SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA
UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W CHRZANOWIE
w okresie od 07 kwietnia 2017 r. do 05 kwietnia 2018 r.
ZARZĄD STOWARZYSZENIA UTW w okresie do 29 września 2017 roku pracował
w składzie:
Prezes: Lucyna Kozub-Jentys
V-ce Prezes: Jerzy Baliś
Skarbnik : Jadwiga Dudek
Sekretarz: Sabina Duda
Członkowie Zarządu: Urszula Kupcza, Irena Fudała, Ewelina Langer
Na posiedzeniu zarządu w dniu 29 września 2017 Zarząd Stowarzyszenia na podstawie
Statutu rozdz. IV §18 p.3 podjął uchwały o przyjęciu rezygnacji złożonych przez Jerzego
Balisia oraz Irenę Fudała. Jednocześnie Zarząd podjął uchwały o dokooptowaniu do składu
Zarządu Adama Kasperkiewicza, powierzając mu jednocześnie funkcję wiceprezesa
Zarządu
oraz
Zofię
Górecką
powierzając
jej
funkcję
członka
Zarządu.
W nowym składzie Zarząd Stowarzyszenia rozpoczął pracę od dnia 01 października 2017 r.
KOMISJA REWIZYJNA funkcjonowała w składzie:
Przewodniczący: Maria Hudzik
Członkowie: Irena Dulowska, Barbara Śmiałek
W okresie sprawozdawczym tj. od 07 kwietnia 2017 r. do 05 kwietnia 2018 r. Zarząd
odbył:
- 8 posiedzeń roboczych
- podjęto 9 uchwał ogółem.
Oprócz spraw bieżących w pierwszym półroczu 2017 podstawowym tematem posiedzeń
było organizacyjne przygotowanie Gali Jubileuszowej na 10-lecie UTW w Chrzanowie.
Między innymi Zarząd podejmował Uchwały o wyróżnieniach i ich formie dla
wyróżniających się aktywnością słuchaczy UTW. W tym kontekście postanowiono wyróżnić:
Osobowość X-lecia – Zbigniew Klatka, Nestorów UTW (7 osób), Filary UTW (8 osób),
Plejady Gwiazd: – zespół wokalny Senior Singers (8 osób), - grupę taneczną Ali i Babki (9
osób), - aktorów i poetów (9 osób), - chór Rapsodia (19 osób), - grupę plastyczną (11
osób), a także Super Mrówy UTW (19 osób), przyjaciół instytucjonalnych (16 instytucji) oraz
przyjaciół indywidualnych (20 osób).
Galę Jubileuszową zorganizowano w dniu 10 czerwca 2017 r. z udziałem przedstawicieli
władz administracyjnych i samorządowych województwa, powiatu i gminy, a także
patronackiego Uniwersytetu Pedagogicznego z Krakowa oraz zaprzyjaźnionych instytucji z
terenu Chrzanowa i UTW z Oświęcimia, Brzeszcz i Jaworzna.

Kontynuacja zajęć II semestru 10-go roku akademickiego 2016/2017
Temat przewodni: „Wielcy – mało znani, sławni mężczyźni pod lupą fachowców..?”
Rok J. Piłsudskiego, J. Conrada, T. Kościuszki i L. Zamenhofa. Rocznice, rocznice…
Do końca semestru wygłoszono 6 wykładów (łącznie w semestrze 13 wykładów),
a mianowicie:
- Tam dokąd płynął Leonid Teliga - w 100 rocznicę urodzin znanego podróżnika - dr Krzysztof
Pelczar (UJ),
- George Gershwin - 80 rocznica śmierci kompozytora - mgr Halina Pstrucha (UTW)
- Bułat Okudżawa - w 20 rocznicę śmierci rosyjskiego poety, kompozytora, barda – Paweł
Orkisz, krakowski poeta i pieśniarz
- Tajemnica sukcesu Ryszarda Kapuścińskiego - w 85 rocznicę urodzin i 10 rocznicę śmierci
pisarza, dziennikarza, podróżnika - prof. K. Wolny- Zmorzyński (UJ)
- Z ziemi włoskiej do Polski – w 220. rocznicę powstania Pieśni Legionów Polskich
we Włoszech – mgr Wiesława Molik-Bąk (UTW)
- Atrakcyjność wzajemna w relacjach damsko – męskich - prof. Zbigniew Nęcki (UJ)

