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KALENDARIUM
Rok akademicki 2020/ 2021
SEMESTR I
1.10. 2020 Uroczysta inauguracja XIV Roku Akademickiego i wykład
Inauguracyjny
5.10.2020 Spotkanie organizacyjne słuchaczy
9.10.2020 Zakończenie sezonu turystycznego – wyjazd do Czernej, Alwerni i
Galerii Drzewiej
5.11.2020 Uroczysta premiera spektaklu muzyczno-teatralnego „Romeo i Julia”
w reżyserii i wg scenariusza Marcina Kobierskiego w wykonaniu
młodzieży I LO w Chrzanowie i słuchaczy UTW
12.11.2020 Zebranie Samorządu Słuchaczy z Zarządem Stowarzyszenia UTW
20.11.2020 Zakończenie projektu „Romeo i Julia” w MBP
11.11.2020 Udział w imprezach patriotycznych organizowanych z okazji
Święta Niepodległości
26.11.2020 Spotkanie słuchaczy I-go roku z Zarządem Stowarzyszenia
27.11.2020 Doroczna impreza „Stop -latka”
27 - 28.11.2020 Festiwal Pomocy, Współpracy i Integracji w MBP
21.12.2020 – 9.01.2021 – Zimowa Przerwa świąteczna
21.01.2021 Uroczyste zakończenie I semestru
23.01.2021 Zabawa karnawałowa połączona z pasowaniem na słuchacza I
roku UTW

Plan wykładów I semestr 2020/2021
„Literatura jest piękna, filozofia jest mądra, a psychologia praktyczna”
Inauguracja roku akademickiego
2020/2021
mgr Dorota Krzywicka
1.10.2020
Kobiety są z Wenus, a mężczyźni
psycholog
z Marsa
Muzy słynnych artystów
mgr Wiesława Molik-Bąk
8.10.2020
polonistka
Jan Paweł II - poeta, dramaturg,
twórca kultury
15.10.2020
ks. dr Stefan Misiniec
w 100 rocznicę urodzin Papieża
Polaka
dr Łukasz Kołoczek
Roman Ingarden - polski filozof,
22.10.2020
Katedra Filozofii
fenomenolog, estetyk
Współczesnej w Krakowie
Czuję, więc jestem, czyli o
mgr Elżbieta Trusz
29.10.2020
inteligencji emocjonalnej
psycholog
Premiera spektaklu "Romeo i
scenariusz i reżyseria
5.11.2020
Julia"
Marcin Kobierski
12.11.2020
Budować na wartościach, by życie ks. Stanisław Puchała
miało sens
duszpasterz UTW
Między duchem i materią - randez mgr Zbigniew Durczok
19.11.2020
vous z "królową nauk"
Matematyk
mgr Olga Piotrowska
26.11.2020
Śladami Młodej Polki
polonista I LO
dr hab. Jacek Ozimkowski
Muzyka, taniec, śpiew - starości
3.12.2020
Akademia Muzyczna w
wbrew
Krakowie
10.12.2020
Olga Tokarczuk - najmłodsza
mgr Blanka Barańska
polska noblistka
polonista I LO
Co o ludzkiej naturze mówią nam
17.12.2020
mgr Magdalena Bucior
słynne eksperymenty
psycholog
psychologiczne
Geniusze, nędzarze - rola
14.01.2021
mgr Aleksandra Marzec
marketingu
historyk, anglista I LO
i autopromocji
Adam Szymura
21.01.2021
Godomy po śląsku
Aktor Teatru Rozrywki w
Chorzowie
Zakończenie I semestru roku
Zarząd Stowarzyszenia
21.01.2021
akademickiego 2020/2021
UTW

1 października 2020
Uroczysta inauguracja XIV roku akademickiego
Sala MOKSiR w Chrzanowie. Towarzyszy nam widmo koronawirusa,
wszyscy „zamaskowani”, stosunkowo niewielka liczba słuchaczy –
ograniczony zapis, zgłosiło się („załapało się”) około 120 słuchaczy, a i
zaproszeni goście niezbyt dopisali. Uroczystość rozpoczęła się od
tradycyjnego „Gaudeamus igitur” odtwarzanego z video-nagrania, po czym
okolicznościowe przemówienie wygłosiła Prezes Zarządu SUTW Lucyna
Kozub-Jentys. Wśród oficjalnych gości przedstawiciel Rady Powiatu
Adam Potocki, wiceburmistrz Chrzanowa Jolanta Zubik, dyrektor I LO
im. S. Staszica Bożena Bierca, dyrektor MOKSiR Aneta Drzewiecka oraz
przedstawiciele zaprzyjaźnionych instytucji oświatowo-kulturalnych i
lokalnych mediów.

Prezes

Lucyna Kozub-Jentys przedstawiła krótkie podsumowanie
działalności UTW w trakcie skróconego semestru (brak zajęć od marca),
podkreślając próby aktywizowana słuchaczy poprzez łącza internetowe,
przy ścisłej współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną. Poinformowała
zebranych o naborze słuchaczy na kolejny rok akademicki (120 słuchaczy
w tym 16 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.

Przekazano słuchaczom informację o spotkaniu organizacyjnym w
dniu 5 października 2020 - godz. 16.00 - starsze roczniki, godz. 17.00 - I, II i
III rok – w rygorze obowiązujących zasad bezpieczeństwa związanych z
sytuacją epidemiczną.
A potem immatrykulacja. Piątka słuchaczy I roku otrzymała indeksy z rąk
przedstawiciela Rady Powiatu Adama Potockiego. Byli to: Aleksandra
Cezar, Ewa Gótz, Danuta Kielar, Jolanta Koptyra, Lidia Trala, Danuta
Walkowiak

Starosta

II roku Stanisław Potocki odczytał rotę ślubowania, którą
wszyscy potwierdzili słowem „Ślubujemy”.

Uroczystą inaugurację zakończył występ grupy wokalnej UTW „Senior
Singers” z fragmentami programu muzycznego „Nic nie może wiecznie
trwać” z piosenkami z repertuaru Anny Jantar. Sala nagrodziła
wykonawczynie rzęsistymi oklaskami.

A potem …. „występu ciąg dalszy”.
Pozwalam sobie na taką opinię w takim
dokumencie, ponieważ wykład pani
mgr
Doroty
Krzywickiej
p.t. „Kobiety są z Wenus, a mężczyźni
z Marsa” był prawdziwym przeżyciem
zarówno
pod
względem
przekazywanych informacji jak i
sposobu ich przekazywania. Dorota
Krzywicka jest psychologiem, pracuje
zarówno z dorosłymi, jak i z młodzieżą.
Zyskała
popularność
i
ogromną
sympatię widzów jako ekspertka występująca w programie „Rozmowy w
toku”. Od kilku lat odpowiada na listy czytelniczek tygodnika „Chwila dla
Ciebie”. Niektóre porady zostały wydrukowane w gazecie, inne trafiały
bezpośrednio do osób proszących o pomoc.

To był jeden z najbardziej fascynujących wykładów – temat, zawartość
merytoryczna i emocjonalna, wciągniecie słuchaczy w interakcję, wręcz
aktorskie niekiedy zacięcie. Słuchać Panią psycholog można by bez końca,
a i brawom nie było końca.

2 października 2020
IX Powiatowe Forum Organizacji Pozarządowych
Powiatowe Forum Organizacji Pozarządowych to wydarzenie cykliczne
mające na celu wymianę doświadczeń,
zainicjowanie wspólnych przedsięwzięć,
jak również integrację organizacji z
powiatu chrzanowskiego.
W trakcie tegorocznego spotkania
Starosta Chrzanowski Andrzej Uryga
wręczył wyróżnienia dla osób i
organizacji
wyróżniających
się
w
działalności społecznej: „Bonum facere”
oraz „Optimo modo”. Wyróżnienie
„Bonum facere – Czynić dobro”
otrzymali również kolejni słuchacze UTW
– Sabina Duda, Maria Hudzik, Barbara
Śmiałek oraz Gustaw Czerwik.
Wydarzenie
było
okazją
do
zaprezentowania
działalności
LGD
"Partnerstwo na Jurze" oraz poznania przedstawicieli Powiatowej Rady
Działalności Pożytku Publicznego kadencji 2020 - 2023.

5 października 2020
Spotkanie organizacyjne słuchaczy
Robocza

inauguracja kolejnego roku akademickiego – 14 Rok
Akademicki UTW w Chrzanowie.

W

auli PCKU w bezpiecznych odległościach zasiedli słuchacze – o
godz. 16.00 - starsze roczniki, o godz. 17.00 - I, II i III. Na zajęcia w I-szym
semestrze zapisało się około 120 osób, w tym 16 osób na pierwszy rok.
Prezes SUTW Lucyna Kozub-Jentys przedstawiła zgromadzonym
słuchaczom przygotowany przez Zarząd Stowarzyszenia program
wykładów i zajęć warsztatowych oraz zasady bezpieczeństwa
uczestnictwa w zajęciach w warunkach zagrożenia epidemicznego. Tym
razem tematem przewodnim będzie motto „Literatura jest piękna,
filozofia jest mądra, a psychologia praktyczna”.

