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KALENDARIUM
Rok akademicki 2019/ 2020
SEMESTR I
1.10.2019 Spotkanie organizacyjne słuchaczy
3.10. 2019 Uroczysta inauguracja XIII Roku Akademickiego
10.10.2019 Udział przedstawicieli w Powiatowym Dniu Seniora
15.10.2019 Zakończenie sezonu turystycznego – wyjazd do Zatora – Dolina
Karpia w całej krasie
16.10.2019 Senior Singers w Ujsołach – koncert na zaproszenie władz gminnych
i tamtejszego UTW
16.10.2019 Spektakl „Historia żółtej ciżemki” w wykonaniu Teatru Ludowego
„Tradycja” z Okleśnej – sala teatralna MOKSiR
19.10.2019 „Lokomotywa Niepodległości”- projekt MBP we współpracy z UTWudział słuchaczy w paradzie w strojach z lat XX-tych
22.10.2019 Dzień Seniora w ZUS- impreza otwarta dla seniorów pod nazwą
„Zdrowi, bezpieczni, aktywni”
24.10.2019 Uroczysta premiera spektaklu muzyczno-teatralnego „Niepokoje
Młodej Polski” w reżyserii i wg scenariusza Marcina Kobierskiego w
wykonaniu młodzieży I LO w Chrzanowie i słuchaczy UTW
7.11.2019 Zebranie Samorządu Słuchaczy z Zarządem Stowarzyszenia UTW
8.11.2019 Zakończenie projektu „Niepokoje Młodej Polski” w MBP
11.11.2019 Udział w imprezach patriotycznych organizowanych z okazji
Święta Niepodległości
22.11.2019 Doroczna impreza „Stop -latka”
28.11.2019 Spotkanie słuchaczy I-go roku z Zarządem Stowarzyszenia
29 - 30.11.2019 Festiwal Pomocy, Współpracy i Integracji w MBP
23.12.2019 – 4.01.2020 – Zimowa Przerwa świąteczna
10.01.2020 Kolędowanie w Bibliotece (MBP)
23.01.2020 Uroczyste zakończenie I semestru
25.01.2020 Zabawa karnawałowa połączona z pasowaniem na słuchacza I
roku UTW
3-8.02.2020 Zimowy wyjazd studentów UTW (Poronin 3 – 8.02.2020)
20.02.2020 Rozpoczęcie II semestru
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Plan wykładów II semestr 2019/2020
„Wokół Chrzanowa i naszych spraw”
TEMAT
WYKŁADOWCA
Inauguracja roku akademickiego
2019/2020
Zespoły artystyczne UTW
Spektakl muzyczny "Nic nie może
wiecznie trwać"
Powiatowy Dzień Seniora
mgr Jolanta Patyk
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Urząd Miejski w
Chrzanowie
Dzień Seniora w ZUS
Premiera spektaklu muzycznego
scenariusz i reżyseria
"Niepokoje Młodej Polski"
Marcin Kobierski
Przyszłość Chrzanowa - kierunki
Robert Maciaszek
rozwoju gminy
Burmistrz Chrzanowa
Krzysztof Brandys
Fablok i kolej w Chrzanowie - 100 lat mgr inż. Kacper Groń
istnienia
Stowarzyszenie Stacja
Chrzanów
Irena i Mieczysław Mazarakowie mgr Marek Szymaszkiewicz
twórcy chrzanowskiego muzeum
Muzeum w Chrzanowie
Małgorzata Łukaszewska
KPP w Chrzanowie
Roman Madejski
Ziemia Chrzanowska - śladami
Radny Rady Miejskiej w
kopalni Matylda
Chrzanowie
Ulice miasta Chrzanowa - skąd się
mgr Kamil Bogusz
wzięły ich nazwy?
historyk, kustosz
Jan Piotr Strzemecki
Rody miasta Chrzanowa
absolwent WAT w
Warszawie, autor publikacji
o mieszkańcach Chrzanowa
W galerii starych map - ilustracje
mgr Agnieszka Bąk
dawnego Chrzanowa
historyk, kustosz
Administracja na ziemi chrzanowskiej
dr Aleksander Babiński
w I poł. XIX w.
Zarząd Stowarzyszenia
Uroczyste zakończenie
UTW
roku akademickiego 2019/2020
Senior bezpieczny - podsumowanie
projektu dot. bezpieczeństwa

1 października 2019
Spotkanie organizacyjne słuchaczy
Robocza

inauguracja kolejnego roku akademickiego – 13 Rok
Akademicki UTW w Chrzanowie.

Na auli w PCKU ponownie zabrakło miejsc - 236 osób, tyle zapisało się
na I semestr, w tym 40 osób na pierwszy rok. Prezes SUTW Lucyna
Kozub-Jentys przedstawiła zgromadzonym słuchaczom przygotowany
przez Zarząd Stowarzyszenia program zajęć w kolejnym, już XIII-tym,
roku akademickim. Tym razem problematyka, zgodnie z ustaleniami
lutowej Rady Programowej, poświęcona najbliższemu otoczeniu - „Wokół
Chrzanowa i naszych spraw”.

Prezentacja wakacyjnych

dokonań studentów była skierowana przede
wszystkim dla słuchaczy I-go roku – z takimi działaniami się spotkacie i do
udziału w nich wszystkich namawiamy. Jest tu pole do popisu dla
każdego, komu się „chce chcieć” i kto podjął decyzję o dołączeniu do
zacnego grona słuchaczy UTW w Chrzanowie. Bo u nas praca trwa cały
rok, nie oglądamy się na innych, sami wyznaczamy sobie cele. Szczególnie
widać to w zaprezentowanym kalendarium wydarzeń w I semestrze.

Każdy słuchacz otrzymał harmonogram wykładów i zajęć
warsztatowo-językowych, w ramach których został przypisany do
określonej grupy zajęciowej. Dokonano wyboru starosty I-go roku –
Stanisław Potocki, wicestarosty – Teresa Kumala.
Zarząd Stowarzyszenia liczy na organizacyjne i personalne wsparcie ze
strony wolontariuszy, w której z radością powitamy nowych chętnych.

Słuchaczom przedstawiono również program pozamerytorycznych imprez i
działań, w tym ofertę turystyczno-wypoczynkową i kulturalną.
Zebranym

pokrótce przedstawiono system funkcjonowania UTW
zarządzanego przez Zarząd Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku
w Chrzanowie oraz przypisany każdemu członkowi Zarządu pewien
szczególny zakres spraw.

Tradycyjnie

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

3 października 2019
Uroczysta inauguracja XIII roku akademickiego
Sala MOKSiR w Chrzanowie „pęka w szwach”, chociaż zaproszeni
goście niezbyt dopisali. 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
przedstawiciel patronackiej uczelni UP im. KEN w Krakowie ksiądz
profesor Norbert Pikuła, przedstawiciel Rady Powiatu Adam Potocki,
wiceburmistrz Chrzanowa Jolanta Zubik, dyrektor I LO im. S. Staszica
Bożena Bierca oraz przedstawiciele zaprzyjaźnionych instytucji
oświatowo-kulturalnych i lokalnych mediów.
Prezes

Lucyna Kozub-Jentys krótko przedstawiła podsumowanie
działalności UTW w minionych miesiącach, podkreślając aktywność
słuchaczy UTW w miesiącach wakacyjnych i zdobytych nagrodach.
Poinformowała zebranych o naborze słuchaczy na kolejny rok akademicki
(236 słuchaczy w tym 40 osób na I rok studiów) oraz pokrótce, głównie na
użytek gości, przedstawiona została tematyka wykładów, zajęć oraz
innych „aktywności” na rozpoczynający się 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. Padły również
słowa uznania za dotychczasowe osiągnięcia, życzenia dalszych oraz
obietnice dalszej współpracy i współdziałania.
A potem immatrykulacja. Piątka słuchaczy I roku otrzymała indeksy z
rąk przedstawiciela Rady Powiatu Adama Potockiego. Byli to: Grażyna
Baliś, Barbara i Wojciech Blaszke, Halina Cieślik, Jadwiga Jurasz,
Stanisław Potocki.
Starosta II roku Grażyna Gędoś odczytała rotę ślubowania, którą
wszyscy potwierdzili słowem „Ślubujemy”.
I jeszcze zaległa uroczystość – przedstawiciel Rady Powiatu w imieniu
Starosty powiatowego wręczył „zaległe” wyróżnienia – „Bonum facere” –
„Czynić dobro” dla Teresy Bigaj i Adama Kasperkiewicza. (Joannie

Rybińskiej-Bejster wyróżnienie zostało wręczone 6 września w trakcie
Powiatowego Forum Organizacji Pozarządowych w Wygiełzowie.)

Inaugurację

zakończył występ połączonych zespołów artystycznych
UTW „Ali i Babki” i „Senior Singers” w programie muzycznym „Nic nie
może wiecznie trwać” z piosenkami z repertuaru Anny Jantar. Sala
nagrodziła rzęsistymi oklaskami wykonawców wspaniałego koncertu.

5 października 2019
Oświęcimskie Spotkania Artystyczne
Kolejny już raz nasze zespoły artystyczne wzięły udział w, tym razem
6. edycja, Oświęcimskich Spotkaniach Artystycznych Seniorów,
stawiających sobie za cel popularyzację twórczości artystycznej jako
atrakcyjnej formy aktywnego stylu życia, prezentację dokonań twórczych,
wymianę doświadczeń artystycznych, integrację twórczych grup seniorów
oraz promocję miasta Oświęcim.
Uczestnikami

imprezy były zespoły artystyczne działające w ramach
Uniwersytetów Trzeciego Wieku. W spotkaniach wzięły udział 43
zespoły (ponad 800 uczestników) z: Alwerni, Będzina, Bytomia,
Chrzanowa, Jaworzna, Kłomnic, Libiąża, Oświęcimia, Miechowa,
Pszczyny, Siewierza, Słomnik, Świątnik Górnych, Tarnowskich Gór,
Tczewa, Wodzisławia Śląskiego, Wojkowic, Zawiercia oraz Żor.

Bardzo

profesjonalne i surowe jury oceniało zespoły w kategoriach
małe formy teatralne, chóry, kabaret, zespoły wokalne i taniec. Przyznano
nagrody, a wśród wyróżnionych znalazł się nasz zespół wokalny „Senior
Singers”. Grand Prix – Nagrodę Prezydenta Miasta Oświęcim zdobyła
grupa teatralna TUTW z UTW w Tczewie.

Należy odnotować sukces indywidualny - Joanna Kędzierska z grupy
teatralnej
(widowisko sceniczne
„Mozart”)
indywidualną – wyróżnienie aktorskie.

uzyskała

nagrodę

7 października 2019
Wieczór poetycki „Światłem i słowem”
Poezja w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Z informacji na stronie MBP:

„Ach, co to był za wieczór! 7 października w ramach Akademii Słowa odbył się
wieczór poetycki Gustawa Czerwika promujący tomik "Światłem i słowem", w
którym znajdują się wiersze do fotografii Mieczysława Wielomskiego - wybitnego
polskiego artysty-fotografika.
Autorami oddzielnych wierszy są Gustaw Czerwik, Bernadetta Krawiec,
Izabela Zubko, Jan Paliczka. Podczas spotkania przeczytano wybrane z nich.
Swoim melancholijnym charakterem idealnie wpasowały się w ten kameralny
październikowy wieczór.
Całość umilił recital pań z zespołu Senior Singers, które promowały swoją
płytę "Tyle radości". Ich występ pobudził do ruchu niejednego słuchacza, co w
efekcie zakończyło się wspólnymi tańcami. Spotkanie cieszyło się liczną obecnością
i obfitowało w cudowną atmosferę.”

Wśród wykonawców wierszy – Maria Hudzik, która jak zwykle swym
zmysłowym głosem dodaje poezji swoistej tajemnicy i uroku.