Wydarzenia cykliczne, organizowane przez UTW oraz imprezy jubileuszowe realizowane
w trakcie okresu sprawozdawczego w II-gim semestrze poprzedniego roku akademickiego:
6 maja 2017 - VIII Rajd Rodzinny UTW i PTTK Ośrodek Rekolekcyjny „Groble”,
13 maja 2017 - VIII Chrzanowska Wiosna Artystyczna im. Aliny Szczupider,
26 maja 2017 - Jubileuszowy spacer z „Kijankami” Chrzanów nasze miasto i powiat,
8 czerwca 2017 – zakończenie roku akademickiego z wręczeniem dyplomów,
3 września 2017 – Ziemniaczysko pod Lipowcem - z udziałem grupy tanecznej
„Ali i Babki”,
cotygodniowe spacery grupy Nordic walking- „Kijanki”,
Wydarzenia i imprezy rekreacyjno – integracyjne oraz artystyczne z udziałem UTW:
4 kwietnia 2017 – wycieczka na Cmentarz Rakowicki w Krakowie (koło PTTK),
9 maja 2017 - Wernisaż Malarski w Miejskiej Bibliotece Publicznej (grupa malarska),
27 sierpnia 2017 – Herbatka u Zieleniewskich – z udziałem grupy tanecznej
Ali i Babki,
28 września – powtórka jubileuszowego spektaklu muzycznego "Tyle radości"
w Sali teatralnej MOKSiR,
02 październik 2017 - jubileuszowy spektakl muzyczny "Tyle radości"
na inauguracji roku akademickiego UTW w Trzebini,
18 – 30 sierpnia 2017 – wycieczka na Bałkany (Koło PTTK),
11 – 16 września 2017 – letni wyjazd integracyjny do Kaczyna (kieleckie) w ramach
realizowanego projektu „Senior zdrów od stóp do głów”,
30 wrzesień 2017 – Festiwal Światła - wycieczka do Łodzi (Koło PTTK).
Kontynuowano realizację projektów
„Trzeci Wiek z Jedynką na Piątkę” – realizacja w ramach programu „Uniwersytety
Trzeciego Wieku – Seniorzy w Akcji” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
Realizator – grupa słuchaczek UTW – wolontariuszek Wol „ę”, lider-moderator Zofia
Górecka.
„Senior zdrów od stóp do głów” ( program realizowany od 01 maja do 31 grudnia
2017 r.) - dwie wycieczki rowerowe (Rusek Zofia – 12 lipca i 2 sierpnia), bezpłatne
badanie słuchu, wzroku, poziomu cukru i cholesterolu, wykłady lekarzy, dietetyka;
zajęcia ruchowe, warsztaty pamięci, warsztaty dietetyczne, Flash mob - „Krakowski

smok/smog pożera nie tylko owce”, Piknik Seniora prezentujący sprawność ruchową
Seniorów.
Wyróżnienia
9 września 2017 - nagrodę Starosty Chrzanowskiego "Bonum Facere"- podczas VI
Powiatowego Forum Organizacji Pozarządowych otrzymały aktywne społecznie
słuchaczki UTW - Zofia Górecka i Janina Łyko.
PAŹDZIERNIK 2017 - I SEMESTR 11-GO ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018
W ramach przygotowania kolejnego roku akademickiego Zarząd SUTW odbywał
robocze posiedzenia:
- wrzesień 2017 – zagadnienia naboru i organizacji roku akademickiego 2017/2018,
- 24 września 2017 r. - spotkanie przedstawicieli Zarządu z prorektorem Uniwersytetu
Pedagogicznego, w tym przedłożono sprawozdanie za miniony rok akademicki przed
nowym prorektorem ds. studenckich – prof. UP dr hab. Katarzyną Potyrała.
4 października 2017 – inauguracja roku akademickiego 2017/18 z udziałem starosty
chrzanowskiego Janusza Szczęśniaka, burmistrza Chrzanowa Ryszarda Kosowskiego,
wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Zbigniewa Dudy oraz przedstawicieli patronackiej
uczelni UP im. KEN w Krakowie - prorektora prof. dr hab. Bogusława Skowronka i prof. dr
hab. Zofii Szaroty.
Temat przewodni: „Nic nad zdrowie! Jak pięknie i zdrowo się starzeć?” realizacja
projektu „Senior zdrów od stóp do głów”.
W semestrze zrealizowano łącznie 12 wykładów, a mianowicie:
- Zdrowe starzenie się w globalnej i krajowej polityce senioralnej. Ku starości go go.” prof. dr hab. Zofia Szarota (UP Kraków) – wykład inauguracyjny 4 października 2017
- Endoskopia układu pokarmowego, profilaktyka badań endoskopowych - lek. med. Jarosław
Bigaj
- Jak udzielać pierwszej pomocy? – mgr Dorota Liszka-Polaszczyk (UP Kraków)
- Życie bez bólu kręgosłupa - red. Dorota Mirska-Królikowska
- Jak przygotować się do drugiej połowy życia – dr Alicja Klich-Rączka (UP Kraków)
- Profilaktyka i rehabilitacja w schorzeniach reumatologicznych - lek. med. Ilona Cebula-Byrska
- Dobrze widzę, dobrze słyszę? - Firmy Dr Marchewka i MEDI-VOX
- Cukrzyca – nowoczesna diagnostyka i leczenie - lek. med. Grzegorz Jelonek
- Serce – nowe perspektywy przedłużenia życia - dr n. med. Jacek Nowak
- Medycyna naturalna - Brat Pio (Zakon Bonifratrów w Krakowie)
- Mózg – twój największy egoista - dr Bożena Bierca, mgr Dominika Bierca
- Kawa czy herbata? Pomaga czy szkodzi? - dr Bożena Bierca