W

informacjach przekazywanych przez członków Zarządu przewijała
się przede wszystkim niepewność dotycząca rozwoju sytuacji
epidemicznej, co może skutecznie zablokować realizację i tak skromnych
planów dotyczących zarówno zajęć jak i imprez towarzyszących.
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. Z uwagi na zaistniałą sytuację postanowiono
pozostawić starostów bez zmian – starostą pozostał Stanisław Potocki,
wicestarostą – Teresa Kumala.
Słuchaczom przedstawiono również program pozamerytorycznych imprez i
działań, w tym ofertę turystyczno-wypoczynkową i kulturalną, z zastrzeżeniem
dotyczącym możliwości realizacji w zmiennej sytuacji epidemicznej w kraju.
Tradycyjnie

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

Za obraz niepewności, zagrożeń i ostrożności może posłużyć poniższy
dokument od Dyrekcji PCKU:
Wytyczne dla Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Chrzanowie dotyczące
zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony przed rozprzestrzenianiem się epidemii COVID19 w czasie zajęć w Powiatowym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie.

1. Władze Stowarzyszenia mają obowiązek powiadomić słuchaczy UTW o wytycznych
dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony przed rozprzestrzenianiem się
epidemii COVID-19 w czasie zajęć w PCKU.
2. Do budynku można wejść wejściem głównym od strony ulicy Kościuszki korzystając z
dzwonka znajdującego się przy drzwiach.
3. Przy wejściach do budynku znajduje się płyn dezynfekujący do rąk oraz informacja o
sposobie jego użycia oraz obowiązku dezynfekowania rąk przez wszystkie wchodzące
osoby.
4. Do budynku mogą przychodzić osoby bez wyraźnych objawów chorobowych (np.:
kaszel, katar, gorączka) oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w
izolacji w warunkach domowych.
5. Wszystkie osoby wchodzące do budynku dezynfekują dłonie, mają zakryte usta i nos
oraz nie przekraczają określonych stref przebywania związanych z miejscem odbywania
zajęć.
6. Niedopuszczalne jest nieuzasadnione przemieszczanie się po całym budynku.
7. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całego budynku. O zasadach
bezpieczeństwa w salach decyduje organizator zajęć – UTW.
8. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywieszone są plakaty z zasadami
prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje.
9. W trakcie zajęć należy regularnie i często myć ręce wodą z mydłem i odkażać
zgodnie z instrukcją zamieszczoną na plakatach.
10. W trakcie zajęć należy wietrzyć pomieszczenie co najmniej raz na godzinę lub w
miarę potrzeb.
11. W trakcie zajęć w PCKU należy w miarę możliwości zachowywać bezpieczną
odległość pomiędzy rozmówcami (rekomendowane 1,5 metra) oraz przemieszczać się
unikając skupisk i niepotrzebnego kontaktu z innymi osobami.
12. Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką,
którą należy wyrzucić do zamkniętego kosza.
13. Należy dbać o higienę stanowiska nauki.
14. Władze Stowarzyszenia maja obowiązek niezwłocznie powiadomić Dyrektora PCKU
o wystąpieniu zakażenia COVID-19 u osób, które przebywały w budynku PCKU w ostatnim
czasie.
15. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u słuchacza UTW
należy w porozumieniu z pracownikiem PCKU odizolować go w odrębnym pomieszczeniu
(w sali 102, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób) a następnie polecić
opuszczenie budynku PCKU (rekomendowany własny środek transportu) i kontakt
telefoniczny z lekarzem POZ. Ze zdarzenia należy sporządzić notatkę i przekazać
Dyrektorowi PCKU.
16. Przy wejściu głównym umieszczone są numery telefonów do: właściwej stacji
sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych oraz organów, z którymi należy się
kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.

9 października 2020
Zakończenie sezonu turystycznego
Koło PTTK przy UTW zorganizowało kolejne
turystyczne zakończenie sezonu turystycznego.
W warunkach ograniczeń spowodowanych
epidemią
koronawirusa
postanowiono
przeprowadzić imprezę głównie w terenie
otwartym. Ograniczono się do wyjazdu
autokarem do Czernej i zwiedzaniu (we własnym
zakresie) klasztoru karmelitów bosych oraz
pomisyjnego muzeum afrykanistycznego –
otwartego po przebudowie w Domu Pielgrzyma.
Z uwagi na brak możliwości (nadal trwają prace
remontowe) zrezygnowano ze spaceru do Zamku
Tenczyn w Rudnie, natomiast dla chętnych
zorganizowano spacer z kijkami od „Biedronki” w Alwerni do Galerii
Drzewiej. Pozostali przejechali autokarem do Galerii Drzewiej. Łącznie w
imprezie uczestniczyło około 55 osób.
Podziękowania dla przewodnika spaceru – Zbyszka Klatki – nie tylko
ciekawie opowiadał w trakcie spaceru o trasie i jej niespodziankach, ale sam
przygotował „okolicznościową” niespodziankę-żart, na który praktycznie
wszyscy się „nabrali”.
Spotkanie zakończyły tradycyjne konkursy, pieczone ziemniaki i kiełbaski.
Gościny udzielili państwo Zofia i Edward Góreccy z rodziną.

Jak zwykle niezadowolonych brak! A świetna pogoda, spacer z
niespodzianką i gościnny poczęstunek pozostaną w pamięci.
I nieodłączny element imprez w 2020 roku – klauzula bezpieczeństwa:

OŚWIADCZENIE
Ja niżej podpisany/a oświadczam, że w okresie ostatnich 14 dni nie miałem
kontaktu z jakąkolwiek osobą narażoną na działanie koronawirusa SARS CoV-2
oraz że ani u mnie ani u nikogo z domowników nie występowały objawy
infekcji.
Jednocześnie oświadczam również, że dobrowolnie i na własną
odpowiedzialność biorę udział w organizowanej przez Koło PTTK przy UTW w
Chrzanowie w dniu 9.10.2020 r. jednodniowej wycieczce na zakończenie sezonu
turystycznego. Jestem świadomy/a występowania koronawirusa wywołującego
chorobę o nazwie COVID-19 i niebezpieczeństwa zarażenia w czasie pobytu na
wycieczce. Jestem również świadomy/a skutków choroby wywoływanej przez
koronowirusa.
Mając powyższe na uwadze nie będę występował/a do organizatora z
żadnymi roszczeniami w przypadku zachorowania na Covid 19.
Jednocześnie zobowiązuję się do bezwzględnego przestrzegania zasad
reżimu sanitarnego w warunkach pandemii i dostosowania się do zaleceń
organizatora wycieczki dotyczących najważniejszych, poniższych zasad, ustalonych
przez GIS: zakładanie maseczki - zasłanianie nosa i ust, częste mycie i dezynfekcja
rąk, zachowanie bezpiecznej odległości od innych osób, rezygnacja z podawania rąk
przy powitaniu.
Chrzanów, dn. .......................................
……………………......................

8 października 2020
Muzy słynnych artystów
Jak

zwykle
– fascynująca,
zmuszająca
czasem
do
„chłonięcia” z
otwartymi
ustami,
opowieść
o
wpływie
otoczenia artysty, czasem tylko jednej osoby, na
twórczość artysty. Najczęściej ten zniewalający,
determinujący wpływ wywierały kobiety („nie
artystki”) na mężczyzn-artystów. A o tym
właśnie toczyła opowieść jedna z naszych ulubionych „własnych”
wykładowczyń – nasza studentka-koleżanka, polonistka z wykształcenia –
Wiesława Molik-Bąk.

Takiego

wykładu nie da się przygotować bez znajomości tematu,
zafascynowania nim, a nawet hobbystycznego
jego traktowania. Wykładowczyni zaskoczyła nas
kolejny raz, tym razem opowieściami o życiu
takich artystów jak Sandro Botticelli, Rafael
Santi, a z polskich artystów Adam Mickiewicz i
Cyprian Kamil Norwid.
„Odpowiedzialnymi” za ich twórczość i losy
były (odpowiednio) Simonetta Vespucci,
Margherita Luti, Maryla Wereszczakówna i
Maria Kalergis
Wenus wynurzająca się z fal na cypryjskiej
plaży, Madonna z Dzieciątkiem i szereg innych to
Simonetta, muza artystów renesansu, szczególnie
ukochana przez Sandro Botticellego. Była
legendarną pięknością, okrzyknięta „Królową
Piękności” w wieku 17 lat, była niemal czczona,
także po śmierci.