10 października 2019
XII Powiatowy Dzień Seniora
Chrzanowscy seniorzy w czwartek bawili się podczas XIII
Powiatowego Dnia Seniora w chrzanowskiej hali sportowej. Była to okazja
do spotkania członków różnych organizacji skupiających osoby starsze.
Pomimo upływu lat wciąż tryskają energią, pomysłowością i zapałem,
realizując różne inicjatywy. W imprezie udział wzięło około tysiąca
emerytów i rencistów. Wśród uczestników chórzyści z naszego Chóru
akademickiego „Rapsodia” oraz inni słuchacze UTW, jako że należą oni do
wielu seniorskich organizacji działających na terenie powiatu – w sumie
około 30 osób.
Zabawę rozpoczął koncert zespołu "Szalone Gitary". Seniorzy
wysłuchali przebojów „Czerwonych gitar" i Beatlesów. Zespół ten gościł tu
nie pierwszy raz – wcześniej jako zespół The Postman. Przeboje
Czerwonych Gitar grane i śpiewane z taką energią jaką sami seniorzy mieli
w latach 60-tych! Do wyjścia zza stołów nie trzeba było długo namawiać.

Potem

wspólny śpiew (wg dostarczonych śpiewników) i tańce przy
znanych przebojach. Rozegrano kilka dowcipnych konkursów i po
czterech godzinach wspólnej biesiady seniorzy w szampańskich nastrojach
opuszczali halę.
Odnotować należy udział egzotycznych gości - na scenie pojawili się
goście z ... Tadżykistanu - kilku dziennikarzy z tego kraju, goszczących w
ostatnich dniach w redakcji „Przełomu".

15 października 2019
Zakończenie sezonu turystycznego
Koło PTTK przy UTW zorganizowało kolejne
turystyczne zakończenie sezonu turystycznego. Tym
razem celem była Ziemia zatorska. W programie
zwiedzanie
Doliny
Karpia,
Izby
Regionalnej
Towarzystwa Ziemi Zatorskiej, spacer po Zatorze, Izba
Regionalna „Bałysówka” w Tomicach, Dom Kultury w
Brzeźnicach – gospodarz miejscowe Koło Gospodyń
Wiejskich, a właściwie zespół „Tańczące Kumoszki” z
Paszkówki.
Pomysł okazał się wspaniały. Dzięki gościnności
pani Elżbiety Mostowiak, dyrektor Regionalnego Ośrodka Kultury „Dolina
Karpia”w Zatorze mogliśmy się zapoznać z działalnością Ośrodka, historią
Zatora, a także działalnością tamtejszego UTW działającego przy ROK.
Szczęśliwym zbiegiem okoliczności w spacerze po Zatorze powitał nas
Burmistrz Gminy Zator pan Mariusz Makuch, poświęcił nam sporo czasu
opowiadając o problemach i perspektywach gminy. To było miłe.
Potem przejazd do Tomic, gdzie w Galerii „Bałysówka” powitała nas jej
właścicielka pani Mira Sabatowicz. To było wspaniałe spotkanie ze sztuką,
również tą przez duże „S”, w galerii gdzie właścicielka zgromadziła wiele
dzieł sztuki, nie tylko własnej i bardzo ciekawie o swojej artystycznej pasji
potrafiła opowiedzieć. Potem już tylko przejazd do Gminnego Ośrodka
Kultury w Brzeźnicach, gdzie gospodynie (pani Stanisława Kucharczyk)
powitały nas nie tylko poczęstunkiem (w tym dwie postacie karpia –
marynowany i, miejscowy rarytas, karp wędzony), ale i muzycznym

występem (pani Stanisława Kucharczyk - akordeon) z zachętą do wspólnej
zabawy i śpiewania.

Jak

zwykle niezadowolonych brak! A fantastyczna słoneczna pogoda,
piękne miejsca i ciekawi ludzie pozostaną w pamięci. A może w przyszłym
roku spływ galarem po kanale Łączany – Skawina?

16 października 2019
Ujsoły - Złatna
Nasze „gwiazdy artystyczne” zaczynają występować poza terenem
naszego województwa „na specjalne zaproszenia”. Z zapewnionym
transportem, gościną i wspaniałym przyjęciem. Inaczej być nie mogło. W
spotkaniu uczestniczyła również prezes naszego UTW Lucyna KozubJentys – jej celem było nawiązanie współpracy w przyszłości, być może
jakiś wyjazd turystyczno-rekreacyjny (?).
„Szef artystyczny UTW” Jadzia Dudek relacjonuje:
„W dniu 16 października 2019r. zespół wokalny SENIOR SINGERS został
zaproszony na występy gościnne do Gminnego Domu Kultury w Ujsołach Złatnej. Obchodzono tam Dzień Seniora i trzecią rocznicę założenia
Stowarzyszenia Seniorów. Uroczystość rozpoczęto Mszą św., a potem
poczęstunkiem i wspólną zabawą. SENIOR SINGERS jako gość specjalny dał
koncert swoich piosenek (4 wejścia po 3 piosenki + 2 bisy), przy których
wszyscy się wspaniale bawili, podziwiając piękno piosenek i strojów
wykonawczyń. Popis dali również gospodarze - zespół "Ali i jego babki" - z
piosenkami swojego regionu, a także zaproszeni przyjaciele ze Słowacji. Żywa
muzyka sprowokowała do zabawy tanecznej. Ludzie wspaniali, przyjaźni i
życzliwi!!! Zapowiada się dalsza współpraca - może wspólne kolędowanie?”

17 października 2019
Ekologia w naszym mieście

19 października 2019
Happening regionalny PARA-da-da

Pierwszy wykład w nowym semestrze. Właściwie wykład przekształcił

Wspólnych działań z MBP w Chrzanowie ciąg dalszy.

się w spotkanie, w trakcie którego wykładowczyni – Jolanta Patyk –
kierownik referatu Kształtowania Środowiska w UM w Chrzanowie –
przekazała bieżącą informację na temat problematyki ochrony środowiska
w naszym mieście. Znalazły się tu zatem informacje o zagrożeniach
powodowanych w ruchu drogowym (spaliny), sieci ciepłowniczej
(ogrzewanie), zagospodarowaniu śmieci i „dzikich” wysypiskach,
fotowoltaice, wymianie pokryć dachowych.

Tym razem w ramach projektu „Lokomotywy
Niepodległości”, części programu „Pionierzy Polskiej
Niepodległości” realizowanego przez Instytut Pileckiego
w Warszawie.

W informacji również sprawy nadchodzących zmian w zakresie
ochrony środowiska, dotyczące indywidualnych gospodarstw domowych.
Potem odpowiedzi na pytania i zgłaszane problemy. Niestety w
konkluzji należałoby stwierdzić, że „robimy co w naszej mocy i tyle na ile
nas stać”. Niestety nie jest to wiele i raczej trudno oczekiwać radykalnych
zmian na lepsze. Nie tylko koszty, ale potrzebne są również zmiany w
mentalności mieszkańców w podejściu do problematyki ochrony
środowiska, szczególnie spalania śmieci lub ich wysypywania „gdzie
popadnie”.
Pewnym zaskoczeniem dla słuchaczy była informacja o działalności
Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” w zakresie
możliwości nieodpłatnego oddawania do PSZOK (Punkty Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych – Balin, Trzebinia, Libiąż) takich
odpadów, których nie można wyrzucać ani do kolorowych pojemników
lub worków, ani do odpadów zmieszanych – limit 1 200 kg rocznie dla
mieszkańca. Chyba kampania informacyjna nie do końca okazała się
skuteczna.

Happening w postaci korowodu uczestników, w
tym osób związanych niegdyś zawodowo z Fabryką
Lokomotyw Fablok, uczniów chrzanowskich szkół,
słuchaczy UTW w epokowych strojach, trasą od Placu
Tysiąclecia do Fabryki Lokomotyw i
Powiatowego Centrum
Edukacyjnego, gdzie nastąpił finał imprezy. W paradzie m.in. Prezydent
Ignacy Mościcki (wcielił się w niego Zbigniew Klatka) (na pamiątkę jego
wizyty w Fabloku) oraz scenki historyczne (założyciele Spółki „Fablok”,
główni inżynierowie i konstruktorzy lokomotyw.
Pogoda dopisała, uczestnicy też. Stroje „z epoki” lat 20-tych udane,
cieszy liczny udział młodzieży!

21 października 2019
Wolontariusze w działaniu
Zosia Górecka donosi:
„Szkoła Podstawowa Nr 1 z OI w Chrzanowie bierze udział w Programie
Odblaskowa Szkoła. Wolontariusze UTW zostali zaproszeni do włączenia się w
akcję. W dniu 21.10.2019 r., wolontariusze i sympatycy, wzięli udział w
warsztatach edukacyjnych, na których wraz z uczniami kl. II wykonali
sygnalizację świetlną. Dzieci układały rymowanki na temat bezpiecznego
poruszania się po drodze, apelowały do noszenia odblasków. Zwróciły szczególną
uwagę na przechodzenie przez jezdnię po przejściach dla pieszych. Dzieci i
wolontariusze miło spędzili czas, łącząc "przyjemne z pożytecznym"”.

22 października 2019
Dzień Seniora z ZUS – Zdrowi, bezpieczni, aktywni

24 października 2019
Premiera spektaklu „Niepokoje Młodej Polski”

„Uświetniania” imprez lokalnych ciąg dalszy. Organizator – Odział ZUS

Zamiast

w Chrzanowie zorganizował dla seniorów imprezę otwartą, w czasie
której seniorzy mogli posłuchać wykładów o zdrowiu i profilaktyce,
skorzystać z możliwości bezpłatnych badań i konsultacji medycznych.

Imprezie towarzyszyły występy artystyczne grup seniorskich z Trzebini
(kabaret z TCK) oraz z naszego UTW – Ali i Babki oraz Senior Singers.
Stroje, wigor i poziom występów mógł zadowolić nawet „wybredne
gusty”, a ponadto pokazać, że aktywność seniorów może przybierać
również takie angażujące fizycznie i umysłowo formy. Życie nie kończy się
na emeryturze, ono może tylko przybierać nowe formy, na które wcześniej
nie było czasu lub możliwości. I najważniejsze przesłanie – aktywność
pomaga uciekać przed chorobami, przed samotnością.

na wykładzie słuchacze UTW
licznie przybyli do Sali teatralnej MOKSiR na
kolejną premierę – spektakl muzycznoteatralny oparty na „Moralności pani
Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej. Słowo wstępne
koordynatora projektu, dofinansowanego ze
środków
województwa
małopolskiego,
Bożeny Biercy, dyrektora I LO oraz autora
scenariusza i reżysera Marcina Kobierskiego
(niestety z ekranu). To już ósma sztuka
wyreżyserowana
przez
Marcina
Kobierskiego, aktora Teatru Bagatela w
Krakowie, i wg jego scenariusza, z udziałem
uczniów I LO i słuchaczy naszego UTW.

Kolejne

24 października 2019
Gala 100 lecia PCK
„Uświetniania” imprez lokalnych ciąg dalszy. Organizator – Odział
Rejonowy PCK w Chrzanowie – Gala 100-lecia PCK. Uroczystość odbyła
się w czwartek, w Domu Kultury „Sokół” w Trzebini. Zasłużonym
działaczom PCK, wolontariuszom, krwiodawcom, działaczom społecznym
i przyjaciołom PCK wręczono odznaczenia, pamiątkowe medale.
Polski Czerwony Krzyż powstał w 1919
roku. W Chrzanowie organizacja zaistniała
osiem lat później. Obecnie działacze PCK
organizują
opiekę
nad
osobami
niesamodzielnymi i wiele cyklicznych akcji.
Oddziałem kieruje prezes zarządu lek. med.
Wojciech Heitzman.
Część artystyczna to występ trzebińskiego chóru Milenium i zespołów
UTW w Chrzanowie z programem „Tyle słońca”. Jak zwykle podziękowania,
brawa i uznanie dla naszych artystek. To był kolejny sukces.

zaskoczenie. Skąd tu sceny
kabaretowe? Autor wymyślił, że trzeba ukazać „gdzie to Zbyszko
lumpował się po nocach”. Ciekawe, acz zaskakujące dla miłośników
klasyki połączenie. Ale wypadło całkiem dobrze, a gra naszych artystów
mogła się podobać.