Zajęcia warsztatowe odbywały się zgodnie z harmonogramem w grupach, w tym:
- języki obce - j. angielski – 5 grup, j. niemiecki – 3 grupy, j. włoski – 2 grupy, j. rosyjski
- 1 grupa, zajęcia komputerowe - 4 grupy, ćwiczenia pamięci - 2 grupy, psychologia
(I rok), pierwsza pomoc przedmedyczna-1 grupa
- zajęcia ruchowe: muzykoterapia - 2 grupy, gimnastyka rehabilitacyjna – 2 grupy,
tai-chi, taniec towarzyski, aerobik w wodzie, choreoterapia;
- grupy zainteresowań – dodatkowe zajęcia: warsztaty dziennikarskie (do czasu
przygotowania wydawnictwa na 10 –lecie UTW), grupa malarska, taniec towarzyski,
sekcja brydża sportowego Szlemstars, grupa taneczna Ali i Babki, grupa muzyczna
Senior Singers, chór Rapsodia, spacery piątkowe grupy „Kijanki”.

STATYSTYKA
Rok akademicki 2017/2018 rozpoczęło w UTW 241 osób (wzrost o 12 osób)
w tym: - płeć - kobiety – 200 (83%)
- mężczyźni – 41 (17%) – wzrost o 1%
- mieszkańcy – miasto-gmina Chrzanów – 193 osób (80,1%) – spadek o 4%
- powiat chrzanowski – 41 osób (17,0%)
- spoza powiatu chrzanowskiego – 7 osób
- status – emeryci – 202 osoby (83,4%)
- renciści – 14 osób (5,8%)
- bezrobotni – 9 osób (3,7%)
- pracujący - 16 osób (6,6%)
- struktura wieku – - 50 lat – brak
51 – 60 lat – 34 osoby (14,1%) (14 osób więcej)
61 – 70 lat – 155 osób (64,3%) (15 osób więcej
71 – 80 lat – 45 osób (18,7%) (15 osób mniej)
+80 lat – 7 osób (2,9%) (2 osoby mniej)
- struktura wykształcenia – wykształcenie wyższe zadeklarowało 98 osób (40,7%),
średnie 125 osób (51,9%), zawodowe 18 osób (7,5%).
- na I rok zajęć zapisało się 44 osoby, w tym 34 kobiety i 10 mężczyzn.
- na II roku kontynuowało zajęcia 23 osoby,
- najliczniejszą grupę (oprócz I roku) stanowią słuchacze UTW od założenia – 38
osób.
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Wydarzenia i imprezy organizowane przez UTW w trakcie okresu sprawozdawczego
w I-szym semestrze roku akademickiego 2017/2018:
5 października 2017 – zebranie organizacyjno-porządkowe ze słuchaczami,
16 października 2017 - zakończenie sezonu turystycznego (koło PTTK),
25 października 2017 - premiera spektaklu „Kamienie na szaniec”, w ramach
projektu „Polska to wielka rzecz”,
27 - 29 października 2017 - wycieczka do Zakopanego; termy w Chochołowiew ramach projektu „Senior zdrów od stóp do głów”,
11 listopada 2017 – udział w Marszu Niepodległości w Chrzanowie,
23 listopada 2017 - spotkanie Zarządu UTW ze słuchaczami I-go roku,

