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SEMESTR I
2.10.2018
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Spotkanie organizacyjne słuchaczy
Uroczysta inauguracja XII Roku Akademickiego
Zakończenie sezonu turystycznego - wycieczka do Pieskowej
Skały i zakończenie w Galerii „Drzewiej”
18.10.2018 Udział w Powiatowym Dniu Seniora
24.10.2018 Występ Szczawnickiego Chóru Kameralnego z koncertem
„Wielkanoc” J.S. Bacha w kościele p.w. Św. Mikołaja
25.10.2018 Zebranie Samorządu słuchaczy z zarządem SUTW
29.10.2018 Uroczysta premiera spektaklu „Nad Niemnem” wg Elizy
Orzeszkowej
9.11.2018
Międzypokoleniowy Koncert Pieśni Legionowych i
Patriotycznych
9.11.2018
Zakończenie projektu „Czego się człowiek za młodu nauczy” –
spektakl „Nad Niemnem” w MBP
11.11.2018 Udział w imprezach patriotycznych organizowanych z okazji
Święta Niepodległości
29.11.2018 Spotkanie słuchaczy I-go roku z Zarządem Stowarzyszenia
30.11 – 1.12. 2018 Festiwal Promocji i Integracji w MBP
12.01.2019 Kolędowanie w Muzeum
17.01.2019 Uroczyste zakończenie I semestru
19.01.2019 Zabawa karnawałowa połączona z pasowaniem na słuchacza
I roku UTW
28.01.2019 Zimowy wyjazd studentów UTW (28.01-02.02.2019)

Plan wykładów w cyklu „Komunikacja”
– czwartki, godz. 16:00 – Aula PCKU
04.10.2018

Inauguracja roku akademickiego 2018/19
Wykład „Artefakty w komunikacji naukowej”

11.10. 2018

Manipulacja w komunikacji dziennikarskiej??

18.10.2018

Powiatowy dzień seniora

25.10.2018
29.10.2018
(poniedziałek)
08.11.2018
09.11.2018
15.11.2018
22.11.2018
29.11.2018
06.12.2018
13.12.2018
03.01.2019
10.01.2019
17.01.2019

Zarząd UTW,
prof. dr hab. Katarzyna
Potyrała
prorektor UP Kraków
prof. dr hab. Kazimierz
Wolny-Zmorzyński

mgr Dorota Krzywicka,
psycholog
reż. Marcin Kobierski,
Premiera „Nad Niemnem” w ramach projektu wykonawcy: młodzież I LO i
„Czego się człowiek za młodu nauczy…”
studenci UTW w
Chrzanowie
Jak komunikują się dyplomaci? – elementy
dr hab. Brygida Kuźniak,
etykiety, które warto znać
WPiA UJ Kraków
Międzypokoleniowy koncert pieśni
Urszula Kupcza
legionowych i patriotycznych w MOKSiR
Skąd się wzięłam w mieście i czy jest mi tu
Piotr Gardynik – przewodnik
dobrze? – historia komunikacji miejskiej w
w MIM w Krakowie
Krakowie
Komunikacja polityczna w warunkach
dr Piotr Obacz,
podziału społeczno-politycznego
INPiSM UJ Kraków
Epistolografia – zapomniana sztuka pisemnej
mgr Wiesława Molik - Bąk
komunikacji?
Przedwojenny Chrzanów – sztuka komunikacji
mgr Kamil Bogusz,
w wielokulturowym mieście
historyk
mgr Piotr Podgórski,
Komunikacja niewerbalna w życiu codziennym
psycholog, psychoterapeuta
Manipulacje w komunikacji: rodzina, handel, prof. zw. dr hab. Zbigniew
polityka
Nęcki
Komunikacja w rodzinie – perspektywa
dr hab. Bogusława Piasecka,
terapeuty rodzinnego
IPS UJ Kraków
Zakończenie I semestru roku akademickiego 2018/2019
UTW w Chrzanowie
Zasady dobrej komunikacji interpersonalnej

Tygodniowy program zajęć w roku akademickim 2018/2019
Semestr I (zimowy)
DZIEŃ
poniedz.

GODZ.

RODZAJ ZAJĘCIA

8:00 - 11:30

Komputery

8:45 - 9:30

Aerobik w wodzie

13:00 – 14:30

Komputery

9:00 – 10:30
11:30 –14:30
15:00 - 16:00
16:00 – 17:00
wtorek

Chór UTW
Malarstwo
(raz w m-cu)
Gimnastyka
rehabilitacyjna
Zumba

gr.1- 9:30 – 11:00
MUZYKOTERAPIA
gr.2-11:00-12:30
gr. „0”/”K”
Język włoski
14:45 – 16:15
(co 2 tyg.)
gr. „0”
Język angielski
13:00 – 14:30
gr. „0”/”K”
Język niemiecki
13:00 – 14:30
(co 2 tyg.)
16:00 -17:30

Taniec towarzyski

16:00 -17:30

Tai- chi

15:00 – 20:00

Grupa brydża
sportowego

10:00 – 11:30

Yoga

środa

16:00 - 16:45
16:30 – 18:00
18:00 – 19:30

Samoobrona
(2 razy w m-cu)
Język rosyjski
(co 2 tyg.)
Grupa taneczna
Ali i Babki

czwartek

PROWADZĄCY
mgr Ewelina
Langer
mgr Monika
Konieczna
mgr Gabriela
Lebiedzka-Groń

MIEJSCE

mgr Irena Hydel

PCKU

MBP

gr. „K1”
8:00 – 9:30
gr. „K2”
9:30 – 11:00
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14:00-15:30

Zespół wokalny
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16:00 –17:30

Wykłady

Basen
PCKU
17:30 -19:00

mgr Mariusz
PCKU
Kubacki
mgr Ewelina
SOSW
Obrok
sala gimn.
mgr Beata
SP 1
Urbańczyk
(mała sala)
mgr Małgorzata
Sokół –
Liszka
sala balowa
mgr Magdalena
I LO s. 4
Goncerz
mgr Aleksandra
PCKU
Kawala
mgr Joanna
I LO s. 7
Mamica
Sokół –
mgr Jacek Palka
sala balowa
mgr Antoni
SP 1
Dobrowolski
(mała sala)
mgr Zdzisław
MBP
Jentys
mgr Maria
KostrzewaSokół
Szczypta
mgr Zbigniew
I LO
Zieliński
sala gimn.
mgr Lucyna
PCKU
Kozub-Jentys
mgr Katarzyna
Sokół –
Kulczyk
sala balowa

Język angielski

15:00 – 20:00
piątek
15:00 – 17:00

Psychologia
I rok (I semestr)
Grupa brydża
sportowego
Grupa taneczna
Ali i Babki

mgr Bogusława
I LO s. 4
Mrowca
mgr Bogusława
I LO s. 4
Mrowca
mgr Halina
PCKU
Pstrucha
wg. oddzielnego
Aula PCKU
harmonogramu
mgr Edyta Kocot

PCKU

mgr Zdzisław
MBP
Jentys
Joanna
SP 1
Rybińska-Bejster (mała sala)

2 października 2018
Spotkanie organizacyjne słuchaczy
To

była robocza inauguracja kolejnego roku akademickiego – 12 Rok
Akademicki UTW w Chrzanowie.

Na

auli w PCKU zabrakło miejsc - 251 osób, tyle zapisało się na I
semestr, w tym 41 na pierwszy rok. Prezes SUTW Lucyna Kozub-Jentys
cała w skowronkach, aczkolwiek okres przygotowawczy spędzał sen z
powiek – jak zapewnić wszystkim dostęp do zajęć, szczególnie
warsztatowych. Sali w Chrzanowie brak!

Przygotowania były trudne, miejmy nadzieję że skuteczne. Program
zajęć się nie zmniejsza, dokonał natomiast Zarząd pewnych działań
optymalizujących ilość grup w powiązaniu z dotychczasową frekwencją
oraz kosztami.
A na początku niezwykle miła i interesująca dla wszystkich informacja
o wakacyjnych dokonaniach – o czym było wcześniej – w tym przede
wszystkim Grand Prix XI Juwenaliów III Wieku w Warszawie. Po raz
kolejny było to przesłaniem dla słuchaczy I roku - „Działamy cały rok”.

O

tym wszystkim Prezes Zarządu poinformowała zebranych. W
informacji n. t. kolejnego roku akademickiego Zarząd poinformował, że
wiodącą tematyką kolejnego roku akademickiego będzie szeroko
rozumiana „Komunikacja”, a cykl będzie realizowany w ramach projektu
„To Twój czas”.

Każdy

słuchacz otrzymał harmonogram wykładów i zajęć, a
szczegółowy program zajęć towarzyszących przedstawiła kierująca
projektem Urszula Kupcza. W projekcie są wykłady, warsztaty, zajęcia
ruchowe, wyjazdy turystyczne, Międzypokoleniowy Koncert Pieśni
Legionowych i Patriotycznych oraz udział w imprezach patriotycznych
organizowanych z okazji Święta Niepodległości w Chrzanowie, w tym
organizowanych przez współpracujące z nami instytucje i organizacje.

Podobnie jak i w latach poprzednich działania, UTW będą
organizacyjnie i personalnie wspierane przez grupę wolontariuszy, do
udziału w pracach której mile widziani są wszyscy chętni.
Słuchaczom przedstawiono również program pozamerytorycznych imprez i
działań, w tym jubileuszowej X Wiosny Artystycznej i X Rajdu Rodzinnego.
Prezes

SUTW Lucyna Kozub-Jentys przedstawiła zebranym system
funkcjonowania UTW zarządzanego przez Zarząd Stowarzyszenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Chrzanowie. Każdy z członków Zarządu
ma „przypisany” pewien szczególny zakres spraw, i o tym zebrani
również zostali poinformowani.

Tradycyjnie po inauguracji słuchacze zostali zaproszeni na intencyjną mszę świętą w kościele św. Mikołaja – w intencji UTW i słuchaczy UTW.

4 października 2018
Uroczysta inauguracja XII roku akademickiego
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. Wśród oficjalnych gości prorektor patronackiej uczelni UP
im. KEN w Krakowie profesor Katarzyna Potyrała, wiceprzewodniczący
Rady Powiatu Zbigniew Duda, wiceburmistrz Chrzanowa Tadeusz
Kopacz, dyrektor MOKSiR Jan Smółka, dyrektor I LO im. S. Staszica
Bożena Bierca, honorowy student Robert Maciaszek oraz przedstawiciele
lokalnych mediów.

Prezes Lucyna Kozub-Jentys krótko przedstawiła podsumowanie
działalności UTW w minionych miesiącach, szczególnie podkreślając
nieustającą aktywność słuchaczy UTW w miesiącach wakacyjnych i
zdobytych nagrodach. Poinformowała zebranych o rekordowym naborze
słuchaczy i pewnych problemach organizacyjnych, związanych z brakiem
pomieszczeń dla zapewnienia warunków rzetelnej i wszechstronnej
aktywności. Została pokrótce, głównie na użytek gości, przedstawiona
tematyka wykładów, zajęć oraz innych aktywności na rozpoczęty właśnie
semestr i rok akademicki.
Następnym punktem programu były krótkie wystąpienia zaproszonych
gości, sprowadzające się głównie do życzeń utrzymania dalej takiej

aktywności w działaniach na rzecz lokalnego środowiska. Podły również
słowa uznania za dotychczasowe osiągnięcia, życzenia dalszych oraz
obietnice dalszego współdziałania.

A potem immatrykulacja. Trójka słuchaczy I roku otrzymała indeksy z
rąk prorektora UP w Krakowie prof. K. Potyrały i wiceprzewodniczącego
Rady Powiatu Z.z. Dudy. Byli to: Lidia Kurnik,
Starosta II roku Zofia Dąbek odczytała rotę ślubowania, którą wszyscy
potwierdzili słowem „Ślubujemy”.
Inaugurację zakończył wykład prof. Katarzyny Potyrały Z. Szaroty (o
czym dalej) oraz krótki występ chóru akademickiego „Rapsodia”.

4 październik 2018
Artefakty w komunikacji naukowej
Wykład

inauguracyjny wygłosiła prof. dr hab. Katarzyna Potyrała.
Temat wiodący I semestru „Komunikacja” to jedno z podstawowych pojęć
współczesnego świata. Oczywiście różne są aspekty pojmowania tego
określenia, a wykład inauguracyjny koncentrował się na jednym z nich.
Komunikacja w nauce.

Profesor

K. Potyrała starała się w sposób zwarty, prawie naukowy
(blady starach z powodu mnogości naukowych „uczonych” wyrażeń na
początku wykładu, potem całkiem fajnie) omówić zagadnienie nadając mu
właściwe zakresy i wymiary. Bo wiedza bez jej przekazywania,
komunikowania drugim podmiotom jest bezużyteczna. Zatem od jakości
komunikacji, sposobu wykorzystania artefaktów – przedmiotów
odgrywających rolę w procesie poznania, zależy wręcz przyszłość
ludzkości (artefakt - wytwór ręki ludzkiej, każdy przedmiot wykonany lub
zmodyfikowany przez człowieka, a następnie odkryty w wyniku
badań archeologicznych; coś, co jest dziełem ludzkiego umysłu i ludzkiej

pracy w odróżnieniu od wytworów natury; wytwór powstający w wyniku
empirycznych badań nad czymś, zniekształcający w pewien sposób dany
przedmiot badań, wnoszący do badań coś co realnie nie istnieje; może być
następstwem np. błędnej metody badawczej).

Niestety i tu nader często spotykane są nadużycia o różnym charakterze
i różnych celach – od pseudonaukowości do celowego zakłamywania,

wręcz naukowego - pseudonaukowego „ekscentryzmu” (transgeniczny
królik Eduardo Kaca).

Stąd

współczesny człowiek musi nauczyć się „odsiewać ziarno od
plew”, musi posiąść umiejętność przetwarzania docierającej do nas
informacji. Komunikacja jest zatem źródłem nauki, ale bywają też źródła
zatrute!

5 październik 2018
Kijanki „poszły w las”
Inauguracja spacerów nordic walking w tym roku akademickim, stąd
takie zaczerpnięcie z „Popiołów” bo na początek dosłownie grupa
spacerowa „Kijanki” poszła w las. Piękna jesienna pogoda cudnymi jej
kolorami i zapierającym dech widokami fragmentu zalanego wyrobiska
kamieniołomu Żelatowa były nagrodą! I apel zamieszczony na stronie
internetowej UTW – „Zabierz kijki i ruszaj z nami! Bez kijków też można!
Hej, pierwszoroczniaki w UTW. Sprawdźcie, może Wam to posmakuje?”
I tak będzie każdego tygodnia, w piątki!

6 październik 2018
Sukcesów artystycznych ciąg dalszy
Zespół

taneczny „Ali i Babki” uzyskał
wyróżnienie
na
V
Oświęcimskich
Spotkaniach Artystycznych Seniorów w
kategorii Taniec. Zespół zaprezentował
swój ostatni układ taneczny „Tajemnica
nocy”.

Uczestnikami imprezy były zespoły
artystyczne
działające
w
ramach
Uniwersytetów Trzeciego Wieku. W spotkaniach wzięły udział 32
zespoły (ponad 500 uczestników) z: Alwerni, Będzina, Bytomia,
Chrzanowa, Jaworzna, Kłomnic, Koziegłów, Libiąża, Oświęcimia,
Miechowa, Mielca, Pszczyny, Tarnowskich Gór, Świątnik Górnych,
Wadowic, Wodzisławia Śląskiego, Żor.

Musimy odnotować, że zaprzyjaźniony z nami Teatr „Tradycja” z
Okleśnej uzyskał nagrodę w kategorii Kabaret. W grupie Zbyszek Klatka i
Edziu Górecki.

11 październik 2018
Manipulacja w komunikacji dziennikarskiej?
Wykład wygłosił prof. dr hab. Kazimierz Wolny - Zmorzyński.
Niestety, chyba pierwszy raz Profesor nieco nas zawiódł. Dość znaczne
opóźnienie i jednak nieco spłycony temat, pozbawiony zwykłego smaczku,
tj. odniesień do konkretów, co zazwyczaj charakteryzowało wykłady
Profesora.
Tym

razem usłyszeliśmy „opowieść” o dziennikarstwie i
dziennikarzach, jako o środowisku znajdującym się w okresie zmiany
pokoleń. Ale co gorsza, zmiana dotyczy również zmiany autorytetów, a
tych nowych, brak. Stare nie są akceptowane. Autorytetem staje się własne
EGO - a ono wymaga celebrowania samego siebie, nawet kosztem faktów.
One muszą być podporządkowane, zatem naginanie faktów jest dość
powszechne.

Prowadzi to do systematycznego podziału informacji:
- selektywna – wybierane są tylko fakty pozytywne (swój) lub
negatywne (przeciwnik);
- wartościująca – dobry to mój, zły to ich;
- idealizująca – oczywiście mój jest idealny.

Zapytać można „a gdzie rzetelność dziennikarska?” I tu „dramatyczne”
stwierdzenia wykładowcy o „spsiałym dziennikarstwie”, decydującym
wpływie wydawcy i reklamodawców na to „o czym, co i jak” pisze, mówi,
relacjonuje dziennikarz. Ale czy on jest jeszcze dziennikarzem? – to pytanie
zostało zawieszone w powietrzu.
Ciekawostka – wykładowca za pierwszy reportaż uznał Ewangelię św.
Mateusza, siłą rzeczy jest on pierwszym dziennikarzem reportażystą. Jego
Ewangelia to reportaż z życia Chrystusa.

16 październik 2018
To Twój czas
Rusza

realizacja turystycznej składowej projektu „To Twój czas”,
dofinansowanego ze środków
Województwa Małopolskiego. Na
początek wyprawa do Krakowa.
Słuchacze UTW oraz uczniowie ze
Szkoły Podstawowej nr 1 w
Chrzanowie wybrali w Krakowie
spacer "Drogą do wolności" –
Oleandry
i
pomnik
Józefa
Piłsudskiego – kopiec Józefa
Piłsudskiego – Muzeum AK –
wystawa „Piękna Niepodległa”.

Pogoda dopisała, frekwencja też. Piękna wycieczka!

18 październik 2018
XII Powiatowy Dzień Seniora
Udział w uroczystym Powiatowym Dniu Seniora, zorganizowanym
przez starostwo powiatowe w Hali Sportowej w Chrzanowie, Zarząd
SUTW potraktował jako nagrodę dla uczestników „warszawskiego
sukcesu” na Juwenaliach III Wieku. Oprócz nich znaleźli się tam również
inni słuchacze UTW, jako że należą oni do wielu seniorskich organizacji
działających na terenie powiatu – w sumie około 30 osób. Wieczór
okraszała swoim niewątpliwym aktorsko-piosenkarskim talentem Marta
Bizoń – została przyjęta niezwykle serdecznie. Jej piosenki oraz muzyka
rozruszała uczestników imprezy, szkoda że zabawa skończyła się zgodnie
z założeniami – zbyt wcześnie!
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.

23 października 2018
Zakończenie sezonu turystycznego
Koło PTTK przy UTW zorganizowało kolejne turystyczne zakończenie
sezonu turystycznego. Odwiedziliśmy Zamek Królewski w Pieskowej Skale.
Po drodze, w Olkuszu, zabraliśmy przewodnika, pana Czerwińskiego i tam
się wycieczka zaczęła. Tyle informacji i tak wyczerpującej mógł udzielić tylko
znawca tematu, czego wyraz dał już w czasie przejazdu, a potem w
ekspozycji muzealnej.
To wspaniały pomysł wyposażenia sal Zamkowych w eksponaty z
Wawelu. Zamiast gdzieś, być może, próchnieć w magazynach, cieszą oczy
zwiedzających. Z zaczerpniętej informacji wynika, że chętnych jest dużo.
Nawet w tym dniu, pomimo niezbyt zachęcającej pogody, już kilka grup
oczekiwało, a dalsze miały nadejść/nadjechać.
Potem przejazd autokarem, fantastyczne widoki za oknem w
podkrakowskich jurajskich dolinkach, przejazd przez Boroniówkę – za
oknami wieś z zabytkowym młynem i tartakiem. I nie tylko! Być może tu za
rok będziemy kończyć sezon turystyczny.
A w tym roku tradycyjnie kończymy sezon w „Galerii Drzewiej” państwa
Zofii i Edwarda Góreckich w Porębie-Żegotach. Rozegrano zawody w rzucie
podkową do celu, grupa pod wodzą Wiesi Dudzik, Tereni Walusiak i Marii
Mikołajewskiej zaprezentowała ułożoną piosenkę, postrzelano z łuku. Dla
debiutantów w imprezie i UTW było to ciekawe i pozytywne (rozmawiałem)
zderzenie z „niewiadomym” (jak się funkcjonuje w UTW), a zobaczenie
wolier z ciekawymi ptakami, pracowni malarskiej i rzeźbiarskiej oraz kolekcji
zegarów było interesującym dodatkiem. Do tego smaczny poczęstunek i
„przednia” zabawa. Jak zwykle niezadowolonych brak! Nawet psująca się
pogoda nie popsuła nastrojów!