Rafael poznała młodą kobietę kiedy był już uznanym malarzem. Była
córką piekarza, podobno Rafael poznał ja w czasie kąpieli i odkrył, że jej
umysł był tak piękny jak ciało. Podobno krótko po śmierci Rafaela wstąpiła
do klasztoru.
Czas odbrązowić nieco Adama Mickiewicza – w młodości „górnej i
durnej” poeta kochał się w wielu innych kobietach, w uczuciach nie był stały,
lecz wiele pięknych wierszy zawdzięczamy tej pierwszej miłości.
Jak fatalną potrafi być muza dla artysty, gdy nie daje ani miłości ani
natchnienia, przekonał się swym tragicznym losem Cyprian Kamil Norwid.
Nie ta sfera, nie ten świat, powiedzielibyśmy dzisiaj „nie te priorytety” –
prosta droga do nieszczęścia. I tak się stało, aczkolwiek …..

15 października 2020
Jan Paweł II - poeta, dramaturg, twórca kultury
w 100 rocznicę urodzin Papieża Polaka
Ks.

niezależnej od władz
chrześcijańskich inspiracji.

dr Stefan Misiniec, święcenia kapłańskie
przyjął w 1966 roku na Wawelu, z rąk abp. Karola
Wojtyły. W
pracy
duszpasterskiej
łączył
rozwiązywanie
ludzkich
problemów
z
zainteresowaniem kulturą z różnych dziedzin i
jej wpływem na człowieka. Po wyborze Jana
Pawła II, w latach 1980 – 1992, organizował w
Krakowie
pierwsze
Tygodnie
Kultury
Chrześcijańskiej. W okresie stanu wojennego
były one podłożem istnienia i rozwoju
komunistycznych kultury, wyrastającej z

Ksiądz

S. Misiniec jest jednym z najbardziej kompetentnych znawców
twórczości zarówno Karola Wojtyły jak i papieża Jana Pawła II. Opowieść ks.
Misińca zaprezentowała nam postać Karola Wojtyły / Jan Pawła II w jego
artystycznej drodze, poszukiwaniach, rozwoju, osiągnięciach. Pokrótce:
Karol Wojtyła jako poeta był najpierw zafascynowany Biblią i
renesansem (zbiór wierszy Renesansowy psałterz, nawiązujący do Jana
Kochanowskiego), potem romantyzmem –
Słowacki i Norwid. Publikował w prasie
katolickiej pod kilkoma pseudonimami – m.
in. Andrzej Jawień, Piotr Jasień, Stanisław
Andrzej Gruda. Uprawiał lirykę refleksyjną,
precyzyjną i powściągliwą stylistycznie, często
wizyjną, skupiającą się wokół doświadczeń
wewnętrznych człowieka w jego obcowaniu z
naturą, tajemnicą bytu, a w końcu z Bogiem.
Jego działalność artystyczna (wcześniej
aktorstwo, później twórczość literacka)
zakończyła się z chwilą wyboru na papieża.
Wyjątkiem jest Tryptyk rzymski, sygnowany
już jako Jan Paweł II.

Z teatrem Karol Wojtyła zetknął się już w gimnazjum w
przedstawieniach szkolnych. Zainteresowania teatralne traktował
poważnie, brał udział w powstałym w 1941 Teatrze Słowa (później
Rapsodycznym). W 1942 zrezygnował pracy artystycznej i postanowił
studiować teologię w tajnym Seminarium Duchownym w Krakowie. Mimo
wyboru kapłaństwa nie zerwał swoich związków z teatrem. Napisał kilka
dramatów m.in. Hiob (utwór osnuty wokół Księgi Hioba) i Jeremiasz, także
o tematyce biblijnej. Sztuka Brat naszego Boga (1944–1950) została
zainspirowana postacią św. Adama Chmielowskiego (Brat Albert). Z kolei
sztuka Przed sklepem jubilera (1960) to najbardziej znana sztuka Wojtyły ma postać „medytacji o sakramencie małżeństwa”, która „przechodzi
chwilami w dramat”. Ostatni dramat Wojtyły, Promieniowanie
ojcostwa (1964), określony został w podtytule jako „misterium”. Dotyczy
podmiotowości ludzkiej, fenomenu miłości, także Boga jako
tajemnicy metafizycznej.

Tak pięknie, chociaż nie bez obaw, ale pełni nadziei, że mimo wszystko
uda się kontynuować nasze zajęcia w UTW, zainaugurowaliśmy 1
października -14-ty rok akademicki!

Styl Wojtyły – to stopniowe odchodzenie od rozbudowanej fabuły w
stronę stawiania zagadnień do przemyślenia. Jeszcze Brat naszego
Boga bliski jest realizmowi, ukazuje splot wydarzeń, śledzi przemiany
wewnętrzne bohatera. W dramatach późnych, Przed sklepem jubilera i
najbardziej radykalnym i nowatorskim Promieniowaniu ojcostwa, akcja
sceniczna staje się skąpa, pełno monologów, narracji, prozy poetyckiej.
Właściwą bohaterką tych utworów staje się myśl.

Była to dla nas niezwykle trudna decyzja, ale ważna dla Państwa zdrowia
i bezpieczeństwa! Czujemy się za Was odpowiedzialni i zatroskani o Wasze
zdrowie, o stan ciała i ducha! Pamiętajcie, że jesteśmy z Wami nieustająco, na
razie myślami, dobrymi fluidami i całym sercem, które przekazujemy drogą
internetową!

W tym kontekście Karol Wojtyła stawia się w szeregu twórców kultury
poszukujących nowych środków artystycznej ekspresji. Właściwą dla
niego jest natomiast tematyka poszukująca w życiu i istnieniu kontaktu z
Absolutem, kontaktu z Bogiem. Dotyczy to również jego rozważań i prac
filozoficznych, możliwości zbudowania etyki chrześcijańskiej.
Centralnym tematem filozofii Karola Wojtyły był człowiek: jego wolność i
moralność. Najważniejszym wkładem Karola Wojtyły w filozofię jest
dzieło Osoba i czyn (1969). Wychodząc z kategorii czynu ludzkiego i
analizy świadomości człowieka, szkicuje główne rysy swojej antropologii:
człowiek jest osobą, to znaczy świadomym sprawcą swoich czynów,
przez które sam stanowi o sobie, posiada siebie i panuje nad sobą, nadto
spełnia je we wspólnocie osób. To staje się podstawą katolickiej nauki
społecznej Jan Pawła II.

16 października 2020
Rozporządzenie Rady Ministrów zawiesza zajęcia
Kochani Słuchacze UTW!

Niestety!
Sytuacja w kraju, w całej Małopolsce, stała się bardzo nieprzychylna dla
nas - Seniorów - ze względu na rozszerzającą się pandemię, zatrważającą
dobową ilość zachorowań i strefę czerwoną, w której się znaleźliśmy!
Ta sytuacja spowodowała, że Zarząd Stowarzyszenia UTW w
Chrzanowie, z wielkim bólem w sercu, zmuszony został do zawieszenia
wszystkich zajęć na naszym Uniwersytecie, do czasu bliżej nieokreślonego.

Zaglądajcie na naszą stronę www, piszcie maile, dzwońcie do
sekretariatu (w godzinach urzędowania), gdyby zaistniała potrzeba pomocy
(zrobienia zakupów, kupienia lekarstw, załatwienia jakiejś sprawy w
urzędach, wypożyczenia książki w bibliotece itp...). Postaramy się podzielić
obowiązkami z osobami młodszymi (PESEL-em), i chociaż w taki sposób,
pomóc w tym trudnym dla nas wszystkich okresie!
A najważniejsze, bądźcie pełni optymizmu, radości o poranku, chociaż na
niebie ciężkie chmury i deszcz i nadziei, bo jak mówi bohaterka jednej książki
"zawsze jest jakieś JUTRO"! A to JUTRO będzie dla nas na pewno! I wkrótce
zaświeci nam słonko, a wtedy uściskom "na misia" nie będzie końca!
Trzymajcie się i żadnych chorób, nawet jeśli miałyby złotą koronę!