3 listopada 2017 - zakończenie projektu „Polska to wielka rzecz” w MBP; wystawa
fotograficzna Dominiki Biercy z realizacji spektaklu oraz prezentacja fragmentów
spektaklu i filmu,
listopad - grudzień 2017– udział w akcji „Szlachetna paczka”,
8, 15 i 22 listopada 2017 – Warsztaty dietetyczne w ramach projektu „Senior zdrów
od stóp do głów”,
24 listopada 2017 – spotkanie jubilatów „70” „Stop-latka” w Klubie „Pod Muzami”,
10 stycznia 2018 – spektakl „Gdyby nie gwiazda z Betlejem …” w MBP z udziałem
chóru Rapsodia i Senior Singers, twórców poezji i aktorów – słuchaczy UTW,
25 stycznia 2018 – mali kolędnicy z SP 1 na Focha - podsumowanie I semestru
27 stycznia 2018 - „Otrzęsiny” I ROK-u - zabawa karnawałowa z pasowaniem
na Studenta UTW,
cotygodniowe spacery grupy spacerowej „Kijanki”.
Wydarzenia realizowane z udziałem słuchaczy UTW:
7 października 2017- Nagroda Grand Prix Prezydenta Miasta Oświęcim dla Kabaretu
UTW w Chrzanowie w IV Oświęcimskich Spotkaniach Artystycznych Seniorów,
19 października 2017 - XI Powiatowy Dzień Seniora
25 listopada 2017 – udział grupy Ali i Babki w Festiwalu Tańca w Wodzisławiu Śląskim
(dyplom i statuetka),
27 listopada 2017 – udział w Warsztatach recyklingowych w MBP, w ramach projektu
„Ekoedukacja - od przedszkola do seniora”,
1 – 2 grudnia 2017 - udział w MBP w Festiwalu Pomocy, Współpracy i Integracji
(fragment spektaklu „Tyle radości”),
7 stycznia 2018 – wyjazd grupy słuchaczy na koncert w NOSPR w Katowicach,
12 stycznia 2018 - Jubileusz UTW przy UP w Krakowie, prezentacja jubileuszowego
spektaklu „Tyle radości!”,
13 stycznia 2018 – udział w Marszu Nordic Walking dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy,
26 stycznia 2018 – udział grupy języka rosyjskiego w V Festiwalu Naukowym
„Noc w Liceum”, organizowanym przez I LO im. Staszica.
Kontynuowano realizację projektów
9 października 2017 - zakończenie projektu „Trzeci Wiek z Jedynką na Piątkę!”,
realizowanego wspólnie ze Szkołą Podstawową Nr 1 - lider-moderator Zofia Górecka,
25 października 2017 – realizacja projektu „Polska to wielka rzecz”,
dofinansowanego ze środków Województwa Małopolskiego - premiera spektaklu
„Kamienie na szaniec”, realizowanego wspólnie z I LO im. S. Staszica w
Chrzanowie,
„Senior zdrów od stóp do głów” – projekt realizowany od 01 maja do 31 grudnia 2017,
w tym 2 grudnia 2017 - Piknik Seniora – finał realizacji zajęć warsztatowych i
ruchowych w ramach projektu.
Wyróżnienia
19 października 2017 – dyplom Starosty Chrzanowskiego dla organizacji
wyróżniającej się w „zaangażowaniu i
wspieraniu działań na rzecz seniorów
powiatu chrzanowskiego”,
13 grudnia 2017 - Plebiscyt „Kryształy soli 2017” – nominacja do nagrody głównej
w dziedzinie „Edukacja i nauka”,

Dyplom za realizację zadania z SP 1 „Trzeci Wiek z Jedynką na Piątkę!” w ramach
projektu UTW dla Społeczności organizowanego przez Towarzystwo Inicjatyw
Twórczych „ę” z Warszawy.
Skrócona statystyka II semestru roku akademickiego 2017/18:
II semestr rozpoczęło 197 osób (44 osoby mniej niż w I semestrze)
w tym: - płeć - kobiety – 161 (- 39 osób) (81,7%)
- mężczyźni – 36 (- 5 osób) (18,3% – wzrost o 1,3%)
- mieszkańcy – miasto-gmina Chrzanów – 155 osób (- 38 osób)
- powiat chrzanowski – 36 osób (- 5 osób)
- spoza powiatu chrzanowskiego – 6 osób (- 1 osoba)
- status – emeryci – 164 osoby (-38 osób)
- renciści – 14 osób (bz)
- bezrobotni – 6 osób (- 3 osoby)
- pracujący - 13 osób (- 3 osoby)
- struktura wieku –
51 – 60 lat – 16 osób (- 18 osób)
61 – 70 lat – 125 osób (- 30 osób)
71 – 80 lat – 48 osób (+ 3 osoby)
+80 lat – 8 osób (+ 1 osoba)
- struktura wykształcenia – wykształcenie wyższe zadeklarowało 83 osób (-15 osób),
średnie 99 osób (-26 osób), zawodowe 15 osób (-3 osoby).
- zajęcia I roku kontynuuje 30 osób, w tym 22 kobiety i 8 mężczyzn (ogółem mniej 14
osób, w tym 12 kobiet i 2 mężczyzn).
- na II roku kontynuuje zajęcia 20 osób (-3 osoby),
- najliczniejszą grupę stanowią słuchacze UTW od założenia – 32 osoby.
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Temat przewodni: „Czego oko nie widziało, czego ucho nie słyszało…”
W semestrze przewidziano realizację łącznie 12 wykładów, a mianowicie:
- Astronom z Islandii - prof. dr hab. Jerzy Kreiner (UP Kraków) – wykład inauguracyjny
- Dlaczego sztuka Japonii jest ciągle żywa – historyk sztuki Urszula Imamura
- Piękne dziewczyny – aktorka, pisarka Laura Łącz
- Góry Stołowe. Tajemniczy świat Skalnych Miast – dr Sebastian Bielak
- Dodaj życia do lat i pozostaw po sobie ślad – pisarka Jolanta Szwalbe