24 października 2018
Występ Szczawnickiego Chóru Kameralnego z koncertem
„Wielkanoc” J.S. Bacha w kościele p.w. Św. Mikołaja
Międzynarodowy Zespół Baroque Collegium 1685, pod dyrekcją
Agnieszki Żarskiej zaprezentował wybór z Kantat Jana Sebastiana Bacha.
W programie koncertu fragmenty bachowskich arcydzieł oratoryjnych,
kantat, suita orkiestrowa, a arie altowe zaprezentowała Helena
Poczykowska.
Koncert
miał
formę
omawianą, a wśród słuchaczy znalazło się
grono m.in. specjalnie zaproszonych
seniorów z naszego UTW, partnera w tym
projekcie.

Koncert
został
poprzedzony
oryginalnymi, interaktywnymi zajęciami
dla dzieci pn: „Barokowe kino akcji” z
udziałem orkiestry i chóru. W organizację
dziecięcej widowni włączają się aktywnie
lokalne szkoły: Szkoła Podstawowa nr 3
oraz
Szkoła
Muzyczna.
Głównym
partnerem realizacji projektu jest Miejski
Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w
Chrzanowie,
który
wspiera
przedsięwzięcie organizacyjnie i promocyjnie.
Wydarzenie było organizowane w ramach projektu pn.: „Wielkanoc
Jana Sebastiana Bacha - koncert dla seniorów i zajęcia interaktywne dla
dzieci”, organizowanego przez stowarzyszenie Szczawnicki Chór
Kameralny we współpracy z orkiestrą Musica Florea Praha, Miastem
Chrzanów oraz chrzanowskimi instytucjami i organizacjami: MOKSiR-em,
SUTW, Państwową Szkołą Muzyczną I st., Szkołą Podstawową nr 3,
Parafią św. Mikołaja; a także z Grupą Thermaleo & Uzdrowisko
Szczawnica oraz Fundacją Andrzeja Mańkowskiego. Dofinansowanie
uzyskano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z
Funduszu Promocji Kultury, w ramach programu „Kultura Dostępna”.

25 października 2018
Komunikacja w teatrze
Było to nagłe zastępstwo i tylko tym należy tłumaczyć wykład, który
niezbyt słuchaczom się podobał i w powszechnej opinii nie spełnił
oczekiwań. A oczekiwania były, bo i wykładowca – prof. Przemysław
Kania – aktor Teatru Zagłębia w Sosnowcu, wykładowca PWST we
Wrocławiu, zaprzyjaźniony z naszym UTW i jednak temat, wydawałoby
się, interesujący.

Jednakże wykładowca potraktował wykład jako prawie akademicki
wykład o „scenicznym języku polskim na przestrzeni historii teatru
polskiego”. Wykład stawał się często nudny, gdyż właściwie to został
odczytany, bez wyraźniejszej próby ożywienia sztuką aktorską, próbką gry
aktorskiej, nawet dla ilustracji omawianego zagadnienia.
Obszerny

fragment (prawie 50 minut) to nagranie sztuki Witolda
Gombrowicza „Pornografia” w reżyserii Jacka Bunscha z Teatru Zagłębia,
m.in. z udziałem Przemysława Kani. Spektakl z 2010 roku, trudny w
odbiorze, jak to zwykle Gombrowicz, w dodatku bez właściwego
wprowadzenia, okazał się zdecydowanie nie przystawać do oczekiwań
słuchaczy w tym pogodnym dniu.

Stąd pogłębił się nienajlepszy, może nawet zły, odbiór spotkania z
Przemysławem Kanią i sztuką teatralną. Komunikacja w teatrze nie wyszła
najlepiej.
Na

marginesie. Sosnowiecki spektakl nie został zbyt dobrze przyjęty
przez krytykę kulturalną.

25 października 2018
Zebranie samorządu studenckiego
Pierwsze

spotkanie Zarządu SUTW z nowym samorządem
studenckim. Nowym, bo poznaliśmy wielu nowych starostów grup, a
przede wszystkim starostów I roku – Grażynę Gędoś i Zbigniewa
Niechwieja.

Zarząd,

po prezentacji wszystkich obecnych, zapoznał zebranych z
planami imprez i przedsięwzięć programowych na najbliższy okres czasu
– praktycznie do końca roku akademickiego, przy czym słuchacze I roku
spotkają się jeszcze z Zarządem 29 listopada.

Wśród problemów zgłaszanych prze starostów grup pojawia się znany
nam już temat – problemy lokalowe. Natomiast Zarząd zgłasza kolejny raz
problem frekwencji na zajęciach.

29 października 2018
Premiera spektaklu „Nad Niemnem”
Nietypowo, w poniedziałkowe
popołudnie sala MOKSiR wypełniła się
po brzegi, rośnie oczekiwanie na
spektakl! Ale oto na scenie pojawia się
prezes Zarządu SUTW Lucyna KozubJentys i ogłasza, że jeszcze nie czas. Bo
przyszła pora na uhonorowanie jednej ze
słuchaczek UTW wyróżnieniem Starosty
Janusza Szczęśniaka pod nazwą „Bonum
facere” – Czynić dobro. Nazwisko
laureatki witają niemilknące brawa –
Halina Pstrucha! Zasłużyła jak mało kto:
wieloletnia dyrektor Szkoły Muzycznej w
Chrzanowie, w UTW od założenia, jedna
z pomysłodawczyń zespołu Senior
Singers, w którym również śpiewa i
jedna z twórczyń sukcesu zespołu Senior
Singers oraz przedstawienia „Tyle radości” tak ostatnio honorowanego.
Brawo! Odznaczenie wręczył starosta powiatowy Janusz Szczęśniak.

Potem

jeszcze słowo wstępne koordynatora projektu „Czego się
człowiek za młodu nauczy…”, dofinansowanego ze środków
województwa małopolskiego, Bożeny Biercy, dyrektora I LO oraz autora
scenariusza i reżysera Marcina Kobierskiego (niestety z ekranu). To już
siódma sztuka wyreżyserowana przez Marcina Kobierskiego, aktora
Teatru Bagatela w Krakowie, z udziałem uczniów I LO i słuchaczy naszego
UTW.
Światła gasną, na pierwsze miejsce wychodzą dekoracje i aktorzy.
Jakżeż odmienny nastrój, klimat i gra aktorów-amatorów (?). Jeszcze
mamy w oczach ślady łez po ubiegłorocznych „Kamieniach na szaniec”, a
tu taka metamorfoza.

Chciałoby

się podsumować podobnie - „znów sukces” – ale …
Owszem spektakl się podobał, pomysł autorski i gra aktorska również, a
jednak „czegoś nie dostało”. Brak tej więzi duchowej pomiędzy widzem i
aktorem, brak wspólnego przeżywania. Scena i widownia nie poczuły tego
„zespolenia” w temacie. No cóż – odległe czasy nie tak łatwo dają się
bezboleśnie przenieść do współczesności. Może to być czasem zabawne,
jednak „materiał literacki” też narzuca swój rytm, koloryt, pojmowanie i
percepcję, wspomagane czasem czytania lektury. Być może oczekiwaliśmy
zbyt wiele, a nie zawsze rodzi się rzecz wielka.

Wydaje się, że nie dowiedzieliśmy się ”Czego się człowiek za młodu
nauczył” – zbyt trywialne rodzą się pomysły.
Tym niemniej szczere i serdeczne były słowa podziękowania ze strony
prezes Lucyny Kozub-Jentys. Podziękowania za wielogodzinną pracę i
występy – premiera była już siódmym kolejnym występem (Trzebinia -2,
Libiąż -2, Chrzanów -3), do tego sesje zdjęciowe do nagrywanego filmu.

Wśród aktorów słuchacze UTW w Chrzanowie: Teresa Bigaj, Tadeusz
Dąbek, Edward Górecki, Włodzimierz Grochal, Halina Halota, Alicja
Krysztoforska, Marek Paluch, Helena Patała, Anna Stryczek oraz młodzi
aktorzy – uczniowie I LO. Łącznie 23 osoby!

Zarówno uczniowie jak i studenci z ogromną atencją odnosili się do
pracy asystenta reżysera Małgorzaty Ciupek-Gładys i charakteryzatorki
Olgi Piotrowskiej, na co dzień nauczycielek w I LO.

8 listopada 2018
Jak komunikują się dyplomaci? – elementy etykiety,
które warto znać
To był strzał w „dziesiątkę”. Takiego wykładu oczekiwaliśmy i może
dlatego został bardzo dobrze, a może nawet entuzjastycznie przyjęty.
Wykładowca – dr. hab. Brygida Kuźniak – polska prawniczka, kierownik
Zakładu Prawa Międzynarodowego Publicznego Wydziału Prawa i
Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, w kręgu jej zainteresowań
prawo dyplomatyczne i konsularne, w tym protokół dyplomatyczny,
etykieta prawnicza, negocjacje międzynarodowe, autorka wielu publikacji.
Dość nietypowo, bo zaraz na wstępie zostaliśmy poproszeni o …
rozwiązanie logogryfu mającego sprawdzić nasze pojęcie o różnych
aspektach protokołu dyplomatycznego i norm grzecznościowych. Czego
tam nie było! M. in. rodzaje przyjęć, maniery i formy, rodzaje ubioru,
przyjęć, podróży itd. A potem rozwinięcie poszczególnych haseł – wartko,
dowcipnie, niekiedy anegdotycznie, z natychmiastowymi odpowiedziami
na powstające pytania i cały szereg pożytecznych uwag dotyczących … po
prostu form i zwrotów grzecznościowych
w mowie i piśmie. A nawet porady jak się
ubrać na okolicznościowe spotkania i jak
sporządzić wizytówkę!
Na tak świetnie poprowadzone
spotkanie odpowiedź mogła być jedna –
gromkie brawa i przyjęta obietnica
jakiegoś spotkania w przyszłości!
A na marginesie – wielu dowiedziało się co oznacza niewielki skrót na
zaproszeniu – RSVP, albo PM. (répondez s'il vous plaît - proszę odpowiedzieć,
pour memoire – dla przypomnienia).

9 listopada 2018
Międzypokoleniowy koncert pieśni legionowych i patriotycznych
w MOKSiR
Realizacja projektu „To Twój czas” (dofinansowanego przez
Województwo Małopolskie) trwa! Tym razem podsumowały go dwa
wydarzenia w jednym miejscu i czasie: Międzypokoleniowy Koncert Pieśni
Legionowych oraz wernisaż wystawy fotograficznej słuchaczy UTW.
W hallu wystawa zdjęć Teresy Bigaj, Marka Gołębiowskiego, Emilii
Górskiej, Haliny Haloty, Barbary Latkowskiej, Janiny Łyko, Wiesławy
Molik-Bąk, Zofii Rusek, Michała Mazurka i Pawła Trzaski. A tematyka
wystawy – można by powiedzieć „co nam w duszy gra” – wszystko co się
w UTW działo w ostatnim czasie oraz własne inspiracje. Koordynatorem
wystawy była Ewelina Langer. Koordynatorem projektu jest Urszula
Kupcza.
A na scenie koncert. Z pięknym patriotycznym, okolicznościowym
repertuarem związanym z 100. rocznicą odzyskania niepodległości przez
Rzeczpospolitą Polską, wystąpiły „wszystkie pokolenia” i różni
wykonawcy: Chór „Rapsodia” UTW w Chrzanowie, Męski Chór „Żaby”,
Przedszkole Samorządowe nr 10 w Chrzanowie, Studio Piosenki
„Ragtime” z PMDK w Trzebini, Studio Piosenki „Bellcanto” MOKSiR w
Chrzanowie, laureaci XII Gminnego Festiwalu Piosenki Legionowej, grupa
muzykoterapii UTW w Chrzanowie, gościem specjalnym była grupa Eder
z Chrzanowa z wokalistą Maćkiem Nowakiem. Koncert prowadzili
Małgorzata Liszka i Zbigniew Klatka.
Zarówno koncert jak i wystawa zostali bardzo dobrze przyjęci przez
licznie zgromadzoną publiczność.

9 listopada 2018
Zakończenie projektu „Czego się człowiek za młodu nauczy” –
spektakl „Nad Niemnem” w MBP
Tradycyjnie projekt „teatralny” kończy wernisaż w Miejskiej Bibliotece
Publicznej. Tym razem też był to spektakl filmowo-teatralny z prezentacją
fragmentów filmowej ekranizacji przedstawienia i kilkoma „na żywo”
zagranymi scenkami z przedstawienia. Wszystko przygotowane przez
pracowników MBP w roli organizatorek i narratorek (Ewelina Deluga i
Natalia Feluś), osoby odpowiedzialne za realizację projektu oraz samych
wykonawców - słuchaczy UTW i uczniów I LO w Chrzanowie.
Zgromadzona licznie publiczność z uznaniem wyrażała się o grze
aktorów realizujących „nietuzinkowy” (jak zwykle) pomysł Marcina
Kobierskiego, oraz o pracy włożonej w realizację spektaklu tak przez
grających, jak i osoby na co dzień zaangażowane w to przedsięwzięcie asystent reżysera Małgorzata Ciupek-Gładys i charakteryzatorka Olga
Piotrowska, nauczycielki w I LO oraz dyrektor Bożena Bierca. Wszyscy
odebrali należne im nie tylko brawa, ale i podziękowania.
Wernisażowi towarzyszyła wystawa fotograficzna autorstwa Zofii
Rusek - zdjęcia wykonane w trakcie nagrywania filmu w salach i na
terenie Dworku „Zieleniewskich” w Trzebini.
Oczywistą

była obietnica kolejnego spotkania za rok! Co będzie
przedmiotem „aktorskich” zmagań – okrywa mgła tajemnicy!

10 listopada 2018
Marsz Niepodległości w Chrzanowie

11 listopada 2018
Korowód Niepodległości w Chrzanowie

Kolejny

raz Powiatowy Międzyszkolny Klub Sportowy oraz Szkoła
Podstawowa nr 10 w Chrzanowie zorganizowały Marsz Niepodległości. Nie
zabrakło w nim słuchaczy UTW
w
Chrzanowie,
który
był
partnerem
organizacyjnym
Marszu. Na starcie stanęło
kilkadziesiąt osób w różnym
wieku i nie było dla nich
problemem przejście tych kilu
kilometrów, a na mecie na
wszystkich czekały pamiątkowe
medale oraz puchary dla najlepszych. Ale liczył się udział w sportowym
uczczeniu 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

10 listopada 2018
Wieczór patriotyczny w Zatorze
W sobotni wieczór na scenie Regionalnego Ośrodka Kultury w Zatorze
miał miejsce koncert poetycko-muzyczny poświęcony 100. rocznicy
odzyskania niepodległości. Zabrzmiała proza, wiersze, piosenki patriotyczne.
A wszystko rozpoczął Mazurek Dąbrowskiego odśpiewany przez wszystkich
– wykonawców koncertu i zebranych mieszkańców Zatora. Piszę o tym w
tym miejscu, ponieważ wprawdzie organizatorem wydarzenia było zatorskie
Stowarzyszenie „Wiklina nad Skawą”, ale prawdziwą siłą sprawczą
wydarzenia byli słuchacze UTW w Chrzanowie, w tym członkowie owego
Stowarzyszenia. Piękne pieśni patriotyczne śpiewał nasz zespół Senior
Singers, wiersze recytowała m.in. Maria Hudzik, a całość reżyserował i
prowadził Gustaw Czerwik, aktywnie działający w Stowarzyszeniu.
Koncert kończył

recital naszego zespołu, entuzjastycznie przyjęty przez
uczestników spotkania. Kilkakrotny bis był ogromnym podziękowaniem!

Gazeta

Krakowska odnotowała: „Setki osób uczestniczyły w korowodzie
niepodległościowym, który w niedzielę przemaszerował sprzed budynku I Liceum
Ogólnokształcącego na Plac 1000-lecia w Chrzanowie. W marszu udział wzięły grupy
ubrane w stroje z ówczesnej epoki, kawalerzyści, samorządowcy oraz wielu
mieszkańców, którzy spontanicznie przyłączali się do korowodu.”

A my odnotujemy to krótko tak:
W niedzielę 11 listopada 2018 odbył się uroczysty przemarsz uczniów,
nauczycieli I Liceum Ogólnokształcącego w Chrzanowie (główny organizator),
słuchaczy UTW w Chrzanowie oraz mieszkańców miasta i władz
samorządowych. O godzinie 15.00 marsz wyruszył z ulicy Piłsudskiego przez
Aleję Henryka, ul. Dobczycką, Rynek, ul. Krakowską, ul. Garncarską na Plac
Tysiąclecia. Uroczysty przemarsz zakończył się pod sceną, gdzie odśpiewano
Hymn Narodowy i pieśni patriotyczne. Pod naszym chrzanowskim „Orłem”
w niebo wypuszczono 100 białych i czerwonych balonów.
Udało

się nam zarejestrować niestety niezbyt liczny udział
rozpoznawalnych słuchaczy UTW, chociaż po drodze do Korowodu licznie
dołączali mieszkańcy Chrzanowa. Uznanie obserwatorów i uczestników
wzbudzały grupy rekonstrukcyjne – powstańców, legionistów i … zwykłych
mieszkańców, w tym w strojach tzw. „z epoki”.
Organizatorzy szacują, że w impreza zgromadziła kilka tysięcy osób.

14 listopada 2018
Wycieczka do Warszawy
Koło PTTK przy UTW zorganizowało dla słuchaczy i zaprzyjaźnionych
osób towarzyszących wycieczkę do Warszawy. Nie była to zwykła
wycieczka turystyczna, lecz połączona z pobytem na przedstawieniu
„Piloci” w Teatrze Roma.
Zmęczenie wywołane daleką podróżą i późnonocnym powrotem
zrekompensowane zostały fantastycznymi przeżyciami:
- widoki wciąż piękniejącej Stolicy – przecież nie bywamy tam często;

- wizyta w Pałacu Wilanowskim ze zwiedzaniem komnat i opowieścią o
historii pałacu, zgromadzonych tam pamiątkach – podziękowania dla
„okazjonalnej” przewodniczki Natalii Macuda;
- piękny pokaz „światło i dźwięk” w ogrodach wilanowskich;
- i w końcu spektakl teatralny.
Słów kilka o spektaklu, a raczej o wrażeniach, które wywołał. I nie tyle
chodzi o treść ale właśnie o wrażenia. Pięknie zrealizowany technicznie, z
fajerwerkami scenograficznymi, świetna gra aktorska. I do tego ….
regionalizm. Główną rolę kobiecą grała i śpiewała nasza krajanka,
pochodząca z Trzebini Edyta Krzemień.
Pełna obsada wycieczki świadczy o tym, że potrzebne nam są częstsze
tego typu kulturalne wojaże!
Brawo Teresa Bigaj – prezes Koła PTTK, pomysłodawczyni i
organizatorka wyjazdu! I Jej pomocnik – Urszula Liszka!