Chciałoby się podsumować, że „znów sukces” – ale … Chyba
powtórzę ubiegłoroczny zapis „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. (Chociaż widownia żywo reagowała na
niektóre fragmenty sztuki, jak gdyby zahaczające o współczesną
rzeczywistość, szczególnie w scenkach kabaretowych). 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 wspomnieniem lektury.”
Tym niemniej szczere i serdeczne były słowa podziękowania ze strony
prezes Lucyny Kozub-Jentys. Podziękowania za wielogodzinną pracę i
występy – premiera była trzecim przedstawieniem, przed aktorami jeszcze
cztery (Trzebinia -2, Libiąż -2), do tego sesje zdjęciowe do nagrywanego
filmu w Pałacu z Drogini w skansenie w Wygiełzowie.

Wśród aktorów słuchacze UTW w Chrzanowie: Teresa Bigaj, Tadeusz

Każdy z uczestników otrzymał medal, a najlepsi puchary. Lecz nie to

Dąbek, Edward Górecki, Włodzimierz Grochal, Halina Halota, Maria
Hudzik (debiut), Alicja Krysztoforska, Marek Paluch, Helena Patała, Anna
Stryczek oraz młodzi aktorzy – uczniowie I LO. Łącznie 27 osób!

było celem – liczyło się uczestnictwo, wspólny spacer po świeżym
powietrzu, z uśmiechem na zarumienionej twarzy. A w tle – piknikowe
spotkanie z patriotyzmem w tle.

Zarówno uczniowie jak i studenci z wielkim uznaniem odnosili się do
pracy asystenta reżysera Małgorzaty Ciupek-Gładys i charakteryzatorki
Olgi Piotrowskiej (oj, niełatwe było jej zadanie w tym spektaklu, a stroje
artystek kabaretu wymagały szczególnej troski i były pięknie wykonane),
na co dzień nauczycielek w I LO.

25 października 2019
„Jesień” w trzebińskiej bibliotece
W

piątkowy wieczór w Miejskiej Bibliotece w Trzebini ciekawe
spotkanie poetyckie – „Jesień w poezji”. Jak zwykle trzebińska biblioteka
posiłkuje się miejscowymi, trzebińskimi, poetami, ale sięga również po
uznane okoliczne autorytety, a wśród nich Gustaw Czerwik. W wieczorze
swe wiersze zaprezentowali (oprócz Gustawa) m.in. Katarzyna Plich,
Barbara Jurczyk, a Maria Hudzik pięknie odczytała wiersze zarówno
Gustawa jak i Katarzyny. Poezji towarzyszyła wokalnie Małgorzata
Piegzik z jesiennymi piosenkami.

26 października 2019
Marsz Niepodległości Nordic Walking 2019
Powiatowy

Trzebini.

Międzyszkolny Klub Sportowy w Chrzanowie oraz
Szkoła Podstawowa nr 10 w Chrzanowie
zorganizowały
V
rekreacyjny
Marsz
Niepodległości Nordic Walking. Uczestnicy
zawodów – w sumie około 80 osób, w tym 18osobowa grupa słuchaczy UTW – przy
słonecznej jesiennej pogodzie pokonywali trasę
o długości ok. 5 km wzdłuż Doliny Luszówki i
Chechła, pomiędzy Szkołą Podstawową Nr 10
w Chrzanowie a zalewem „Chechło” w

7 listopada 2019
Przyszłość Chrzanowa – kierunki rozwoju gminy
Gościem i wykładowcą był Burmistrz Chrzanowa Robert Maciaszek.
W swoim wystąpieniu Burmistrz przedstawił krótką informację o stanie
obecnym gminy Chrzanów, w różnych aspektach – ekologia, cele, budżet,
aktywa i pasywa, zadłużenie, realizacja przedsięwzięć poprzedniego
Burmistrza, finansowanie.
W drugiej części wystąpienie poświęcone było najbliższym planom oraz
kierunkom działań zmierzających do ożywienia gospodarczego i
rozwiązywania istniejących problemów. Wśród nich – problem
mieszkaniowy (budowa nowych mieszkań komunalnych – około 80 rodzin
oczekujących na mieszkania), nowe miejsca pracy, ulgi podatkowe /
zachęty dla budownictwa indywidualnego, plan rewitalizacji Aleji
Henryka, plan zagospodarowania przestrzennego w świetle rozdrobnienia
terenów potencjalnie nadających się do zagospodarowania i ich
wykupu/scalania, sytuacja w ruchu drogowym i plany budowy nowych
połączeń drogowych.

Problematyka

została na tyle wyczerpująco przedstawiona, że pytań
prawie nie było, natomiast sporo było rozmów „w kuluarach”, po
zakończeniu spotkania. Konkluzja – „musimy przygotować się do następnej
projekcji budżetu Unii Europejskiej, przygotować projekty, zachęcać ludzi do
budownictwa indywidualnego i płacenia podatków w gminie Chrzanów”.
Podobnie jak w spotkaniu poświęconym ekologii w mieście - „robimy co w
naszej mocy i tyle na ile nas stać. Dokładamy starań aby żyło nam się lepiej, aby
miasto się rozwijało, staramy się pozyskiwać inwestorów i środki”.

8 listopada 2019
Zakończenie projektu „Niepokoje Młodej Polski” w MBP

14 listopada 2019
Fablok i kolej w Chrzanowie – 100 lat istnienia

Miejska

Biblioteka Publiczna jest, tradycyjnie, najlepszym miejscem
Przyjaznym Seniorom, dla finalizacji pracy nad kolejnym projektem
„teatralnym”, realizowanym przez seniorów UTW i młodzież I Liceum
Ogólnokształcącego im. S. Staszica. Również tym razem był to spektakl
filmowo-teatralny, oparty na motywach "Moralności Pani Dulskiej" G.
Zapolskiej oraz fragmentach teatrzyku "Zielona Gęś" K. I. Gałczyńskiego, z
prezentacją fragmentów filmowej ekranizacji przedstawienia i kilkoma „na
żywo” zagranymi scenkami z przedstawienia. Wszystko przygotowane
przez pracowników MBP – prowadząca spotkanie Olga Nowicka.

Publiczności podobała się gra aktorów, zarówno w scenkach Zapolskiej
jak i kabaretowych, realizujących interesujący pomysł sceniczny Marcina
Kobierskiego. Podkreślano ogrom pracy włożonej w realizację spektaklu
tak przez grających, jak i osoby zaangażowane w realizację tego
przedsięwzięcia - asystenta reżysera Małgorzatę Ciupek-Gładys i
charakteryzatorkę Olgę Piotrowską, nauczycielki w I LO oraz dyrektor
Bożenę Biercę. Wszyscy odebrali należne im nie tylko brawa, ale i
podziękowania. Trzeba zaznaczyć, że spektakl był prezentowany 6 razy –
w MOKSiR w Chrzanowie, w TCK w Trzebini oraz w LCK w Libiążu.

Wernisażowi

towarzyszyła wystawa fotograficzna autorstwa Moniki
Biercy-Galos - zdjęcia wykonane w trakcie nagrywania filmu w salach i
na terenie Dworku z Drogini w Wygiełzowie. Spotkanie było przeplatane
ciekawostkami i informacjami z życia G. Zapolskiej oraz K. I.
Gałczyńskiego – narratorki Agnieszka Kęska i Kinga Koryczan pracownicy MBP. Na zakończenie – krótki quiz z wiedzy „na temat”.

Za rok – kolejna premiera, a co to będzie?

Ach,

co to był za popis! –
chciało by się skomentować to
spotkanie.
Dwóch
młodych
pasjonatów – Krzysztof Brandys,
prezes
Stowarzyszenia
Stacja
Chrzanów oraz Kacper Groń –
wiceprezes Stowarzyszenia, z
ogromną pasją i znawstwem
przybliżyli słuchaczom dzieje Pierwszej
Fabryki Lokomotyw w Polsce „FABLOK”
S.A. Młodzi pasjonaci popisali się tak szeroką
wiedzą, że słuchało się ich z „zapartym
tchem”.

Półtorej

godziny obcowania z materiałem
werbalnym, bogato ilustrowanym zdjęciami,
w wielu wypadkach historycznymi, nie tylko
u wielu przywoływało wspomnienia, ale dla
wielu było czymś zupełnie nowym. Ciśnie się
cytat „cudze chwalicie….”.

Zebrani nagrodzili młodych ludzi
niemilknącymi brawami, a kuluarowe rozmowy po spotkaniu
przekształciły się w gorące dyskusje, rozmowy, osobiste wspomnienia i ….
dodatki do niewątpliwie szerokiej wiedzy prelegentów.

15 listopada 2019
„Stop latka” w „Odysei”
Janina Mroczkowska donosi: „Przeżyjmy to

jeszcze raz".

Pod takim hasłem w tym roku zorganizowano

czwarte już spotkanie Jubilatów UTW – tym razem
rocznik 1949 spotkał się w restauracji „Odyseja”.
Przygotowaniem i prowadzeniem tegorocznej biesiady zajęła się Janina
Mroczkowska, część artystyczną przygotowała Danuta Brzózka-Milner,
Stasia Wind upiekła pyszne orzechowe ciasteczka, a logo spotkania wykonała
Barbara Kobylecka.

Wszyscy Jubilaci, łącznie 17 osób, przyjęli zaproszenie. Zarząd UTW
reprezentowała prezes Lucyna Kozub-Jentys – ponadto obecna była inicjatorka
tego cyklu spotkań Teresa Bigaj. Po powitaniu gości i złożeniu okolicznościowych
życzeń Jubilatom, rozpoczęto część artystyczną. Był to gościnny występ kabaretu z
Jaworzna – Czesław i Irena.
Przy piosence Trubadurów „Znamy się tylko z widzenia” każdy Jubilat po
przedstawieniu się otrzymywał czerwoną różę oraz oprawiony kolaż z fotografiami
wszystkich uczestników. A na odwrocie każdy składał swój autograf.
Przy gitarze i piosenkach (każdy otrzymał okolicznościowy śpiewnik) trwała
świetna zabawa. Były wspomnienia pod hasłem „Od przedszkola do … Odysei” –
przedszkole, szkoła, matura, podróże i humorystyczne wydarzenia.
Był oczywiście tort i lampka szampana, było gromkie „100 lat” i niespodzianka
– własnoręczne dzieło Prezes Lucyny – pięknie zapakowane piernikowe serduszka.
Wszystkie te wydarzenia obiektywem rejestrował Marek Gołębiowski i
oczywiście „szalejąca reporterka” Teresa Bigaj.
Na organizatora przyszłorocznego spotkania pasowano Jadwigę Dudek.

21 listopada 2019
Irena i Mieczysław Mazarakowie – twórcy chrzanowskiego
muzeum
Muzeum w Chrzanowie im. Ireny i Mieczysława Mazarakich —
placówka muzealna z siedzibą w Chrzanowie, funkcjonująca od 1960 roku.
Mieczysław Mazaraki herbu Newlin –
absolwent
nauk
przyrodniczych
na
Uniwersytecie
Jagiellońskim,
profesor
gimnazjum i liceum im. St. Staszica w
Chrzanowie, przyrodnik, inicjator powołania
Muzeum w Chrzanowie i jego dyrektor od 1960
do lat 80.
Wykładowcą był Marek Szymaszkiewicz,
starszy kustosz w chrzanowskim muzeum,
kierownik
oddziału
wystaw
czasowych,
absolwent archeologii UJ i podyplomowego
studium muzeologicznego UJ. W Muzeum
prowadzi dział archeologii, kieruje pracą oddziału wystaw czasowych,
prowadzi lekcje muzealne, organizuje wystawy stałe i czasowe, zajmuje się
również promocją Muzeum poprzez działalność działu naukowo –
oświatowego. W Muzeum w Chrzanowie pracuje od 23 lat.
To była opowieść o Wielkim Człowieku, zasłużonym dla Miasta jak
mało kto. Aż dziwne, że do tej pory żadnej z ulic nie nazwano jego
imieniem. Wykładowca przybliżył postać Profesora, mówił o jego
przeszłości, pracach, pomysłach i aktywności społecznej. Materiał bogato
ilustrowany zdjęciami, również rodzinnymi.
Gośćmi honorowymi był syn prof. Mazarakiego, Marek wraz z
małżonką. Niekiedy wykładowca odwoływał się do osobistych
wspomnień Syna, a także prosił o sprostowanie niektórych wypowiedzi
słuchaczy, z których wielu było uczniami Profesora.
To było ciekawe i pouczające spotkanie.