II semestr

- Ploteczki z aktorskiej półeczki – aktor Paweł Drzewiecki
- Czego oko nie chciało zobaczyć, czego ucho nie chciało usłyszeć, czyli o upadku autorytetu –
prof. dr hab. Kazimierz Wolny-Zmorzyński (UW)
- Czy potrzebna jest nam arystokracja? – prof. dr hab. Kazimierz Karolczak (UP Kraków)
- Zanim Polska została ochrzczona … - historyk, mgr Marek Śliwa (I LO)
- Biblijne tematy w obrazach Rembrandta jako odpowiedź na dylematy duchowe – O. Eugeniusz
Grzywacz (pijar, historyk sztuki)
- Teatr od kuchni … - aktor Marcin Kobierski
- Muzyka, która leczy dusze … - mgr Małgorzata Liszka

Zajęcia warsztatowe (dokonano zmian organizacyjnych związanych z frekwencją oraz
wprowadzono dwa nowe zajęcia – yoga i samoobrona) zaplanowano wg
harmonogramu w grupach, w tym:
- języki obce - j. angielski – 4 grupy, j. niemiecki – 3 grupy, j. włoski – 2 grupy, j.
rosyjski - 1 grupa, zajęcia komputerowe - 4 grupy;
- zajęcia ruchowe: muzykoterapia 2 grupy, gimnastyka rehabilitacyjna,
tai-chi, taniec towarzyski, aerobik w wodzie, choreoterapia, yoga, samoobrona;
- grupy zainteresowań – dodatkowe zajęcia: grupa malarska, sekcja brydża
sportowego Szlemstars, grupa taneczna Ali i Babki, grupa muzyczna Senior Singers,
chór Rapsodia, grupa spacerowa „Kijanki”.
PROJEKTY – w 2018 roku zaplanowano realizacje projektów, w tym:
Projekty zaakceptowane:
- IX Chrzanowska Wiosna Artystyczna im. Aliny Szczupider – „A w sercu ciągle

maj”, (Wsparcie zadania publicznego pod nazwą ”Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego” Gmina Chrzanów). Finał odbędzie się 19 maja 2018r.
- „WSPÓLNE POLSKIE KORZENIE – ŁĄCZĄ SENIORÓW POKOLENIE”, projekt
dla Polskiego UTW w Wilnie zgodnie z ofertą ogłoszoną przez Kancelarię Senatu RP w
zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2018r. (od 4 do 10czerwca 2018)
- „POCIĄGIEM DO PRZESZŁOŚCI” - zadanie kierowane do Gminy Chrzanów
(Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) w zakresie zdrowia
publicznego (realizacja w okresie od 15 kwietnia do 15 listopada 2018r.) - będzie
realizowany przez grupę wolontariatu z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych, z SP nr 1 w
Chrzanowie.
- „Czego się człowiek za młodu nauczy…” - projekt złożony do Zarządu
Województwa Małopolskiego w obszarze kultury pn. Mecenat Małopolski - akceptacja
Urzędu Wojewódzkiego. W realizacji projektu planowany jest spektakl na motywach
powieści Elizy Orzeszkowej „Nad Niemnem”; scenariusz i reżyseria Marcin Kobierski –
aktor Teatru Bagatela (we współpracy z młodzieżą I LO).
Projekt złożony do rozpatrzenia:
- „TO TWÓJ CZAS!” - w zakresie wspierania funkcjonowania społecznego oraz
przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych, złożony do zarządu Województwa
Małopolskiego. (Realizacja w okresie od 01 kwietnia do 30 listopada 2018 r.).
Pomysłodawcą projektu są: E. Langer i U. Kupcza, która będzie koordynatorem
realizacji tego zadania, jeśli otrzymamy dofinansowanie. Projekt przewidziany na
kwotę: 48 685,- zł (wkład własny: 2750,- zł).