INTERNETOWE KALENDARIUM
W czasie zawieszenia zajęć UTW uruchomiliśmy dla naszych słuchaczy spotkania
on-line w postaci wykładów, prelekcji, warsztatów, a także dla chętnych
kilkuosobowych grupek spacery na świeżym powietrzu z zachowaniem przepisów
sanitarnych. Koordynator – Ewelina Langer w MBP
16.10.2020 Zawieszenie wszystkich zajęć – wykładów i warsztatów
5.11.2020
12.11.2020
24.11.2020
19.11.2020
26.11.2020
3.12.2020
3.12.2020
4.12.2020
10.12.2020
21.12.2020

Prelekcja „Białoruś - podróż sentymentalno – historyczna” podróżnik Zbigniew Durczok
Wykład Smog - współczesny cichy zabójca. Zielona energia
przyszłością dla świata? - mgr inż. Mateusz Szubel, pracownik
naukowy AGH w Krakowie
Wykład „Prozdrowotne oddziaływania na rzecz zmniejszenia
umieralności na nowotwory w Małopolsce” - dr Anna Kornaś –
onkolog
Wykład Między Duchem i Materią - Randez Vous z "Królową
Nauk"- Zbigniew Durczok
Wykład "Na Własną Rękę - Jak się uczyć z internetu" – mgr inż.
Ewelina Langer
Uroczystość pogrzebowa słuchaczki UTW, Janiny Pobóg Niementowskiej.
Wykład "Jak efektywnie zarządzać swoim czasem " – mgr inż.
Ewelina Langer
Wszystko o Internetowym Koncie Pacjenta - Rzecznik Prawa Pacjenta
na stronie naszego UTW – otrzymane od RPP materiały edukacyjne
zostały dołączone do strony internetowej
Regionalne warsztaty bożonarodzeniowe - Filia MBP w Płazie
Senior w podróży - „Rumunia i Bułgaria - mało znane” - Adam
Kasperkiewicz

17 grudzień 2020
Wesołych Świąt
"Słowem się wszystko zaczęło,
Wszystko, co dobre i piękne!
Od Niego początek wzięło,
Więc przed Miłością uklęknę!
W słowie tym wszystko się mieści,
Co najpiękniejsze, najlepsze!
Światu przekażmy te wieści:
Przyjaźń, i dobro, i wiersze!
Niech więc dziś słowa serdeczne
Płyną kolędą jak rzeka!
Niech trwają niezmienne, wieczne,
Bo Tam, nas MIŁOŚĆ czeka!"
Drodzy i Kochani Słuchacze UTW,
Członkowie Stowarzyszenia i wszyscy
Przyjaciele UTW!
Sytuacja nie pozwala nam uściskać Was
serdecznie, podzielić się opłatkiem w sali
wykładowej, jak zwykle w czwartek, i
złożyć najpiękniejsze życzenia! Czynimy to,
zatem, na naszej stronie zapewniając o
nieustannej naszej pamięci i tęsknocie za Wami!
W Wigilijny czwartek będziemy duchowo łączyć się z Wami w swoich
rodzinnych domach! Niech ciepło naszych serc, przyjaźń i dobro popłynie do
Was, do Waszych Rodzin, do Waszych domów! Nieustająco życzymy Wam:
dobrego zdrowia, radości każdego dnia, pozytywnych myśli o lepszym jutrze,
bo ono wkrótce nadejdzie i przyjdzie czas, gdy znowu się będziemy
spotykać! Życzymy Wam pokoju w sercu, miłości i troski najbliższych, dobra i
serdeczności od przyjaciół oraz błogosławieństwa i wszelkich łask od Boga na
nadchodzące Święta Bożego Narodzenia i wszystkie dni Nowego Roku!!!
Niech to, o czym marzycie w zaciszu domowym, spełni się!!!
Z najcieplejszymi pozdrowieniami,
Zarząd Stowarzyszenia UTW

INTERNETOWE KALENDARIUM
24.12.2020
24.12.2020
7.01.2021
8.01.2021
18.01.2021
21.01.2021
25.01.2021
26.01.2021
29.01.2021
4.02.2021
15.02.2021
16.02.2021
16.02.2021
18.02.2021
22.02.2021
26.02.2021
10.03.2021
18.03.2021
25.03.2021
2.04.2021

niestety – ciąg dalszy

Prezentacja - Małopolskie zwyczaje i tradycje Świąt Bożego
Narodzenia – Wiesława Molik - Bąk
Obejrzyj to Jeszcze raz – „Pan Tadeusz” w wykonaniu słuchaczy
UTW i uczniów I LO w Chrzanowie
Program poetycko – muzyczny „Z życzeniami ciepła i radości…” –
Urszula i Tadeusz Siarczyńscy
Obejrzyj to Jeszcze raz – „Zemsta” w wykonaniu słuchaczy UTW i
uczniów I LO w Chrzanowie
Senior w podróży - „Spacer po Rzymie” - Teresa Bigaj
Wykład „Motywy w twórczości Olgi Tokarczuk” – Małgorzata
Jasiewicz – Krośnieńska BP/MBP w Jaśle
Warsztaty obsługi komputera dla dorosłych on-line „Nie bój mychy
cz.1” – Ewelina Langer
Obejrzyj to Jeszcze raz – „Chłopi” w wykonaniu słuchaczy UTW i
uczniów I LO w Chrzanowie
Warsztaty – Dieta DASH. Koło Naukowe Dietetyki Klinicznej UM w
Poznaniu
Podsumowanie I semestru – Lucyna Kozub-Jentys.
Senior w podróży - „Toskania i Umbria” - Teresa Bigaj
Obejrzyj to Jeszcze raz – „Wesele” w wykonaniu słuchaczy UTW i
uczniów I LO w Chrzanowie
Obejrzyj to Jeszcze raz – „Dziady” w wykonaniu słuchaczy UTW i
uczniów I LO w Chrzanowie
Wykład – „Jak pandemia i społeczna izolacja wpłynęły na nasze dobre
(i złe) obyczaje"- dr Anna Kiełbiewska
Warsztaty obsługi komputera dla dorosłych on-line „Nie bój mychy
cz.2” – Ewelina Langer – bezpieczeństwo w sieci
Edukacja finansowa w bibliotekach – webinarium – Katarzyna
Morawska, Beata Tarnowska
Senior w podróży - „Piza i Lucca” - Teresa Bigaj
Biografie romantyczne jako teksty kultury – prof. Andrzej Fabianowski
Wykład – „Lem - o fantastyce i innych sprawach” – prof. Andrzej
Zieniewicz
Senior w podróży - „San Gimignano, Siena i Monteriggioni” Teresa Bigaj

INTERNETOWE KALENDARIUM
1.04.2021

niestety – ciąg dalszy

Prezentacja – Tradycje Świąt Wielkanocnych – Wiesława
Molik - Bąk

Wielkanocne Życzenia 2021

15.04.2021
22.04.2021
13.05.2021

Tydzień z Internetem – Nie ma róży bez kolców – czyli o
wizerunku w sieci - MBP
Wykład – „Szwajcaria. Spotkanie z Agnieszką Kamińską”
Senior w podróży - „Ogrody Keukenhof. Najpiękniejsze ogrody
świata” - Teresa Bigaj

NARESZCIE
Zapraszamy wszystkich słuchaczy na wykład czwartkowy, który odbędzie się 20 maja
2021 o godz. 16:00 w auli na ul. Focha. Zajęcia warsztatowe rozpoczną się od
poniedziałku 24 maja 2021.
Prosimy o przybycie o godz. 15.40 - Poinformujemy o szczegółach zaplanowanych zajęć.
Prosimy o zabezpieczenie się w maseczki, dezynfekcję rąk i siadanie w auli co drugie
miejsce.

KALENDARIUM
ALERT!

Rok akademicki 2020/ 2021
S E M E S T R II

NIESTETY - NIESPODZIANKA

W związku z pismem, otrzymanym z Sanepidu w dniu 19.05.2021,
z przykrością informujemy, że wykład w dniu 20.05.2021 nie będzie
mógł się odbyć. Natomiast zajęcia warsztatowe, będą odbywać dopiero
od 1 czerwca 2021. Na dzień dzisiejszy wykład w dniu 10 czerwca 2021
będzie aktualny, o ile władze nie zdecydują inaczej. Prosimy o
zaglądanie na stronę i profil na FB. Będziemy informować Państwa na
bieżąco o zaistniałych zmianach.

NASTĘPNY KOMUNIKAT
Od 31 maja 2021 rozpoczną się pierwsze zajęcia dla grupy malarstwa.
Od 1 czerwca 2021 pozostałe zajęcia warsztatowe rozpoczniemy zgodnie z
harmonogramem. Harmonogramy wykładów i zajęć prosimy odebrać w sekretariacie
UTW w godzinach pracy (poniedziałek, środa, czwartek).
Pełna informacja zostanie przekazana słuchaczom na pierwszym wykładzie 10
czerwca 2021 o godz. 15.40. Powyższe informacje są aktualne na dzień 25 maja 2021.
Prosimy o śledzenie aktualnych wiadomości na naszej stronie internetowej i na
FB, ponieważ wszelkie zmiany będą uzależnione od decyzji rządu i naszych władz.
Niestety, nie mamy wpływu na zmiany, które mogą pojawić się, jeszcze po 29
maja 2021.