23 listopada 2019
25 lat Regionalnego Stowarzyszenia Diabetyków w Chrzanowie
Wprawdzie

ten jubileusz nie wiąże się bezpośrednio z działalnością
UTW, ale odnotować należy udział zespołów artystycznych – Ali i Babki
oraz Senior Singers w uroczystości. Przedstawienie „Tyle radości” do
muzyki zespołu ABBA, z nieco zmodyfikowanym „słowem wiążącym”
prowadzącego występ Zbigniewa Klatki.
„Przełom” donosi:
Stowarzyszenie skupia 165 mieszkańców powiatu chorych na cukrzycę. Jak
podkreśliła prezes Halina Nowak, jego celem jest pomoc członkom oraz
podejmowanie działań profilaktycznych. Działaczy RSD można zobaczyć na wielu
lokalnych imprezach, podczas których badają poziom cukru i cholesterolu, mierzą
ciśnienie.
W sobotę (23 listopada br.) członkowie Regionalnego Stowarzyszenia
Diabetyków w Chrzanowie świętowali 25-lecie. Były życzenia, tort i odznaczenia.
Życzenia diabetykom złożyli m.in. starosta Andrzej Uryga i wiceburmistrz
Jolanta Zubik. Najbardziej zasłużeni odebrali odznaczenia przyznane przez
Krakowskie Forum Organizacji Społecznych.
Wśród
gratulujących
przedstawicieli
innych
organizacji
pozarządowych - Prezes Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w
Chrzanowie Lucyna Kozub-Jentys. Oprócz listu gratulacyjnego …. 25
dorodnych jabłek zamiast zwyczajowych kwiatów. No i wspomniany
występ, bardzo serdecznie przyjęty przez zebranych.

26 listopada 2019
Muzykoterapia … na „Dzikim Zachodzie”
nietypowe

zajęcia ruchowe w ramach muzykoterapii. Tym razem, po
tradycyjnej rozgrzewce, na parkiecie pojawiły się personaże z Dzikiego
Zachodu – kowboje, szeryfowie, piękne „kowbojki”. Wszystko w rytmie
muzyki country i „kowbojskiego” tańca. Jak zwykle ukłon pod adresem
prowadzącej zajęcia Małgorzaty Liszki – zajęcia na muzykoterapii mogą
być naprawdę świetną zabawą – muzyka, taniec, ruch, zabawa.

Po

zabawie zmęczeni „kowboje” z zadowoleniem poddali się
leżakowaniu przy kojących dźwiękach bliżej nieznanych instrumentów i
efektów dźwiękowych.

26 listopada 2019
XII Juwenalia III wieku w Warszawie
Nie było nas tam „ciałem”, ale byliśmy obecni prawie w każdym
występie na tym największym w Polsce interdyscyplinarnym festiwalu
artystycznym seniorów, organizowanym przez Fundację AVE z
Warszawy. W dniach 25-26 listopada 2019 r. na deskach Teatru Palladium i
Klubu Hybrydy zaprezentowało się 51 grup artystycznych, które
rywalizowały w kategoriach – muzyka, teatr i taniec. Występy seniorów
były oceniane przez jury, w skład którego wchodziły autorytety
artystyczne z danej kategorii.
A

nasz udział? Spójrzcie na te zdjęcia! Nasze dziewczyny z zespołu
„Ali i Babki” były głównym elementem wystroju sceny (scenografii) oraz
podstawowym elementem grafiki dyplomów! To też sukces. Mam
nadzieję, że to gdzieś na Juwenaliach wybrzmiało, że to nasze dziewczyny
– z UTW w Chrzanowie!

28 listopada 2019
Senior bezpieczny – podsumowanie projektu dotyczącego
bezpieczeństwa
Tradycją już są jesienne spotkania z
przedstawicielem
(-ami)
Komendy
Powiatowej Policji w Chrzanowie. Tym
razem sierżant szt. Marcin Turek.
Tematyka

bardzo szeroka, aczkolwiek
ukierunkowana pod Seniorów. Zostały
dość
szczegółowo
omówione
zagadnienia bezpieczeństwa w ruchu
drogowym pojazdami i pieszo; bezpieczeństwa w sieci – ochrona
tożsamości, zakupów internetowych, korzystania z bankomatów, własnej
obecności w portalach społecznościowych; wyłudzenia; zachowanie
ostrożności przy promocjach; zakupy i promocje telefoniczne.

Szczególną uwagę prelegent zwrócił na problematykę wyłudzeń.
Przestępcy ciągle wypracowują nowe metody, już nie tylko „na wnuczka”.

Uwagę słuchaczy przykuła sprawa „przebierańców” – osób
podszywających się pod policjantów. „Po pierwsze - każdy ma prawo i może
zawsze zweryfikować osobę poprzez telefon (swój) do oficera dyżurnego, po drugie
– policja nigdy nie pobiera jakichkolwiek opłat gotówkowych”.

W sumie spotkanie należy uznać za potrzebne i udane, o czym może
świadczyć skupiona uwaga zebranych i sporo kuluarowych dyskusji po
zakończeniu spotkania.

28 listopada 2019
Spotkanie Zarządu SUTW ze słuchaczami I-go roku
Odbyło

się doroczne spotkanie Zarządu ze słuchaczami I-go roku.
Zebrała się grupa około 20 słuchaczy, w tym wybrani już wcześniej
starostowie – Stanisław Potocki i Teresa Komala oraz starostowie II-go
roku Grażyna Gędoś i Zbigniew Niechwiej. Udział wzięli także prezes
Koła PTTK Teresa Bigaj i prezes Koła brydżystów „Szlemstars” Wiesław
Łakomy. Po prezentacji członków Zarządu prezes SUTW Lucyna KozubJentys przedstawiła zebranym zasady funkcjonowania UTW i podział
zadań członków Zarządu.

Słuchaczom zostały przekazane informacje na temat organizacji roku
akademickiego oraz o planowanych przedsięwzięciach natury kulturalnorozrywkowo-turystycznej, w tym wyjazd zimowy do Poronina, wycieczki,
otrzęsiny, olimpiady, spartakiady, wiosny artystyczne, rajdy. Podkreślano,
niestety, słabą póki co aktywność słuchaczy I-go roku w angażowanie się
w organizowane przedsięwzięcia, nawet w postaci biernego korzystania z
oferty.
Trochę dyskusji wywołał temat „jak zintegrować I-szy rok ze sobą”, a
także „formy dyscyplinowania do udziału w zajęciach, szczególnie
wykładach z psychologii”. Za niepokojące uznano traktowanie przez
niektórych słuchaczy zajęć komputerowych i językowych jako tanią formę
nauki obsługi komputera lub nauki języka obcego. Na otwartym rynku
usług wychodzi to wielokrotnie drożej. Powtórzono apel, przynajmniej do
obecnych na spotkaniu, o aktywne włączanie się we wszechstronną
działalność UTW na rzecz środowiska obywatelskiego.
„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.

26 -30 listopada 2019
Festiwal Pomocy, Współpracy i Integracji w MBP
W Miejskiej Bibliotece Publicznej w
Chrzanowie odbyła się V edycja Festiwalu
Pomocy,
Współpracy
i
Integracji,
organizowanego
z
okazji
Międzynarodowego Dnia Wolontariusza
oraz Międzynarodowego Dnia Osób
Niepełnosprawnych.
Zgodnie

z programem kilkudniowe
spotkania poświęcone były różnym
zagadnieniom, m.in.:
pokaz
filmu
"1989
rok
we
wspomnieniach mieszkańców Chrzanowa",
- „Kolorowe lata 80-te", w tym pokazy:
moda,
stylizacje,
makijaż,
aerobik,
dyskoteka i inne. Prowadzenie Anna
Fitrzyk, koncert zespołu Senior Singers (UTW), pokaz taneczny grupy Ali
i Babki (UTW),
- warsztat "Festyn - niezwykły potencjał wspólnej zabawy",
- spotkania integracyjne, wręczenie wyróżnień, gala festiwalowa, recital
krakowskiego duetu SoulBay.

Wśród wyróżnionych znalazła się cała grupa słuchaczy UTW na bieżąco
współpracujących z MBP przy realizacji wielu projektów i kierunków
działań Chrzanowskiej Książnicy. Tak na marginesie – nie ma drugiej tak
aktywnej instytucji kulturalnej w Chrzanowie, chciałoby się aby Muzeum i
MOKSiR podążyły śladami MBP.

5 grudnia 2019
Ziemie Chrzanowska – śladami kopalni „Matylda”
Kolejny

pasjonat przed nami. Tym razem Roman Madejski, radny
Rady Miejskiej w Chrzanowie, zabrał nas niedaleko, na chrzanowskie
Kąty, które do 1925 roku stanowiły
oddzielną jednostkę administracyjną Gminę Wiejską Kąty. Z wielkim
znawstwem tematu opowiedział mało
znaną historię Kątów, w tym głównego
ośrodka przemysłowego – kopalni rud
ołowiu
„Matylda”.
Jej
historia,
przeplatana z losami wielu ludzi tam
pracujących, z dramatycznymi momentami towarzyszącymi likwidacji
kopalni (kopalnia kilkakrotnie była zatapiana i odwadniana, ostateczna
likwidacja – „31 grudnia 1972 roku o godz. 14 zakończyła się ostatnia
szychta”), starymi dokumentami, fotografiami i wycinkami z gazet. To było
naprawdę interesujące spotkanie, czemu słuchacze dali wyraz nagradzając
prelegenta rzęsistymi oklaskami.

6 grudnia 2019
Spotkanie Zarządu SUTW z „Osiemdziesięciolatkami”
to było „nadrobienie zaległości”. Zarząd Stowarzyszenia postanowił
uhonorować „mikołajkową” niespodzianką najstarszych słuchaczy UTW.
Do restauracji „Platan” zostali zaproszeni wszyscy słuchacze, którzy
ukończyli 80 lat życia. Przy kawie/herbacie i ciastku zebrała się całkiem
spora grupka naszych nestorów. W miłej atmosferze popłynęły rozmowy,
wspomnienia, historie, historie …. historie. Czas szybko uciekał, a seniorzy
poczuli się nie tyle „dowartościowani”, ile właśnie uhonorowani.

Oprócz członków Zarządu (Z) na zdjęciach znaleźli się: Bigaj Urszula
(85), Filipowicz Franciszka (86), Zbigniew Kobylecki (81), Kocot
Władysława (82), Lipowska-Mielech Józefa (83), Łyko Janina (84),
Naturska Aleksandra (86), Piądłowska Jolanta (80), Pikuła Kazimierz (83),
Pobóg-Niementowska Janina (80), Słotwińska Halina (83), Winczakiewicz
Teresa (82), Żmuda Franciszek (89).