15 listopada 2018
Skąd się wzięłam w mieście i czy jest mi tu dobrze?
– historia komunikacji miejskiej w Krakowie
Zdziwienie w auli było całkowite, kiedy prezes UTW przedstawiła
wykładowcę - Piotr Gardynik, przewodnik w Muzeum Inżynierii Miejskiej
w Krakowie. Za katedrą stoi młody człowiek (ba, całkiem młody człowiek!
– okazało się 22-latek). Co on nam powie?!
I zdziwienie narastało, można powiedzieć, z każdym wypowiedzianym
słowem, frazą, zdaniem. Potoczyła się niezwykła opowieść o krakowskiej
komunikacji od prawie zarania jej funkcjonowania, a właściwie to od
historycznych zmian na planie Krakowa, do tego jeszcze stare zdjęcia i
opowieść „Pasjonata” o ukochanym mieście, tramwajach i rodzinnych
powiązaniach z zawodem „tramwajarza”. Być może nawet od pierwszego
konnego omnibusu, który na stałą trasę wyruszył w początkach lat
sześćdziesiątych XIX wieku – bo już w 1867 roku funkcjonowała linia
komunikacyjna spod Dworca Głównego do mostu Podgórskiego w
dzielnicy Kazimierz. Regularna linia uruchomiona została w 1875 r. i tą
datę uznaje się obecnie za początek komunikacji miejskiej w Krakowie. I
tak dalej i dalej, aż do czasów współczesnych, poprzez wszystkie
przemiany związane z postępem technicznym i rozwojem miasta. Na

dzień dzisiejszy krakowskie tramwaje obsługują rocznie ponad 200 mln
pasażerów.

A młody człowiek, jeszcze student UP w Krakowie, jest organizatorem
różnych przedsięwzięć w Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie,
założonym w 1998r. w budynku dawnej zajezdni pierwszego
wąskotorowego tramwaju elektrycznego.

Fascynacja tematem może dać wspaniały efekt. Piotrek, przepraszam,
Pan Piotr, otrzymał soczyste brawa, a krąg otaczających go osób
dopytujących o niektóre szczegóły był liczny.

16 listopada 2018
Wieczór patriotyczny w Starej Kotłowni
Powtórka koncertu z Zatora wypadła niemniej okazale, a nawet
akustyka okazała się bardziej sprzyjająca. Koncert poetycko-muzyczny
poświęcony
100.
rocznicy
odzyskania
niepodległości w obecności licznie zgromadzonej
publiczności, której większość stanowili słuchacze
UTW, wypadł pięknie. Kolejny już raz mogliśmy
się poczuć dumni z artyzmu występujących
poetów, recytatorów i śpiewaczek naszego zespołu
Senior Singers. Ponadto na estradzie pojawili się
m.in. Maria Hudzik, poeci skupieni w
Stowarzyszeniu „Wiklina nad Skawą”, całość
reżyserował i prowadził Gustaw Czerwik.
Koncert zakończył recital naszego zespołu, jak
zwykle entuzjastycznie przyjęty przez uczestników
spotkania. To był finałowy koncert, po nim spotkanie przy kawie i plany
dalszej działalności, w tym z przyciągnięciem do współpracy powstającej
przy UTW grupy poetycko-muzycznej.

22 listopada 2018
Szlachetna paczka na UTW
Kolejny raz grupa wolontariatu, kierowana przez
Zofię Górecką i Jadwigę Dudek, postanowiła
włączyć nasz Uniwersytet do ogólnopolskiej akcji
„Szlachetna
paczka”.
Po
zgłoszeniu
do
organizatorów
wylosowaliśmy
osobę
potrzebującą pomocy, poznaliśmy jej potrzeby i
rozpoczęła się zbiórka pieniężna (w trakcie
wykładu wolontariuszki zebrały już prawie 600
złotych). Do czasu przygotowania paczki mamy
nadzieję zebrać jeszcze produkty żywnościowe i środki czystości oraz
elementy odzieży. Posłużą komuś znajdującemu się w potrzebie i
mieszkającemu na terenie Chrzanowa (wylosowano samotną kobietę z
konkretnymi zgłoszonymi potrzebami, zbiórka pieniężna i rzeczowa – do 7
grudnia).

22 listopada 2018
Przedwojenny Chrzanów – sztuka komunikacji
w wielokulturowym mieście

wprawdzie nie bez pewnych przeszkód, na przestrzeni lat. W latach 30-ch
XX wieku udział ludności wyznania hebrajskiego sięgał nawet do 60%,
jednakże nie dochodziło do ekscesów, a umiejętność zgodnego współżycia
rozwijała się począwszy od wspólnej nauki w publicznych szkołach.

Innym terenem komunikowania się był chrzanowski rynek, na którym
kwitł nie tylko handel (ponad 120 sklepów wokół rynku), ale i swego
rodzaju życie kulturalne oraz życie religijne. Kościół chrześcijański i
żydowska synagoga znajdowały się blisko siebie, i nikomu to nie
przeszkadzało (synagoga została wyburzona dopiero na początku lat
siedemdziesiątych).
Pewnym cieniem na tym obrazie odbiły się lata okupacji hitlerowskiej,
kiedy to nastąpiła masowa eksterminacja również chrzanowskich
obywateli żydowskiego pochodzenia.
Wykład

wzbogacany bogatym materiałem fotograficznym, niekiedy
anegdotami, a ciekawostką było amerykańskie zdjęcie lotnicze Chrzanowa
z lutego 1945 roku, całkowicie przypadkowo odnalezione w archiwach
Kongresu USA.

Rzęsiste brawa nagrodziły pana Kamila za kolejny świetny wykład! A
potem jeszcze pytania niezważające na upływający czas.

23 listopada 2018
„Stop latka” w „Lodomerii”

„Rozumiejąc przeszłość, można łatwiej budować relacje w teraźniejszości, aby
rozwijać się w przyszłości” – motto działań Kamila Bogusza.

Mamy

szczęście – kolejny „pasjonat” w najlepszym wydaniu. Bo nie
inaczej można nazwać wykładowcę – Kamil Bogusz, historyk kościoła,
znawca historii Chrzanowa, doktorant na Wydziale Historii i Dziedzictwa
Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego
Jana Pawła II w Krakowie.

Tym razem tematyka dotyczyła
umiejętności
i
wykorzystywania
możliwości wzajemnego przenikania
kultury ludności wyznania mojżeszowego
i chrześcijańskiej w międzywojennym
mieście. Koegzystencja tych dwóch kultur,
rozpoczęła się w Chrzanowie gdzieś w połowie XVIII wieku i rozwijała się,

Basia Bałys donosi: „Gdy 70 lat mija – każdemu z nas szczęście sprzyja"
Pod

takim hasłem w tym roku zorganizowano trzecie z kolei spotkanie
Jubilatów UTW – rocznik 1948, tym razem w kawiarni „Lodomeria”.
Przygotowaniem i prowadzeniem tegorocznej biesiady zajęła się Barbara Bałys,
przy niewielkim wsparciu Wiesławy Dudzik.

Wszyscy Jubilaci, łącznie 14 osób, przyjęli zaproszenie. Zarząd UTW
reprezentowała prezes Lucyna Kozub-Jentys – ponadto obecna była inicjatorka tego
cyklu spotkań Teresa Bigaj oraz prowadząca ubiegłoroczną imprezę Urszula
Liszka. Po powitaniu gości i złożeniu okolicznościowych życzeń Jubilatom
rozpoczęto część artystyczną, tj.: cytowanie wierszy dla 70-latków przez Barbarę
Bałys i Mieczysława Rozmusa. Swoje okolicznościowe utwory, również w wersji
żartobliwej, zaprezentował nasz wspaniały poeta Gustaw Czerwik. Ponadto

podniosły wiersz napisany na tę uroczystość autor, Władysław Chełmecki.
Anegdotami zabawiała nas Róża Sowa, były też aforyzmy dla 70 + i przysłowia w
wesołej wersji czytane przez Wiesię Dudzik. Każdy Jubilat otrzymał horoskop
sporządzony przez Marię Hudzik, opracowany na podstawie daty urodzenia – w
pięknej szacie graficznej. Zebrani dzielili się swoimi, przeważnie pozytywnymi
cechami osobowości (z horoskopów). Wiesława Dudzik przygotowała dla gości
własnoręcznie klejone czerwone jabłuszka-niespodzianki w formie kieszonki,
nadzianej cukierkami. Muzyczną oprawę spotkania uświetnił występ duetu
wokalnego: Halina Pstrucha (jubilatka) i Maryla Kramarczyk (występ gościnny)
(„70 mieć lat to nie grzech” i „Try to remember”), walca zatańczyła para taneczna
Barbara Bałys i Władysław Chełmecki. Jeszcze tylko cytaty o miłości (Halina
Pstrucha i popis iluzjonistyczny 9-letniej wnuczki Tosi Szyguły (jubilatki).

Był oczywiście płonący tort i gromkie 100 lat, życzenia osłodzone czekoladkami
od SUTW, każdy Jubilat otrzymał pamiątkowy medal (rękodzieło E. Góreckiego),
receptę na dalsze, zdrowe życie i czerwoną różę.
Wszystkie te wydarzenia obiektywem rejestrowała Teresa Bigaj.
Na organizatora przyszłorocznego spotkania pasowano Janinę Mroczkowską.

Swoją działalnością objęła kilkadziesiąt misyjnych szpitali, przychodni i punktów
medycznych w Tanzanii, Kamerunie, Zambii, Etiopii, Ugandzie, Kenii, Czadzie,
Indiach, Gwatemali, Boliwii, na Madagaskarze, Jamajce, Papua Nowej Gwinei,
Białorusi i w Kazachstanie.
Organizowane są wyjazdy lekarzy, pielęgniarek i studentów medycyny do
szpitali i przychodni w krajach misyjnych. Fundacja wspomaga ich również wysyłką
lekarstw, środków opatrunkowych i sprzętu medycznego. Fundacja zajmuje się
także propagowaniem działalności humanitarnej i charytatywnej wśród młodzieży
szkolnej i akademickiej.
W roku 2007 przy współpracy z MSZ RP powstała przychodnia zdrowia w
Kiabakari w Tanzanii, sztandarowe dzieło Fundacji.
Nazwa Redemptoris Missio została zaczerpnięta z Encykliki "Redemptoris
Missio" Ojca Świętego Jana Pawła II „O Stałej Aktualności Posłania Misyjnego”.
Siłą Fundacji są Wolontariusze, to na nich opiera się nasza działalność i to oni
są naszymi ambasadorami w swoim środowisku. Centrum Wolontariatu Fundacji
działa na rzecz m.in. pomocy w pozyskaniu środków na zrealizowanie zamówień
misjonarzy na terenie całego kraju.”

Odzew

był natychmiastowy, a zbiórka nieco nawet przerosła
oczekiwania. Zebrano ponad 4 kg niepotrzebnych w naszych domach
okularów. Po odpowiednich badaniach, zostaną przekazane poprzez
Fundację potrzebującym.
Wiesiu! Dziękujemy za inicjatywę i realizację! Dziękujemy za ofiarność!

październik - listopad 2018
Czary mary okulary

28 listopada 2018
Wycieczka do Krakowa

„Życie zmarnował, kto nikomu nie pomógł”

Kolejna

„oddolna” inicjatywa charytatywna. Nasza słuchaczka
Wiesława Dudzik - zwróciła się do Zarządu o wsparcie i pomoc w
realizacji akcji charytatywnej na rzecz Afryki. Tym razem chodziło o akcję
zbierania niepotrzebnych okularów, z przeznaczeniem do wysyłki do
potrzebujących mieszkańców Czarnej Afryki. Koordynatorem akcji jest
Fundacja Pomocy Humanitarnej „Redemptoris Missio” z Poznania.
„Fundacja powstała w 1992 roku z inicjatywy środowiska naukowego Akademii
Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Celem istnienia Fundacji jest
stworzenie profesjonalnego zaplecza dla polskich misjonarzy prowadzących
działalność medyczną wśród chorych w najuboższych krajach świata.
Od 1997 roku zrzeszona jest w międzynarodowej sieci organizacji
humanitarnych współpracujących ze sobą w dziedzinie opieki zdrowotnej na
świecie, która z kolei jest w oficjalnych stosunkach ze Światową Organizacją
Zdrowia.

W

ramach dni otwartych muzeów w Krakowie grupy słuchaczy UTW
(około 50 osób) udała się na kolejne już zwiedzanie Muzeum na Wawelu.
Wycieczka zorganoizowana przez Koło PTTK przy UTW zgromadziła
pełen autokar chętnych, wielu kolejny raz mogło zobaczyć komnaty
wawelskie. Za każdym razem udaje się zobaczyć coś nowego, każdy
przewodnik wnosi swoją wiedzę, zwraca uwagę na inne szczegóły,
pojawiają się nowe eksponaty, nowe wiadomości.

Później spacer po Krakowie, okolicznościowe zakupy,
sumie udana wycieczka, zadowoleni uczestnicy.

posiłek. W

29 listopada 2018
RODO w UTW
Przed

wykładem wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia UTW w
Chrzanowie Adam Kasperkiewicz przedstawił słuchaczom zmiany w
organizacji pracy UTW związane z implementacją przepisów o Ochronie
Danych Osobowych, potocznie zwanych RODO. W szczególności
słuchaczom przedstawiono zmiany wprowadzone w dokumentach
rekrutacyjnych (Karta zgłoszenia słuchacza i deklaracja członkowska
Stowarzyszenia) oraz szczegółowo zostały omówione Klauzule
Informacyjne RODO, wywieszone dodatkowo w gablocie informacyjnej
UTW.

29 listopada 2018
Komunikacja polityczna w warunkach podziału społecznopolitycznego
Wykładowca

– dr Piotr Obacz – politolog, pracownik Instytutu Nauk
Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ, autor rozprawy
naukowej „Polska solidarna - Polska liberalna” w świetle wybranych
koncepcji pluralizmu politycznego”.

Początek wykładu to próba przybliżenia
pojęć i zadań stojących przed „politologiem i
politologią” – gdzie dochodzi do swoistego
połączenia i wymieszania funkcji i postaw
polityka, badacza i obywatela. A potem
rozmowa o zmianach w Polsce powojennej, w
której wielokrotnie ścierały się różne koncepcje
państwa i państwowości (raczej w warunkach
pewnej „warstwy podskórnej”). Po roku 1989
nabrały one ostrości już w warunkach otwartej walki politycznej, w
warunkach pluralizmu politycznego. Jednakże ostatnie lata uwypukliły
główny podział koncepcji politycznych na linii „Polska solidarna - Polska
liberalna”, w warunkach którego coraz trudniej znaleźć możliwość
porozumienia ponad podziałami, nawet w sprawach zasadniczych dla
państwowości, dla niepodległej państwowości.

Ostanie

lata stawiają przed społeczeństwem kilka pytań, na które
politologia stara się odpowiedzieć, ale nie na zasadzie narzucenia
koncepcji, lecz przedstawienia skutków i kierunków dalszego rozwoju
sytuacji.
Te problemy to m.in.
Kryzys przywództwa?
Na jak długo wpadliśmy w dychotomiczny podział społeczeństwa?
Dokąd zmierza demokracja?

Nie dostaliśmy odpowiedzi. Musimy je sami znaleźć i wypracować. A
możliwy jest tylko jeden sposób – komunikowanie się z poszanowaniem
prawa każdego członka społeczeństwa (grup społecznych) do odmiennego
poglądu. A brak poszanowania kieruje tylko w jedną stronę – takiego lub
innego autorytaryzmu!

29 listopada 2018
Spotkanie Zarządu SUTW ze słuchaczami I-go roku
Spotkanie ze słuchaczami I-go roku odbyło się tym razem w budynku
PCKU. Zebrała się grupa około 25 słuchaczy, w tym wybrani już wcześniej
starostowie – Grażyna Gędoś i Zbigniew Niechwiej oraz starostowie II-go
roku – Zofia Dąbek i Jerzy Zięba oraz prezes Koła PTTK Teresa Bigaj. Po
prezentacji członków Zarządu i słuchaczy przystąpiono do bardziej
szczegółowej prezentacji zasad funkcjonowania Uniwersytetu, czego
dokonała prezes SUTW Lucyna Kozub-Jentys.
Słuchaczom zostały przekazane szczegółowe informacje na temat
organizacji roku akademickiego - przerw w zajęciach (święta państwowe i
kościelne,
przerwa
międzysemestralna)
oraz
o
planowanych
przedsięwzięciach natury kulturalno-rozrywkowo-turystyczno-sportowej,
w tym wyjazd zimowy do Lądka Zdroju, wycieczki, 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, koła brydża
sportowego i otwartym dla wszystkich uczestnictwie w pełnym

różnorodnych wyzwań funkcjonowaniu UTW. Powtórzono starą formułę
bycia w UTW „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! W tym kontekście z ubolewaniem Prezes Zarządu odnotowała
bardzo słabą frekwencje słuchaczy pierwszego roku na wykładach, trochę
lepiej to wygląda na zajęciach ruchowych.
„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.

30 listopada – 1 grudnia 2018
Festiwal Pomocy, Współpracy i Integracji w MBP
W

dniach 30 listopada – 1 grudnia 2018r. w Miejskiej Bibliotece
Publicznej w Chrzanowie odbyła się IV edycja Festiwalu Pomocy,
Współpracy i Integracji, który organizowany jest z okazji
Międzynarodowego Dnia Wolontariusza oraz Międzynarodowego Dnia
Osób Niepełnosprawnych.

Ewelina

Langer, członek Zarządu SUTW, pracownik MBP w
Chrzanowie, donosi:
W pierwszym dniu imprezy uczestnicy – uczniowie chrzanowskich szkół
integrowali się podczas zabawy literacko-edukacyjnej „Na św. Andrzeja… z
wróżby nadzieja”. Andrzejki to dzień niezwykły, według dawnych wierzeń nocy
tej zawsze towarzyszyła tajemnicza aura i wróżby. Uczestnicy spotkania również
kultywowali zwyczaje Andrzejkowe lejąc wosk, wróżąc z butów czy szukając
wróżb ukrytych w bibliotece. Na zakończenie zabawy obejrzeliśmy występy
zespołów z UTW w Chrzanowie: „Senior Singers” oraz „Ali i Babki”, które
poderwały publiczność do wspólnej zabawy. Kolejną atrakcją dla uczestników był
występ grupy wolontariuszy z UTW w Chrzanowie oraz dzieci ze Szkoły
Podstawowej nr 1 w Chrzanowie pt. „Pociągiem do przeszłości”, którzy w ciekawy
sposób zaprezentowali piosenki i wiersze pod wspólna nazwą „Lokomotywa”,
nawiązujące do historii Chrzanowa i Pierwszej Fabryki Lokomotyw w Polsce.

Występ bardzo podobał się publiczności, wspólnie śpiewaliśmy piosenkę o
Chrzanowie i utworzyliśmy pociąg, który wędrował po całej bibliotece.
Drugi dzień Festiwalu to Gala Festiwalowa, na którą zaproszono
wolontariuszy biblioteki, darczyńców CAZCH, osoby reprezentujące instytucje,
stowarzyszenia i organizacje, które przez cały rok współpracowały z biblioteką.
Podczas gali wszyscy otrzymali podziękowania w formie dyplomu. Uroczystości
towarzyszyły występy zespołów artystycznych, okraszone spontaniczną
improwizacją i radością wspólnej zabawy.

Wśród wyróżnionych znaleźli się słuchacze UTW w Chrzanowie –
Teresa Bigaj, Gustaw Czerwik, Edward Górecki, Zbigniew Klatka oraz
cała grupa wolontariatu UTW, niejednokrotnie już z imienia i nazwiska
prezentowana. Zostaliśmy już zaproszeni na kolejną edycję Festiwalu
Pomocy, Współpracy i Integracji za rok!

7 grudnia 2018
Epistolografia – zapomniana sztuka pisemnej komunikacji?
To

była wręcz porywająca chwilami opowieść o historii nie tylko
pisania listów w Polsce, ale wręcz o historii piśmiennictwa „domowego” i
prywatnego. O taka postarała się, nie pierwszy zresztą raz, słuchaczka
naszego UTW, polonistka z wykształcenia – Wiesława Molik-Bąk.

Historia

to była znakomita, a jej przyczynek do zapisu dziejów
społeczeństwa nieoceniony. „Las rzeczy” (silva rerum) zapisany w domowych
diariuszach, a później i w korespondencji, stanowi do dziś ważne źródło
poznawcze.