Projekt nie uzyskał akceptacji:
- Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku - projekt „Latający Uniwersytet Trzeciego
Wieku” złożony przez Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie. Projekt ogłoszony przez
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zostaliśmy zaproszeni jako partnerzy.
Koordynuje projekt z ramienia UTW - U. Kupcza.
DZIAŁALNOŚĆ GRUP STUDENCKICH
Koło PTTK UTW
• 5 października 2017 dokonano zmiany w Zarządzie Koła – po rezygnacji Adama
Kasperkiewicza na funkcję prezesa powołano Teresę Bigaj.
• wycieczki zorganizowane przez Koło PTTK UTW: Cmentarz Rakowicki w Krakowie,
VIII Rajd Rodzinny UTW i PTTK, Jubileuszowy spacer z „Kijankami” „Chrzanów nasze
miasto”, Bałkany 2017, Festiwal Światła w Łodzi, Klasztor w Czernej i zakończenie sezonu
turystycznego, organizacja wyjazdu wokół Bałtyku,
• 23 marca 2018r. - wycieczka do Branic, Igołomii, Niepołomic i Świątnik,
• cotygodniowe spacery grupy spacerowej „Kijanki”,
• udział w Marszu Nordic Walking dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Działalność sportowa - koordynator Jolanta Warchoł
Z uwagi na przygotowania do Jubileuszu 10-lecia UTW zrezygnowano z udziału w
Ogólnopolskiej Olimpiadzie Sportowej UTW w Łazach oraz w IV Małopolskiej Spartakiadzie
Seniorów.
26-27 lutego 2018r. - udział w V Ogólnopolskiej Zimowej Senioriadzie w Rabce.
Reprezentacja naszego UTW zajęła 19 miejsce na 34 startujące reprezentacje, zdobyliśmy
4 czwarte miejsca.
Sekcja brydża sportowego „SZLEMSTARS” - koordynator Wiesław Łakomy.
Grupa do 20 osób prowadzi systematyczne rozgrywki w MBP w Chrzanowie;
członkowie grupy reprezentowali UTW m.in. w Zimowej Senioriadzie w Rabce.
Sekcja Nordic walking „Kijanki” – koordynator Urszula Liszka.
W każdy piątek grupa „Kijanki” spotyka się na spacerze po okolicach Chrzanowa.
Udział reprezentacji grupy w Zimowej Senioriadzie w Rabce.
Działalność artystyczna
Chór Rapsodia - dyrygent Irena Hydel
- udział w VIII Chrzanowskiej Wiośnie Artystyczna im. Aliny Szczupider, w spektaklu
„Gdyby nie gwiazda z Betlejem …” w MBP, w konkursie kolęd w kościele Św. Piotra i
Pawła w Trzebini,
Zespół Senior Singers - prowadząca Halina Pstrucha
- udział w VIII Chrzanowskiej Wiośnie Artystyczna im. Aliny Szczupider, spektaklu „Tyle
radości!” na Gali Jubileuszowej UTW, powtórka jubileuszowego spektaklu muzycznego w Sali
teatralnej MOKSiR, na inauguracji roku akademickiego UTW w Trzebini, udział i nagroda Grand
Prix Prezydenta Miasta Oświęcim dla Kabaretu UTW w Chrzanowie w IV Oświęcimskich
Spotkaniach Artystycznych Seniorów, udział w MBP w Festiwalu Pomocy, Współpracy i

Integracji (fragment spektaklu), prezentacja spektaklu w czasie Jubileuszu 5-lecia UTW
przy UP w Krakowie oraz udział w spektaklu „Gdyby nie gwiazda z Betlejem…” w MBP.
- na specjalne zaproszenie Burmistrza Chrzanowa zespół uświetnia okolicznościowe
spotkania w USC w czasie uroczystości jubileuszowych 50-lecie par małżeńskich.
- pod koniec roku 2017 zespół nagrał płytę z kolędami – rozeszła się błyskawicznie.
Zespół tworzą: Halina Pstrucha, Maria Kramarczyk, Jadwiga Dudek, Urszula
Siarczyńska, Małgorzata Piegzik, Anna Stryczek, Helena Likus; honorową członkinią jest
Urszula Bigaj.
Zespół taneczny „Ali i Babki” – koordynator Joanna Rybińska – Bejster.
- udział w VIII Chrzanowskiej Wiośnie Artystycznej im. Aliny Szczupider, Ziemniaczysku
pod Lipowcem, doroczny udział w Herbatce u Zieleniewskich (TCK w Trzebini), udział w
powtórkach jubileuszowego spektaklu muzycznego "Tyle radości!" wraz z zespołem Senior
Singers. Ponadto udział i nagroda Prezydenta Miasta Oświęcim dla Kabaretu UTW w