Roman Madejski pisze w swoich wspomnieniach „Kopalnia Matylda
wczoraj i dziś” (https://www.chrzanow.pl/o-miescie/historia/kopalniamatylda-.html): „Kopalnia ,,Matylda”, chociaż dzisiaj już nie istnieje, to nie
sposób o niej zapomnieć. Była miejscem pracy dla mieszkańców Kątów,
okolicznych miejscowości oraz dla osób, które przyjeżdżały z odległych terenów
Polski. Osoby te nawiązywały znajomości z miejscową ludnością, ze znajomości
rodziło się uczucie, miłość, małżeństwo. Rodziły się dzieci.”
Czas wykładu upływał szybko, pojawiły się również pytania i

własne
spostrzeżenia, a, zacytuję jedną z opinii , „dla wielu było to czymś zupełnie
nowym”. Dowiedzieliśmy się czegoś więcej o swoim mieście i jego historii.
Na zdjęciu (od lewej):
siedzą: Franciszka Filipowicz, Józefa Lipowska-Mielech, Janina PobógNiementowska, Janina Łyko, Urszula Bigaj, Aleksandra Naturska
stoją: Zbigniew Kobylecki, Urszula Kupcza (Z), Jolanta Piądłowska, Zofia
Górecka (Z), Kazimierz Pikuła, Teresa Winczakiewicz, Władysława Kocot,
Franciszek Żmuda, Jadwiga Dudek (Z), Sabina Duda (Z), Halina Słotwińska
foto: Lucyna Kozub-Jentys

7 grudnia 2019
Szlachetna paczka

12 grudnia 2019
Ulice miasta Chrzanowa – skąd się wzięły ich nazwy

Kolejny raz uczestniczymy w akcji Szlachetna Paczka. Nadal słuchacze

Wykłady w tym semestrze to ciągły serial spotkań z pasjonatami. Tym

UTW wykazują zainteresowanie i ofiarność. Poniżej sprawozdanie grupy
wolontariackiej.
Słuchacze Stowarzyszenia UTW w Chrzanowie, już po raz czwarty, dołączyli
do akcji „Szlachetna paczka”. Zbiórkę na powyższy cel zorganizowała grupa
wolontariatu Wol”ę, działająca przy Stowarzyszeniu UTW w Chrzanowie.
Wylosowaliśmy 2-osobową Rodzinę z Chrzanowa z dużymi problemami
zdrowotnymi i finansowymi. Przez kolejne dwa czwartki: 28.11. i 05.12.2019 r.
na wykładach UTW, zebrano kwotę 621,00 (sześćset dwadzieścia jeden złotych).
Oprócz datków pieniężnych, słuchacze ofiarowali także dary rzeczowe: kołdrę
puchową, kołdrę wełnianą, ręczniki, pościel. Za zebrane do puszki pieniądze
zakupione zostały: obuwie męskie, kurtka, czapka, podkłady chłonne i środki
czystości, na które Rodzina wydaje bardzo dużo pieniędzy. Zostały zatem
spełnione trzy kluczowe potrzeby Rodziny. Pozostałą sumę wydaliśmy na artykuły
spożywcze – żywność trwałą: herbata, ryż, kasza, olej, konserwy mięsne, rybne,
oraz skromne upominki w postaci podstawowych kosmetyków, krzyżówek i
wykreślanek (potrzeby wskazane na liście potrzeb). Dołączyliśmy również
upominek świąteczny i kartkę z życzeniami od Słuchaczy i Zarządu UTW. Paczki
dostarczyliśmy w dniu 7.12.2019 r. do magazynu w Chrzanowie w II Liceum
Ogólnokształcącym im. K. K. Baczyńskiego.
Wolontariusze „Szlachetnej paczki” dostarczyli paczki (6 opakowań)
wylosowanej Rodzinie. Są szczęśliwi i serdecznie dziękują za okazaną i pomoc.

razem znany nam z wielu spotkań dr Kamil Bogusz, obecnie nowy
dyrektor Muzeum w Chrzanowie. I spotkanie z nim rozpoczęło się od
złożenia życzeń powodzenia na nowym stanowisku, z korzyścią dla
miasta i jego mieszkańców. A wręczoną piękną różę potraktowaliśmy jak
„buławę”, mająca przynieść tylko sukcesy.

Dziękujemy wolontariuszkom: Zosi Góreckiej, Urszuli Liszce, Mirusi
Pitner, Stasi Wind, Adamowi Kasperkiewiczowi.

W 1918 roku Kamil Bogusz został piątym w powiecie chrzanowskim
społecznym opiekunem zabytków, sprawując opiekę nad zabytkami sakralnymi i
cmentarzami. Jest absolwentem Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego
Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Przez pięć lat był
asystentem muzealnym w Muzeum w Chrzanowie.

Temat

wydawałoby się może i niezbyt interesujący. Ale
przedstawiony przez profesjonalistę i pasjonata historycznego okazał się
bardzo interesujący. Wraz z rozwojem miasta, zmianami urbanistycznymi,
wyburzeniami i nowymi zabudowaniami, osiedlami, a w naszym polskim
i „chrzanowskim” wydaniu również zaborami i okupacjami, a także
wielokulturowością, nazewnictwo ulic niesie wiele zaskakujących
niespodzianek. Do tego materiał słowny bogato ilustrowany, również
video-clipem 3D, to już była poznawcza gratka. Momentami było to
niezwykle interesujące spotkanie z historią własnego miasta, w którym
odkrywaliśmy również własne ślady.

To było ciekawe spotkanie, pełne bardzo osobistych refleksji zarówno
wykładowcy jak i słuchaczy. Kończące wykład brawa nie zakończyły
spotkania. Jeszcze długo w kuluarach trwały „namiętne” dyskusje,
rozmowy, artykułowano oczekiwania i deklaracje lepszej współpracy
UTW z Muzeum, częstszych spotkań z historią.

19 grudnia 2019
Rody miasta Chrzanowa
Kolejny

pasjonat historią Chrzanowa i jego mieszkańców Jan Piotr

Strzemecki.
Jan Piotr Strzemecki urodzony i zamieszkały obecnie w Chrzanowie. Absolwent
Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. W początkach lat
dziewięćdziesiątych XX wieku rozpoczął publikowanie artykułów historycznych w
chrzanowskiej prasie lokalnej. Było ich co najmniej kilkadziesiąt. O mieszkańcach,
rodzinach i rodach chrzanowskich, właścicielach miasta, T.G. Sokół, cmentarzach
wojennych, powstaniach itd. Autor dwóch publikacji: "Ulice i place miasta
Chrzanowa" z 2009 r. oraz "Mieszkańcy miasta Chrzanowa - spis 1791 roku" z
2017 r.

Niestety

już na wstępie zmuszony jestem stwierdzić, że pasjonaci
bywają różni. Ten zaś pasjonat niezbyt przypadł do gustu słuchaczom.
Głównie z uwagi na kilka bardzo kontrowersyjnych opinii, pewien chaos
poznawczy oraz, chyba jednak, zbyt „wybujałe ego”, wynikające z
poczucia własnej „nieomylności”, a także „omylności” innych badaczy,
historyków, muzealników i promowanie własnej wiedzy.

Jeśli pominąć owe niedostatki spotkanie dostarczyło sporo informacji
oraz spostrzeżeń, skłaniających do ostrożnego korzystania ze źródeł, do
traktowania ich z dystansem. I może to była właśnie korzyść z tego
wykładu. Historia pisana przez różnych ludzi niekoniecznie musi być taka
sama. Ich własne ograniczenia i przekonania często rzutują zbyt jaskrawo
na obraz przekazywany innym jako „jedynej słusznej prawdy”. Ale tak
właśnie bywa z pasjonatami. Ciężko im przyjąć inne poglądy, inne osądy i
inne widzenie świata.

A teraz ferie świąteczne,
do zobaczenia w przyszłym 2020 roku
Niech głos zbudzi świat…
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 10 stycznia 2020 roku o godz. 17.00 do Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Chrzanowie na spotkanie literackomuzyczne: kolędy, pastorałki oraz poezja w wykonaniu
słuchaczy UTW w Chrzanowie
pt. Niech głos zbudzi świat...

9 stycznia 2020
W galerii starych map – ilustracje dawnego Chrzanowa
Kolejny

pasjonat
historią
ziemi
chrzanowskiej mgr Agnieszka Bąk –
historyk, kustosz.
Wybrana
przez
czytelników
„Gazety
Krakowskiej” na
Osobowość Roku 2016 w
kategorii kultura. Historyk i muzealnik z
wykształcenia (UJ), członek Stowarzyszenia
Muzealników Polskich Oddziału Małopolskiego,
zaangażowana w organizację wystaw, pokazów i
propagowanie wiedzy o regionie. Wcześniej kustosz w chrzanowskim muzeum,
obecnie w biurze promocji i rozwoju Urzędu Miasta Chrzanowa.

To była ciekawa wycieczka po starych mapach Chrzanowa. Można było
prześledzić rozwój miasta, jego przebudowy i wytyczanie nowych ulic,
zmiany środowiskowe. Wszystko na starych mapach, do których
prelegentka docierała w żmudnych badaniach po różnych polskich
archiwach.
Okazało się, że dla chętnych i cierpliwych, dysponujących w miarę
sprawnym sprzętem komputerowym, takie podróże w czasie są możliwe.
Wystarczy trochę wskazówek – gdzie szukać – o czym wykładowczyni
poinformowała – i potem można, serfując po internecie, docierać do
różnych, niezwykle ciekawych dokumentów. Niestety, dla wielu częstą
przeszkodą jest język – łacina lub niemiecki. W tych kręgach kulturowych
toczyły się nasze dzieje, to widać na mapach.
Panią

Agnieszkę zaliczamy do tych „pozytywnie zakręconych”
pasjonatów, którym własne ego nie przeszkadza, a wręcz pomaga, w
docieraniu do niezwykle ciekawych dokumentów, do wiedzy, którą nie
chowa dla siebie, ale którą się dzieli w swojej społecznikowskiej pasji.

Komentarz pani Agnieszki na FB: „I po spotkaniu. Bardzo ciekawa dyskusja
o Chrzanowie. Ja przekazałam swoją wiedzę, ale otrzymałam też dużo
informacji od uczestników. Na tym polega praca historyka dokumentować,
szukać, archiwa przetrząsać i dzielić się. Bardzo dziękuję za
zaproszenie UTW Chrzanów”.

Na marginesie – pani Agnieszka była jedną z głównych animatorek
ubiegłorocznego „ożywienia” obrazu Jana Matejki „Konstytucja 3 Maja”.

10 stycznia 2020
Kolędowanie w Bibliotece (MBP)
Tradycji stało się zadość. W miejskiej Bibliotece Publicznej w Chrzanowie
odbył się kolejny, czwarty już, wieczór – spotkanie z kolędami i
okolicznościowymi wierszami. Tym razem zawołaniem i przesłaniem
koncertu było hasło „Niech głos zbudzi świat…”
Wykonawcy to chór uniwersytecki „Rapsodia", zespół wokalny
„Senior Singers" oraz członkowie grupy literacko-muzycznej przy UTW,
działającej pod kierunkiem Gustawa Czerwika. Uczestnicy – licznie
zgromadzeni w hallu MBP mieszkańcy Chrzanowa, słuchacze UTW i nie
tylko.
Jak

zwykle zróżnicowany repertuar kolęd i pastorałek, przeplatany
poezją własną oraz zaczerpniętą, stworzyły niepowtarzalną atmosferę
radości i refleksji, życzliwości i zadumy, której ukoronowaniem było
wspólne śpiewanie kolęd.

Prowadzenie

koncertu – Halina Pstrucha i Gustaw Czerwik.
Podziękowania – dyrektor MBP p. Anna Siewiorek i prezes SUTW p.
Lucyna Kozub-Jentys, która również swym wierszem dołączyła do
wzniosłej atmosfery. Swoje wiersze zaprezentowali Teresa Bigaj, Gustaw
Czerwik, Adam Kasperkiewicz, wiersze innych autorów zaprezentowały
Maria Hudzik i Helena Patała. Skład zespołu wokalnego Senior Singers
jest stabilny i od ostatniej prezentacji w Kronice nie uległ zmianie, Chór
UTW Rapsodia pod dyrekcją Ireny Hydel również prezentuje w miarę
stabilny skład.

Organizatorzy i wykonawcy zapraszają za rok, na kolejny świątecznonoworoczny koncert.

14 stycznia 2020
Kolędowanie z Nauczycielami (ZNP)
Na zaproszenie Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w
Chrzanowie grupa wokalna „Senior Singers” zaprezentowała swoje
wykonanie kolęd i pastorałek. Spotkanie z nauczycielami emerytami odbyło
się w siedzibie Oddziału, przy kawie i ciastku, w miłej i sympatycznej
atmosferze. Był to występ prawie przed koleżankami - przecież kilka z
członkiń grupy wokalnej też było kiedyś nauczycielkami.
Wspólne śpiewanie zakończyło podziękowanie prezes Oddziału , pani
Małgorzaty Jarczyk.
Kolędujemy

w wielu miejscach. Przed nami jeszcze Balin, Miejsce
Aktywności Mieszkańców w Chrzanowie, być może jeszcze Trzebinia. Po
prostu nasz zespół jest wspaniały, wielu chce go zobaczyć i posłuchać.