10.06.2021

Uroczysta inauguracja II semestru

16.06.2021

Uroczysta premiera spektaklu muzyczno-teatralnego „Romeo i
Julia” w reżyserii i wg scenariusza Marcina Kobierskiego

21.06.2021

Zlot gwiaździsty „Poniedziałek nad Chechłem - zielony”

24.06.2021

Walne Zebranie Sprawozdawcze Stowarzyszenia UTW

5.07.2021

Zlot gwiaździsty „Poniedziałek nad Chechłem - żółty”

29.07.2021

Uroczyste zakończenie roku akademickiego

2.08.2021

Zlot gwiaździsty „Poniedziałek nad Chechłem - różowy”

Plan wykładów II semestr 2020/2021
(po kolejnej korekcie)
„Literatura jest piękna, filozofia jest mądra, a psychologia praktyczna”
Inauguracja II semestru roku
Zarząd Stowarzyszenia
10.06.2021
akademickiego 2020/2021
UTW
dr Łukasz Kołoczek
Roman Ingarden - polski filozof,
10.06.2021
Katedra Filozofii
fenomenolog, estetyk
Współczesnej w Krakowie
Czuję, więc jestem, czyli o
mgr Elżbieta Trusz
17.06.2021
inteligencji emocjonalnej
psycholog
Olga Tokarczuk - najmłodsza
mgr Blanka Barańska
24.06.2021
polska noblistka
polonista I LO
01.07.2021
Puszcza Białowieska – królestwo
dr Sebastian Bielak
leśnego życia
naukowiec, podróżnik
Co o ludzkiej naturze mówią nam
mgr Magdalena Bucior
08.07.2021
słynne eksperymenty
psycholog
psychologiczne
dr hab. Jacek Ozimkowski
Muzyka, taniec, śpiew - starości
15.07.2021
Akademia Muzyczna w
wbrew
Krakowie
dr Adrian Biela
Marzenia jako czynnik autokracji
22.07.2021
przyjaciel UTW w
osób starszych
Chrzanowie
Zakończenie II semestru roku
Zarząd Stowarzyszenia
29.07.2021
akademickiego 2020/2021
UTW

Tygodniowy program zajęć w roku akademickim 2020/2021
Semestr I (zimowy)
DZIEŃ

PROWADZĄCY
mgr inż. Ewelina
9.00-9:45 - gr. "0" Komputery (5 osób)
Langer
poniedziałek
mgr inż. Ewelina
10.00-10:45 gr. "K" Komputery (5 osób)
Langer
11.30 - 14.30
Malarstwo (raz m-c) mgr Lidia Kurnik
9.00-9:45 gr. 0
mgr Magdalena
Język włoski
9.50-10.35 gr. K
Goncerz
9.30 - 11.00 - 1 gr.
mgr Małgorzata
wtorek
Muzykoterapia
11.00- 12.30 - 2 gr.
Liszka
15.05-16.35 gr. K-1
mgr Anita
Język angielski
16.35-18.00 gr. K-2
Dębska-Tynior
mgr Maria
10.00-10.45 - 1 gr.
Joga
Kostrzewa10.50-11.35 - 2 gr.
Szczypta
9.20-10:55
mgr Joanna
Język niemiecki
gr. 0 / gr. K
Mamica
środa
mgr Gabriela
10.30-12.00
Komputery
Lebiedzka-Groń
mgr Łukasz
16.30 - 18.00
Komputery
Smółka
12.00-12.45 - 1 gr.
Gimnastyka
mgr Anna
czwartek 12.50-13.35 - 2 gr.
rehabilitacyjna
Odrzywolska
16.00 – 17.30
wykłady
Grupa spacerowa
piątek
10.00 - ….
„Kijanki”
Urszula Liszka
GODZ.

RODZAJ ZAJĘCIA

MIEJSCE
MBP
Chrzanów
MBP
Chrzanów
PCKU
PCKU
MOKSiR
sala nr 8
PCKU
MOKSiR
sala nr 8
PCKU
PCKU
PCKU
Hala
sportowa
PCKU

10 czerwca 2021
Uroczysta inauguracja II semestru XIV roku akademickiego
Tym

razem bardzo skromnie. Po wszystkich przygodach z
koronawirusem (oby ostatnich) mogliśmy podjąć próbę dokończenia roku
akademickiego. Stosunkowo niewielka liczba słuchaczy – ograniczony
zapis, zgłosiło się („załapało się”) 85 słuchaczy, praktycznie wszyscy po
dwóch szczepieniach, a więc mogło być bez masek ochronnych, bez gości z
zewnątrz. Okolicznościowe powitanie wygłosiła Prezes Zarządu SUTW
Lucyna Kozub-Jentys. Przedstawiła krótką informację o planach realizacji
zajęć w trakcie semestru, zakończenie którego przewidziano na koniec
lipca. Przedstawiona została tematyka wykładów, zajęć oraz innych
„aktywności” – zloty gwiaździste nad Zalewem „Chechło”.

A potem wykład inauguracyjny dr. Łukasza
Kołoczka z UP im. KEN w Krakowie, Instytut
Filozofii
i
Socjologii,
Katedra
Filozofii
Współczesnej, p.t. „Roman Ingarden - polski
filozof, fenomenolog, estetyk”. Filozof o filozofii i
filozofie. Czy może być cos bardziej nudnego? Nic
podobnego. To znowu był jeden z bardziej
interesujących wykładów o wybitnym filozofie,
twórcy polskiej szkoły filozoficznej w powojennej Polsce.
Witkacy: Roman Witold Ingarden (1893-1970)
„Głównym przedmiotem badań Ingardena były zagadnienia
z epistemologii, ontologii i estetyki. Był autorem kilku prac z
zakresu aksjologii, antropologii filozoficznej i filozofii języka.
Ingarden na gruncie epistemologii argumentował za realizmem,
a w ontologii, w celu rozstrzygnięcia sporu dotyczącego
sposobu istnienia świata danego nam w percepcji, wyróżniał i
analizował następujące sposoby istnienia: realny (przedmioty
trwające w czasie, procesy, zdarzenia), idealny, intencjonalny i
absolutny.”
Studiował filozofię i matematykę we Lwowie i Getyndze. Doktoryzował się u Edmunda
Husserla w 1918. W odrodzonej Polsce był profesorem gimnazjów. Od 1933 profesor
Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. W czasie drugiej wojny światowej przebywał
we Lwowie, uczestniczył w tajnym nauczaniu i pracował nad swoim głównym dziełem,
pt.: „Spór o istnienie świata”.
Po okupacji niemieckiej wykładał na UMK w Toruniu, później na UJ Krakowie.

16 czerwca 2021
Uroczysta premiera spektaklu teatralnego
Nareszcie!

Uroczysta premiera spektaklu
teatralnego „Romeo i Julia” w reżyserii i wg
scenariusza
Marcina
Kobierskiego
w
wykonaniu młodzieży I LO w Chrzanowie i
słuchaczy UTW.
Artyści
gotowi
byli
zaprezentować przedstawienie już w dniu 5
listopada
ubiegłego
roku.
Restrykcje
koronawirosowe nie pozwoliły. Pojawiły się
natomiast nowe problemy – przecież w grupie
aktorskiej są maturzyści.

Ale jest! Widownia w MOKSiR nie tak
zapełniona jak wcześniej bywało. To też znak
pandemicznego czasu. Tylko gra aktorska,
zaangażowanie wszystkich na scenie i poza nią takie samo – wspaniałe.
Dla opisania wrażeń posłużę się tekstem Danuty Milner:
„16 czerwca 2021 o godz. 12. 00 na scenie MOKSiR studenci UTW Chrzanów (oraz
mieszkańcy Chrzanowa) mieli szanse oglądać świetny spektakl „Romeo i Julia” w reżyserii
Marcina Kobierskiego przygotowany przez młodzież LO nr 1 i studentów UTW
Chrzanów. Jak zwykle należało oczekiwać na niespodziankę ze strony autora scenariusza,
wspomagane oryginalnym Szekspirem, oraz reżysera w jednym. Marcin Kobierski
potraktował Szekspira dość protekcjonalnie, a właściwie skorzystał z szekspirowskiego
dramatu dla prezentacji dziejów Romea i Julii, którzy przeżyli dramatyczny los
„kochanków z Werony” i dożyli sędziwego wieku. Lecz, po stracie swoich partnerów
życiowych, poznają bratnie dusze i, zafascynowani nowymi partnerami, postanawiają się
pobrać. Ich problemy i ich plany wywołują różne reakcje rodzin, które starał się
przedstawić autor i reżyser.
Na uwagę zasługiwała świetna gra aktorska i studentów i młodzieży… Na
wyróżnienie zasługuje para bohaterów Julia (Halina Halota) i Romeo (Edward Górecki), a
także licealiści Miłość Julii (Weronika Wesecka) i Miłość Romea (Szymon Jochimczyk).
Wystawienie sztuki bez żadnej dotacji to wielka zasługa p. Olgi Piotrowskiej –
asystenta reżysera, ale przede wszystkim dyr. LO nr 1 p. Bożeny Biercy.
Brawa na stojąco zakończyły spektakl - gratulacje! Aktorom dziękowała nie tylko
dyrektor I LO, ale także prezes UTW Chrzanów Lucyna Kozub-Jentys. Obie Panie
podkreślały znakomitą współpracę, a ramach podziękowań wykonawcom i opiekunom
wręczyły kwiaty i słodycze”.
A my czekamy na coś nowego, być może jeszcze w tym roku!

