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kuPrzeszłość nie wraca jak żywe zjawisko
W dawnej postaci – jednak nie umiera;

Odmienia tylko miejsce, czas, nazwisko
I świeże kształty dla siebie przybiera

Adam Asnyk

Od redakcji

Każdy jubileusz jest zawsze powrotem do miejsc i zdarzeń powodujących  uśmiech na 
twarzy i wzruszenie. To okazja do podsumowań, refleksji, przypomnienia niektórych 

wydarzeń z przeszłości, a przede wszystkim próba ocalenia od zapomnienia LUDZI 
związanych przez wiele lat z Zawierciańskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku.

Podczas przygotowywania niniejszego opraco-
wania naszym celem było stworzenie takiego 

dokumentu, który przedstawi 10-letnią działal-
ność naszego uniwersytetu. Z pewnością, mimo 
pracy zespołu redakcyjnego, wiele szczegółowych 
informacji wyda się naszym Słuchaczom pomi-
niętych. Zdajemy sobie sprawę z tego, że jeszcze 
wiele można było w tej monografii zamieścić, ale 
życie studenckie płynie tak szybko, dzieje się tak 
wiele, że nie sposób uratować wszystkiego od 
niszczącego działania czasu. 

Prosimy więc o wyrozumiałość. Jednocześnie 
żywimy nadzieję, że przygotowana monogra-

fia zostanie odczytana jako spójne opracowanie 
dziejów stowarzyszenia bliskiego sercu każdego 
z Państwa. Żywimy nadzieję, że będzie zajmo-
wała honorowe miejsce wśród pamiątek w domu 
każdego słuchacza.

Publikacja powstała na podstawie dokumen-
tacji ZUTW i materiałów opracowanych przez 

liderów sekcji oraz słuchaczy.

Zespół redakcyjny pragnie gorąco podziękować 
wszystkim, którzy przyczynili się do wydania 

niniejszego opracowania.

Zespół redakcyjny
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W roku 2016/2017 ZUTW obchodzi 
jubileusz 10-lecia działalności 

W roku jubileuszowym na podsumowanie 10-letniej działalności 
zaplanowano i zrealizowano następujące zadania: 

Harmonogram obchodów Jubileuszu 10-lecia ZUTW
1. Inauguracja roku akademickiego 2016/17 – 10 października 2016 r.
 y ogłoszenie roku akademickiego rokiem jubileuszowym
 y ogłoszenie konkursów: literackiego, na znaczek-logo z okazji jubileuszu, 
na statuetki: Przyjaciel ZUTW, Zasłużony Słuchacz ZUTW

 y wykład inauguracyjny
 y spektakl „Uwolnić ciało” w choreografii Anny Majer 
przygotowany przez Fundację Teatralną z Katowic.

2. Opracowanie i wydanie okolicznościowego kalendarza – grudzień 2016 r.
3. Jubileuszowy Bal Seniora – luty 2017 r.
4. Otwarte plenerowe imprezy kulturalno-sportowe – maj 2017 r.
 y Park Miejski im. A. Mickiewicza ,,Piknik art” – impreza 
prezentująca zdolności artystyczne słuchaczy ZUTW

 y Park Miejski im. T. Kościuszki ,,Piknik sportowo i zręcznościowo” 
– zawody sportowe i zręcznościowe na wesoło

5. Imprezy towarzyszące obchodom
 y występ amatorskiej grupy teatralnej z Pilicy ze spektaklem „Królowa Jadwiga” – 24 listopada 2016 r.
 y występ uczniów Gimnazjum z Kroczyc – musical „Miłość niejedno ma imię” – marzec 2017 r.

6. Opracowanie i wydanie Jubileuszowego Biuletynu „10 lat ZUTW” – maj 2017 r.
7. Oficjalna uroczystość jubileuszowa – Gala Jubileuszowa
 y prezentacja multimedialna „10 lat ZUTW”
 y uhonorowanie statuetkami przyjaciół ZUTW, zasłużonych słuchaczy
 y piknik „Lata 70.”