16 stycznia 2020
Administracja na ziemi chrzanowskiej w I połowie XIX wieku
Prezenterem tematu był dr Aleksander Babiński, zamieszkały w
Chełmku, historyk i archiwista, badacz historii regionu, współpracownik
m.in. Muzeum w Chrzanowie, znany w środowisku historycznym,
zajmujący się wszelkimi aspektami historii ziem pogranicza obecnych
województw małopolskiego i śląskiego. Autor szeregu opracowań i
wystąpień tematycznych na różnych forach historycznych, m.in. „Szlachta
a industrializacja w Zagłębiu Krakowskim w latach 1815-1846”, „Komitety
Narodowe oraz Koła Ligi Kobiet NKN na terenie powiatu chrzanowskiego
w latach 1914-1918”, „Ludność żydowska Chrzanowa i jej udział w życiu
politycznym i gospodarczym miasta w latach 1849-1918” i szereg innych.
W

naszym przypadku skupił się na zagadnieniach zmian
administracyjnych, którym podlegała ziemia chrzanowska w I połowie
XIX wieku. Ten okres był w historii regionu szczególnie ciekawy dla
historyków-badaczy – zmiany przed i porozbiorowe, zmiany prawa
miejskiego i państwowego, początek istotnych zmian narodowościowych,
społecznych.

Te właśnie tematy starał się nam przybliżyć wykładowca, lecz raczej nie
sprostał oczekiwaniom słuchaczy. Słuchacze UTW nastawieni są raczej na

odbiór „sprawnej opowieści historycznej”, a nie na „przesyt informacjami
faktograficznymi”, często podanymi bez przywołania bazowych danych o
przedmiocie informacji.

17 stycznia 2020
VII Noc w Liceum – Festiwal Nauki w I LO
Co

wiemy o Rosji – piosenki, kolędy,
ciekawostki ze świata nauki, geografii,
kultury, polityki.

Taką tematykę zaproponowały i
zrealizowały panie – Marzena Brożek –
nauczycielka z I LO oraz Lucyna KozubJentys
–
prezes
UTW,
kiedyś
nauczycielka
języka
rosyjskiego.
Uczestnicy – dość liczna grupa słuchaczy
UTW – spotykająca się na lektoratach j.
rosyjskiego w UTW, oraz uczniowie I LO,
rozpoczynający naukę języka rosyjskiego.
Po

zakończeniu tego spotkania
studenci z UTW udali się na inne, liczne i
ciekawe spotkania. Ale najbardziej
spodobał się wykład Aleksandry Marzec – „Mozart, Słowacki, Van Gogh –
geniusze nędzarze czyli dlaczego marketing i autopromocja są ważne”. Z czystym
sercem – to był kolejny popis wiedzy i „Sztuki” jej przekazywania.

Jak

zwykle – tematyka różnorodna i ciekawa, frekwencja dopisała,
kolejne udane randez-vous z nauką. Żałowaliśmy tylko braku możliwości
„zaliczenia” wykładu pana Krzysztofa Sadło „Kim jest człowiek z całunu
turyńskiego?”. Być może ściągniemy go do UTW. W Sanktuarium JP II
trwa wystawa p.t. „Kim jest człowiek z Całunu”.

18 stycznia 2020
Dzień Babci i Dziadka w Balinie
Zespoły z UTW Chrzanów „Senior Singers” oraz „Ali i Babki” wzięły
udział w Spotkaniu z okazji Dnia Babci i Dziadka w Szkole Podstawowej
w Balinie. W spotkaniu licznie uczestniczyli mieszkańcy Balina,
przekazywano sobie noworoczne życzenia oraz znak pokoju w formie
śpiewu i tańca. Po występie wspólne śpiewanie, biesiadowanie i
sympatyczne rozmowy ....

Rodzi się kolejna tradycja naszego uniwersytetu – było to już kolejne,
chyba czwarte wspólne świętowanie Dnia Babci i Dziadka. Dziękujemy za
zaproszenie, świetną, rodzinną atmosferę i dobrą zabawę. Do zobaczenia
za rok…

18 stycznia 2020
Kolędowanie w MAM
Na

zaproszenie zarządu
Miejsca
Aktywności
Mieszkańców w Chrzanowie
grupa
wokalna
„Senior
Singers”
wraz
z
grupą
poetycko
muzyczną
zaprezentowała
obszerne
fragmenty koncertu z MBP.
Było to miłe spotkanie.

23 stycznia 2020
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 – dokonania od początku
przerwy wakacyjnej po koniec I semestru, oraz najbliższe wydarzenia.
Odnotowano ponad 40 wydarzeń o charakterze kulturalno-społecznym, w
których aktywnie uczestniczyli słuchacze UTW. Były to działania na rzecz
społeczności lokalnej, w tym m. in. Szlachetna paczka, kolejna premiera przedstawienie – „Niepokoje Młodej Polski” oparte na sztuce „Moralność
pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej oraz tekstach Teatrzyku „Zielona Gęś”
Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, w reżyserii Marcina Kobierskiego,
obchody 100–lecia istnienia Fabloku, czwarta impreza urodzinowa „STOPLATKA”, spotkanie z 80-latkami, wieczór kolęd i wierszy w MBP „Niech
głos zbudzi świat...”.
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 ponownie odnotowano także słabą, poniżej
oczekiwań Zarządu, aktywność słuchaczy, zwłaszcza pierwszego roku.
Dotyczy to również frekwencji zarówno na wykładach jak i w zajęciach
warsztatowych. Dyskutowano nad ewentualnymi formami poprawy
sytuacji. Nie uzyskano ani zadowalającej diagnozy, ani rozwiązania.

24 stycznia 2020
Otrzęsiny 2019/20 - Zabawa karnawałowa połączona
z pasowaniem na słuchacza UTW w Chrzanowie
Około 90-osobowa grupa słuchaczy i osób towarzyszących wzięła
udział w „karnawałowym” zakończeniu I-go semestru roku
akademickiego 2019/20, połączonym z „otrzęsinami” – pasowaniem na
studenta UTW w Chrzanowie. Uroczystość odbyła się w Restauracji „Pod
Jesionem”.
Uroczystość rozpoczęło powitanie gości przez starostów II roku - Grażynę
Gędoś i Zbigniewa Niechwieja. Wśród gości burmistrz Chrzanowa
Robert Maciaszek, przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Bieda,
honorowy student Bożena Bierca , Zarząd SUTW z prezes Lucyną KozubJentys oraz główna księgowa SUTW Dorota Kawala.
Po

powitaniu – otrzęsiny. Na początek występ grupy wokalnej
„Senior Singers” oraz grupy tanecznej „Ali i Babki”. Kandydatów w
poczet żaków egzaminował Zbigniew Klatka, przyjmowali starostowie II
roku w towarzystwie Roberta Maciaszka i Lucyny Kozub-Jentys. W
otrzęsinach uczestniczyła grupa 18 słuchaczy I roku - uroczyste
ślubowanie, nałożenie tradycyjnego biretu żakowskiego i wręczenie
certyfikatu studenta.

Przed rozpoczęciem zabawy karnawałowej – wystąpienie starosty I
roku Stanisława Potockiego, który wraz z zastępcą Teresą Kawalą
przyjęli zadanie - za rok zorganizują Otrzęsiny 2021. Nie będą gorsze!
Tyle część oficjalna. Następnie karnawałowa zabawa taneczna, która,
jak zwykle, przebiegła w miłej atmosferze. Świetna zabawa, tańce w
rytmach proponowanych przez DJ-a, wiele rozmów.

Na zakończenie zostały przedstawione plany i terminy związane z II
semestrem roku akademickiego, w tym – XI Rajd Rodzinny i XI Wiosna
Artystyczna oraz podano ogólną tematykę wykładów - „Literatura jest
piękna, filozofia mądra, a psychologia praktyczna”.
Na 30 stycznia zwołano spotkanie organizacyjno-informacyjne grupy
wybierającej się na „zimowisko” do Poronina.

Do zobaczenia przy zapisach i 20 lutego!

PRZERWA MIĘDZYSEMESTRALNA
DO ZOBACZENIA 20 LUTEGO 2020 ROKU

2 lutego 2020
Koncert kolęd i pastorałek w Trzebini
W

parafii pw. św. Piotra i Pawła w Trzebini odbył się 23. Powiatowy
Koncert Kolęd i Pastorałek, w którym biorą udział chóry z powiatu
chrzanowskiego. W przeglądzie wystąpiło 9 chórów, w tym dodatkowo
jeden z Krzeszowic, oraz trzebińska
orkiestra dęta. Łącznie w koncercie, przed
licznie
zgromadzoną
publicznością
wystąpiło około 300 osób, muzyków i
śpiewaków.

W

przeglądzie wystąpił nasz Akademicki
Chór „RAPSODIA” pod dyrekcją Ireny
Hydel, a kilkoro naszych słuchaczy
występowało jeszcze w innych zespołach
chóralnych, łącznie z dyrygentką, w
zastępstwie wspomagającą chór Canzona.
Był to czwarty udział naszego chóru w
tym pięknym wydarzeniu kulturalnoreligijnym.

Ramy czasowe koncertu nie pozwalają
na zaproszenie więcej niż 9 – 10 zespołów.
Przyjęta formuła koncertu to przegląd,
czyli spotkanie muzyczne pozwalające na prezentację, wspólne pośpiewanie
naszych pięknych i zarazem jedynych na świecie kolęd i pastorałek w tak
dużym i różnorodnym wykonaniu. Pojawiły się również kolędy z innych
krajów, w ciekawych aranżacjach. Ciekawostka – wg Waszego kronikarza najlepsze chóry z Sierszy i Kątów, prowadzone przez młodych dyrygentów –
ciekawy repertuar, piękne brzmienie.

3 – 8 lutego 2020
Zimowy wyjazd studentów UTW do Poronina
Z

zimową wizytą do Poronina udała się grupa 50 słuchaczy UTW,
niektórzy z osobami towarzyszącymi. Na miejsce wypoczynku wybrano
Ośrodek Wypoczynkowy Weronika INN – zaoferowano nam gościnną
atmosferę oraz w miarę wygodne pokoje i smaczne wyżywienie. Do Poronina
i Zakopanego „przywieźliśmy”, wcześniej jej nie było.

Każdego dnia coś się działo. W programie turystycznym, oprócz
własnych wędrówek po Zakopanem i okolicach, wizyta w Sanktuarium MB
Ludźmierskiej, termy „Gorący potok” w Szaflarach, Muzeum Oscypka (z
fascynującym pokazem produkcji oscypków, redykołków i innych rodzajów
serów) oraz Muzeum Jana Kasprowicza w Zakopanem, spacer w Dolinie
Kościeliskiej i wizyta w Sanktuarium MB Fatimskiej na Krzeptówkach, a
także późnowieczorny kulig w Zębie-Jaroszach.
Wieczorem nie było balu przebierańców, ale wieczorne spotkania
odbywały się w karczmie góralskiej na terenie ośrodka. Były tańce, były
śpiewy, była zabawa. Chętni mogli skorzystać z basenu lub sauny w ośrodku.
Odnotować

należy naprawdę świetną obsługę, uczynność personelu,
czystość, oraz świetną jazdę naszego kierowcy – pani Moniki Szyszki.

Poronin

pożegnał nas cudną zimową pogodą, która niestety szybko się
pogarszała, z każdym kilometrem wracaliśmy do szarej niby-wiosny.

10 lutego 2020
Nagroda niespodzianka
Miejska Biblioteka Publiczna zamieściła na swej stronie taki oto wpis:
„Miłe zaskoczenie i wielkie wyróżnienie spotkało nas na Gali Konkursu o tytuł
„Społecznika Roku” Tygodnika Newsweek Polska oraz programów „Działaj
Lokalnie” i „Lokalne Partnerstwa PAFW”. Projekt „Pociąg do tradycji”,
realizowany w grupie inicjatywnej z Uniwersytetem Trzeciego Wieku w
Chrzanowie i Szkołą Podstawową nr 6 im. Jana Pawła II w Chrzanowie, otrzymał
nagrodę za najefektywniejsze działanie na rzecz społeczności lokalnej. Czyli nasz
pociąg jedzie dalej.”
Na dołączonych zdjęciach główne autorki i realizatorki projektu –
Ewelina Langer (MBP), Zofia Górecka (UTW) i Agnieszka Białożyt (SP6), z
okazałym czekiem.
W telewizji lokalnej wypowiedzi organizatorów. W nich najważniejsza
to obietnica, że „pociąg pojedzie dalej!” A na stronie UTW administrator
zamieścił wpis:
Miłe zaskoczenie i wielkie wyróżnienie spotkało Grupę Inicjatywną składającą
się z przedstawicieli MBP w Chrzanowie, UTW w Chrzanowie oraz SP nr 6 w
Chrzanowie. W poniedziałek 11 lutego 2020 podczas Gali Konkursu o tytuł
"Społecznika Roku" Tygodnika Newsweek Polska oraz programów "Działaj
Lokalnie" i "Lokalne Partnerstwa PAFW", projekt pn. "Pociąg do tradycji"
otrzymał nagrodę w wysokości 20 000 zł za najefektywniejsze działanie na rzecz
społeczności lokalnej. Bardzo dziękujemy komisji konkursowej za to wyjątkowe
wyróżnienie i motywację do dalszej pracy.