Szkoda tylko, że wraz z postępem technicznym i pojawieniem się nowych
środków komunikacji zanika nie tylko sztuka pisania listów i zapisków, ile po
prostu żyjemy coraz bardziej obok siebie, chociaż świat staje się „jedną
wioską”. Nadzieję na pozostawienie po sobie śladu budzi jedynie fakt, że
coraz więcej ludzi sięga do pisania wspomnień, kronik i innych
„dziejopisarskich” form zapisu dziejów osobistych lub rodzinnych.
Stara łacińska maksyma „verba volant, scripta manent” (słowa ulatują, pisma
pozostają” jeszcze jest zauważana. Nawet niniejsza Kronika hołduje właśnie
tej maksymie. Może ktoś, kiedyś sięgnie po nią … Będzie to nasz ślad na
Ziemi.

8 grudnia 2018
Szlachetna paczka
Finał

tegorocznej Szlachetnej Paczki nie ustępuje tej sprzed roku.
Poniżej sprawozdanie grupy wolontariackiej.
Słuchacze Stowarzyszenia UTW w Chrzanowie, już po raz trzeci, dołączyli do
akcji „Szlachetna paczka”. Zbiórkę zorganizowała grupa wolontariuszy Wol”ę” w
dn.: 22.11. i 29.11.2018 r. Zebrana kwota to 805,17 PLN.
Słuchacze dołączyli również dary rzeczowe: 2 kurtki i ręczniki. W ramach
zbiórki zakupiono: odzież zimową, obuwie zimowe, artykuły żywnościowe o
dłuższym terminie przydatności, środki czystości i środki piorące oraz kosmetyki.
Do paczki dołączone zostały: stroik i kartka z życzeniami świątecznymi od
słuchaczy UTW. Paczki zostały zapakowane w papier, ze świątecznym motywem i
złożone we wskazanym przez organizatorów magazynie w dniu 8.12.2018 r.
Wolontariusze „Szlachetnej paczki” już dostarczyli paczkę pani Marii. Jest bardzo
zadowolona i serdecznie dziękuje za okazaną i pomoc.
Dziękujemy wolontariuszkom: Zosi Góreckiej, Marii Krupie, Urszuli
Liszce, Mirusi Pitner i Stasi Wind.
(Z oficjalnej strony „Szlachetnej paczki” - W tegoroczną 18. edycję
projektu zaangażowało się 12 tys. wolontariuszy. Ponad 16,7 tys. osób zostało
wyselekcjonowanych z blisko 30 tys. odwiedzonych domów.)
„Nasza Chrzanowianka, pani Maria” była wśród nich.

13 grudnia 2018
Komunikacja niewerbalna w życiu codziennym
Wykładowca

– mgr Piotr Podgórski,
psycholog, psychoterapeuta, związany z
ośrodkiem
terapeutycznym,
w
tym
prowadzącym terapię indywidualną i terapię
rodzin.

Wykład dotyczył szeroko rozumianej
komunikacji niewerbalnej, a więc wszelkim
„komunikowaniem” swojej osobowości bez
opisu słownego. Wykładowca w sposób
wyczerpujący wyliczał i omawiał różne formy

przekazywania informacji – w tym m. in. wygląd osobowy, aranżacja
wnętrz w których przebywamy, wyraz twarzy (mimika „powszechna” i
„uniwersalna”), postawa, ruchy i gesty („mowa ciała”), brzmienie głosu.

W sumie ciekawy wykład, a zwłaszcza zwrócenie uwagi na tzw.
kłamstwo niewerbalne, z którym możemy się spotkać dość powszechnie,
w tym w publikatorach serwujących obraz.

A teraz ferie świąteczne,
do zobaczenia w przyszłym 2019 roku
I Zobaczyli Gwiazdę Na Wschodzie...
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.
Zapraszamy 7 stycznia 2019 o godz. 16.00 do Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Chrzanowie na spotkanie literackomuzyczne: kolędy, pastorałki oraz poezja w wykonaniu
słuchaczy UTW w Chrzanowie pt.
...I zobaczyli gwiazdę na wschodzie...

3 stycznia 2019
Manipulacje w komunikacji: rodzina, handel, polityka
Wykładowca

– prof. zw. dr hab. Zbigniew Nęcki, psycholog
społeczny, profesor nauk humanistycznych, nauczyciel akademicki,
mediator i ekspert w dziedzinie negocjacji, założyciel i wieloletni
kierownik Katedry Negocjacji na Wydziale Zarządzania i Komunikacji
Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, jeden z
najbardziej
lubianych
wykładowców
w
„dziejach” UTW.

Już sam wykładowca stanowił wystarczający
„magnes” przyciągający słuchaczy na wykład (w
tym kilkunastoosobowa grupa młodych ludzi z
koła
naukowego
przy
krakowskim
Uniwersytecie Pedagogicznym), a do tego
jeszcze temat. Nikt nie wyszedł zawiedziony
ponieważ „profesorski” wykład był nie tylko
ciekawy i ciekawie podany, ale był wzbogacony
licznymi, często dowcipnymi, odwołaniami do
znanej nam powszechnie rzeczywistości.

Zakres tematyczny był na tyle szeroki, że w
treści wykładu była mowa o wychowaniu (międzypokoleniowe
przekazywanie wartości), mass mediach, organizacjach społecznych,
prawie, socjotechnice i biotechnice. Wszędzie spotykamy się z naciskiem
informacji, wszędzie „ktoś” stara się nami manipulować przekonując o
swoich racjach i złym nacisku „od innych”.
Dlatego człowiek świadomy powinien orientować się w stosowanych
wobec niego technikach manipulacyjnych, a literatura na ten temat jest
obszerna (m.in. klasyk R. Cialdini „Zasady wpływu na ludzi” ze słynnymi
sześcioma regułami wpływu – wzajemności, konsekwencji, społecznego
dowodu słuszności, lubienia, autorytetu i niedostępności). Dodana do tego
nieznajomość erystyki, czyli sztuki prowadzenia sporów, czyni nas często
bezbronnymi wobec manipulatorów.
Wykład przyjęty bardzo dobrze, a liczni słuchacze nie chcieli Pana
Profesora wypuścić, prowadząc ożywione rozmowy i dziękując za wykład.

5 stycznia 2019
Kolędujemy w Balinie
W Szkole Podstawowej w Balinie tradycyjnie świętowano Dzień Seniora.
Tradycyjnie tzn. z występami uczniów z Jasełkami oraz seniorów z UTW z
tańcem i piosenkami.
Należy

odnotować kolejny sukces tancerzy zespołu Ali i Babki oraz
solistek Senior Singers – Małgosi Piegzik i Jadzi Dudek. Jak zwykle
spotkanie ze wspólnym kolędowaniem przebiegło w bardzo miłej atmosferze.

A

UTW kolejny raz potwierdza swoje zaangażowanie w działaniach na
rzecz społeczności lokalnej.

7 stycznia 2019
Kolędowanie w Bibliotece
Administrator Strony internetowej UTW Ewelina
Langer umieściła na niej taki wpis:
Jak co roku, chór uniwersytecki "Rapsodia",
zespół wokalny "Senior Singers" oraz poeci z
grupy literacko-muzycznej przy UTW, działającej
pod kierunkiem Gustawa Czerwika, zaprosili
mieszkańców do Miejskiej Biblioteki Publicznej w
Chrzanowie na spotkanie literacko-muzyczne „I
zobaczyli gwiazdę na wschodzie...".
Jedne radosne i skoczne, inne melancholijne i
przejmujące. Każda z nich na swój sposób
wyjątkowa, a wszystkie razem stanowiące
nieodłączny element Świąt Bożego Narodzenia.
Najpiękniejsze kolędy i pastorałki – bo o nich mowa
– w ciekawych aranżacjach i wykonaniu słuchaczy UTW w Chrzanowie
usłyszeliśmy podczas koncertu.
Nie był to jednaj koniec atrakcji, spotkanie uświetniły wiersze autorstwa
naszych słuchaczy: Teresy Bigaj, Władysława Chełmeckiego, Gustawa
Czerwika,
Heleny
Gleń,
Adama
Kasperkiewicza,
Katarzyny
Miarczyńskiej, Elżbiety Mikłas-Czarneckiej oraz wyjątkowa "Góralska

pastorałka" autorstwa Adama Kasperkiewicza w wykonaniu w duecie ze
Zdzisławem Hudzikiem.
W programie koncertu znalazł się występ Chóru Rapsodia, zespołu Senior
Singers, autorska kolęda w wykonaniu Urszuli i Tadeusza Siarczyńskich.
Wszyscy zgromadzeni, słuchacze i zaproszeni goście, brali czynny udział we
wspólnym pielęgnowaniu tradycji bożonarodzeniowych. Dziękujmy za śpiew,
życzenia i cudowną atmosferę, równocześnie zapraszając za rok na kolejne wspólne
kolędowanie.
Nic dodać!

rodziny. A pojęcie „cyrkularności”, które – „oznacza, że relacje międzyludzkie nigdy
nie są jednostronne, a zachowanie jednej osoby ma wpływ na cały rodzinny układ”, nie tylko
stało się zrozumiałe intuicyjnie ale i praktycznie zasadnie zrozumiałe.

I znowu trzeba podsumować – to był ciekawy i potrzebny wykład!

12 stycznia 2019
Z „kijkami” dla WOŚP
W przeddzień kolejnego „wielkiego grania dla dzieci” – 27 edycji WOŚP

10 stycznia 2019
Komunikacja w rodzinie
– perspektywa terapeuty rodzinnego
Wykładowca – dr hab. Bogusława Piasecka, Instytut Psychologii
Stosowanej UJ Kraków, wykładowca uniwersytecki, autorka wielu
publikacji naukowych.

To

był znowu jeden z fascynujących
wykładów. Dotyczył, można powiedzieć,
naszego codziennego funkcjonowania w
najbliższym, rodzinnym, otoczeniu. Ale
jakże było to inne – naukowe – spojrzenie na
funkcjonowanie rodziny jako pewnego
„systemu zarzadzania zanurzonego w
makrosystemie kulturowym”.

Mimo

tak naukowego określenia i
wstępnego
przedstawienia
problemu
naukowego, była to wręcz opowieść, a nie
wykład,
na
temat
determinantów
wyznaczających i wręcz określających SENS

ŻYCIA i istnienia.

Wykład

zilustrowany
„przypadkiem
terapeutycznym”
pewnej
dysfunkcyjnej rodziny, z praktyki wykładowcy, otwierał oczy na zagadnienia
z naszego życia, pozwolił na wypracowanie innego spojrzenia na to, co dzieje
się w naszych rodzinach i wokół nas. Być może wielu z nas dokona pewnych
korekt swego postępowania i wpływania na postępowanie innych członków

Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportu wraz ze Szkołą Podstawową
Nr 10 i Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Chrzanowie zorganizowali
Marsz Nordic Walking dla WOŚP.

W

Marszu na trasie około 6 km
uczestniczyło 93 osoby, w tym 20osobowa
reprezentacja
naszego
UTW, a także kilka osób z UTW
Jaworzno. Na starcie dzieci i
seniorzy,
wszystkie
pokolenia.
Okolicznościowe nagrody dostali
najmłodsi (1,5 roku) oraz …
„najwcześniej” urodzeni. Nie trudno się domyślić, że to ktoś od nas –
Alicja Woźniak i Tadeusz Słowik (zaprzyjaźniony poprzez żonę).

Z wpisowego zebrano 1138,03 zł (ależ dokładność), które zostały
przekazane do sztabu chrzanowskiego WOŚP. Organizatorzy zapewnili
uczestnikom (na mecie) pamiątkowe medale, napoje oraz gorący żurek.

17 stycznia 2019
Uroczyste zakończenie I semestru
Uroczystość

zakończenia I semestru roku akademickiego 2018/19
rozpoczęła się występem chóru akademickiego „Rapsodia”, pod
kierownictwem Ireny Hydel, z wiązanką kolęd.

Prezes

Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Chrzanowie
Lucyna Kozub – Jentys dokonała
podsumowania
semestru.
Ilustrując słowem wyświetlane na
ekranie podsumowanie dokonań
przerwy
wakacyjnej
oraz
I
semestru,
Prezes
odnotowała
szczególne osiągnięcia na niwie
artystycznej (Juwenalia Seniorów
w Warszawie – Grand Prix i drugie
miejsca z nagrodami finansowymi i
inne) oraz społecznej na rzecz
społeczności lokalnej, w tym
realizując szereg projektów samodzielnie oraz we współdziałaniu z innymi
podmiotami (np. Okulary dla Afryki, Szlachetna paczka, kolejna premiera przedstawienie – „Czego się człowiek za młodu nauczy…” oparte na
powieści „Nad Niemnem” w reżyserii Marcina Kobierskiego,
Międzypokoleniowy Koncert Pieśni Legionowych i Patriotycznych w
ramach realizowanego projektu „TO TWÓJ CZAS”, udział w Marszu z
okazji rocznicy Odzyskania Niepodległości, spotkanie poetycko-muzyczne
z okazji 100–lecia Odzyskania Niepodległości w Starej Kotłowni, kolejna trzecia impreza urodzinowa „STOP-LATKA”, wieczór kolęd w MBP „I
zobaczyli gwiazdę na Wschodzie...”, Marsz Nordic Walking dla WOŚP).

W podsumowaniu znalazły się także informacje o bieżącej działalności
wszystkich „kół zainteresowań” na rzecz słuchaczy oraz znaczeniu tych
działań dla lokalnej społeczności – szerzenie wiedzy o możliwościach
samorealizacji w ramach UTW.
Niestety w sprawozdaniu odnotowano także słabą, poniżej oczekiwań
Zarządu, aktywność słuchaczy, szczególnie pierwszego roku, nie tylko w
tych działaniach ale i frekwencji zarówno na wykładach jak i w zajęciach
warsztatowych. „Właściwie to Zarząd zadaje sobie (i nie tylko) pytanie – po co

oni się zapisywali, przecież innym odmawialiśmy zapisu z powodu braku miejsc.”
A do tych, którzy są aktywni i uczestniczą w różnych zajęciach skierowano
życzenie „aby nadal chciało się Wam chcieć”.

Na zakończenie zostały przedstawione plany i terminy związane z II
semestrem roku akademickiego, w tym dwa jubileusze – X Rajd Rodzinny i
X Wiosna Artystyczna oraz podano ogólną tematykę wykładów „Kalejdoskop sztuki” i program zajęć warsztatowych.

Po

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

Do zobaczenia przy zapisach i 21 lutego!

19 stycznia 2019
Otrzęsiny 2018/19 - Zabawa karnawałowa połączona
z pasowaniem na słuchacza UTW w Chrzanowie
Około

100-osobowa grupa słuchaczy i osób towarzyszących wzięła
udział w zakończeniu I-go semestru roku akademickiego 2018/19
połączonym z tradycyjnymi „otrzęsinami” – pasowaniem na studenta
UTW w Chrzanowie. Uroczystość odbyła się w Sali Balowej w „Sokole” była połączona z karnawałową zabawą taneczną.

Uroczystość rozpoczęła się od oddania hołdu pamięci prezydenta Gdańska
Pawła Adamowicza, zmarłego w wyniku zamachu w czasie finału 27 edycji
WOŚP – zabrzmiała „Sound of Silence”, a zebrani w milczeniu na stojąco
wysłuchali owego songu.
Potem oficjalne rozpoczęcie uroczystości przez organizatorów – starostów
II roku – Zofię Dąbek i Jerzego Ziębę, z udziałem „konsultanta” Jadwigi
Mikłas. Na wstępie powitanie zaproszonych gości – wśród nich Starosta
powiatowy Andrzej Uryga, członek Zarządu Powiatu Przemysław
Rejdych, burmistrz Chrzanowa Robert Maciaszek z małżonką Patrycją,
zastępca burmistrza Jolanta Zubik, Przewodniczący Rady Miejskiej
Krzysztof Zubik, Zarząd SUTW z prezes Lucyną Kozub-Jentys oraz
honorowy student Bożena Bierca z małżonkiem Andrzejem.
Po powitaniu – otrzęsiny. Kandydatów w poczet żaków przyjmowali
starostowie II roku. W otrzęsinach uczestniczyła grupa 22 słuchaczy I roku,

zostali oni poddani „sprawdzianowi wiedzy”, odporności na działanie
cytryny – uśmiech po konsumpcji plasterka cytryny, umiejętności
współpracy – związane łańcuchem widelce (w stylu znanym z filmu
„Miś”) i zjedzenie ciastek po przeciwnych stronach stołu, uroczyste
ślubowanie oraz wręczenie akcesoriów studenckich – nałożenie
tradycyjnego biretu żakowskiego (nakłada Andrzej Uryga), certyfikat
studenta (wręcza Robert Maciaszek n.b. Honorowy Student nr 4),
Monografia o UTW w Chrzanowie – wręcza prezes UTW Lucyna KozubJentys i znaczek UTW – wręcza wiceprezes UTW Adam Kasperkiewicz.

Po wygaśnięciu terminu Żałoby Narodowej mogła rozpocząć się
zabawowa część uroczystości. Na początek występ grupy tanecznej „Ali i
Babki” z tańcem „Tajemnice nocy”, popis solowy w walcu i tangu Bożeny
Biercy z mężem oraz drugi występ grupy tanecznej „Ali i Babki” z
marynarskim układem tanecznym „Szanty”.
Przed rozpoczęciem zabawy – przywołanie starostów I roku - Grażyna
Gędoś i Zbigniew Niechwiej - i symboliczne przekazanie zadania – za rok
to Oni będą organizować Otrzęsiny 2020.
Tyle część oficjalna. Następnie karnawałowa zabawa taneczna, która,
jak zwykle, przebiegła w miłej atmosferze. Świetna atmosfera, dużo
miejsca dla tańców, występów i zabawy, z losowym wyborem „pary
królewskiej” – Urszula Gajownik i Kazimierz Pikuła.

27 stycznia 2019
Koncert kolęd i pastorałek w Trzebini
W parafii pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Trzebini odbył się kolejny już (22.)
przegląd chóralny z udziałem blisko 300 wykonawców z całego regionu
chrzanowskiego.

Jak donosił Biuletyn Duszpasterski Parafii „z roku na rok zespołów
chóralnych przybywało, ale ramy czasowe koncertu nie pozwalają na zaproszenie
więcej niż 9 – 10 zespołów. Przyjęta formuła koncertu to przegląd – spotkanie
muzyczne atrakcyjne zarówno dla chórzystów jak i dla publiczności. (…) koncert jest
szansą na wysłuchanie naszych pięknych i zarazem jedynych na świecie kolęd i
pastorałek w tak dużym i różnorodnym wykonaniu (…) można posłuchać i zobaczyć
najlepsze chóry i zespoły wokalne oraz dołączyć do wspólnego wykonania
najważniejszej z kolęd „Bóg się rodzi”.
W przeglądzie wystąpiło 9 chórów, wśród nich nasz Akademicki Chór
„RAPSODIA” pod dyrekcją Ireny Hydel, a także Miejska Orkiestra Dęta z
Trzebini. Był to już trzeci udział naszego chóru w tym pięknym wydarzeniu
kulturalno-religijnym.

28 stycznia – 2 luty 2019
Zimowy wyjazd studentów UTW do Lądka Zdroju
PRZERWA MIĘDZYSEMESTRALNA
DO ZOBACZENIA 21 LUTEGO 2019 ROKU

Z zimową wizytą do Lądka Zdroju udała się grupa 50 słuchaczy UTW,
niektórzy z osobami towarzyszącymi. Na miejsce wypoczynku wybrano
Centrum Konferencyjno-Rehabilitacyjne „Złoty Łan” – zaoferowano nam
gościnną atmosferę oraz w miarę wygodne pokoje i smaczne wyżywienie.
Każdego dnia coś się działo. W programie turystycznym, oprócz
własnych wędrówek po Lądku Zdroju i jego atrakcjach, znalazła się wizyta w
zabytkowej już Kopalni Złota w Złotym Stoku z jej Podziemną Trasą
Turystyczną oraz muzeum górnictwa i kolei, a także minerałów, wyjazd do
Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie, zwiedzanie Zamku na Skale w
Trzebieszowicach oraz spacer z przewodnikiem po uzdrowisku, z
odwiedzinami w Domu Zdrojowym „Wojciech” – chyba jednym z
najwspanialszych w Polsce obiektów tego typu, gdzie można i zażywać

kąpieli, i popić wód mineralnych, a wszystko w warunkach pięknego
wystroju architektonicznego. Ten charakterystyczny obiekt jak nic innego
podkreśla urok tego najstarszego w Polsce uzdrowiska.