Komitet Organizacyjny obchodów 10-lecia ZUTW:

Przewodniczący: Gwizd Jan, Bednarz Alicja, Drożdżowska Wanda, Francik Barbara, 
Gacek Elżbieta, Grabowska Maria, Gemel Urszula, Koclęga Zdzisław, Latos Elżbieta, 
Maciążek-Matysik Jadwiga, Pluta Jadwiga, Potok Anna, Rauk Jadwiga, 
Skwarczyńska Teresa, Stankiewicz Krystyna, Wołoszczuk Grzegorz.
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Drodzy Słuchacze 
Zawierciańskiego 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku

 JAn GWIZD, PreZeS ZUTW

Mija 10 lat naszej działalności. To okres intensywnej pracy na rzecz naszych 
studentów. Patrząc z perspektywy minionych lat okazuje się, że jest to 

organizacja ze wszech miar potrzebna w środowisku zawierciańskim. Świadczy 
o tym stale wzrastające zainteresowanie naszą działalnością.

Działamy w trzech obszarach:
 y nauka i wiedza
 y kultura i sztuka
 y sport i rekreacja

Dbamy w równej mierze o rozwój umysłowy 
i fizyczny słuchaczy. Staramy się doskonalić 

i urozmaicać formy naszego działania.
Słuchaczom proponujemy wykłady, wyjazdy na 
koncerty i spektakle teatralne, wyjazdy tury-
styczne i zajęcia w sekcjach.

Jesteśmy postrzegani w mieście jako najpręż-
niej działająca organizacja pozarządowa. Mamy 

wielu przyjaciół i cieszymy się ogólną sympatią. 
To dzięki dobrze układającej się współpracy z wła-
dzami miasta i powiatu mogliśmy zrealizować 

większość naszych planów i założeń z zakresu 
edukacji, kultury i sztuki, ochrony zdrowia i ak-
tywności fizycznej.

Nasz jubileusz to również zasługa wieloletniej, 
bezinteresownej pracy członków zarządu, 

komisji rewizyjnej i liderów. 

Jestem dumny, że Zawierciański Uniwersytet 
Trzeciego Wieku zrzesza słuchaczy, którzy są 

pełni energii, aktywni, czują się młodzi i dążą 
do zdobywania nowej wiedzy. Dziękuję za Waszą 
aktywność i chęć działania.

W imieniu Zarządu ZUTW składam podzię-
kowania i wyrazy wdzięczności wszystkim 

 Słuchaczom, Liderom oraz Przyjaciołom i Sym-
patykom Stowarzyszenia, że w okresie minionych 
10 lat byli razem z nami.
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„Człowiek, który się uczy – 
młodnieje, a który przestaje się 

uczyć – zaczyna się starzeć!”
~ Niccolo Machiavelli

KrySTynA STAnKIeWICZ, WICEPREZES ZUTW

Od 2007 roku realizujemy niezwykle bogatą 
i urozmaiconą ofertę programową, którą 

tworzy Zarząd Stowarzyszenia z udziałem słucha-
czy. Dostosowuje ją do potrzeb i zainteresowań 
naszego pokolenia. Szeroka oferta aktywizuje se-
niorów i wzbogaca jakość ich życia. W ciągu 10 lat 
była ona poszerzana. Powstawały nowe sekcje, 
urozmaicano tematykę wykładów, seminariów 
i zajęć dodatkowych.

Wiele osób zdobyło nowe umiejętności i kom-
petencje, uczestnicząc w kursach kompute-

rowych czy kursach języków obcych lub odkryło 
swoje talenty artystyczne na zajęciach w sekcjach.

Program Uniwersytetu to nie tylko edukacja, ale 
również wycieczki i rajdy turystyczne, wy-

jazdy rekreacyjne, zawody sportowe, integracyjne 
spotkania pozwalające rozwijać rozmaite fascy-
nacje, wzajemnie się poznawać i zaprzyjaźniać.