Plan wykładów II semestr 2019/2020
„Literatura jest piękna, filozofia jest mądra, a psychologia praktyczna”
Data

KALENDARIUM
Rok akademicki 2019/ 2020
S E M E S T R II

20.02.2020

Uroczysta inauguracja II semestru

24.03.2020

Wycieczka – Katowice – Giszowiec i Nikiszowiec

2.04.2020

Walne Zebranie Sprawozdawcze Stowarzyszenia UTW

6 – 15.04.2020 przerwa świąteczna
24.04.2020

Wycieczka – Zakopane – „Gorący Potok” w Szaflarach

9.05.2020

XI Rajd Rodzinny UTW i PTTK

22.05.2020

XI Chrzanowska Wiosna Artystyczna im. Aliny Szczupider

29.05.2020

III Zlot gwiaździsty z „Kijankami”

4.06.2020

Uroczyste zakończenie roku akademickiego, wręczenie
dyplomów słuchaczom II roku

7 – 12.09.2020 Letni wyjazd studentów

TEMAT
WYKŁADOWCA
Literatura jest piękna dla czytelnika, prof. dr hab. Kazimierz
20.02.2020
a mniej „piękna” dla twórcy
Wolny-Zmorzyński
dr Sebastian Bielak,
Pieniny. Góry rzeźbione wiatrem,
27.02.2020
naukowiec, podróżnik,
słońcem i wodą
fotograf PK Kraków
dr Maciej Trzebiński,
Fizyka cząstek elementarnych –
5.03.2020
Instytut Fizyki
podróż do wnętrza Wszechświata
Jądrowej PAN
Adam Szymura,
12.03.2020
„Godomy po ślonsku”
Teatr Rozrywki
Chorzów
Roman Ingarden – polski filozof,
dr Łukasz Kołoczek,
19.03.2020
fenomenolog, estetyk
UP Kraków
mgr Olga Piotrowska
26.03.2020
Śladami Młodej Polski
I LO Chrzanów
Czuję, więc jestem - czyli o
mgr Elżbieta Trusz,
2.04.2020
inteligencji emocjonalnej
psycholog
6 – 15.04.2020
przerwa świąteczna
Olga Tokarczuk – najmłodsza
mgr Blanka Barańska,
16.04.2020
polska noblistka
I LO Chrzanów
Między duchem i materią – randez
23.04.2020
mgr Zbigniew Durczok
vous z „królową” nauk
Helena Modrzejewska – polska
mgr Wiesława Molik 30.04.2020
artystka dwóch kontynentów
Bąk
Muzyka, taniec, śpiew – starości
dr hab. Jacek
7.05.2020
wbrew
Ozimkowski
prof. dr Beata
14.05.2020
Pochwała niekonsekwencji
Polanowska-Sygulska
UJ Kraków
Jan Paweł II – poeta, dramaturg,
21.05.2020
twórca kultury – w 100 rocznicę
ks. dr Stefan Misiniec
urodzin
Kobiety są z Wenus, a mężczyźni z mgr Dorota Krzywicka
28.05.2020
Marsa
psycholog
Uroczyste zakończenie
Zarząd Stowarzyszenia
4.06.2020
roku akademickiego 2019/2020
UTW

20 lutego 2020
Rozpoczęcie II semestru
roku akademickiego 2019/20
Inauguracja II semestru została poprzedzona posiedzeniem Rady
Programowo-Naukowej, która zatwierdziła przygotowany wcześniej przez
Zarząd Stowarzyszenia program pracy UTW na pierwsze półrocze 2020
roku (II semestr roku akademickiego). W Radzie Programowej udział
wzięli: przedstawiciel UP im. KEN w Krakowie – prorektor dr hab. prof.
UP Katarzyna Potyrała, dziekan UTW przy UP - dr Agnieszka DomagałaKręcioch, przedstawiciel Zarządu Powiatu Adam Potocki, burmistrz
Chrzanowa Robert Maciaszek, dyrektor Muzeum Miejskiego Kamil
Bogusz, dyrektor MBP Anna Siewiorek, p.o. dyrektora MOKSiR Aneta
Drzewiecka oraz przedstawiciele UTW – Zarząd, Komisja Rewizyjna,
starostowie I-go i II-go roku. Rada zatwierdziła program wykładów.
Prezentując działalność UTW od ubiegłorocznej wiosennej Rady
Programowej prezes SUTW Lucyna Kozub – Jentys poinformowała
zebranych o planach szczegółowych na II semestr, w tym zamierzenia
realizacyjne kilku opracowywanych projektów – grantów. Realizacja
programu wykładów oraz działań towarzyszących – m.in. XI Rajd
Rodzinny, XI Wiosna artystyczna oraz realizacja kilku projektów, będzie
wymagała od wszystkich członków Zarządu, ale też i wolontariuszy i
słuchaczy wiele pracy. Podkreślając zaangażowanie sporej grupy
słuchaczy Zarząd Stowarzyszenia widzi potrzebę dalszego rozszerzania
grona „aktywistów” w dobrym znaczeniu tego słowa.
W toku dyskusji zgłoszono propozycje uwzględnienia w następnych
semestrach tematyki szerszego spojrzenia na otoczenie – region
chrzanowski, zagadnienia rozwoju międzygminnego (Jaworzno,
Chrzanów, Trzebinia, Libiąż), a także skorzystania z kadry doktoranckiej
UP z wykorzystaniem Szkoły Doktorskiej.
Przed wykładem inauguracyjnym o tych zagadnieniach prezes SUTW
Lucyna Kozub – Jentys krótko poinformowała licznie zgromadzonych
słuchaczy. Każdy słuchacz otrzymał program wykładów oraz rozkład
zajęć warsztatowych.

20 lutego 2020
Literatura jest piękna dla czytelnika, a mniej „piękna” dla
twórcy
Wykład

inauguracyjny wygłosił prof. dr hab. Kazimierz WolnyZmorzyński – wykładowca akademicki na UJ w Krakowie.

Profesor

Wolny-Zmorzyński jest związany z Uniwersytetami:
Jagiellońskim, Warszawskim, Wrocławskim, Śląskim oraz Uniwersytetem
Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Medioznawca i literaturoznawca.
Wiceprezes Towarzystwa Studiów Dziennikarskich, ekspert Państwowej
Komisji Akredytacyjnej oraz Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej, od
2006 roku przewodniczący Kapituły Nagrody Tygodnika "ANGORA".
Autor i współautor wielu opracowań (Wikipedia wymienia 21 pozycji do roku
2018) dotyczących wszelkich rodzajów dziennikarstwa, a także autor kilku
powieści obyczajowych i miniatur literackich (Wikipedia wymienia 6 pozycji
do roku 2003, wg Profesora jest ich 9, najnowsza w wydawnictwie).

No tak, zaczęło się! Z wysokiego pułapu.
To był kolejny wykład o literaturze, tym

razem nie o twórcy i jego
dziełach, ale „od strony twórcy”, o „męce tworzenia”.

Była

to barwna, jak zwykle, opowieść, ilustrowana przede wszystkim
słowem i sposobem jego podania. Jak zwykle z humorem i odniesieniem
się do codzienności i współczesnych problemów społecznych w Polsce.

Wiele uwagi Profesor poświęcił swoim literackim dziełom (Zgrzeszyłem,
A słowo ciałem się stało i ostatnia Sekret Sabiny), pracy nad nimi i
„technologii” pisania, zwracając uwagę na, wydawałoby się, paradoks:
„Nie ma pisania bez czytania. Chcesz pisać, musisz czytać. Dużo czytać.
Nie ma zmiłuj się.”

27 lutego 2020
Pieniny. Góry rzeźbione wiatrem, słońcem i wodą.
Kolejna

wizyta w UTW dr inż.
Sebastiana Bielaka, podróżnika i
fotografa,
popularyzatora
polskiej
przyrody.

Wykładowca o sobie: „W latach 2006-13
pracowałem na Politechnice Krakowskiej
jako etatowy nauczyciel akademicki,
natomiast
obecnie
współpracuję
z
kilkudziesięcioma UTW oraz Uniwersytetami Dziecięcymi w całej Polsce. Choć na
co dzień jestem wykładowcą, wolne chwile staram się poświęcać pracy twórczej
oraz popularyzacji nauki, czego efektem jest, jak dotychczas, kilkadziesiąt
edukacyjnych filmów przyrodniczych oraz ponad 130 publikacji z dziedziny
ochrony środowiska, ekologii i turystyki. Myliłby się jednak ten, kto posądzałby
mnie o to, ze jestem typowym „gryzipiórkiem”. Nic z tych rzeczy. Gdy tylko jest
ku temu okazja ruszam w teren i staram się zdobyć jak najwięcej praktycznego
doświadczenia, aby moja skromna wiedza nie stała się z czasem tylko jałową
wiedzą książkową” (http://www.sebastianbielak.pl/). Podróże bliskie naturze.

Podróż po Pieninach okazała się równie ciekawa jak ta sprzed dwóch
lat w Góry Stołowe. Wykład wywołał żywą reakcję ze strony słuchaczy,
gdyż niezależnie od walorów poznawczych przywoływał różne
wspomnienia, niekiedy potrzebne były uściślenia dotyczące zmian, może
nie tyle w krajobrazie, co w otoczeniu usługowym dla turystów.

W

sumie interesująca podróż, okraszona pięknymi autorskimi
zdjęciami i filmem wykładowcy. Do tego pięknie prowadzona narracja
dotycząca różnych aspektów regionu – od budowy geologicznej, flory,
fauny i architektury, aż po etnografię i miejscową kuchnię.

Po

wykładzie – propozycje ze strony słuchaczy w sprawie
jesiennego wakacyjnego wyjazdu – może właśnie w okolice Szczawnicy,
Piwnicznej, Krościenka. Czyżby powrót po 8 latach?

5 marca 2020
Fizyka cząstek elementarnych – podróż do wnętrza
Wszechświata
Wykładowca - dr Maciej Trzebiński pracownik naukowy Instytutu
Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie, akredytowany polski współpracownik
laboratorium CERN w Genewie.
Dr Maciej Trzebiński pracownik naukowy IFJ PAN, zatrudniony w Zakładzie
eksperymentu ATLAS (NZ14) został laureatem pierwszej edycji konkursu eNgage
organizowanym przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej (FNP). Dr Trzebiński
znalazł się wśród trzynastu naukowców, którzy otrzymali granty na popularyzację
nauki. Na pierwszą edycję wpłynęło 65 wniosków, które zostały poddane
trzyetapowej procedurze oceniania. Formalnej, merytorycznej (2 recenzentów)
oraz rozmowy przed komisją w Warszawie.

Dokąd poszliśmy! Wykładowca opowiedział stosunkowo prostym
językiem o niezwykle zawiłych sprawach budowy materii, wprowadził w
świat zmuszający do przekraczania barier wyobraźni, a jednocześnie
niezwykle ciekawy. To było spotkanie z wielką nauką, eksperymentami
naukowymi, kosztami, a jednocześnie ukazaniem celów tych badań, badań
podstawowych. Ich zastosowanie jest prawie niemożliwe do wyobrażenia
obecnie, ale kto wie. Już nauka takie zjawiska odnotowała – dziś nie
wiadomo po co, ale już jutro okażą się niezmiernie ważnymi i
przydatnymi.
Pan Maciej Trzebiński okazał się wspaniałym ambasadorem polskiej
NAUKI. Wykład przyjęty entuzjastycznie, w trakcie wykładu i po
wykładzie było wiele pytań i dyskusji, a także niektórzy wyrażali
zainteresowanie drążeniem tematu w przyszłości, być może w kilku
seminaryjnych wykładach. Czyżby nowe pole działania – seminarium
naukowe?

