie w czasie
uroczystości zakończenia roku szkolnego w Chrzanowskim MOKSiR.
„Wolontariacka” grupa UTW to Zofia Górecka (lider, moderator),
Włodzimierz Grochal, Anna Gucik, Maria i Zdzisław Hudzikowie, Halina
Kozub, Urszula Liszka, Helena Patała, Mirosława Pitner, Barbara Śmiałek,
Stanisława Wind. Wspólnie odśpiewana piosenka o Chrzanowie kończyła
uroczystość.
4) 22 czerwca – kolejny casting. Tym razem do spektaklu opartego na
powieści „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej w reżyserii, oczywiście,
Marcina Kobierskiego. Dalsze próby grupy aktorskiej między innymi w
TCK w Trzebini. Premiera przewidziana w październiku.
5) 29 czerwca – 7 lipca - wycieczka do 4 nadbałtyckich stolic –
Sztokholmu, Helsinek, Tallina i Rygi. Wśród uczestników – 28 słuchaczy

UTW. To była wspaniała podróż w świetnych warunkach i z cudownymi
plenerami – lądowymi i morskimi. Dla wielu podróże promowe odkryły
wręcz „nowy świat” – cudowny i bez strachu przed morskimi przygodami.
Podróż wśród szwedzkich i fińskich wysp, wysepek i ”wysepeczek” to
była ilustracja do kiedyś oglądanych bajek. Do tego piękne miejsca, i
ogólny zachwyt estońską stolicą – „Florencją Północy”. A po drodze
„dodatki turystyczne”: Białystok, litewskie Rumszyszki z ogromnym
skansenem, Kiejdany, Jurmala – łotewski Sopot”, Turku, Tartu, Kieś –
Cesis – „Łotewski Malbork”, a w końcu Wizna i Łowicz. Dla wielu również
lekcja tolerancji – wszędzie świątynie różnych obrządków potrafią
wspólnie egzystować i raczej łączyć aniżeli dzielić.
6) 28 lipca – Trzebińskie Lato na Polu 2018. Piknik organizacji
pozarządowych z terenu powiatu chrzanowskiego odbywający się na
Błoniach Karniowickich. Wśród 700 uczestników z 25 trzebińskich
organizacji i 3 chrzanowskich znalazła się nasza grupa taneczna „Ali i
Babki”, a ich taniec „Tajemnica nocy” wywołał ogromny aplauz i uznanie.
Stroje naszych tancerzy wywołały wprost zachwyty.
7) 26 sierpnia - udział grupy wokalnej „Senior Singers” w tradycyjnej
imprezie tematycznej w Dworku Zieleniewskich w Trzebini "Herbatka u
Zieleniewskch". Tym razem, z uwagi na aurę, impreza głównie we
wnętrzach. Jak zwykle wielkie uznanie licznie zgromadzonej widowni –
uczestników za niepodważalny profesjonalizm wykonawczyń. Nawet
specjalnie Alosza Awdiejew ich nie zaćmił, chociaż to on był głównym
magnesem przyciągającym publiczność.
8) 6 września - udział grupy tanecznej „Ali i Babki” w części
artystycznej Powiatowego Forum Organizacji Pozarządowych w
Wygiełzowie, podczas którego Starosta powiatowy wręczył nagrody
osobom i organizacjom, które wyróżniły się działalnością w ostatnich
latach.
9) Wakacyjne „ładowanie akumulatorów” (10 – 15 września). Tym
razem wyjazd do Szczytnej w Kotlinie Kłodzkiej. Przeładowany (jednak
nie udało się go w pełni zrealizować) program turystyczny, dobra kuchnia,
uprzejmi ludzie – DW „Kamela” z jej właścicielką na czele (pani Elżbieta
Wydrych) nie pozwolą szybko o nich zapomnieć. Zwiedziliśmy –
wspaniale się prezentujący, restaurowany od 2012 roku pałac Marianny
Orańskiej w Kamieńcu Ząbkowickim, Teplicke Skalne Mesto w Czechach,
park zdrojowy w Kudowie – chętni zobaczyli słynną Kaplicę Czaszek w
Czermnej, Wambierzyce z jej bazyliką – Sanktuarium MB Królowej Rodzin,