17 czerwca 2021
Czuję, więc jestem, czyli o inteligencji emocjonalnej
Mgr Elżbieta Straszak – Trusz – psycholog rozwoju
osobistego, pracownik Małopolskiego Centrum Słuchu i
Mowy zabrała nas w świat odczuwania samego siebie, w
świat rozumienia samego siebie.

Zagadnienie inteligencji jako „zdolności adaptacji z
wykorzystaniem myślenia” okazało się frapujące.
Słuchając wykładu, niekiedy z „zapartym tchem”, ciągle nasuwało się
pytanie „jak mnie to dotyczy, czy to o mnie mowa”. A pomieszanie
umysłu racjonalnego z emocjonalnym, myślenia i emocji jako wymiarów
istnienia – to była gratka. Nawet dla niezbyt wprawionych w analizach
psychologiczno-filozoficznych umysłów, to była naprawdę niezła gratka.
Aplauz słuchaczy i długie rozmowy po wykładzie były raczej
niezwykłą formą aprobaty, zasłużonej aprobaty i uznania.

21 czerwca 2021
Zlot gwiaździsty „Poniedziałek nad Chechłem - zielony”
Rozpoczynamy cykl spotkań towarzyskich pod wspólną nazwą
„Poniedziałek nad Chechłem”. Spragnieni wspólnych podróży i spotkań
zamierzamy tak spędzać każdy pierwszy poniedziałek następnych miesięcy,
temu zaś nadać miano – „powitanie lata” w kolorze zielonym.
Uczestnik powinien mieć coś zielonego przy sobie lub na sobie.
Zapewniony bufet (na własny koszt), z czymś ciepłym i zimnym, do
zjedzenia i do wypicia. Do tego muzyka do tańca, pogoda i uśmiech na
twarzy.
Zebrało się nas około 45 osób! Zgodnie z oczekiwaniami!

24 czerwca 2021
Olga Tokarczuk - najmłodsza polska noblistka
Mgr Blanka Barańska – polonistka I LO im. S.
Staszica w Chrzanowie. Jedna z ulubionych
nauczycielek w liceum, a także ….. jedna z ulubionych
wykładowczyń, z których korzysta UTW.
Tym razem przygotowała opowieść o życiu i
twórczości najmłodszej polskiej laureatki Nagrody
Nobla w dziedzinie literatury, o Oldze Tokarczuk. To
była bardzo ciekawa opowieść o nietuzinkowej
postaci.
„Olga Tokarczuk - absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.
W czasie studiów, jako wolontariuszka opiekowała się osobami z
problemami
psychicznymi.
Zainteresowała
się
również
pracami Carla Junga, co wywarło wpływ na jej twórczość. Po
studiach pracowała jako psychoterapeutka w poradni zdrowia
psychicznego w Wałbrzychu.
W pierwszej połowie października 2007 ukazała się jej
najbardziej znana powieść „Bieguni”. Pracowała nad nią trzy lata.
Wspomina, że większość notatek robiła w czasie podróży. „Ale nie
jest to książka o podróży. Nie ma w niej opisów zabytków i miejsc.
Nie jest to dziennik podróży ani reportaż. Chciałam raczej przyjrzeć
się temu, co to znaczy podróżować, poruszać się, przemieszczać. Jaki to ma sens? Co nam
to daje? Co to znaczy” – napisała we wstępie. Jak mówi, „pisanie powieści jest dla mnie
przeniesionym w dojrzałość opowiadaniem sobie samemu bajek. Tak jak to robią dzieci,
zanim zasną. Posługują się przy tym językiem z pogranicza snu i jawy, opisują i
zmyślają”.
Jej działalność, poglądy (feministka, nie należy do kościoła katolickiego) oraz twórczość
były kilkunastokrotnie obiektami krytyki ze strony niektórych mediów prawicowych i
konserwatywnych, a także działaczy Prawa i Sprawiedliwości oraz Reduty Dobrego
Imienia.”

O

takich właśnie faktach z życia pisarki była to opowieść. Ale przede
wszystkim była to opowieść, zachęcająca do sięgnięcie po niełatwe
powieści pisarki, do ich przeczytania. Dorobek pisarki jest tak bogaty i
różnorodny, że każdy znajdzie bardzo interesujące pozycje, i z trudem ale i
satysfakcją dotrze do końca. Przerwanie lektury jest niemożliwe – każda
strona, każdy rozdział budzą ciekawość dalszego ciągu narracji. Ciekawość
poznawczą, ale również ciekawość swojego „ja”, reagującego na tok

narracji, stawiającej człowieka z jego problemami w „centrum bytu”.
Nagroda Nobla uczyniła pisarkę sławną na całym świecie, jej książki
zostały przetłumaczone na 37 języków przez ponad 90. tłumaczy.

A dodatkiem była krótka informacja o sytuacji zaistniałej w związku z
akcją niektórych kół politycznych nawołujących do zwrotu książek autorce
(nb. wg informacji internetu (13.06.2021) zwrotów nie było). Przyczyną był
wyrwany z kontekstu fragment wywiadu dla „Corriere della Sera, gdzie
Olga Tokarczuk miała stwierdzić:
„Białoruś jak Polska: płaci za opieszałość Europy". Noblistka krytykuje w niej brak
zdecydowanej reakcji Unii Europejskiej na działania z Białorusią. Mimo że w wywiadzie
pisarka dobitnie podkreśla, że uważa, że instytucje międzynarodowe powinny reagować
zdecydowanie, prawicowi komentatorzy twierdzą, że pisarka zrównuje Polskę z Białorusią.

24 czerwca 2021
Walne Zebranie Stowarzyszenia UTW w Chrzanowie
Walne

Zebranie Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w
Chrzanowie. Zgodnie z wymaganiami Statutu odbyło się coroczne Walne
Zebranie. Członkowie Stowarzyszenia zostali wcześniej powiadomieni o
terminie, 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.

1 lipca 2021
Puszcza Białowieska – królestwo leśnego życia
Jak zwykle interesujące spotkanie z podróżnikiem, fotografem,
popularyzatorem wiedzy proekologicznej – dr Sebastian Bielak. Zabrał
nas w pełne uroku i dzikości puszczańskie ostępy.
„Puszcza Białowieska zajmuje 1500 km2 powierzchni, z czego 40% należy do
Polski, natomiast pozostałe 60% lasów do Białorusi. Białowieski Park Narodowy
jest najstarszym parkiem narodowym w naszym kraju. Zamieszkuje go ponad 12
tys. różnych gatunków zwierząt, co stanowi jedną trzecią gatunków
występujących w Polsce. Jest to jedyny obszar przyrodniczy Polski wpisany na
listę światowego dziedzictwa UNESCO.”

8 lipca 2021
Co o ludzkiej naturze mówią nam słynne eksperymenty
psychologiczne
Kolejne

spotkanie z psychologiem – mgr Magdalena Bucior –
współpracująca z placówką medyczną Dr Smółka Centrum Medyczne w
Chrzanowie.
Psycholog, oligofrenopedagog, nauczyciel dyplomowany.
Współtworzy i realizuje programy wychowawcze i
programy profilaktyki. Realizuje warsztaty umiejętności
wychowawczych dla rodziców i nauczycieli szkół i
przedszkoli.
Specjalizuje się w poradnictwie psychologicznym oraz we
wspieraniu rozwoju intelektualnego i psychospołecznego
dzieci z niepełnosprawnością.

W prelekcji oprócz walorów przyrodniczych i krajobrazów, wybranych
atrakcji turystycznych całego regionu wykładowca zaprezentował szereg
osobistych spostrzeżeń dotyczących ochrony środowiska i ekologii w
„polskim wydaniu”. Wszystko zostało obficie „podlane sosem” osobistych
przygód w obcowaniu z dziką przyrodą.

5 lipca 2021
Zlot gwiaździsty „Poniedziałek nad Chechłem - żółty”
Drugie z cyklu spotkań towarzyskich pod wspólną nazwą „Poniedziałek
nad Chechłem”. Pierwszy poniedziałek lipca, więc spragnieni spotkań z
przyjaciółmi pędzimy nad Zalew Chechło. Spotykamy się w kolorze żółtym.