Nieco inaczej niż zwykle wyglądały nasze wieczorne spotkania. Nie było
balu przebierańców, ale i tak bywało ciekawie. Na początek prezentacja Wiesi
Molik-Bąk o „kulinariach przez wieki”, film promocyjny o Ziemi Kłodzkiej i
jej atrakcjach. Potem zabawa z tańcami w kawiarni Ośrodka. Kolejny wieczór
to wizyta w Domu Zdrojowym na występie Zespołu „Presto” z koncertem
„Nie ma jak Lwów”. Chętni korzystali z możliwości kąpieli w pobliskich
ogólnodostępnych basenach, odwiedzali świetne kawiarenki i kawiarnie.
Pobyt zakończyliśmy wieczornymi spotkaniami towarzyskimi w różnym

przeznaczony na zajęcia. Dzieci już wcześniej z klocków lub kartonów zbudowały
pociągi, przy pomocy swoich wychowawczyń. Z zainteresowaniem uczestniczyły w
zajęciach. Doskonale radziły sobie z układaniem puzzli, na których widniały: wagony,
lokomotywy, kasy biletowe itp.. W miłej atmosferze wolontariusze spędzili wtorkowe
przedpołudnie z dziećmi, podróżując „Pociągiem do tradycji” po Gminie Babice”.

1 lutego 2019
VI Noc w Liceum
Tym

składzie i miejscach (trudności lokalowe), ale na wesoło i z humorem.

Lądek Zdrój nie pożegnał nas zimową aurą, która towarzyszyła nam
przez pierwsze cztery dni, ale i tak wyjeżdżaliśmy zadowoleni, może nieco
bardziej zrelaksowani niż zwykle. Szkoda tylko, że wahania pogodowe odbiły
się negatywnie na zdrowiu niektórych uczestników wyjazdu.

29 stycznia 2019
„Pociąg do tradycji” w Olszynach i Babicach
Projekt

„Pociąg do tradycji” za sprawą
wolontariuszy z UTW pojechał do Przedszkoli
Samorządowych w Olszynach i Babicach. „Pociągiem
kierowali”: Zofia Górecka, Maria Krupa, Mirosława
Pitner i „dyżurny ruchu” Zdzisław Hudzik.

Wydarzenie tak opisuje Zofia Górecka:
„Pociąg do tradycji” wyjechał z Chrzanowa. Realizując
projekt „Pociąg do tradycji” Miejska Biblioteka Publiczna w
Chrzanowie, Stowarzyszenie UTW w Chrzanowie oraz Szkoła Podstawowa nr 6 im.
Jana Pawła II w Chrzanowie w ramach programu „Lokalne Partnerstwa PolskoAmerykańskiej Fundacji Wolności”, wolontariusze z grupy Wol’ę” przy UTW w
Chrzanowie odwiedzili Przedszkola w Gminie Babice. Najpierw zawitali do Babic,
później do Olszyn, gdzie już na nich oczekiwały zaciekawione zabawą dzieci. Gry,
zabawy, wspólne śpiewanie, czytanie wierszy, układanie puzzli, (wszystko
tematycznie powiązane z kolejnictwem i lokomotywami z Fabloku), wypełniły czas

razem dział słuchaczy UTW w tym wydarzeniu był praktycznie
symboliczny. Z rozeznania wynika, że
udział wzięły zaledwie cztery osoby.
Powód - nałożenie się terminu wyjazdu
słuchaczy UTW do Lądka Zdroju, a wielu
z
nich
systematycznie
dotychczas
uczestniczyła w Festiwalu Naukowym w
„Staszicu”. Dotyczy to głównie aktywnej
grupy języka rosyjskiego. W efekcie w
„Wieczorze
z
piosenką
rosyjską”
uczestniczyły tylko owe wspomniane
cztery osoby, z prezes UTW Lucyną
Kozub-Jentys na czele. A szkoda, bo
tematyka spotkań naukowych w tym roku
również była bardzo ciekawa i, jak
zwykle, stała na wysokim poziomie.

Jak

donosi prasa regionalna w tym roku szczególnym
zainteresowaniem cieszyła się tematyka: o manipulacji w cyberprzestrzeni,
o emancypacji kobiet, czy też ekscentrykach w świecie sztuki. Frekwencja
dopisała bo „do chrzanowskiego „Staszica” przybyły tłumy głodnych wiedzy,
zarówno młodzieży, jak i dorosłych mieszkańców powiatu chrzanowskiego”. Inna
tematyka to m.in. zagadki matematyczne, eksperymenty chemiczne,
wystawa egzotycznych zwierząt (uczeń trzeciej klasy I LO w Chrzanowie
zaprezentował dwa własne węże: boa dusiciela oraz pytona tygrysiego
albinosa) po zajęcia sportowe.

Chyba było ciekawie, poprawimy się za rok, oby tylko terminy zostały
zgrane.

6 luty 2019
Targowisko Pomysłów w Warszawie
Zofia Górecka, szefowa grupy wolontariackiej przy UTW w Chrzanowie
informuje:
„W ramach kolejnego “Targowiska Pomysłów” przedstawicielki VI edycji projektu miały
okazję spotkać się z 6 ciekawymi pomysłami na działanie społeczne, które zostały
zrealizowane przez wyjątkowe zespoły i ich liderki. (…) Do tych zespołów należy grupa
„Wol”ę przy UTW w Chrzanowie. Już po raz drugi mieliśmy zaszczyt dzielić się uzyskaną
wiedzą i doświadczeniem (zdobytym przy realizacji projektu) z uczestnikami VI edycji
„UTW dla społeczności”.
Dzięki zaproszeniu przez Towarzystwo „ę” i Fundację Polsko- Amerykańską w Polsce, do
współpracy w programie „UTW dla społeczności”, zrealizowaliśmy projekt „ Trzeci Wiek
z Jedynką na Piątkę!” (2016-2017), który okazał się projektem ciekawym i atrakcyjnym.
Grupa „Wol”ę” kontynuuje działania i następnym przedsięwzięciem był zrealizowany
projekt „Pociąg do przeszłości” (2018), dofinansowany przez Gminną Komisję
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chrzanowie. W obu projektach ściśle
współpracowaliśmy ze SP1 z OI w Chrzanowie. Obecnie grupa wolontariuszy „jeździ
pociągiem” i odwiedza dzieci w Przedszkolach, w ramach partnerskiego projektu
realizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Chrzanowie „Pociąg do tradycji”
(2018-2019), sfinansowanego ze środków Programu „Lokalne Partnerstwa PAFW”
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju
Filantropii w Polsce. (…) Największą siłą projektu “UTW dla społeczności” jest
możliwość spotkania i wymiany doświadczeń z innymi Uniwersytetami Trzeciego Wieku i
absolwentami/absolwentkami programu “Seniorzy w Akcji”.

Walentynkowym wieczorze poetyckim. Spotkanie zorganizowali i
prezentowali
swoje wiersze członkowie Trzebińskiego Klubu
Artystycznego „TeKa” oraz ich goście, tj. Gustaw Czerwik i Adam
Kasperkiewicz. Wiersze tematycznie w większości związane były z
miłością, ale nie tylko. Muzyczną oprawą wieczoru był występ Małgorzaty
Piegzik, naszej słuchaczki śpiewającej w grupie Senior Singers.

Pozostawiliśmy dobre wrażenie i obietnicę następnych zaprosin.

18 lutego 2019
„Pociąg do tradycji” w przedszkolu nr 4
Tym

razem „Pociąg do tradycji” za sprawą
wolontariuszy z UTW pojechał do Przedszkola
Samorządowego nr 4 w Chrzanowie. W „pociągu
przyjechali” do dzieci w Olszynach i Babicach.
„Pociągiem kierowali”: Zofia Górecka, Maria
Hudzik, Mirosława Pitner i niezastąpiony
„dyżurny ruchu” Zdzisław Hudzik.

Zofia Górecka pisze:

W

„Tym razem odwiedzili (wolontariusze) przedszkolaczki w Przedszkolu Nr 4.
Wierszami „Lokomotywa” Juliana Tuwima i „Naprawimy misia” Czesława Janczarskiego,
rozpoczęła się zabawa. Dzieciaczki brały czynny udział w zajęciach, zabawach
edukacyjnych, związanych z pociągiem, lokomotywą, obsługą pociągu itp., przygotowanych
przez wolontariuszy. Ponadto kolorowe bileciki, chorągiewki i serduszka, a przede
wszystkim zadowolone buzie dzieci, były dopełnieniem serdecznej atmosfery, jaka panowała
podczas zabawy „…powiedz Jasiu, powiedz Olu, gdzie tak miło, jak w przedszkolu…”

Wieści o renomie naszego UTW rozchodzą się szeroko. Nie było zatem

(„Pociąg do tradycji” to projekt realizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną w
Chrzanowie w partnerstwie ze Szkołą Podstawową Nr 6 im. Jana Pawła II w
Chrzanowie i Stowarzyszeniem UTW w Chrzanowie w ramach Programu
Lokalne Partnerstwa Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego
przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Celem programu (…) jest
inicjowanie i rozwój współpracy pomiędzy organizacjami, instytucjami i osobami
zaangażowanymi w różne programy PAFW. (…) Motyw przewodni
podejmowanych działań stanowi dobro wspólne.)

takim właśnie spotkaniu w Warszawie uczestniczyła nasza Zosia
Górecka. To jej z uwagą i zaciekawieniem słuchały przedstawicielki innych
UTW z Polski. Nasze Panie są ekspertkami i wzorcem dla innych.

14 lutego 2019
Walentynkowy wieczór poetycki w Trzebini
specjalnym zaskoczeniem, że Gustaw Czerwik otrzymał zaproszenie z
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Trzebini do uczestnictwa w
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21 luty 2019
Rozpoczęcie II semestru
roku akademickiego 2016/17
Inauguracja II semestru została poprzedzona posiedzeniem Rady
Programowo-Naukowej, która zatwierdziła przygotowany wcześniej przez
Zarząd Stowarzyszenie program pracy UTW na pierwsze półrocze 2018
roku (II semestr roku akademickiego). W Radzie Programowej pierwszy
raz uczestniczyli nowi jej członkowie: przedstawiciel Starostwa
powiatowego wicestarosta Bartłomiej Gębala, Burmistrz Chrzanowa
Robert Maciaszek, przedstawiciel UP im. KEN w Krakowie – prof. dr. hab.
Ludmiła Krywaczuk. Rada zatwierdziła program wykładów. W toku
dyskusji zgłoszono propozycje uwzględnienia w następnym semestrze
zagadnień związanych z funkcjonowaniem miasta i powiatu, w
szczególności działań proekologicznych.
Przed wykładem inauguracyjnym o tych zagadnieniach prezes SUTW
Lucyna Kozub – Jentys poinformowała licznie zgromadzonych słuchaczy.
Realizacja programu wykładów oraz działań towarzyszących – X Rajd
Rodzinny, X Wiosna artystyczna oraz realizacja kilku projektów, będzie
wymagała od wszystkich wiele pracy. Zarząd Stowarzyszenia, zwrócił się
do słuchaczy o aktywne włączenie się do realizacji programu i nie obejdzie
się bez wsparcia ze strony nie tylko wolontariuszy.

„Podróż”

w świat teatru nieco od innej strony – od strony autorów
tekstów, okazała się również niezwykle ciekawa, a bohaterami opowieści
byli m.in. Agnieszka Osiecka, Jeremi Przybora, Wojciech Młynarski, Hanna
Banaszak, Andrzej Poniedzielski, Magda Umer, Włodzimierz Korcz i
Jonasz Kofta. Mogliśmy poznać niejako „kulisy” powstawania wielu
tekstów, często znanych z filmów, radia czy telewizji.

Z wykładu powiewało nie tylko bogatym życiem autorów, ale również
czuć było „magię tworzenia”. To nie było proste przelewanie na papier
swoich spostrzeżeń, to było „osobiste uczestniczenie” w napisanym
tekście, a często również w jego przekazie do odbiorcy.
Sztuka pisania, sztuka przekazu.

28 luty 2019
Teatr, film, serial i aktor. Czy to ten sam zawód?
Spotkanie trudno nazwać wykładem, gdyż była to wartka opowieść o
dążeniu do zawodu aktorskiego, o realizacji marzenia i tylko fragmentami
trochę teorii (i praktyki) o wymaganiach dotyczących kandydatów do
zawodu aktorskiego. O wszystkim tym opowiadała, na własnym
przykładzie, aktorka Sceny Polskiej Teatru w Czeskim Cieszynie
Małgorzata Pikus.

Tematem

przewodnim cyklu wykładów będzie zapytanie
„Kalejdoskop sztuki” i będzie obejmował 13 wykładów z różnych dziedzin
sztuki. Słuchacze otrzymali program wykładów oraz rozkład zajęć
warsztatowych.

21 luty 2019
Mistrzowie słowa: aktorzy, tekściarze, poeci estrady
i mikrofonu
Wykład inauguracyjny wygłosił Paweł Drzewiecki – aktor, reżyser,
wykładowca akademicki. Gościł u nas z wykładem w kwietniu ubiegłego
roku, wykład spotkał się z dużym uznaniem. Podobnie było i tym razem.

Niegdyś uczennica SP nr 1 w Chrzanowie, w jednym z wywiadów tak
opowiada o swej drodze do aktorstwa: „Przygodę z aktorstwem rozpoczęłam

przypadkiem, postanowiłam przełamać barierę nieśmiałości i zdawać do szkoły teatralnej.
Dziś na swoim koncie mam kilkadziesiąt zagranych spektakli. Ostatnio zadebiutowałam w
czeskiej produkcji filmowej. Rola Kamili (w filmie „Poupata”) Zdenka Jiráskiego przyniosła
mi nominację do nagrody czeskich krytyków.” Aktorka została uznana przez

czeskich krytyków filmowych za jedną z trzech najlepszych czeskich
aktorek.

Odpowiadając na pytanie zawarte w tytule spotkania, Aktorka
odpowiada: „tych zawodów, a raczej granych ról (nawet tych samych personaży) nie da

7 marzec 2019
Wizaż. Jak być piękną i modną?
Kolejne

spotkanie. Tym razem poświęcone sztuce wizażu. Każda
kobieta chce być piękną i modną, zatem w przeddzień Święta Kobiet
spotkanie poświęcone tym właśnie zagadnieniom.

Prezenterką była mgr Joanna Wileczek,
absolwentka Śląskiej Akademii Medycznej w
Katowicach,
kierunek
–
kosmetologia
estetyczna, wykładowczyni i instruktorka w
PCKU w Chrzanowie. Jakaż tu była łamigłówka
dla mężczyzn, którzy podobno rozróżniają
tylko 5 podstawowych kolorów. A kobiety –
trudno zliczyć.

się wprost porównywać. W każdym z tych miejsc, niezależnie od roli, są inne wymagania
aktorskie, jakościowe i czasowe.”

We wspomnianym wywiadzie, a także w
odpowiadając na podobne pytanie Aktorka przyznaje:

czasie

wykładu,

„Najlepiej się czuję w teatrze, bo tam jest najbezpieczniej. Teatr znam lepiej, co
oczywiście nie znaczy, że nie mam tremy jak wychodzę na scenę, bo tak nie jest. Zawsze
czuje się pewien niepokój. Teraz jednak miałam okazję zagrać w filmie. Wydaje się, że
powinno być prościej, ale na planie było znacznie więcej stresu.”

Nie

bez znaczenia jest kontakt z widzem (w teatrze), kiedy można
niekiedy wprost odreagować na reakcje widzów, można dokonać korekty
w następnym przedstawieniu. W filmie nie ma takiej możliwości. Gra się
szereg „dubli”, a o ostatecznym wyborze decyduje reżyser i montażysta.
Aktor już tylko widzi efekt końcowy, ten który trafia do widza. Podobnie
jest w sztukach teatru telewizyjnego lub w serialach. Tylko dubli nie ma, a
i czasu na „wżycie się” w rolę, w odtwarzaną postać, też nie ma.

Niby

to samo, ale jednak inaczej. Ale: „Wszyscy boimy się nowości, nie

wiemy czego tak naprawdę się spodziewać, ale każde nowe doświadczenie sprawia, że
stajemy się silniejsi.”

Sztuka aktorska, sztuka dążenia do realizacji marzeń.

A więc było – jak dobrać kolory (dziesiątki)
kreacji do: pory roku, karnacji skóry, sylwetki, uroczystości, a nawet …
temperamentu, słowem „na każdą okazję i dla każdej kobiety”. Prawda,
było też coś i dla mężczyzn – okazuje się, że oni też mogą wybierać i
dobierać, np. kolory koszul. A potem makijaż, łącznie z demonstracją
/pokazem na ochotniczce spośród słuchaczek UTW.
Było ciekawie, aczkolwiek nie wszyscy dotrwali do końca. Chociaż po
wykładzie pani Wizażystka znalazła się w niemałym „oblężeniu” Pań z
indywidualnymi zapytaniami. Czas im się nie dłużył!

Sztuka

„zdobienia” tego co i tak jest piękne – kobiety, sztuka
sprzedawania kobietom (nie tylko) marzenia o byciu piękną i
niepowtarzalną.

8 - 10 marca 2019
7. Posiady Teatralne na Orawie
W dniach 8 – 10 marca w Orawskim Centrum Kultury w
Jabłonce odbyła się siódma edycja Małopolskich Spotkań
Teatrów Amatorskich pod nazwą POSIADY TEATRALNE na
Orawie.
W Posiadach uczestniczyło 20 grup teatralnych (ponad 300
osób) z 9 powiatów woj. małopolskiego. Rywalizacja toczyła

się w dwóch kategoriach - sztuki regionalne i adaptacja klasyki
dramaturgicznej do realiów lokalnych oraz inscenizacja tekstów
literackich

Komisja Artystyczna w składzie: Inka Dowlasz – reżyser, Łukasz Fijał
- reżyser, Andrzej Franczyk – aktor, Zofia Skwarło – regionalista,
przyznała Grand Prix Posiadów Teatralnych na Orawie Teatrowi
Ludowemu Tradycja, Stowarzyszeniu Krzewienia Kultury Ludowej
Gminy Alwernia za spektakl „Historia żółtej ciżemki” wg Antoniny
Domańskiej w reż. Marcina Kobierskiego, asystent Zbigniew Klatka.
W

kategorii - inscenizacja tekstów literackich – Komisja przyznała
wyróżnienie Grupie Teatralnej STASZIC i Uniwersytetowi Trzeciego
Wielu w Chrzanowie za spektakl „Nad Niemnem” w reż. Marcina
Kobierskiego – „za wartościowy materiał literacki, za pracę zespołową, za kilka
pięknych scen”.
Nieco niżej niż rok temu, ale – do zobaczenia za rok!

Na

zakończenie Panie zostały obdarowane różyczkami (niestety nie
wszystkie), słodyczami (wszystkie) oraz … prezentowanymi wcześniej
wierszami, wydrukowanymi z okolicznościową grafiką.

14 marca 2019
Magia pieśni Leonarda Cohena
Było

to drugie spotkanie z krakowskim poetą i pieśniarzem Pawłem
Orkiszem. Jego pasją jest śpiewanie specyficznego gatunku twórczości
muzycznej i poetyckiej - ballad. Była opowieśc o Bułacie Okudżawie, teraz
Leonard Cohen (zdjęcia 1988 i 2016)

11 marca 2019
Wieczór poetycko-muzyczny w Starej Kotłowni
11 MARCA 2019 roku stanie się ważną datą w istnieniu grupy
literacko-muzycznej w naszym UTW. Grupa literacko-muzyczna "CzarTy
Gustawa” zorganizowała, tu oddaję głos Ewelinie Langer, „cudowny,
nastrojowy wieczór z poezją, fraszkami, listami zakochanych oraz piękną muzyką
w wykonaniu słuchaczy UTW w Chrzanowie. Montaż przygotowano z okazji
Dnia Kobiet, dlatego wszystkie teksty, zarówno literackie jak i muzyczne,
nawiązywały do tematyki związanej z "płcią piękną". Było o feministkach i
genezie tego święta, o kobietach nauki i sztuki, o kobietach zakochanych,
piszących i odbierających listy, a nawet o kobietach "upadłych" w żartobliwej
formie fraszek i kochaniu „inaczej””.
Z kronikarskiego obowiązku wyliczmy sprawców, w porządku
alfabetycznym: Gustaw Czerwik, Teresa Bigaj, Maria Hudzik, Adam
Kasperkiewicz, Maryla Kramarczyk, Wiesława Molik-Bąk, Urszula i
Tadeusz Siarczyńscy, Zbigniew Tomski.
W

czasie wieczoru zaprezentowano głównie utwory własne, ale
znalazły się też utwory poetyckie i muzyczne autorów mniej i bardziej
znanych.