6 - 8 marca 2020
Posiady Teatralne na Orawie – 8. Małopolskie
Spotkania Teatrów Amatorskich
W dniach 8 – 10 marca w Orawskim Centrum Kultury w Jabłonce odbyła
się ósma edycja Małopolskich Spotkań
Teatrów Amatorskich. Organizatorem jest
Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w
Nowym Sączu oraz Orawskie Centrum
Kultury w Jabłonce.

W Posiadach uczestniczyło 20 grup z 9
powiatów woj. małopolskiego (w tym 1 z
powiatu chrzanowskiego) (w sumie około 400
osób). Rywalizacja toczyła się w dwóch
kategoriach - sztuki gwarowe i adaptacja
klasyki dramaturgicznej do realiów lokalnych
oraz inscenizacja tekstów literackich (dowolna
forma prezentacji scenicznej)
Komisja Artystyczna w składzie: dr Inka Dowlasz – reżyser teatralny,
psycholog, Urszula Gieroń – etnograf, Jan Zdziarski – instruktor
teatralny, logopeda artystyczny, Janusz Michalik – animator teatralny,
przyznała Grand Prix Posiadów Teatralnych na Orawie Grupie
Teatralnej MARUSYNIAKI z Maruszyny (pow. nowotarski) za spektakl
„DOBRZE JEST SE ZAPLANOWAĆ” w reż. członków zespołu.
W kategorii - inscenizacja tekstów literackich – Komisja przyznała
wyróżnienie (wg protokołu) dla „Koła Teatralnego STASZIC z Chrzanowa
(pow. chrzanowski)
za spektakl „MORALNOŚĆ PANI DULSKIEJ””,
dodajmy w reż. Marcina Kobierskiego.
Jak

informuje kierownictwo grupy: „Grupa STASZIC zagrała
przedstawienie „Niepokoje Młodej Polski". Aktorzy ze "Staszica" i UTW
dali z siebie wszystko i udało im się zdobyć WYRÓŻNIENIE. Podczas
konferencji jurorzy szczególnie docenili grę aktorską naszych uczniów i
słuchaczy UTW”.
Gratulujemy sukcesu!

7 - 8 marca 2020
Podkarpackie Krystyny
Senior Singers w Komańczy
Sława naszych Pań z zespołu Senior Singers zatacza coraz szersze
kręgi. Nic zatem dziwnego, że zechciały je gościć Podkarpackie Krystyny
podczas tegorocznych obchodów imienin Krystyn. Organizator pokrywał
wszelkie koszty z tym związane – można powiedzieć – zapewnił
transport, wikt i zakwaterowanie, prosił jedynie o zaśpiewanie. Toteż
zaśpiewały nasze dziewczyny zachwycając licznie zebrane solenizantki i
zaproszonych gości. I nie tylko śpiewem (tego można było oczekiwać), ale
i urodą i kreacjami (12 piosenek, 4 wejścia). Były achy i ochy, bliskie
rozmowy i pytania, a finalnie – każda z członkiń zespołu została
uhonorowana tytułem Naszej Krystyny.
Kilka

słów o imprezie. Hasło
przewodnie - „W Komańczy Krystyna
tańczy”. Organizator - Stowarzyszenie
Krystyn Podkarpackich kierowane przez
prezes prof. UR dr hab. Krystynę
Leśniak- Moczuk, ogłoszoną Królową
Krystyn. Miejsce – gmina Komańcza z jej
licznymi
sołectwami,
muzeami,
karczmami i ośrodkami. Gospodarze wójt Gminy Roman Bzdyk, dyrektor GOK
Krystyna Galik- Harhaj. Goście honorowi
nadleśniczy Nadleśnictwa Lesko
Zbigniew
Pawłowski,
wicestarosta
Sanocki Janusz Cecuła oraz poseł na Sejm
RP
Wiesław
Buż.
Akademia
to
okolicznościowe wykłady i występy artystyczne, w tym goście specjalni –
zespół Senior Singers z UTW Chrzanów. Chętnych szczegółów odsyłam
do Internetu.

10 marca 2020
Wieczór poetycko-muzyczny w MBP
Coraz

częściej na publicznym forum pojawia się grupa literackomuzyczna UTW, występująca pod nazwą "CzarTy Gustawa”. Tym razem
zorganizowano spotkanie w gościnnych progach MBP pod tytułem
„Potyczki
damsko–męskie,
czyli
idy
marcowe”.
Okazja
–
Międzynarodowy Dzień Kobiet.

Pomimo informacji i przygotowań ze strony
zarówno wykonawców jak i organizatorów –
nie dopisała publiczność. Mamy tylko nadzieję,
że to nie poziom występów wystraszył ludzi,
ale, niestety, sytuacja z koronawirusem, która
staje się coraz poważniejsza.
A szkoda, bo spotkanie było w sumie
udane, skrzył dowcip, wzajemne podchody,
liryka i humor, piosenka i wiersz, fraszki i
zaduma.
Chyba
taka
mieszanka
do
posłuchania i zamyślenia, trafia do odbiorcy.
Oddaję głos MBP „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, Halina
Pstrucha, 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.

Na zakończenie Panie zostały obdarowane

tradycyjnymi wiosennymi
tulipanami. Przygotowujemy się do kolejnego występu, tym razem w
bibliotece w Luszowicach. Oby ….

10 marca 2020

Stało się!
Uwaga! Uwaga!
Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej wynikającej z
konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa wszystkie
zajęcia w szkołach i na uczelniach (wykłady i zajęcia warsztatowe) w
dniach od 12.03.2020 do 25.03.2020 zostają zawieszone.
Prezes Stowarzyszenia UTW w Chrzanowie
Lucyna Kozub-Jentys
Zawiadamiamy również o odwołaniu wycieczki Koła PTTK do Katowic, o nowym
terminie będziemy informować na stronie internetowej.

Trudny Czas
Drodzy słuchacze UTW!
Smutno nam, że nie możemy spotykać się na
cotygodniowych
wykładach
i
zajęciach!
Wszystkim Wam i Waszym bliskim życzymy
dobrego zdrowia, siły, wytrwałości, bo przecież to
złe, co nas wszystkich spotkało, nie może trwać
wiecznie! Kiedyś znowu zaświeci słońce i Bóg da,
będziemy znowu przytulać się "na misia" w
naszym UTW! Zacytujemy słowa Wisławy
Szymborskiej "Ku pokrzepieniu serc!" naszych:
Czemu ty się zła godzino, z niepotrzebnym
mieszasz lękiem?
Jesteś - a więc musisz minąć. Miniesz - a więc to jest piękne.
Pięknych dni, pełnych dobrych refleksji, wiary, nadziei i miłości, bo Bóg czuwa nad
nami! Z uściskami i serdecznymi pozdrowieniami!

22 czerwca 2020
Aktywizujemy Się!
Kochani, w ramach aktywizacji i zapełnienia wolnego czasu,
mamy dla Was propozycję. Wielu z Was ma mnóstwo pasji i
ukrytych talentów. Prosimy Was, żebyście na
adres utwchrzanow@gmail.com przesyłali zdjęcia swoich
prac wykonanych podczas pandemii (rysunki, obrazy, czy
robótki ręczne), swoje teksty literackie (wiersze, lepieje,
opowiadania, wspomnienia, przemyślenia) czy inne
wytwory Waszej wyobraźni, które powstają w odpowiedzi
na ten trudny czas. Będziemy je publikować na stronie www i na naszym profilu
facebookowym. Pozdrawiamy serdecznie i życzymy zdrowia.
Lepiej dobrą książkę czytać, niż o koronawirusa ciągle pytać!
Lepiej sobie w domu siądę, niż się oddam w wirusa żądzę!

Przerwa w zajęciach trwała do końca roku akademickiego. Epidemia
wywołana koronawirusem przybrała takie rozmiary, że o wznowieniu
zajęć nie mogło być mowy. Korzystaliśmy z internetowej oferty wykładów
dla seniorów, m.in. udostępnianych na stronie internetowej UTW. Zatem i
nieoficjalne i oficjalne zakończenie miało miejsce … w internecie.
Ale

postanowiliśmy zorganizować, zgodnie z „rozluźnionymi”
przepisami GIS, spotkanie nad Zalewem „Chechło” - powitanie lata i
pożegnanie roku akademickiego. Zebrało się około 30 osób, które na
wesoło przy własnym poczęstunku i na własny koszt skorzystały z oferty
baru i zabawiło się przykładnie. Ze śpiewem, tańcami, aż pogoda nas
wygnała.

Maseczkowe Powitanie Lata
Zarząd UTW w Chrzanowie zaprasza swoich
słuchaczy i członków Stowarzyszenia UTW na
"MASECZKOWE POWITANIE LATA", już w
poniedziałek 22.06.2020 w godz.15.00 – 20.00.
W programie: indywidualny spacer, marsz z
kijkami, przejazd rowerem lub samochodem do
Ośrodka „Chechło”. Na miejscu czynny bufet.
Zaopatrzenie we własnym zakresie. Zarząd
przygotowuje niespodziankę!!!!
PROSIMY
O
ZACHOWANIE
WSZELKICH
ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI - zgodnie z ustawą o
zwalczaniu KORONAWIRUSA !!!! /maseczki,
rękawiczki, środki dezynfekujące i zachowanie
stosownych odległości/.

Tęsknimy

za UTW. Być może spotkamy się dopiero w październiku na
rozpoczęciu kolejnego roku akademickiego, być może wcześniej na
imprezach okolicznościowych – o ile będą.

25 czerwca 2020
Walne Zebranie Stowarzyszenia UTW w Chrzanowie
Walne Zebranie Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w
Chrzanowie, zaplanowane na 2 kwietnia 2020, z wiadomych względów
zostało przeniesione i odbyło się 25 czerwca 2020 r. z zachowaniem
wymogów przestrzegania higieny, związanych z epidemią koronawirusa
(posiadanie maseczki, dezynfekcja rąk przed wejściem do budynku i na
salę i bezpieczna odległość przy zajmowaniu miejsca na sali - co trzecie
krzesło). Członkowie Stowarzyszenia zgodnie z wymaganiami Statutu
zostali wcześniej powiadomieni, zaproponowano im wcześniejsze
zapoznanie
się
ze
sprawozdaniem
merytorycznym
Zarządu,
umieszczonym na stronie internetowej UTW w celu sprawniejszego i
krótszego przebiegu zebrania.
Sprawozdanie zostało przyjęte, Zarząd uzyskał absolutorium,
przedyskutowano niektóre aspekty kontynuacji działalności w nowym
roku akademickim.

26 września 2020
Rok działalności MAM w Chrzanowie
MAM = Miejsce Aktywności Mieszkańców
MAM to nowatorskie podejście do idei centrum społecznościowego,
przeznaczonego dla wszystkich, którzy chcą działać lokalnie i potrzebują
do tego przestrzeni.
MAM prowadzi spotkania w ramach Punktu
informacji dla opiekunów osób dorosłych i
dzieci z niepełnosprawnością, info punkt
MAM działa w celu przekazania informacji,
uświadomienia o prawach i możliwościach
pomocy, tworzy bazę informacji w jednym
przyjaznym miejscu (MAM w Chrzanowie
ul. Świętokrzyska 4). Przekazuje informacje
dotyczące
dostępności
różnych
form
wsparcia, terapii, usług specjalistycznych,
sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego, a
także
informacje
z
zakresu
usług
edukacyjnych.
W ubiegłym roku MAM wystąpił z
propozycją bliższej współpracy z UTW, a
grupa wokalna „Senior Singers” wraz z grupą poetycko - muzyczną
zaprezentowała koncert dla korzystających z usług MAM.
I tym razem, w dniu świętowania pierwszego jubileuszu, na prośbę
zarządu MAM grupa wokalna „Senior Singers” oraz grupa taneczna „Ali i
Babki” zaprezentowały występ artystyczny. Przerwa spowodowana
koronawirusem nie spowodowała „obniżenia lotów”. Jak zawsze – byli
wspaniali i zostali entuzjastycznie przyjęci!