ruchomą szopką Wittigów i fragmentem Wambierzyckiej Jerozolimy,
ogromne wrażenie wywarła na uczestników trasa turystyczna Wielkiego
Szczelińca, a potem „Złota” Praga. I w drodze powrotnej jeszcze piękny
park zdrojowy w Polanicy i wizyta w Międzygórzu – atrakcje to Ogród
Bajek – wytrwali, którzy dotarli byli jednak zachwyceni, ci co nie zdołali –
nieco zawiedzeni, ale ciekawa architektura samego Międzygórza nieco
wynagrodziła ten brak. Nie zdołaliśmy zobaczyć Twierdzy Kłodzkiej i
Błędnych Skał oraz Dusznik - chociaż niektórzy, w ramach czasu
własnego, „zaliczyli” Twierdzę i Duszniki. Zostały na czas zimowy –
prawdopodobnie będziemy w Lądku Zdroju – a więc niedaleko!
Zawiedzeni - amatorzy grzybobrania, taki klimat, takie warunki w tym
roku.
10) 22 września – Rusza realizacja projektu "To Twój czas!",
realizowanego przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.
W ramach projektu: wykłady czwartkowe, warsztaty komputerowe,
językowe,
plastyczne,
fotograficzne,
międzypokoleniowa
Niepodległościowa wycieczka do Krakowa, wystawa
prac plastycznych i fotograficznych, katalog do
wystawy, Międzypokoleniowy Koncert Pieśni
Legionowych, spotkania i wykłady dla młodzieży.
Cel projektu - zwiększenie różnorodności zajęć i
poprawa jakości oferty edukacyjno-kulturalnej dla
osób starszych w wieku 50 + - słuchaczy
Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Chrzanowie oraz
promowanie działań na rzecz zwiększenia aktywności edukacyjnej i
społecznej seniorów. Zaproponujemy seniorom następujące formy
aktywności: warsztaty komputerowe w tematach: e-zdrowie, eadministracja, e-puap, korzystanie z profilu zaufanego, systemu EWUŚ
umożliwiającego potwierdzenie praw pacjenta do świadczeń opieki
zdrowotnej, warsztaty językowe - droga do poznawania innych kultur,
podróży i wycieczek, wykłady otwarte dla seniorów z terenu powiatu
chrzanowskiego poruszające tematy przygotowania i adaptacji do starości,
aktywności intelektualnej w starszym wieku, pamięci seniorów nowoczesne technologie w komunikacji międzypokoleniowej z
wykorzystaniem współczesnych środków przekazu, wykłady dla
młodzieży szkolnej przybliżające wiedzę historyczną dot. drogi Polski do
wolności; warsztaty fotograficzne przeznaczone dla osób, które chciałyby
się nauczyć lub udoskonalić swoją technikę utrwalania ważnych

momentów życia, warsztaty plastyczne, na których zachęcimy seniorów
do wspólnego tworzenia, wykonywania określonych prac plastycznych i
artystycznych, które będą zarazem okazją do wspólnej rozmowy,
wspominania, opowiadania ważnych dla siebie historii. Wzmocnienie
wolontariuszy w ich działaniach z młodzieżą - organizacja spotkań z
młodzieżą szkolną w celu integracji międzypokoleniowej seniorów i dzieci
ze SP nr 1 w Chrzanowie. Podsumowaniem tych zajęć będzie wycieczka
seniorów i dzieci do miejsc historycznie związanych z odzyskaniem
niepodległości przez Polskę, z wizytą w Muzeum. Podsumowaniem
warsztatów fotograficznych i plastycznych będzie wystawa „To Twój
czas!” oraz katalog do niej, który dzięki warsztatom językowym, zostanie
wydany w 5 wersjach językowych. Na wystawie zostaną zaprezentowane
wybrane fotografie i prace plastyczne związane z aktywnością
intelektualną seniorów, przestawiające ich przemianę, która nastąpiła
poprzez uczestnictwo w zajęciach UTW. Międzypokoleniowy Koncert
Pieśni Legionowych z udziałem chórów i zespołów muzycznych
uniwersytetów trzeciego wieku z Województw: Małopolskiego i Śląskiego
oraz uczniów szkół powiatu chrzanowskiego, to impreza, która wpisuje się
w obchody 100-lecia odzyskania Niepodległości przez Polskę. Poprzez
koncert chcemy zintegrować społeczność uniwersytecką, szkolną i lokalną
oraz chcemy zachęcić do wskrzeszenia i kontynuowania tradycji
wspólnego śpiewania, aby rozwijać poczucie więzi narodowej, a także
poprzez pieśni przybliżyć naszą historię i ułatwić jej zrozumienie.