Nie

jest to przypadek, gdyż Paweł Orkisz do repertuaru, obok swojej
poezji, włącza utwory nietuzinkowych wykonawców, budzących
zainteresowanie i nie pozwalających obojętnie przejść obok ich twórczości.
Paweł Orkisz korzysta z własnych tłumaczeń utworów Cohena, ale
głównie z tłumaczeń Macieja Zembatego.

Połączenie wrażliwości tych artystów (Cohen – Zembaty – Orkisz)

na
kanwie często przejmującej muzycznej frazy Leonarda Cohena daje
niesamowite efekty. Świadkami tego byli słuchacze UTW, kiedy Paweł
Orkisz przerywał opowieść o życiu Leonarda Cohena, o życiu, miłości i
nienawiści w utworach Leonarda Cohena i zaczynał śpiewać. To był
piękny koncert, magiczny koncert.

I

znów powtórzyć trzeba to, co napisałem kiedyś po spotkaniu z
Orkiszem. Interpretacja utworów, odkrywanie podtekstów, ale
jednocześnie przekaz swego własnego odbioru utworów Cohena dawały
podstawy do autentycznego zasłuchania w „Krakowskiego barda”, w
słowa kanadyjskiego wielokulturowego poety Leonarda Cohena.

21 marca 2019
Motyw muzyki i tańca w literaturze i sztuce
To był popis wykładowcy z wykorzystaniem możliwych środków
przekazu dla zaprezentowania wykorzystywania motywów muzyki i
tańca w literaturze polskiej. Któż mógłby to lepiej zrobić jak nie nasza
ulubiona polonistka Wiesława Molik-Bąk.
Literatura polska dostarcza wiele przykładów, do tego wiele z nich
doczekało się ekranizacji, wykorzystania tańca do różnych celów.
Od typowych wiejskich weselnych zabaw jak w reymontowskich
Lipkach w karczmie, po dostojnego poloneza w mickiewiczowskiej epopei
„Pan Tadeusz”, i bal u gubernatora w „Dziadach” po mistyczny chocholi
taniec u Wyspiańskiego w „Weselu”.
I nieśmiertelny koncert Jankiela, czy tez Wojski ze swym rogiem!
Wprawdzie każdy z nas seniorów ma to gdzieś mocno zakodowane z
lat szkolnych (to była dobra szkoła języka polskiego), jak gdyby wie, czego
można oczekiwać, ale jednak podane z odrobiną humoru, ze swadą
urodzonej nauczycielki – gawędziarki wzbudziło szczere uznanie.

28 marca 2019
Niezwykłe w zwyczajności swoich czasów
Fascynująca opowieść młodej pani nauczycielki języka polskiego w
miejscowym Liceum im. S. Staszica mgr Blanki Barańskiej o kilku
wspaniałych kobiecych postaciach ze świata kultury i sztuki.
Wspaniale słuchało się o życiu, twórczości i życiowych zmaganiach,
nieznanych stronach życia niegdyś świecznikowych postaci. Cudowna
opowieść. BRAWO!!!!

Pani Blanka zaprezentowała nam cztery postacie:
- Eliza Orzeszkowa (1841 - 1910) – szkoła przyjaźń z Marią Wasiłowską (później Konopnicką)
- wspólne zainteresowania literackie, obydwie
bardzo lubiły czytać i deklamować poezje, w
szczególności
zakazane
utwory
Adama
Mickiewicza.
Potem
nieudane
małżeństwo,
powstanie styczniowe, oddział kobiecy, Traugutt,
powtórne małżeństwo. A zarazem emancypacja
rozumiana jako możliwość samoutrzymania się.

- Isadora Duncan (1877 - 1927) – niesamowita
tancerka, nowatorski taniec w swoim stylu,
wyrażający emocje i wnętrze tancerza, jego
odczuwanie muzyki. Wątek z rosyjskim baletem,
szkołą baletową w bolszewickiej Rosji, Siergiej
Jesienin. I tragiczne życie zakończone tragiczną
śmiercią.
- Frida Kalho (1907 – 1954) – meksykańska
malarka. W wieku 18 lat została ofiarą wypadku
komunikacyjnego, odniosła niesamowitą ilość
obrażeń, a powrót do zdrowia nigdy nie nastąpił.
Jej malarstwo nawiązuje do kultury meksykańskiej i
indiańskiej, a tematyka w nim poruszana to
cierpienie i ból fizyczny, którego doświadczyła w
nadmiarze.
- Audrey Hepburn (1929 - 1993) – brytyjska
aktorka filmowa, która chciała tańczyć, ale zagrała
rolę w filmie (Rzymskie wakacje) i za ten debiut
otrzymała Oscara, a także wiele innych nagród za
swoje role teatralne i filmowe. Pod koniec lat 60tych zrezygnowała z aktorstwa, zaangażowała się
w działalność humanitarną jako ambasador dobrej
woli UNICEF. Pracowała w najbiedniejszych
krajach Afryki, Ameryki Południowej i Azji, w

1992r w uznaniu za zasługi na rzecz humanitaryzmu, została odznaczona
przez prezydenta George’a H.W. Busha Medalem Wolności. A motto jej
działania „Co możemy zrobić dla dzieci?”

Fascynująca opowieść młodej pani nauczycielki języka polskiego w
miejscowym Liceum im. S. Staszica mgr Blanki Barańskiej o kilku
wspaniałych kobiecych postaciach ze świata kultury i sztuki.
Wspaniale słuchało się o życiu, twórczości i życiowych zmaganiach,
nieznanych stronach życia niegdyś świecznikowych postaci. Cudowna
opowieść. BRAWO!!!!

4 kwietnia 2019
Polski folklor taneczny
Spotkaliśmy się z „niezłym” pasjonatem. Doktor nauk
humanistycznych Marek Banach, kierownik Katedry Profilaktyki
Problemów Społecznych w UP Kraków. Ale w jego dossier widnieje taki
zapis „… instruktor – choreograf w zakresie tańca ludowego, pracował w
Zespole Tańca Ludowego „Semafor” w Krakowie, Zespole Pieśni i Tańca „Ziemia
Chrzanowska” w Chrzanowie oraz Zespole Pieśni i Tańca Akademii
Pedagogicznej w Krakowie (…) Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół
problemów i kwestii społecznych, profilaktyki, resocjalizacji i kultury, a w
szczególności kultury ludowej. Jest autorem wielu opracowań i artykułów z tego
zakresu…”.
I tej jego pasji dotyczył wykład. Już samo Jego wejście w rzeszowskim
stroju ludowym (jak się wkrótce okazało) wywołało szmer
zainteresowania. A potem potoczyła się barwna (dosłownie i w przenośni)
opowieść o polskim folklorze tanecznym, o geograficzno-etnicznych
grupach folklorystycznych (59), strojach ludowych i regionalnych, tańcach
i towarzyszących im przyśpiewkach.
Niektóre z nich mogliśmy usłyszeć w wykonaniu pana Marka, a i kroki
taneczne zobaczyć. W końcu wielu z nas dowiedziało się czegoś więcej o
polskich tańcach narodowych (polonez, mazur, oberek, krakowiak i
kujawiak) oraz całej gamie regionalnych tańców ludowych. Momentami
wykład przekształcał się we wspólne śpiewanie, a nogi same wyrywały się
do tańca – a raczej rytmicznego nimi przebierania.

Całkowitym zaskoczeniem dla słuchaczy było skonstatowanie faktu, że
najważniejsza z polskich kolęd „Bóg się rodzi”, ma w istocie rytm
najważniejszego polskiego tańca narodowego – poloneza.

To był kolejny świetny wykład i osobowość, na pewno do zapamiętania
i dobrego wspomnienia, a może ponownego spotkania.

4 kwietnia 2019
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 przedstawił
sprawozdanie z działalności merytorycznej, gł. księgowa z działalności
finansowej, skarbnik – stan finansów, a Komisja Rewizyjna - wyniki
przeprowadzonej kontroli. Sprawozdania były na tyle wyczerpujące, że
praktycznie dyskusji nad nimi nie było. Może jest to też wynik pracy
Zarządu „przy otwartej kurtynie” i bieżącego informowania zarówno
słuchaczy jak i członków Stowarzyszenia o problemach i podejmowanych
działaniach.
W sprawozdaniach podkreślono aktywność słuchaczy w realizacji kilku
dużych projektów oraz bardzo licznych działaniach na rzecz społeczności
lokalnej. Sprawozdanie finansowe potwierdziło skuteczność działań w
zakresie finansowania działalności, a Komisja Rewizyjna nie dopatrzyła się
uchybień od strony formalnej.
W

dyskusji przekazano zebranym informacje o wdrażaniu procedur
związanych z Ochroną Danych Osobowych oraz analizę celowości
podjęcia starań o uzyskanie wpisu do rejestru organizacji pożytku
publicznego (OPO) w celu możliwości uzyskiwania odpisu od podatku
(1%). Zebrani uznali decyzję Zarządu o niepodejmowaniu starań o wpis do
OPO za uzasadnioną.

Zebrani udzielili Zarządowi absolutorium (jednogłośnie). Szczegółowe
materiały sprawozdawcze – zgodnie z obowiązującym Statutem znajdują
się w dokumentacji SUTW, sprawozdanie z działalności – również na
stronie internetowej UTW.

luty – marzec 2019
Apel o pomoc dzieciom na Madagaskarze

13 kwietnia 2019
Warsztaty literacko-plastyczne

„Życie zmarnował, kto nikomu nie pomógł”

Jeszcze jedna inicjatywa charytatywna Wiesławy Dudzik – tym razem
zwróciła się do słuchaczy o wsparcie Polskiej Fundacji dla Afryki w zbiórce
pieniężnej na ratunek zagłodzonych niemowląt na Madagaskarze.

Akcję rozpoczęła PFdA w lutym b.r., przedstawiając dramatyczną
sytuację niedożywionych niemowląt i umierających przy porodach matek.
„…Celem Fundacji jest ochrona zdrowia mieszkańców Afryki oraz poprawa
warunków ich życia. Chcemy osiągnąć ten cel poprzez zbieranie pieniędzy na
konkretne projekty poprawiające warunki życia mieszkańców Afryki… Polska
Fundacja dla Afryki zbiera pieniądze na ratunek dla zagłodzonych niemowląt w
Mampikony i dożywianie dzieci w ośrodku Vonjy w stolicy Madagaskaru,
Antananarywie. Dożywianie przez rok 306 dzieci oraz roczna pomoc dla
niemowląt (mleko, opieka medyczna) to kwota 371 700 zł.”
Odzew

był natychmiastowy, zebrano ponad 720 zł, które zostały
przekazane na konto Fundacji.
Wiesiu! Dziękujemy za inicjatywę i realizację! Dziękujemy za ofiarność!

11 kwietnia 2019
Obraz kobiety w kulturze i sztuce
Historyk sztuki mgr Małgorzata MalinowskaKlimek, kurator w Sosnowieckim Centrum Sztuki –
Zamek Sielecki, uraczyła słuchaczy wartką
opowieścią o przedstawianiu kobiet w dziełach
sztuki, zarówno malarskiej jak i w literaturze. Skupiła
się
na
kilku
wybitnych
przedstawicielkach
malarstwa, w tym głównie Olgi Boznańskiej.
Ciekawy wykład, otwierający kolejne, mało znane,
aspekty polskiej sztuki XIX i XX wieków.

MBP wraz z wolontariuszkami z UTW oraz z paniami z Koła
Gospodyń Wiejskich w Olszynach, zorganizowali wspaniałe warsztaty
dla dzieci. Warsztaty – bo najpierw była rozmowa o wielkanocnych
zwyczajach, a potem zaczęła się „plastyka”. Z dostarczonych przez KGW
materiałów
(palmy,
borowina,
gałązki
bukszpanu
i
tui,
barwnych
bibuł,
gotowych już częściowo
kwiatów
z
bibuły)
nastąpiło
prawdziwe
szaleństwo. Coraz to
nowe palmy były gotowe.
Trzeba
jednak
przyznać,
że
to
towarzyszący dzieciom
rodzice (głównie mamy)
wiedli prym, ale dzieci
gorliwie pomagały.

Potem
jeszcze
malowanie
ugotowanych
jajek
–
postawały
ciekawe
malowanki lub drapanki.
Jednak
prawie
wszystkie zjedzono potem
przy zastawionym suto
stole. A na stole słodycze, własnoręcznie przez wolontariuszki wypieczone
różne ciasta, ale także pyszne jajeczka z majonezem lub chrzanem.
Ale palmy – one najważniejsze – i wszystkie były cudne!

23 kwietnia 2019
Wieczór z poezją wiosenną w MBP
Grupa

literacko-muzyczna "CzarTy Gustawa”, tym razem w ramach
Akademii Słowa przy MBP, w działaniu. Grupa słuchaczy UTW włączyła
się w obchody Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich.

W gościnnym holu MBP w Chrzanowie grupa zaproponowała
mieszkańcom spotkanie z wierszem i piosenką.
Zaprezentowano głównie utwory własne, ale
znalazły się też utwory poetyckie i muzyczne
innych autorów.
Z

kronikarskiego
obowiązku
wyliczmy
uczestników, w porządku alfabetycznym: Gustaw
Czerwik, Teresa Bigaj, Maria Hudzik, Adam
Kasperkiewicz, Helena Patała, Małgorzata Piegzik
Urszula i Tadeusz Siarczyńscy oraz gościnnie Jan
Paliczka. Prowadzenie – Maria Hudzik.

Zebrani
bardzo
życzliwie
przyjęli
zaprezentowane utwory i ich wykonawców. Zakończyliśmy wspólnym
odśpiewaniem „Pamiętajcie o ogrodach” Jonasza Kofty.

25 kwietnia 2019
Kulinaria w literaturze i w malarstwie
Kolejny

popis „ratunkowego” wykładowcy – wypadek losowy
wykluczył planowanego wykładowcę. Nasza słuchaczka - polonistka
Wiesława Molik-Bąk potrafi udźwignąć każdy ciężar. Tym bardziej, że
ten temat miała niejako w zanadrzu – fragmenty pokazała nam w Lądku
Zdroju.

Sztuka malarska i literatura, nie tylko polska, dostarcza wielu
przykładów poważnego traktowania tematu tak, zdawałoby się,
przyziemnego. Ale gdzież tam. Wykładowczyni wyszukała takie perełki,
że .... wszystkim się jeść zachciało. Szczególnie staropolskich przysmaków,
wg staropolskich przepisów. Wszystko to przyprawione zarówno obrazem
jak i dźwiękiem, łącznie z kawą w „Kawiarenkach” Ireny Jarockiej.

3 maja 2019
Żywy obraz na Święto Konstytucji 3 Maja

Bardzo nam się spodobał przepis na pieczeń po polsku, zaczynający się
od słów „spraw tura, jeżeli nie masz żubra”. Oj, to by była uczta. A
nawiasem mówiąc, to w naszej literaturze nie brakuje „smakowitych”
opisów uczt i balów. Ale na jedzeniu człowiek spędza podobno …. bardzo
dużo czasu ze swojego życia. Smacznego!
Wg jednego z badan: „Statystyczny Polak przeznacza na gotowanie od 55
minut do niemal dwóch godzin dziennie. Szczególnie dużo czasu pochłania obiad żeby go ugotować, potrzeba przynajmniej pół, a nawet całą godzinę; kolacja to
kolejne 20 minut. Na szczęście śniadania pierwsze i drugie oraz podwieczorki są
mniej czasochłonne i na każdy z nich wystarcza 10 minut.” (Około 5,5 roku!).
„Jak obliczyli angielscy naukowcy, jedzenie jest w pierwszej dziesiątce złodziei
naszego bezcennego czasu (po śnie i telewizji, nie licząc pracy). Na trzecim
miejscu uplasowało się spożywanie posiłków - w ciągu dnia kobiety spędzają
średnio godzinę i 11 minut, a mężczyźni godzinę i 18 minut. Wspólne jedzenie
zajmuje nam więcej czasu - w ciągu roku jemy i pijemy zatem 17,5 dnia, co daje w
ciągu 70 lat życia ponad 3 lata – to jest 36 miesięcy.” (non stop!)

26 kwietnia 2019
Qlturalny warzywniak
Kolejny

raz MOKSiR w Chrzanowie zorganizował akcę pod nazwą
Qlturalny warzywniak. Akcja polega na
sianiu nasion i sadzeniu sadzonek warzyw
i ziół w betonowych kręgach-donicach w
pasażu za obiektem MOKSiR.

W

akcji uczestniczyły dzieci z kilku
przedszkoli, niepełnosprawni z Fundacji
Brata Alberta z Trzebini oraz grupa
seniorów z UTW w Chrzanowie.

Oprócz „poważnych operacji ogrodniczych” dzieciom zaproponowano
zabawy ruchowe, pogadanki o roślinach i ogrodach oraz malowanie
kręgów w dowolne wzory i malunki kolorowymi kredkami. Formacja
taneczna z Akademii Seniora również w ramach swojego pokazu
zaprosiła do wspólnej zabawy.

Nie

zabrakło też poczęstunku (ziemniaki po cabańsku). Pogoda
dopisała, humory i ochota do zabawy też!

Kolejny

projekt realizowany wspólni z młodzieżą z I LO w
Chrzanowie przy udziale Miejskiej Biblioteki Publicznej. Metoda „żywego
obrazu” odtwarzaliśmy słynny
obraz Jana Matejki ‘Uchwalenie
Konstytucji 3 Maja”. W ten sposób uczciliśmy 228. rocznicę tego
historycznego wydarzenia.

Młodzież z I LO i seniorzy z chrzanowskiego UTW przebrani w stroje
z epoki (wypożyczone w Operze Bytomskiej) udali się najpierw do MBP,
stamtąd przeszli pod kościół p.w. św. Mikołaja, gdzie kończyła się własnie
okolicznościowa Msza za Ojczyznę. Pojawienie się malowniczej grupy
wywołało autentyczne zaciekawienie i uznanie wychodzących z koscioła, a
także zachęciło do udziału w uroczystościach na Placu Tysiąclecia. Tam
udział w uroczystości złożenia kwiatów pod Pomnikiem Zwycięstwa i
Wolności, przemarsz do biblioteki (z uwagi na niepogodę), gdzie w holu
został ustawiony „żywy obraz”. Do grupy dołączyli pracownicy biblioteki,
również przebrani w stroje z epoki, a także wielu zaciekawionych
mieszkańców Chrzanowa.
Wiele

zdjęć z „przebierańcami”, radości, rozmów, usmiechów i …
dyskusji „a gdyby tak wróciły takie stroje”, „jak w nich żyć” itd. Chyba za
rok pomysłodawczynie (dyrektor I LO Bożena Bierca, nauczycielka Olga
Nowicka oraz Agnieszka Bąk z Urzędu Miejskiego) znów coś wymyślą.
Dla wielu chętnych zabrakło strojów lub … rozmiar nie pasował,
potrzebne były niewielkie porawki lub uzupełnienia.

9 maja 2019
Moniuszko, jego twórczość pieśniarska i operowa w kontekście
jemu współczesnych kompozytorów europejskich
Rok 2019 został uznany za Rok Moniuszkowski w Polsce. Zatem
takiego tematu w „kalejdoskopie sztuk” nie mogło zabraknąć. Tym
bardziej, że wykładowcą mógł być śpiewak operowy, chrzanowianin z
urodzenia, dr hab. Jacek Ozimkowski, prodziekan Wydziału WokalnoAktorskiego Akademii Muzycznej w Krakowie. I tak się stało.
„Absolwent
Państwowej
Szkoły
Muzycznej
im. Władysława Żeleńskiego w Krakowie. Laureat wielu
nagród, w tym międzynarodowych, za osiągnięcia wokalne.
Prowadzi własną klasę śpiewu solowego na wydziale
Wokalno-Aktorskim w Akademii Muzycznej w Krakowie. Wiele
koncertów w Polsce i za granicą, jest jednym z czołowych
polskich solistów, współpracuje z wieloma zespołami
operowymi i muzycznymi.”