Co roku bierzemy udział w Ogólnopolskiej Olim-
piadzie Sportowej Uniwersytetów Trzeciego 

Wieku i Organizacji Seniorialnych oraz w Ogólno-
polskiej Zimowej Senioriadzie na Podhalu. Nasza 
drużyna zawsze jest w czołówce.

Wspieramy także działania służące integra-
cji lokalnych środowisk poprzez spotkania 

służące budowaniu wspólnoty, poprzez wzajemne 
poznanie i wymianę wiedzy, doświadczeń i umie-
jętności. Należą do nich Międzypokoleniowe Za-
wody Sportowe oraz Turniej Tenisa Stołowego 
o Puchar Prezesa ZUTW.

Wielu słuchaczy jest z uniwersytetem zwią-
zanych od początku jego istnienia i nadal 

czują potrzebę przynależności. Zawiązują się nowe 
znajomości i przyjaźnie. 

Podziwiam zapał słuchaczy do nauki, ich ak-
tywność sportową, pomysłowość organiza-

cyjną oraz chęć społecznego działania. Wszyst-
ko to sprawia, że życie na emeryturze staje się 
bogatsze, wzrasta poczucie satysfakcji i wiara 
w siebie, a to dodaje seniorom energii do życia 
oraz radości i dumy.

Wszystkim, którzy wspierali naszą działal-
ność w minionym dziesięcioleciu, składam 

serdeczne podziękowania.

Najlepszym sposobem na radość jest wdzięcz-
ność i służenie innym.
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„...Sercem powinniśmy utrzymywać 
związek z przeszłością, wyobraźnią 

unosić się w przyszłość, ale rozumem 
trzymać się rzeczywistości...”

~ Władysław Grabski

MArIA GrABOWSKA, WICePreZeS ZUTW

Szanowni Państwo, słowo drukowane ma tę przewagę nad mówionym, 
że pozostaje na długie lata w trwałej formie zapisanej kartki.

Historia ZUTW dla każdego z nas ma inny wy-
miar. Monografia jest więc swoistą osobistą 

podróżą, która przywołuje wspomnienia chwil 
utrwalonych już tylko w kronikach i na fotografiach.

Każdy jubileusz potrafi ożywić minione wydarze-
nia. Wszystko jak w starym kinie: gaśnie świa-

tło, a na ekranie wspomnień migają obrazy z daw-
nych lat, zwyciężają czas i wracają, by żyć z nami.

Te 10. urodziny stowarzyszenia stwarzają oka-
zję do składania życzeń. Czego życzę jubilatce 

na następne dziesięciolecia?

Wzrastania w świetnej kondycji, utrzymania 
autorytetu w środowisku, ciekawych świata 

i dumnych z jej sukcesów studentów, przyjaciół 
i sympatyków, nieustającej przychylności władz 
samorządowych.
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Dziesięć lat Zawierciańskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku

WITOLD GrIM, PreZyDenT MIASTA ZAWIerCIe

Zawierciański Uniwersytet Trzeciego Wieku to jedna z najbardziej rozpoznawalnych 
organizacji pozarządowych w naszym mieście. Liczne sekcje tematyczne, zajęcia, wykłady, 

a także działalność kulturalna i sportowa sprawiają, że z każdym rokiem uczelnia 
zyskuje nowych słuchaczy angażujących się na rzecz rozwoju Uniwersytetu i miasta.

D ziesięć lat temu, gdy grupa seniorów wyszła 
z inicjatywą utworzenia senioralnej uczelni, 

nikt nie przypuszczał, że Zawierciański Uniwer-
sytet Trzeciego Wieku stanie się jednym z naj-
większych stowarzyszeń w Zawierciu. Doskonale 
pamiętam, gdy jesienią 2006 roku, jako wice-
prezydent miasta, spotkałem się z panią Jadwigą 
Pluta oraz z przedstawicielami komitetu założy-
cielskiego, by omówić zasady współpracy i udzie-
lić formalnego wsparcia osobom, które z całych 
sił zaangażowały się w tworzenie tej organizacji.