Uczestnik powinien mieć coś żółtego przy sobie, a raczej na sobie.
Zapewniony bufet (na własny koszt), z czymś ciepłym i zimnym, do
zjedzenia i do wypicia. Do tego muzyka do tańca, pogoda i uśmiech na
twarzy.
Zebrało
przednia!

się nas około 40 osób! Też pięknie, pogoda dopisała, zabawa

W bardzo interesującym wykładzie Wykładowczyni przedstawiła
wiele informacji o psychologii jako nauce o ludzkiej psychice, o istocie
postrzegania, budowaniu przekonania o własnej skuteczności i
motywacjach działania. Ponadto informacja została wsparta prezentacją
kilku najbardziej znanych eksperymentów psychologicznych, a także ….
eksperymentem na słuchaczach. Było ciekawie.
„Refleksja nad człowiekiem, powodami jego decyzji i postępowania, przeżyć i sądów,
towarzyszy ludziom zapewne od początku ich istnienia. Jednak dopiero w osiemdziesiątych
latach XIX wieku refleksja nad człowiekiem zaczęła nabierać naukowego kształtu w postaci
psychologii. Psychologia pojawiła się jako odrębna nauka empiryczna, obecnie rozwija się
bardzo intensywnie. W zawodzie psychologa na świecie ponad 300 tysięcy osób, w Polsce
studiuje obecnie psychologię około 10 tysięcy osób. Psychologia wydaje się konieczna w
społeczeństwach, których obywatele dysponują dużą swobodą dokonywania wyborów
życiowych. Znajomość prawidłowości rządzących ludzką psychiką i postępowaniem
pozwala ludzkie wybory przewidywać, a w pewnym stopniu także i je kształtować. Coraz
liczniejsze badania międzykulturowe oraz badania psychologiczne wykonywane w różnych
krajach, w tym również w Polsce, wskazują, że niemalże wszystkie prawidłowości
procesów psychicznych silnie związanych z biologiczną strukturą naszego organizmu mają
charakter ogólny. Dotyczy to także zjawisk uniwersalnych - wykształcanie się struktur
poznawczych czy kompetencji językowej. Uniwersalizm prawidłowości psychologicznych
dotyczy nawet tak silnie kulturowo uwarunkowanych zjawisk jak treść i funkcjonowanie
stereotypów”.

Wystarczy, uff….

9 lipca 2021
Impreza Finałowa projektu DooKOŁA Fabloku
Miejska

Biblioteka
Publiczna
w
Chrzanowie
zorganizowała imprezę finałową projektu „DooKOŁA
Fabloku”, w której aktywnie uczestniczył m.in. nasz
Uniwersytet Trzeciego Wieku. Projekt był 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. Był kontynuacją działań
prowadzonych w roku 2019 pod nazwą „Pociąg do tradycji”.

W ramach projektu zorganizowano szereg przedsięwzięć związanych
z 100. rocznicą powstania Pierwszej w Polsce Fabryki Lokomotyw
„FABLOK”. Do realizacji przyłączyło się szereg stowarzyszeń i instytucji z
terenu powiatu chrzanowskiego. Zwieńczeniem projektu było symboliczne
odsłonięcie muralu na budynku prywatnym obok MBP, namalowanego
przez artystów związanych z ASP im. Jana Matejki w Krakowie i pod jej
patronatem, tematycznie związanego właśnie z Fablokiem.
Na zakończenie wszystkim partnerom w realizacji projektu dyrektor
MBP wręczyła pamiątkowe dyplomy z podziękowaniami, a zespół
wokalny UTW „Senior Singers” zaśpiewał kilka utworów związanych z
Chrzanowem, Fablokiem i …. dla publiczności zebranej w bibliotece.

15 lipca 2021
Helena Modrzejewska - artystka dwóch kontynentów
Dyżurna nasza wykładowczyni (nagłe zastępstwo) z niezwykłą wprost
erudycją i pasją potoczyła opowieść o
życiu i dramatach Heleny Modrzejewskiej,
wielkiej polskiej aktorki, która już za życia
stała się legendarną postacią, gwiazdą scen
polskich i amerykańskich, również angielskich.

Niby jest to postać w jakiś sposób nam
znana, ale opowieść Wiesi momentami
zmuszała
do
„zasłuchania
się
i
zapomnienia o upływającym czasie”. Tak
właśnie było i tym razem - nasza studentka-koleżanka, polonistka z
wykształcenia – Wiesława Molik-Bąk – pozostaje w gronie naszych
ulubionych wykładowców. Jest nie do ruszenia.

Takiego wykładu nie da się przygotować bez fascynacji osobą i jej życiem,
może nawet na granicy zauroczenia.
Trochę informacji z internetu:
„Modrzejewska to pseudonim, który aktorka przybrała na początku swojej scenicznej
kariery. W 1862 roku wystąpiła pierwszy raz przed
publicznością we Lwowie. Tutaj zagrała pierwszy raz w
dramacie Słowackiego, w przyszłości będzie wielokrotnie
powracać do sztuk Słowackiego, z powodzeniem zagra
również Marię Stuart z dramatu Schillera.
W 1865 roku zadebiutowała w krakowskim teatrze, którego
dyrektorem był Stanisław Koźmian, twórca tzw. „szkoły
krakowskiej", czyli aktorstwa, które przeciwstawiało się
kultowi gwiazd, sztywnemu emploi, a dążyło do ukazania
psychologicznej prawdy o granej postaci. Recenzent "Kuriera
Warszawskiego” tak pisał o grze aktorki: „Natura dała jej
wszystko, czego artystka potrzebuje - oprócz pięknej
powierzchowności, postaci i głosu, dała jej dar przenikliwości
artystycznej i sama instynktem przeczuwa, czego roli
potrzeba”.
Cztery lata występów w Krakowie minęły Modrzejewskiej na wytężonej pracy, rywalizacji
z aktorką Antoniną Hoffman i sukcesach wśród publiczności i krytyki. Modrzejewska w
teatrze krakowskim nauczyła się nowego, bardziej dyskretnego aktorstwa.

Na jesieni 1868 roku aktorka zadebiutowała w Warszawie, wkrótce została pierwszą
aktorką dramatu i komedii, osiągnęła status gwiazdy. W premierze Hamleta (1871,
pierwsza od 50 lat) zagrała rolę Ofelii. W Warszawie ugruntowała swoją pozycję
najwybitniejszej polskiej aktorki oraz jednej z najciekawszych artystek swojego pokolenia w
Europie.
W lipcu 1876 roku występami w Warszawie Modrzejewska pożegnała polską publiczność, i
wraz z mężem Karolem Chłapowskim, wyjechała do Ameryki. Rok później uprościła swój
pseudonim na Modjeska i już w San Francisco, po intensywnej nauce angielskiego,
zadebiutowała na scenie California Theatre tytułową rolą w Adriannie Lecouvreur.
Odniosła oszałamiający sukces. Na jesieni 1877 roku Modrzejewska ruszyła w swoje
pierwsze amerykańskie tournée, zagrała m.in. w Nowym Jorku, Filadelfii, Bostonie,
Waszyngtonie. Modrzejewska bardzo konsekwentnie pracowała nad swoim aktorskim
warsztatem, zawzięcie uczyła się języka, dbała o sprawność fizyczną. Miała świadomość
aktorskiego warsztatu, potrafiła doskonale stopniować emocje, tak by w pierwszych scenach
przykuć uwagę, aby prawdziwy kunszt pokazać dopiero w kolejnych kluczowych, czy też
finałowych scenach. Grała role w repertuarze komediowym, romantycznym, wcielała się w
postaci tragiczne, ale potrafiła również przekonywająco pokazać bohaterki z dramatu
współczesnego, np. Norę z dramatu Ibsena.
Pracowała bardzo ciężko, wraz ze swoim zespołem odbyła dwadzieścia sześć tournée. Na
zawodowej scenie występowała do 1907 roku - wówczas pożegnała się z aktorską karierą.
Od 1879 roku przyjeżdżała na gościnne występy do Polski, dziewięciokrotnie odwiedziła
Kraków, sześć razy była we Lwowie i cztery w Warszawie, występowała też w Poznaniu,
Tarnowie, Łodzi, Lublinie i Stanisławowie. W repertuarze miała 260 ról. Do historii
przeszły jej kreacje szekspirowskie.
Aktorka zmarła w 1909 roku w Stanach Zjednoczonych. Jej pogrzeb odbył się w Los
Angeles. Później, zgodnie z ostatnią wolą, jej szczątki spoczęły obok grobu matki w
Krakowie na cmentarzu Rakowickim. Polskie uroczystości pogrzebowe przerodziły się w
patriotyczną manifestację”.

22 lipca 2021
Marzenia jako czynnik autokreacji osób starszych
Był to szczególny wykład, bowiem opierał się na wywiadach do pracy
doktorskiej Adriana Bieli m.in. z naszymi
słuchaczami. Adrian Biela od wielu lat jest
naszym wielkim fanem. Jeszcze jako student UP
im. KEN w Krakowie (naszej uczelni
patronackiej) nawiązał współpracę z UTW w
Chrzanowie. Potem, już jako nauczyciel w XVI
LO im. K.K. Baczyńskiego w Krakowie, tą
współpracą zainteresował młodzież z liceum, często goszcząc z grupkami

uczniów na naszych imprezach kulturalnych lub wykładach.