W

Na zdjęciu od lewej: Adam Kasperkiewicz, Zdzisław Hudzik, Władysław Chełmecki, Ewa
Kamińska, Ewa Bieniek, Maria Hudzik, Barbara Bałys, Lucyna Kozub-Jentys, Helena
Patała, Halina Kozub, Maria Mikołajewska,

7 maja 2019
Biesiada poetycko-muzyczna w Zatorze
Na zaproszenia Regionalnego Ośrodka Kultury W Zatorze oraz
tamtejszego UTW, grupa literacko muzyczna Czarty Gustawa
zaprezentowała swój występ. W programie znalazły się wiersze poważne i
żartobliwe, humoreski i fraszki, wszystko przeplatane świetnymi
piosenkami w wykonaniu solistek z naszego Senior Singers – Maryli
Kramarczyk, Małgosi Piegzik i Uli Siarczyńskiej: słowem „karmili” Gustaw
Czerwik, Helena Patała, Maria Hudzik, Wiesi Molik-Bąk, Adam
Kasperkiewicz oraz dwóch zaprzyjaźnionych poetów- satyryków.
Publiczność,

licznie zgromadzona w Domu Kultury, żywo reagowała
na słowo i muzykę, a po występie przy ciastku i kawie miały miejsce
sympatyczne rozmowy. Nawiązano kontakty z kierownictwem ROK w
zatorze, prowadzącym tamtejszy UTW. Być może są szanse na dalszą
współpracę.

jego wykładzie czuć było właśnie fascynację
wykonywanym zawodem i ogromną wiedzę merytoryczną. Mogliśmy
dowiedzieć się o wielu interesujących tematach: o drodze zawodowej
śpiewaka, o operze jako swoistym dziełem sztuki, które jest „syntezą
wszystkich sztuk na scenie” – śpiew, taniec, gra aktorska, choreografia i
scenografia.

Opowieści towarzyszył przegląd europejskich kompozytorów czasów
Moniuszki, a więc było o Gounodzie, Wagnerze, Verdim, Schumanie,
Mendelsohnie, Bizecie i innych. Oczywiście i o Moniuszce – niezwykle
płodnym kompozytorze, autorze kilku oper oraz nieśmiertelnego
„Śpiewnika domowego” z ponad 260 pieśniami, żywymi i dzisiaj. O
operach Moniuszki i niektórych zagadkach tkwiących w tych dziełach,
nie tylko muzycznych, ale także w ich warstwie tematycznej.
Oczywiście śpiewak operowy zaśpiewać musiał, i pomimo niezbyt
sprzyjającej akustyki, brzmiało pięknie.

11 maja 2019
X Jubileuszowy Rajd Rodzinny UTW i PTTK
Organizator

X Jubileuszowego Rajdu Rodzinnego –
Koło PTTK przy UTW w Chrzanowie. Finał - Ośrodek
RPWiK „Chechło” w Trzebini. W programie przemarsz
grupy pieszej (bardzo nielicznej) trasą od
Klubu „Pegaz”, prowadzonej przez
Zdzisława Hudzika, a także przejazd
grupy kolarskiej prowadzonej przez Agnieszkę Raźniak
(ten sam punkt startu i meta). Na spotkanie finałowe
można było również dojechać własnym środkiem
transportu.

Jak zwykle dopisała pogoda – nasze prośby zostały
wysłuchane. Na mecie stawiło się około 60 osób, tym razem brakło grup
szkolnych. Rozegrano przewidziane w programie konkursy i konkurencje indywidualne i drużynowe. W zawodach drużynowych, rozgrywanych w
5 konkurencjach wystąpiło 9 zespołów rodzinnych. Nagrodę główną wraz
z pucharem Prezes UTW zdobyła drużyna rodzimy Raźniaków. Nagrody
wręczali organizatorzy - prezes UTW Lucyna Kozub-Jentys oraz
reprezentująca Oddział PTTK w Chrzanowie, prezes Koła PTTK przy UTW
Teresa Bigaj. 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 (woreczki i
rzutki), konkursie wiedzy o regionie, UTW i PTTK oraz w konkursie
udzielania pierwszej pomocy. 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 przyszłorocznej imprezy.

Tegoroczny

Rajd Rodzinny planowaliśmy zorganizować z
rozmachem, włączyć do niego mieliśmy zamiar dwie wycieczki po
Małopolsce (Kraków i Tarnów-Dębno-Zalipie), lecz nie uzyskaliśmy
dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego.

16 maja 2019
Polska kinematografia. Lokalna czy globalna?
Filmy oglądają wszyscy, znają się na nich też, ale
od czasu do czasu warto spojrzeć na nie innymi
oczami, oczami fachowca. Zatem i takiego tematu w
„kalejdoskopie sztuk” nie mogło zabraknąć. Tym
bardziej, że wykładowcą mógł być znawca tematu,
znowu chrzanowianin z urodzenia, prof. dr hab.
Bogusław Skowronek, prorektor UP w Krakowie ds.
kształcenia.
I

poszedł wykład o istniejącym naukowym
podziale wyróżniającym kino globalne i lokalne,
odmiennościach i charakterystykach, modelach i ważności, stałości i
zmienności kryteriów, modelach odbioru i ich zmienności w świetle
różnorodnych środków przekazu.

Wbrew

pozorom nie był to wykład akademicki, bowiem gęsto
ilustrowany był przykładami współczesnej kinematografii światowej i
polskiej, a także o „zmienności odbioru wywołującej zmienność oferty” i
odwrotnie. W sumie ciekawy wykład o przenikającej się kulturze w
warunkach globalizacji. Ciekawe – „globalizacja kultury?” Czy to są
trendy współczesnego świata?

A

w tle nieustająca rywalizacja o widza bo: film hollywoodzki vs
narodowy, gatunki filmowe vs filmy autorskie, film rozrywkowy vs
artystyczny, filmy „pod Oscara” vs film festiwalowy, i walka o widza bo
za nim idą środki finansowe i zyski. Wszystko w warunkach zmienności
w czasie, zmienności hierarchii wartości i umowności; w warunkach
zmienności politycznej poprawności(?) (nie tylko nasza specyfika!).

17 maja 2019
Konkurs fotograficzno-literacki
Stowarzyszenie Kulturalne „Wiklina znad Skawy” z Zatora

wraz ze
Stowarzyszeniem Fotograficznym „Przeciw nicości”, reprezentowane
przez Gustawa Czerwika zorganizowały konkurs literacki „Piszemy do
fotografii”. Konkurs polegał na napisaniu utworu literackiego do dwóch
fotografii dostarczonych przez fotografików z całej Polski, członków SF
„Przeciw nicości”.

Znalazło

to odbicie w naszej Kronice, ponieważ w uroczystym
zakończeniu konkursu przedstawiciele naszego UTW byli mocno
widoczni. Główną nagrodę konkursu jury konkursowe przyznało Urszuli
Siarczyńskiej za wiersz „Noc” do fotografii Lucyny Romańskiej z
Warszawy pt. „Wenecja północy”. Uroczystość zakończenia w „Galerii na
piętrze” w MOKSiR w Chrzanowie uświetniły swym występem
artystycznym Halina Pstrucha i Maryla Kramarczyk, śpiewając piękne
nastrojowe piosenki. Poza laureatką w konkursie uczestniczyli też inni
słuchacze UTW w Chrzanowie, uczestniczący w działalności grupy
literacko-muzycznej. Licznie zgromadzeni fotograficy z całej Polski, nawet
z Olsztyna, nagrodzili oklaskami nasze koleżanki – Ulę, Halinę i Marylę!
Brawo nasze Panie!

W

„Galerii na piętrze” SF zorganizowało wystawę pokonkursową
„Wieś polska”.

18 maja 2019
„Kijanki” na trasie
S’więto „Kijanek” wymyśliły uczestniczki cotygodniowych spacerów
nordic walking.
Odbyło się poraz drugi - "II Majowe Święto Kijanek" - spacer nordic
walking. Uczestnicy - grupa "kijanek-wolontariuszek" z UTW, grupa
uczniów z SP1 w Chrzanowie wraz z nauczycielkami - panie Agnieszka i
Beata.
Program - spacer z kijkami spod Klubu "Pegaz" do przystani LOK nad
Zalewem Chechło, konkursy (rzut do .... buzi kijanki, bieg z piłeczką na

czas, pisanie lepieji. Atrakcje - pieczenie kiełbasek nad ogniskiem,
nieoczekiwana przejażdżka motorówką po
zalewie „Chzechło”.

Organizatorzy

i animatorzy - Maria i
Zdzisław Hudzikowie, Urszula Liszka, Ewa
Bieniek, Halina Kozub. Foto - Adam
Kasperkiewicz.

Wspaniała zabawa przy pięknej pogodzie. W
czasie konkursów wiele radości i zabawy,
udział wzięli wszyscy uczestnicy. Na
zakończenie dzieci zostały obdarowane
nagrodami i słodyczami, po czym wraz z
opiekunami ruszyły w drogę powrotną.
Nagrodę
główną
zdobyła Bożenka
Szklarczyk. Przy PSM rodzice odebrali swoje
pociechy zadowolone i roześmiane. Radości i opowiadań było
sporo. Humory i pogoda dopisały, spotkamy się za rok!"

21 maja 2019
Wycieczka do Krakowa
Koło PTTK przy UTW zorganizowało wycieczkę do Krakowa dla
chętnych uczestników Rajdu Rodzinnego (preferencja) oraz słuchaczy
UTW i zaprzyjaźnionych osób towarzyszących. Realizacja zamiast
niedoszłej do skutku realizacji w ramach Rajdu Rodzinnego. Program
wycieczki przewidywał zwiedzanie Ogrodu Botanicznego UJ,
Sanktuarium Na Skałce i spacer po Kazimierzu.
Program

zrealizowano pomimo niesprzyjającej pogody. Spacer po
Ogrodzie Botanicznym w niewielkich grupkach z przewodnikiem to było
wspaniałe obcowanie z przyrodą, zarówno w „wydaniu” rodzimym jak i
„imigrantami” z bliskich i dalekich stron.
„Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego założony w 1783 zajmuje
powierzchnię 9,6 ha i jest najstarszym ogrodem botanicznym w Polsce. Krakowski
ogród botaniczny powstał na miejscu ogrodu rodziny Czartoryskich, zakupionego
w 1752 przez jezuitów. Następnie został on przekazany Komisji Edukacji
Narodowej, która w ramach reformy Akademii Krakowskiej założyła ogród
botaniczny jako zakład pomocniczy katedry chemii i historii naturalnej. Obszar,
obejmujący początkowo ok. 2,4 ha zaprojektowano jako park barokowy, w obrębie

którego urządzono kolekcje roślin leczniczych oraz ozdobnych. W 1787 r.
postawiono pierwsze szklarnie. Obszar ogrodu powiększano kilkukrotnie. Swą
obecną powierzchnię ok. 9,6 ha uzyskał w latach pięćdziesiątych XX wieku. W
1882 r. wybudowano palmiarnię istniejącą do 1969 r. W 1966 r. oddano do użytku
palmiarnię „Jubileuszową” wraz z zespołem szklarni tropikalnych. Z 1954 r.
pochodzi „Holenderka” – niska cieplarnia zawierająca m.in. zbiory storczyków.”

Obecnie Ogród wchodzi w skład Instytutu Botaniki UJ, pełni ważną bazę
dydaktyczną. Przewodnikami byli aktualni i byli profesorowie i
wykładowcy UJ. Czuło się ich ogromną wiedzę i umiłowanie swej pracy, z
którą (niektórzy) nie mogą się rozstać.

Drugim elementem wycieczki była wizyta w Sanktuarium Na Skałce

w bazylice św. Michała Archanioła i św. Stanisława Biskupa, oraz wizyta w
Krypcie Zasłużonych.
„W latach 1876-1880 urządzono według projektu Teofila Żebrawskiego w podziemiach
kościoła narodowy panteon w postaci Krypty Zasłużonych, w której spoczęły znamienite
postacie polskiej kultury i nauki. Rolę Skałki jako panteonu narodowego utrwalił zwyczaj
specjalnych paradnych pogrzebów. W latach zaborów tradycja ta stała się
wyrazem patriotyzmu. Otwarcie krypty wiązało się z 400-leciem śmierci Jana Długosza.
Tę tradycję kontynuowano także w wolnej Polsce. W rocznicę śmierci Stanisława
Wyspiańskiego - 28 listopada, odbywa się w Krypcie Zasłużonych żałobna msza. Oprócz
wielkiego kronikarza spoczywają tu: Wincenty Pol, Lucjan Siemieński, Józef Ignacy
Kraszewski, Teofil Lenartowicz, Adam Asnyk, Henryk Siemiradzki, Stanisław Wyspiański,
Jacek Malczewski, Karol Szymanowski, muzyk, Ludwik Solski, Tadeusz Banachiewicz,
Czesław Miłosz”.

Pełna

obsada wycieczki (50 osób) świadczy o tym, że istnieje nadal
zapotrzebowanie na jednodniowe wycieczki do nieodległego Krakowa i
poznawania wciąż nowych zakątków Wawelskiego Grodu. Wycieczka
zorganoizowana przez Koło PTTK przy UTW, organizatorzy - Teresa Bigaj
– prezes Koła PTTK, Urszula Liszka.

Później spacer po Kazimierzu, okolicznościowe zakupy, posiłek. W
sumie, pomimo deszczowej aury, udana wycieczka, zadowoleni
uczestnicy.

23 maja 2019
Co wiemy o malarstwie rosyjskim?
Wykład

w ramach wolontariatu. Być może tematyka malarstwa,
również innych krajów, będzie kiedyś kontynuowana. Wykładowca mgr
inż. Adam Kasperkiewicz (niestety, o sobie muszę pisać) z wykształcenia

jest inżynierem, ale w czasie studiów w Charkowie (Ukraina, byłe ZSRR)
uczestniczył również w zajęciach z historii sztuki w Muzeum w
Charkowie. Pozostała pasja zbierania reprodukcji
obrazów, książek, a w latach późniejszych, już po
studiach, reprodukcji w postaci elektronicznej.

Temat

sztuki rosyjskiej – na początek to, co
najbardziej znane, można powiedzieć z autopsji.
Ponadto chciałem przybliżyć malarstwo praktycznie
całkowicie nieznane w naszej, małomiasteczkowej społeczności.

Chciałem

zapełnić tą lukę. Wydaję mi się, na podstawie reakcji i
rozmów, że cel został osiągnięty, chociaż ramy czasowe nie pozwoliły
dotrzeć do czasów współczesnych. Udało się jednak pokazać malarstwo
rosyjskie do końca XIX wieku, z jego najciekawszymi postaciami,
obrazami i ich interpretowaniem. To również dla mnie było i wyzwanie, i
przyjemność i wielka próba. Udało mi się w trakcie wykładu pokazać i
znakomitych malarzy, i próby poetyckie, a także połączenie malarstwa
pejzażowego Izaaka Lewitana z wykonaniem wspaniałej piosenki
(Dymitr Chworostowski „Świeć, świeć gwiazdo moja”).

25 maja 2019
X Chrzanowska Wiosna Artystyczna
im. Aliny Szczupider „A w sercu ciągle maj”
W

odróżnieniu od poprzednich imprez
tegoroczna Jubileuszowa Chrzanowska
Wiosna Artystyczna miała charakter
prezentacji artystycznej Uniwersytetów,
laureatów spotkań z ostatnich 10 lat! Były
to prezentacje w dowolnej kategorii –
chóry, zespoły wokalne, kabarety, zespoły
taneczne, małe formy teatralne. Jedynym
ograniczeniem było ograniczenie czasowe!

Hasło

towarzyszące spotkaniu to
zawołanie „Chcesz żyć długo człowieku...
śpiewaj i tańcz w „trzecim wieku!”

Prezentacje miały miejsce w Sali teatralnej chrzanowskiego MOKSiR-u.
Po serdecznym przywitaniu przez prezes UTW w Chrzanowie Lucynę
Kozub-Jentys, prowadzenie objął Zbigniew Klatka – wywiązał się z
zadania znakomicie. Udział wzięły Uniwersytety Trzeciego Wieku z
województwa małopolskiego oraz śląskiego, a mianowicie Chełmek,
Jaworzno, Olkusz, Oświęcim, Ruda Śląska, Wadowice, Wolbrom i
gospodarz – Chrzanów. Łącznie organizatorzy naliczyli około 300
uczestników.

Wspaniała atmosfera, pozbawiona rywalizacji i oceniającego jury
przyniosły fantastyczny poziom występów. W zgodnej opinii uczestników
i gości koncert laureatów pod nazwą „10 Radosnych Wiosen w Jesieni Życia”,
stał na niezwykle wysokim poziomie, chyba najwyższym jak do tej pory!
Wszystkie zespoły zostały obdarowane pamiątkową statuetką – rzeźbą
wykonaną przez Edwarda Góreckiego, kompletem „uśmiechniętych”
drewnianych łyżek oraz pamiątkowym dyplomem.
A

po koncercie – piknik / festyn w pasażu za MOKSiR-em, gdzie
uczestnicy zostali ugoszczeni bigosem, gorącym napojem, drożdżówką i
….. okazją do tanecznego szaleństwa we wspólnej zabawie! Animatorką
wspólnego tańca była „niezmordowana” Kasia Kulczyk oraz grupa
taneczna „Ali i Babki”

Nasz

UTW reprezentowali: chór „RAPSODIA” (dwa utwory), zespół
wokalny „Senior Singers” (3 utwory), zespół taneczny „Ali i Babki” (taniec
„Gdzie są dzisiaj tamci ludzie…?), grupa teatralna UTW (spektakl „Z życia
Mozarta”).

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!
Zdjęcia – Marek Gołębiowski.

28 maja 2019
Wycieczka do Pławniowic i Mosznej
Koło PTTK przy UTW zorganizowało kolejna wycieczkę turystyczną.
Program wycieczki przewidywał zwiedzanie pałacu w Pławniowicach,

Sanktuarium Św. Jacka Odrowąża w Kamieniu Śląskim i Pałacu w
Mosznej.

Zwiedzanie tych trzech „perełek” rozpoczęliśmy od Zespołu Pałacowoparkowego w Pławniowicach.
„Zespół pałacowo-parkowy (Pałac Ballestremów) składa się m.in. z pałacu z
kaplicą oraz parku krajobrazowego. Jest to bez wątpienia jeden z najbardziej
urokliwych zakątków Polski. Późnobarokowy pałac wzniesiony został pod koniec
XIX wieku przez hrabiowską rodzinę von Ballestrem, ówczesnych właścicieli
Pławniowic. W jednym skrzydle pałacu urządzona została kaplica pałacowa pw.
Niepokalanego Poczęcia NMP, pełniąca od 1945 roku
funkcję kościoła
parafialnego.”

Przewodnikiem

po zespole pałacowym był proboszcz miejscowej
parafii, który w sposób ciekawy i wyczerpujący przedstawił historię i
problemy odbudowy zniszczonego przez wojnę obiektu.

Sanktuarium św. Jacka Odrowąża w Kamieniu Śląskim - miejsce
urodzenia św. Jacka. O szczególnej roli Kamienia Śląskiego w dziejach
Śląska Opolskiego decydują czynniki o charakterze historycznym i
kulturowym. Pierwsze udokumentowane wzmianki o Kamieniu Śląskim
pochodzą z początku XII w., a wg przekazu Galla Anonima w 1104 roku
miał w tutejszym grodzie rycerskim przebywać Bolesław Krzywousty.
„Ostatnim właścicielem pałacu, do końca II wojny światowej była rodzina
Strachwitzów. Po II wojnie światowej pałac został upaństwowiony, potem
przeznaczono go na potrzeby wojsk sowieckich, pałac został splądrowany,
podpalony (1970), rozszabrowany, również przy udziale miejscowych. W 1990 r.
ruiny pałacu przekazano Diecezji Opolskiej. Po odbudowie w 1994 r. ustanowiono
tu Sanktuarium św. Jacka Centrum Kultury i Nauki Wydziału Teologicznego
Uniwersytetu Opolskiego.
Kaplica wraz z całym kompleksem pałacowym stała się znaczącym sanktuarium i
miejscem pielgrzymkowym Górnego Śląska oraz ośrodkiem krzewienia kultury i
miejscem pojednania między Kościołami, narodami i kulturami. Dziś pałac w
Kamieniu Śląskim określić możemy mianem centrum integracji na szczeblu
europejskim i światowym. Organizowane są tu liczne krajowe i międzynarodowe
konferencje i sympozja dla różnych grup społecznych. Do tego miejsca przybywają
liczni pielgrzymi, naukowcy, ludzie biznesu z kraju i z zagranicy. Jest to miejsce
spotkań środowisk akademickich z całego świata.”.