Chrzanowie w IV Oświęcimskich Spotkaniach Artystycznych Seniorów, spotkaniu
jubilatów „Stop latka” w Klubie „Pod Muzami”- duet Asia i Leszek, oraz udział w
Festiwalu Tańca w Wodzisławiu Śląskim (dyplom i statuetka), a także w Otrzęsinach
2018.
Zespół teatralny – współpraca z I LO z kołem teatralnym „Staszic”.
- realizacja spektaklu, w ramach projektu „Polska to wielka rzecz” w reżyserii Marcina
Kobierskiego opartym na powieści Aleksandra Kamińskiego „Kamienie na szaniec”, oraz
udział grupy poetycko-aktorskiej w spektaklu „Gdyby nie gwiazda z Betlejem …” w MBP.
- I najnowsze osiągnięcie - w VI Małopolskich Spotkaniach teatrów amatorskich
w Jabłonce na Orawie – I miejsce w kategorii: inscenizacja tekstów literackich
za spektakl „Kamienie na szaniec” oraz wyróżnienie indywidualne dla młodego aktora
Jakuba Idziniaka z I L.O.
Formalnej grupy teatralnej przy UTW nie ma, ale w realizowanych spektaklach
teatralnych pojawia się dość stabilna grupa aktorska (Teresa Bigaj, Tadeusz Dąbek,
Edward Górecki, Włodzimierz Grochal (debiut), Halina Halota, Alicja Krysztoforska
(debiut), Marek Paluch (debiut), Helena Patała, Anna Stryczek), i grupa poetycka
(Helena Patała, Grażyna Zielińska, Zofia Górecka, Władysław Chełmecki, Gustaw
Czerwik).
Z powyższego zestawienia wynika, że UTW, jako organizator lub współorganizator,
oraz słuchacze UTW, jako uczestnicy, aktywnie biorą udział w imprezach
otwartych, przy czym bardzo często w charakterze artystycznego wsparcia owych
imprez.
PLANOWANE WYDARZENIA W 2018 roku (już po okresie sprawozdawczym)
• 12 maja 2018 – IX Rajd Rodzinny UTW i PTTK
• 19 maja 2018 - IX Chrzanowska Wiosna Artystyczna IM. Aliny Szczupider
• 08 czerwca 2017 - zakończenie roku akademickiego 2017/18; wręczenie dyplomów
ukończenia UTW z wyróżnieniem,
• 23 czerwca 2018 – udział w Małopolskiej Spartakiadzie Seniorów w Niepołomicach
• 04 października 2018 - rozpoczęcie XII Roku akademickiego UTW w Chrzanowie,
• 16 października 2018 - zakończenie sezonu turystycznego Koła PTTK UTW.
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WSPÓŁPRACA
Starostwo Powiatowe w Chrzanowie - Gmina Chrzanów
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Studenckie Koło Naukowe Pedagogów im. Heleny Radlińskiej przy Instytucie Nauk
o Wychowaniu (udział studentów UP w imprezach organizowanych przez UTW integracja międzypokoleniowa ze studentami UP)
Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie
zajęcia komputerowe (2 grupy 11 rok!)
współpraca w ramach projektów (podsumowania i wystawy fotograficzne)
udział Słuchaczy UTW w spotkaniach, imprezach organizowanych przez MBP
prelekcje Słuchaczy UTW w cyklu „Senior w podróży”
udział w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”
warsztaty plastyczne
Muzeum w Chrzanowie – wystawa malarstwa opiekuna grupy malarskiej M.
Kubackiego
Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie – imprezy plenerowe, realizacja
zdjęć do filmów ze spektakli teatralnych,
MOKSiR (wsparcie organizacyjne: udział Seniorów w spektaklach, udostępnianie sal
na zajęcia (muzykoterapia, taniec towarzyski), występy i uroczystości – coroczna
„Chrzanowska Wiosna Artystyczna” im. Aliny Szczupider
I LO w Chrzanowie (udział młodzieży w projektach, integracja międzypokoleniowa,
udostępnianie sal na zajęcia warsztatowe, próby zespołów, udział UTW
w V Festiwalu Naukowym „Noc Liceum”)
Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego – wsparcie organizacyjne,
udostępnianie sal na wykłady i zajęcia,
SP Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi (akcja: „Cała Polska czyta dzieciom”, realizacja
wspólnych projektów; projekt grupy wolontariackiej UTW pn. „Trzeci Wiek z Jedynką
na Piątkę”, „Pociągiem do przeszłości”)
UTW w Małopolsce oraz na Śląsku (wspólne imprezy „Wiosna Artystyczna...”), m.in.
UTW Jaworzno, Oświęcim, Rabka, Cieszyn, Ruda Śląska, Wolbrom, Olkusz,
Komenda Powiatowa Policji w Chrzanowie - wspieranie akcji KP „Bezpieczny
Senior”, wspieranie Rajdu Rodzinnego, bieżąca współpraca wg potrzeb,
Ochotnicza Straż Pożarna - pomoc w Rajdzie Rodzinnym UTW,
BANK SPÓŁDZIELCZY w Chrzanowie
Tygodnik Ziemi Chrzanowskiej „Przełom” – artykuły i zdjęcia z życia UTW oraz w
realizacji projektu „Senior zdrów od stóp do głów”
Chrzanowska Telewizja Lokalna - emisja 4 programów z realizacji projektu „Senior
zdrów od stóp do głów”
Szkoła Podstawowa w Balinie - udział w corocznych spotkaniach z okazji Dnia
Seniora - występy zespołów artystycznych UTW
Przedszkole Samorządowe Nr 4 - grupa wolontariacka UTW