Pisząc pracę doktorską (pod kierunkiem dr hab. Zofii Szaroty, nb. też
nasz przyjaciel), opartą na badaniach „w terenie” prowadził i u nas długie
rozmowy właśnie o marzeniach, o wpływie tych marzeń na
samokreowanie się, na szukanie i znajdywanie sobie miejsca zarówno w
szeroko rozumianym społeczeństwie, jak i indywidualnie.
Wykład był zatem sprawozdaniem z badań i uzyskanego rezultatu.
Krótkie streszczenie pracy (za internetem, skrót Kronikarza):
Możliwość tworzenia i realizowania marzeń jest przypisana do każdego człowieka bez
względu na jego wiek, pochodzenie, wygląd, edukację czy też inne czynniki. (W pracy
Autor skupił się) na rozważaniach nad autokreacyjną rolą marzeń w odniesieniu do życia i
aktywności osób starszych. Cel badań - ukazanie perspektywy temporalnej marzeń – zmian
projektów marzeniowych w procesie całożyciowej autokreacji (przeszłej, aktualnej i
przyszłych zamierzeń). Pytania badawcze: 1. W jakim stopniu marzenia przyczyniły się do
kreacji siebie seniora? - określenie istoty marzeń, ich kluczowe marzenia w przeszłości,
teraźniejszości i przyszłości, znaczenie tych marzeń w wyborach życiowych. 2. Jak badani
bilansują swoje życie z perspektywy realizacji lub braku realizacji marzeń? - czynniki
pobudzające do realizacji marzeń, rozpoznanie barier autokreacyjnych, opis zadowolenia i
satysfakcji z życia odniesiony do tworzonych marzeń, poziom zadowolenia seniorów z
własnej aktywności w czasie spełniania marzeń. 3. Jaką postawę przyjmują badani seniorzy
wobec własnych marzeń – przeszłych, teraźniejszych i przyszłych? - refleksja osób
starszych nad spełnionymi i niezrealizowanymi marzeniami, przedmioty i kierunki
ludzkich marzeń w perspektywie czasowej, kluczowe marzenia, zmiany marzeń w toku
życia jednostki oraz diagnoza - czy są marzenia z przeszłości, które badane osoby chciałyby
zrealizować w przyszłości.
W badaniach nad marzeniami seniorów wybrano technikę wywiadu swobodnego,
indywidualnego. Badania przeprowadzono wśród uczestników klubów seniora oraz
słuchaczy uniwersytetu trzeciego wieku. W trakcie badań oraz w czasie ich analizy, okazało
się jak duże znaczenie mają marzenia w autokreacji jednostki. Dzięki marzeniom badani nie
zamykali się na potencjalne możliwości rozwoju, spełniania się, byli aktywnymi twórcami
swojego życia, kreowali siebie, a nawet potrafili przekraczać swoje ograniczenia.
Prezentowali postawę konstruktywną, pokonując kryzysy i troski. Na projekty marzeń
miały wpływ indywidualne, społeczne i polityczne doświadczenia, struktura osobowości,
style życia, warunki ekonomiczne i bytowe, poziom motywacji i chęci, zdobyta wiedza,
przekonania oraz inne czynniki. Wyraźnie wpływały one na marzenia – ich tworzenie i
realizowanie, marzenia stawały się wyraźnym czynnikiem rozwoju siebie (nawet pomimo
nieubłaganego upływu czasu).

29 lipca 2021
Zakończenie roku akademickiego 2020/21
Zakończył

się czternasty rok akademicki w Uniwersytecie
Trzeciego Wieku w Chrzanowie. Kolejne nietypowe „pandemiczne”
zakończenie roku akademickiego, bez gości z zewnątrz, we własnym
gronie słuchaczy UTW i Zarządu SUTW.

Prezes

Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Chrzanowie
Lucyna Kozub – Jentys dokonała podsumowania semestru i nietypowego
roku akademickiego, w którym nie było wielkich wydarzeń. Były za to
„nieśmiałe” próby przezwyciężenia ograniczeń spowodowanych
koronawirusem i rządowymi ograniczeniami. I radość, że pomimo
wszystko udało się zrealizować część wykładów, że udało się
zorganizować kilka spotkań, że udało się doprowadzić do kolejnej
premiery grupy teatralnej – spektakl „Romeo i Julia” oparty na sztuce
Wiliama Szekspira, wg scenariusza i w reżyserii Marcina Kobierskiego, a
zespół wokalny Senior Singers w kilku występach w mieście świadczył, że
UTW jeszcze żyje, że nie poddaje się i że zbiera się do działania.

2 sierpnia 2021
Zlot gwiaździsty „Poniedziałek nad Chechłem – różowy”
Trzecie z cyklu spotkań towarzyskich pod wspólną nazwą „Poniedziałek
nad Chechłem” miało charakter spotkania po zakończeniu roku
akademickiego. Pierwszy poniedziałek sierpnia, więc spragnieni spotkań z
przyjaciółmi pędzimy nad Zalew Chechło pomimo niezbyt sprzyjającej aury.
W trakcie spotkania niewielki deszcz wygonił nas pod dach, ale nagrodą było
(po krótkiej przerwie) wspaniałe słońce zachodzące nad zalewem. Spotkanie
w kolorze różowym zakończyło się w różowym, optymistycznym nastroju.
Teraz nieco skrócone wakacje i do zobaczenia w październiku, a właściwie to
już 29 września na powtórzonym spektaklu „Romeo i Julia” w chrzanowskim
MOKSiR-ze.
Zebrało
wrześniu!

Wakacje studentów
lipiec - wrzesień 2021

Jak

zwykle zakończenie roku akademickiego jest okazją do
zakończenie dwuletniego obowiązkowego cyklu wykładów i zajęć
warsztatowych. Tym razem „obowiązek” trwał nieco dłużej,
„absolwentów” było nieco mniej. Dyplomy ukończenia drugiego roku
studiów, i tym samym UTW – wręczyli prezes i wiceprezes Zarządu
SUTW - Lucyna Kozub – Jentys i Adam Kasperkiewicz.

Na zakończenie uroczystości z krótkim recitalem wystąpił Maciek
Nowak, leader zespołu „EDER”, młody człowiek współpracujący z UTW
już od kilku lat, kandydat na honorowego studenta. Występ został bardzo
ciepło przyjęty przez zebranych słuchaczy UTW.
Jeszcze tylko zaproszenie na kolejny Zlot gwiaździsty „Poniedziałek
nad Chechłem”, który będzie takim towarzyskim zakończeniem roku
akademickiego (2 sierpnia) i do zobaczenia w październiku, a raczej już we
wrześniu, na inaugurującym XV rok akademicki powtarzanym spektaklu
„Romeo i Julia”. Być może spotkamy się na imprezach kulturalnych w
okresie trwających krótkich wakacji.
Zapisy
sierpnia!

na kolejny, PIĘTNASTY, rok akademicki już w na początku

się nas około 45 – 50 osób! Pięknie! Do zobaczenia już we

Niezwykle

krótkie wakacje nie zostawiały zbyt wiele czasu na
organizowanie zbiorowego wypoczynku. Swoje ograniczenia nakładała
nie do końca ustabilizowana sytuacja epidemiczna. Stąd stosunkowo nikły
zapis, bowiem nie ma się czym chwalić. Wielu słuchaczy w
indywidualnym trybie organizowało sobie wyjazdy zarówno krajowe, jak i
zagraniczne, pozostali skupiali się na życiu rodzinnym i (w miarę
posiadania) ogrodowo-działkowo-kameralnym. Tym nie mniej nasi artyści
pracowali i wspierali swoim udziałem imprezy kulturalne na terenie
miasta i powiatu.

Zatem tylko kilka zapisów:
1) trwały próby do spektaklu „Stara baśń”, w tym również nagrania
do wersji filmowej.
2) 4 września – Narodowe Czytanie - w formie literackiego
happeningu pod nazwą HERBATKA U DULSKICH czytano „Moralność
Pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej. Wśród czytających i uczestników
happeningu – grupa słuchaczy UTW oraz niezastąpiona grupa wokalna
Senior Singers.

3) 5 września – „Piknik na Skale” w Płazie, organizowany w ramach
inicjatywy lokalnej. Wiele atrakcji dla dorosłych i dla dzieci, z
charytatywną zbiórką dla chorych dzieci. I niespodzianka dla uczestników
– występ naszej grupy wokalnej Senior Singers z bogatym repertuarem.
Nie trzeba dodawać – przyjęcie entuzjastyczne!
4) grupa teatralna wystąpiła ze spektaklem „Romeo i Julia” na
inauguracji roku akademickiego w swoim UTW, a spektakl „Stara baśń”
został zaprezentowany (przedpremierowo) w Libiążu i Trzebini.
5) 9 września – X Powiatowe Forum Organizacji Pozarządowych w
Wygiełzowie, podczas którego wręczono nagrody osobom i organizacjom,
które wyróżniły się działalnością w ostatnich latach. Nagrodę starosty
powiatowego „Bonum facere” – „Czynić dobro” dla osoby zasłużonej w budowie
społeczeństwa obywatelskiego powiatu chrzanowskiego otrzymała m. in. Bożena
Bierca – na wniosek Zarządu SUTW w Chrzanowie. Gratulujemy!