Pałac w Mosznej – zabytkowa rezydencja, jeden z najbardziej znanych
obiektów zabytkowych. Od 1866 do 1945 roku był rezydencją śląskiego
rodu Tiele-Wincklerów.
„Pałac częściowo udostępniony do zwiedzania; w kaplicy odbywają się
koncerty muzyki kameralnej, a w galerii wystawy dzieł sztuki. Pałac posiada 365

pomieszczeń i 99 wież i wieżyczek. Obiekt otoczony parkiem, a w nim m.in.
trzystuletnie okazy dębów oraz wiele azalii.
Budowla powstała w połowie wieku XVIII jako pałac barokowy. Obecny zamek
składa się z kilku skrzydeł, każde w innym stylu architektonicznym. Podczas II
wojny światowej pałac uniknął zniszczeń. W roku 1945 w pałacu kwaterowały
oddziały armii radzieckiej, w tym okresie dewastacji uległa większa część
wyposażenia pałacowego oraz wywieziono większość przechowywanych tam dzieł
sztuki, głównie obrazów i rzeźb. Po wojnie umieszczano w pałacu na krótko różne
instytucje, dopiero w 1972 roku stał się siedzibą sanatorium, a od 1996 roku
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Terapii Nerwic.
Od 2013 w pałacu funkcjonuje hotel i restauracja, a szpital został przeniesiony do
budynku nieopodal. Z uwagi na wyjątkową architekturę obiekt wykorzystywany był
w produkcjach filmowych.”

Program zrealizowani pomimo niesprzyjającej pogody. Spacer po
parku pełnym kwitnących azalii dostarczył wielu wrażeń estetycznych.
Pełna obsada wycieczki - 52 osoby. Wycieczka zorganoizowana przez
Koło PTTK przy UTW, organizatorzy - Teresa Bigaj – prezes Koła PTTK,
przewodnik PTTK – Małgorzata Opitek.

30 maja 2019
Zasady dobrej komunikacji interpersonalnej
Trudno to spotkanie nazwać wykładem. Wykładowczyni, mgr Dorota
Krzywicka, psycholog, pracuje zarówno z dorosłymi, jak i z młodzieżą,
zyskała popularność i sympatię widzów jako ekspertka występująca w
programie
"Rozmowy
w
toku".
O
wykładowczyni, która z niezwykłą prostotą
opowiada i radzi, w najtrudniejszych sytuacjach
komunikacyjnych Ewa Drzyzga w programie
„Rozmowy w toku” powiada tak: „Nie ma
jednego przepisu na życie, ale jest Dorota
Krzywicka. Psycholog z wyjątkową intuicją i
ogromnym
doświadczeniem.
Dlatego
tak
błyskawicznie pochłania się jej rady. Wyglądają na
najprostsze pod słońcem, a jednak spróbujcie wcielić
je w życie. Dopiero tu zaczyna się prawdziwa przygoda pracy nad sobą! Dotarłam
do ostatniej porady i byłam przekonana, że powinna być następna, bo przecież
musi być jeszcze jakaś sytuacja, do której autorka mogłaby się odnieść.”

Wykład w całej rozciągłości potwierdził powyższe opinie, a w ocenie
wielu słuchaczy był to jeden z najlepszych wykładów ostatnich lat.

Wzbogacony licznymi przykładami z praktyki, humorem i swadą,
wywoływał zarówno uśmiech, jak i chwilę zadumy nad własnym
postępowaniem wobec innych. Bo rzeczywiście zmiana podmiotu,
obiektu w sytuacjach życiowych konfliktów, z TY na JA nie przychodzi
łatwo. I płaszczyzny komunikacji (wiem, sądzę, czuję) zmuszają do
jedynej refleksji. Chcąc porozumieć się z drugim człowiekiem musisz
kierować się zasadą „Pozwól innym mieć własne zdanie, osądy i
odczucia. Pozwól sobie na emocje – one są klejem życia!”

Autorka kilku pozycji książkowych, prowadząca porady internetowe.
W zapowiedzi do jej książki „Pogotowie psychologiczne” (2010) napisano:
„Jeśli nie wiesz o co MU chodzi, nie umiesz powiedzieć swojej matce NIE i
wszystko cię denerwuje, ta książka pomoże ci opanować trudną sytuację i wyjść z
niej zwycięsko. Autorka pomaga znaleźć lekarstwo na codzienne życiowe
zmagania, uczucia i stany emocjonalne. W przystępny sposób wskazuje ich źródło
oraz podpowiada, jak radzić sobie z problemami. Wyjaśnia, w jaki sposób
skutecznie rozwiązywać konflikty za pomocą odpowiednich komunikatów i słów
kluczy.”

31 maja 2019
„Pociąg do tradycji” na Placu Tysiąclecia
„Pociąg do tradycji” „wjechał” na Plac
Tysiąclecia w Chrzanowie. Za sprawą realizatorów
projektu – głównie MBP w Chrzanowie z udziałem
wolontariuszy z UTW - zorganizowano piknik
połączony z ustanowieniem rekordu w długości
„pociągu złożonego z ludzi”. Na Placu licznie
stawili się słuchacze UTW, młodzież ze szkół
podstawowych
oraz
najliczniej
dzieci
z
chrzanowskich przedszkoli. W pikniku z programem artystycznym
wystąpili uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 6 oraz grupa taneczna „Ali i
Babki” z chrzanowskiego UTW. Nadając rytm toczącemu się pociągowi
Małgosia Piegzik śpiewała „Wsiąść do pociągu”, całością dyrygowali Olga
Nowicka (MBP) i Zbigniew Klatka (UTW). Pociąg prowadził „dyżurny
ruchu” Zdzisław Hudzik, pomocnikiem był burmistrz Chrzanowa Robert
Maciaszek, „palaczem” wiceburmistrz Jolanta Zubik, „wody do
parowozu” dolewał Leszek Bejster (UTW), nad organizacją imprezy
czuwała „zawiadowca stacji” Ewelina Langer (MBP-UTW).

Przez bramkę liczącą długość pociągu przeszło 701 osób!
Na stoiskach można było dostać okolicznościowe drobne

upominki i
materiały reklamowe, Muzeum proponowało nabycie wydawnictw o
Chrzanowie i historii– Pierwszej w Polsce Fabryki Lokomotyw „FABLOK”,
na sztalugach prezentowane prace plastyczne dzieci i dorosłych
poświęcone kolejnictwu, parowozom – przecież w tym roku świętujemy
100-lecie powstania Fabloku.

Przypomnijmy -

„Pociąg do tradycji” to projekt realizowany przez Miejską
Bibliotekę Publiczną w Chrzanowie w partnerstwie ze Szkołą Podstawową Nr 6 im.
Jana Pawła II w Chrzanowie i Stowarzyszeniem UTW w Chrzanowie w ramach
Programu Lokalne Partnerstwa Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności,
realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Celem programu
(…) jest inicjowanie i rozwój współpracy pomiędzy organizacjami, instytucjami i
osobami zaangażowanymi w różne programy PAFW. (…) Motyw przewodni
podejmowanych działań stanowi dobro wspólne.

6 czerwca 2019
Uroczyste zakończenie roku akademickiego 2018-19
Zakończył się DWUNASTY rok akademicki w Uniwersytecie Trzeciego
Wieku w Chrzanowie.

Jak

zwykle jest to uroczystość wyjątkowa, szczególnie dla
„absolwentów”, słuchaczy, którzy ukończyli drugi, obowiązkowy cykl
wykładów i zajęć. Gości prezes Stowarzyszenia UTW Lucyna KozubJentys. Wśród nich Adam Potocki, przedstawiciel zarządu powiatu
chrzanowskiego, wiceburmistrz miasta Jolanta Zubik, dyrektor MBP
Anna Siewiorek oraz przedstawiciel władz Muzeum Miejskiego
Małgorzata Grabania.
W dość obszernej prezentacji znalazła się
wyczerpująca informacja o bogatej i wszechstronnej działalności UTW nie
tylko na rzecz słuchaczy, ale i mieszkańców miasta, w całym ubiegłym
roku akademickim.

Następnym punktem zakończenia było wręczenie dyplomów
ukończenia Uniwersytetu słuchaczom drugiego roku studiów –
wręczającymi byli Adam Potocki, Jolanta Zubik oraz starościna II roku
Zofia Dąbek.
Miłym akcentem były krótkie wystąpienia Jolanty Zubik i Adama
Potockiego. Oboje podkreślali właśnie tą społeczną stronę działalności – na

rzecz miasta i powiatu, na rzecz lokalnej społeczności. Jak twierdzili,
trudno ją wycenić przy bardzo wysokiej ocenie, trudno sobie dziś
wyobrazić życie kulturalne bez właśnie takiego funkcjonowania UTW.

W informacji prezes UTW i w wystąpieniach gości podkreślano
ogromny wkład pracy wolontariuszy i członków poszczególnych grup
zainteresowań w tak wspaniałe funkcjonowanie UTW. Nie pominięto
nikogo!
Przed

zakończeniem uroczystości starostowie II roku Zofia Dąbek i
Jerzy Zięba 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 wręczono wiązanki kwiatów.

Na zakończenie finału występ grupy wokalnej SENIOR SINGERS. To
był rzadkiej „śliczności” występ, który porwał do wspólnej zabawy całe
audytorium.
Jeszcze

tylko zaproszenie na zwyczajowe, mniej uroczyste, a raczej
kameralne, zakończenie roku akademickiego w ośrodku nad Zalewem
Chechło (8 czerwca) i do zobaczenia w październiku, a raczej na
najbliższych, licznych imprezach kulturalnych, w których nie zabraknie
naszych reprezentantów, zarówno czynnie jak i biernie – „nie zwalniamy
obrotów”! Wakacje są dla leniuchów, słuchacze UTW (zdecydowana
większość) jest aktywna cały rok! A zapisy na kolejny, TRZYNASTY, rok
akademicki już w przyszłym tygodniu!

O wakacjach seniorów – już w Księdze VI

Wakacje studentów
czerwiec - wrzesień 2019
W

okresie wakacji (czerwiec – wrzesień 2019) jak zwykle aktywność
słuchaczy trwała nieustannie. Nasi artyści wspierali swoim udziałem
imprezy okolicznych struktur samorządowych i organizacji kulturalnych.
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) 10 czerwca – Koncert „Nic nie może
wiecznie trwać” - poświęcony pamięci
Anny Jantar. We wspaniałym koncercie
udział wzięły nasze dwa zespoły – Ali i
Babki oraz Senior Singers. Całość
opracowała
choreograficznie
Kasia
Kulczyk. Sala w MOKSiR pełna, oklaskami
nagradzano
wszystkich
uczestników,
przyłączając
się
do
podziękowań
złożonych przez burmistrza Chrzanowa
Roberta Maciaszka i prezes SUTW Lucyny
Kozub-Jentys. Szczególnie wyróżniono
osoby kierujące zespołami – Halinę
Pstruchę, Joannę Rybińską-Bejster, Katarzynę Kulczyk, ale na
wyróżnienie zasłużyli wszyscy. Na scenie pojawiło się aż 19 osób!! Był
ruch, taniec i śpiew! Nie wiadomo czym się bardziej zachwycać!!!!
2) 13 czerwca – niecodzienne zakończenie zajęć z muzykoterapii w
Bolęcinie. Tym razem integracyjna międzypokoleniowa impreza na
zaproszenie instruktorki Małgorzaty Liszki. Udział
wzięli seniorzy z UTW, Fundacja „Wesoły smoczek” z
Trzebini (współorganizator - przedstawiciel Eliza
Modrzejewska-Madej), dziecięce grupy wokalne ze
Studia Piosenki Ragtime z PMDK Trzebinia oraz ze
Studia Piosenki Belcanto MOKSiR Chrzanów. Całość w
gościnnych „progach” Stadniny Koni „Husaria” (właściciel Waldemar
Dziadowiec). Wspaniała rodzinna energia, wspólne zabawy i śpiew,
mnóstwo zabawy i szczerych uśmiechów na twarzach uczestników, do

tego konna przejażdżka. Podziękowania dla zasłużonych w organizacji, w
tym dla aktywnych jak zwykle naszych wolontariuszy – małżeństwa Marii
i Zdzisława Hudzików.
3) 17 czerwca - Ośrodek Brodła w Nadleśnictwie Krzeszowice impreza dla Seniorów zorganizowana przez Stowarzyszenie Teatr Ludowy
Tradycja z Alwerni... Było około 100 osób + goście zaproszeni na czele z
Miss Polonia 2018 Mileną Sadowską pochodzącą z Babic oraz zespół Ali i
babki z UTW Chrzanów i zespół „Prewencja” z Tarnowskich Gór.
Spotkanie sprawnie prowadzi Zbyszek Klatka, do tańca grał zespół
estradowy... Do tego ciekawe menu - dzik z kaszą i kiszoną kapustą...
4) 20 czerwca – 2 lipca – grupa słuchaczy UTW w liczbie około 20 osób
skorzystała z oferty biura HUBTOUR (Szczecin) wyjazdu do Truskawca
(Ukraina) do ośrodka sanatoryjnego „Konwalia”. Cel – skorzystanie z
tamtejszych źródeł leczniczych (słynna „Naftusia”) i zabiegów. Po
powrocie rozczarowanie. Nie tyle ofertą zabiegową, ile ogólnym niskim
poziomem usługi – od warunków zamieszkania po wyżywienie oraz
stosunek personelu do pacjentów. I te przejścia graniczne!
5) 25 czerwca – w Wygiełzowie Powiatowa Grupa Wsparcia dla osób
Dotkniętych Chorobą Parkinsona w Powiecie Chrzanowskim oraz
Fundacja „Żyć z chorobą Parkinsona” zorganizowały spotkanie
integracyjne. Po zwiedzaniu skansenu i okolicznościowej prelekcji z
programem artystycznym wystąpiła grupa słuchaczy UTW – formacja
taneczna „Ali i Babki”. Jak zwykle niezwykle miłe przyjecie.
6) 25 czerwca - kolejny casting. Tym razem do spektaklu opartego na
sztuce Gabrieli Zapolskiej „Moralność pani Dulskiej”. Tytuł spektaklu –
„Niepokoje Młodej Polski” – autor scenariusza i reżyser Marcin
Kobierski. Dalsze próby grupy aktorskiej między innymi w TCK w
Trzebini. Premiera przewidziana w październiku.
7) 27 lipca – Trzebińskie „Lato na polu” na Karniowickich Błoniach.
To już kolejny raz organizatorzy zapraszają nas zespół „Ali i Babki” do
uświetnienia tej plenerowej imprezy w gminie Trzebinia. Jak zwykle
występ spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem kilkusetosobowej grupy
uczestników. Wszyscy bawili się wspaniale, a Jarosław Okoczuk,
Burmistrz Miasta Trzebini, serdecznie dziękował i już zapraszał za rok!
8) 29 sierpień – 9 wrzesień - wycieczka do Serbii, Bułgarii i Rumunii.
Wśród uczestników – 14 słuchaczy UTW, ogółem – 36 uczestników. To
była świetna podróż w dobrych warunkach, z cudownymi plenerami i ze
wspaniałym wypoczynkiem w Złotych Piaskach! Wielu z nas odkrywało

„nowy świat” – Bułgaria – wiadomo, ale o Rumunii wszyscy zmienili
zdania o 180 stopni – w lepszą stronę. Podróż wśród bułgarskich i
rumuńskich gór, z niesamowitą trasą Transfogaraską do tunelu na
wysokości 2042 m n.p.m. (start z wysokości około 1280m), wspaniałe
zamki, pałace cerkwie i kościoły. I wszędzie czysto!!!! Piękne miejsca!
Oprócz stolic (Sofia i Bukareszt) piękne „dodatki” – Nowy Sad z zamkiem
Varadinowo, całe „Żelazne wrota” Dunaju z pomnikiem Decebala - króla
Daków, Płowdiw z uroczą starówką, zamek Ramadinowo, skalne miasto
Belogradczik, hotel na brzegu morza w warunkach all inclusive, Sibiu,
Hunedoara, zamek Drakuli, Brasov, Oradea i inne.
9) 6 września - Powiatowe Forum Organizacji Pozarządowych w
Wygiełzowie, podczas którego Starosta powiatowy wręczył nagrody
osobom i organizacjom, które wyróżniły się działalnością w ostatnich
latach. Telewizja Powiatowa donosi: „Za nami VIII Powiatowe Forum
Organizacji Pozarządowych w Wygiełzowie. Podczas spotkania wręczono Nagrody
Starosty Chrzanowskiego: „Optimo modo” - „W najlepszy sposób” – dla organizacji
pozarządowej wyróżniającej się w działaniach na rzecz społeczności lokalnej,
prowadzącej działalność na terenie powiatu chrzanowskiego oraz „Bonum facere” –
„Czynić dobro” dla osoby zasłużonej w budowie społeczeństwa obywatelskiego
powiatu chrzanowskiego. Pierwszą otrzymało Towarzystwo Przyjaciół Dzieci z Trzebini
z prezesem Włodzimierzem Korczyńskim. Wyróżnienie przyznano dla Stowarzyszenia
"Przyjaciele Staszica" oraz Parafialnego Uczniowskiego Klubu Sportowego Młoszowa.
"Bonum facere" natomiast Starosta wręczył aż siedmiu laureatom: Ewie Feliksiak, Zofii
Grondalczyk, Ewie Mendeli, Joannie Rybińskiej-Bejster, Teresie Bigaj, Adamowi
Kasperkiewiczowi, Henrykowi Kozyra. Gratulujemy!”

10) Wakacyjne „ładowanie akumulatorów” (16-21 września). Tym
razem wyjazd do Horyńca Zdroju przy granicy z Ukrainą. Programu
turystycznego nie udało się w pełni zrealizować (niestety odpadł
Przemyśl) z uwagi na awarie autokaru. Ośrodek WypoczynkowoKonferencyjny „DUKAT” – niezłe warunki zakwaterowania, smaczna
kuchnia, uprzejmi ludzie - z właścicielem Witoldem Dukaczem na czele.
Niektórzy już umawiali się na prywatny pobyt. Sympatyczne i czyste
miasteczko uzdrowiskowe, podobno z najlepszą borowiną w Polsce. Po
drodze zwiedziliśmy (niestety – poniedziałek – przewodnicy nie pracują)
pałac w Łańcucie. Następny dzień to pełen wrażeń wyjazd do Lwowa –
och te ukraińskie drogi i ulice – prawdziwa tragedia dla samochodów i
nóg. Całe szczęście, że przewodniczka – pani Basia Łuczkowska – pełna
była chęci do przekazania całej swojej wiedzy, a jest ona przeogromna.
Zarówno o Lwowie jak i zagadnieniach ziemi lwowskiej i lokalnej

współpracy transgranicznej. I awaria autokaru 10 m przed szlabanem
granicznym po ukraińskiej stronie. W Ośrodku – około 7 rano! Udało się
nam jeszcze zobaczyć w Radróżu pod Horyńcem zabytkową cerkiew z XVI
wieku oraz zwiedzić Zamość - piękne miasto. Przewodniczka – pani
Bożena Smutniak – też była wspaniała. Udało się nam wrócić do
Chrzanowa!!
11) Systematycznie odbywała spotkania przy zielonych stolikach grupa
brydżystów – tym razem w nowopowstałej Ambasadzie Kreatywności
przy ul. Świętokrzyskiej. Bardzo ciekawe i przyjazne miejsce.