11) Nie mogło zabraknąć reprezentacji „Kijanek” w imprezach
rekreacyjnych organizowanych w okresie wakacji w powiecie – „Spacer po
zdrowie - zaproś swojego lekarza”, organizowanym pod patronatem
Burmistrza Miasta Chrzanowa. Uczestniczyli, spacerowali, zabawa też była
świetna!
12) Systematycznie odbywała spotkania przy zielonych stolikach grupa
brydżystów – w Bibliotece lub zaprzyjaźnionym lokalu „Lodomeria Cafe”.
Ponadto - reprezentujące nasz UTW pary brydżowe uczestniczyły w I

Turnieju brydża sportowego o puchar Burmistrza m. Libiąż. Para Zdzisław
Jentys – Leszek Wieliński zajęła ex-aequo I – II miejsce. W turnieju
uczestniczyły również pary T. Dąbek – Z. Sojka (V m.), B. Komala – W.
Komala.
13) 23 – 25 września – XI Juwenalia Seniorów w Warszawie.
„Liczyliśmy na dobre występy, ale wyniki przekroczyły nasze oczekiwania” –
tak skomentowała udział w Juwenaliach Jadzia Dudek, jedna z aktywnych
uczestniczek i, można rzec, opiekun artystów UTW z ramienia Zarządu
Stowarzyszenia.
Podsumujmy:
– Wielka Nagroda Juwenaliów – Grand Prix dla Formacji Artystycznej
UTW (Ali i Babki, Senior Singers i prowadzący Zbyszek Klatka) za
jubileuszowy spektakl „Tyle radości”,
- II nagroda w kategorii Teatr i taniec dla grupy tanecznej „Ali i Babki”
za układ „Tajemnica nocy” w choreografii Katarzyny Kulczyk (obowiązki
nie pozwoliły wziąć udziału w Juwenaliach),
- II nagroda w kategorii Muzyka dla zespołu Senior Singers za
wykonanie piosenek: „Piosenka retro”, „Serduszko puka w rytmie czacza” i „Bella, bella donna”
- pokaźna nagroda finansowa (łącznie 4 tys. zł). Rozbili kasę!
A wszystko to w warunkach ogromnej konkurencji z całej Polski. Jak
piszą organizatorzy – Fundacja AVE: „Na scenach Białołęckiego Ośrodka
Kultury, Teatru Palladium i Klubu Hybrydy wystąpi ponad 3,5 tysiąca seniorów,
którzy zaśpiewają chóralnie, zespołowo, solowo, zaprezentują sztuki teatralne, a
nawet pokażą układy taneczne. (A Juwenalia) To największy w Europie
interdyscyplinarny festiwal artystyczny seniorów – mówi Bartłomiej Włodkowski,
prezes Fundacji AVE i pomysłodawca imprezy. – Chcemy pokazać, że sztuka i
kultura potrafią zamienić jesień życia w twórczą wiosnę i są znakomitą propozycją
dla każdego, niezależnie od wieku. Po prostu warto żyć artystycznie i kulturalnie.
Dla wielu grup udział w Juwenaliach jest niezmiernie istotną motywacją do
całorocznej pracy warsztatowej. Prezentacja w Warszawie i konfrontacja z innymi
grupami stanowią dla wielu grup najważniejsze wydarzenie w roku.”
Występy oceniali aktorzy, dyrygenci, kompozytorzy, śpiewacy i
choreografowie. Projekt wspiera m.st. Warszawa, Samorząd Województwa
Mazowieckiego oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Teatr Palladium, Klub Hybrydy, Białołęcki Ośrodek Kultury, galę kończył
występ SKALDÓW i RUDIEGO SCHUBERTA.
Wybieramy się za rok - na XII JUWENALIA III WIEKU 11-13 VI 2019.