CERTYFIKATY - „Miejsce Przyjazne Seniorom” (ogółem: 12 miejsc, w 2017 roku
zlikwidowano 3 miejsca)
1. MBP, ul. Broniewskiego 10
2. MOKSiR, ul Broniewskiego 4
3. PCKU w Chrzanowie, ul. Focha 3
4. Muzeum w Chrzanowie
5. Rest. NOVA, Al. Henryka
6. Sklep MAGIK, ul Piłsudskiego 2
7. Sklep wielobranżowy KOGER ul. Ogrodowa 3
8. Sieć sklepów jubilerskich „SZAFIR” w Chrzanowie i w Trzebini
9. Bank Spółdzielczy w Chrzanowie, Al. Henryka
10. Sklep „ MIODY” Al. Henryka
11. Sklep Jubilerski Janusz Kogut i Joanna Wiśnik Chrzanów, Rynek 13
12. Berger Fryzjerstwo, ul. Krakowska 11
13. „Jacek Placek - firma Jacek Kuś, ul Dobczycka 7
Dokumentacja działalności UTW
• STRONA INTERNETOWA – administrator Ewelina Langer (członek Zarządu),
www.utw.chrzanow.pl. Strona promuje działalność UTW – jest systematycznie
aktualizowana!
– wg stanu na dzień 5 kwietnia strona była odwiedzana ponad 1 542 000 razy.
• Jesteśmy również obecni na portalu społecznościowym Facebook
• adres e-mail: utwchrzanow@gmail.com
• KRONIKA UTW (w formie papierowej i elektronicznej) – prowadzący Adam
Kasperkiewicz (członek Zarządu), współpraca - Wiesława Molik-Bąk, Zofia
Górecka, Ewelina Langer, Barbara Latkowska, Janina Łyko, Marek Gołębiowski,
• „Z życia UTW” - „O nas piszą …” - „Wykładowcy UTW”
Realizacja wniosków z ostatniego Walnego Zebrania
Na poprzednim Walnym Zebraniu zgłoszono 7 wniosków, z czego zrealizowane zostały
4, a mianowicie:
- zorganizowano zajęcia z yogi,
- zorganizowano wykład poświęcony 220-rocznicy Hymnu polskiego,
- zrealizowano cykl wykładów prozdrowotnych,
- zakupiono program Microsoft Office.
Pozostałe wnioski miały charakter stricte organizacyjny i realizowane są w trybie
bieżącym, m.in. aktualizacja oznakowania Miejsc Przyjaznych Seniorom, odstąpiono od
organizacji grupy językowej esperanto (brak zainteresowania).

Informacja dodatkowa
- UTW organizuje podczas wakacji i ferii zimowych wyjazdy rekreacyjnowypoczynkowe i edukacyjne (zrealizowane!)
I turnus rekreacyjno – rehabilitacyjny - Ślemień > ferie zimowe (31.I. – 6.II.2011r.)
II turnus rekreacyjno – rehabilitacyjny - Ślemień > ferie zimowe (luty 2012r.)
III wyjazd rekreacyjno – wypoczynkowo - szkoleniowy - Krościenko > sierpień 2012
IV wyjazd rekreacyjno – wypoczynkowo - szkoleniowy - Węgierska Górka > styczeń
2013
V wyjazd rekreacyjno - wypoczynkowo - szkoleniowy - Węgierska Górka > luty 2014
VI letni wyjazd rekreacyjno-wypoczynkowy - Węgierska Górka > wrzesień 2014
VII zimowy wyjazd rekreacyjno-wypoczynkowy - Wisła > 13-17 styczeń 2015
VIII letni wyjazd rekreacyjno-wypoczynkowy Seniorów i dzieci w ramach projektu
realizowanego wspólnie ze Szkołą Podstawową Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w
Chrzanowie „Radosna Szkoła z Babcią i Dziadkiem” > Wisła - 3 - 8 lipca 2015
IX letni wyjazd rekreacyjno-wypoczynkowy w ramach projektu „Szlakiem polskich
Łemków po Małopolsce” > Krynica 13-18 września 2015
X zimowy wyjazd rekreacyjno-wypoczynkowy - Wisła > 25 – 31 stycznia 2016
XI wyjazd letni wypoczynkowo - szkoleniowy – Orawka > sierpień/wrzesień 2016
XII wyjazd w ramach mini-projektu „Senior zdrów, gdy kocha ruch” – Ustroń >
wrzesień/ październik 2016
XIII zimowy wyjazd rekreacyjno-wypoczynkowy - Zakopane - luty 2017
XIV letni wyjazd rekreacyjno-wypoczynkowy - Kaczyn – wrzesień 2017
XV zimowy wyjazd rekreacyjno-wypoczynkowy - Muszyna luty 2018
Dziękujemy!
Zarząd Stowarzyszenia UTW w Chrzanowie