Z radością wspominam pierwsze miesiące, gdy 
szukaliśmy siedziby godnej Uniwersytetu oraz 

prace nad statutem organizacji, nad którym czuwał 
ówczesny radca prawny Urzędu Miejskiego me-
cenas Czesław Duda. Nikt z nas nie przypuszczał 
wówczas, że Zawierciański Uniwersytet Trzeciego 
Wieku znajdzie się w gronie najlepszych Uniwer-
sytetów zrzeszających seniorów w naszym kraju.

Dziś Uniwersytet słynie w całej Polsce dzięki 
spektaklom Teatru Integracyjnego ZUTW 

oraz licznej kadrze sportowców, która uczestni-
czy w ogólnopolskich letnich i zimowych igrzy-
skach seniorów. Członkowie UTW udowadniają, 
że nieobce są im nowe technologie, że doskonale 
odnajdują się podczas krajowych i zagranicznych 
wyjazdów, że z dużą skutecznością sięgają po 
środki zewnętrzne, realizując wiele projektów we 
współpracy z instytucjami państwowymi i samo-
rządowymi. Jestem przekonany, że dziesięciolet-
nia działalność Zawierciańskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku to dopiero początek tej uczelni.

Z okazji Jubileuszu, jako Członek Honorowy Za-
wierciańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wie-

ku, życzę Zarządowi, wszystkim liderom sekcji 
i słuchaczom kolejnych osiągnięć i sukcesów.

Niech Uniwersytet stale poszerza się o nowych 
członków i pomaga seniorom w realizacji ich 

pasji i zamierzeń. Niech będzie miejscem, w któ-
rym spełniają się marzenia osób wkraczających 
w „trzeci wiek” i chcących nadal aktywnie działać 
na rzecz miasta i mieszkańców.
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JADWIGA PLUTA

Minęło już 10 lat od założenia Zawierciańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 
Dla mnie to już 11 lat. Wówczas zrodził się pomysł utworzenia uczelni, która 

wypełniłaby lukę nie tylko w systemie społecznym, zawodowym i rodzinnym 
seniorów i pozwoliła na rozwijanie własnej aktywności i kreatywności. Jeden rok 
upłynął mi na spełnieniu niezbędnych warunków do podjęcia takiego działania.

PO przygotowaniu statutu, uzyskaniu opieki 
wyższej uczelni oraz siedziby można było 

przystąpić do dalszych działań. Na zebraniu za-
łożycielskim w Urzędzie Miasta w dniu 13 paź-
dziernika 2006 roku zatwierdzono przedstawiony 
statut, siedzibę i opiekę naukową oraz ustaloną 
nazwę uczelni. Wystąpiono do sądu o nadanie 
numeru KRS.

Z sentymentem wspominam moje pierwsze 
działania, które wymagały wiele wytrwało-

ści i cierpliwości. Pomocy prawnej udzielił nam 
nasz kolega prawnik Czesław Duda. 

Po otrzymaniu numeru KRS w dniu 4 kwietnia 
2007 roku rozpoczęły się prace organizacyj-

ne. W dniu 26 kwietnia 2007 r. wybrano Zarząd 
i Komisję Rewizyjną, ustalono zakres działalności. 
Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej spotkali 
się z Prezydentem i Radą Miasta, a także z wła-
dzami Wyższej Szkoły Administracji i Zarządzania 
celem ustalenia wzajemnej współpracy. 

Zarząd pracował codziennie z niezwykłym 
oddaniem, aby sprostać wyznaczonym ce-

lom i nadaniu kierunku programu edukacyjnego 
zgodnie ze statutem stowarzyszenia. 

Historia powstania Zawierciańskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku
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Pierwszy wykład wygłosiła 11 lipca 2007 roku dr 
Helena Hrapkiewicz z Uniwersytetu Śląskiego. 

Logo naszego uniwersytetu zaprojektowała i wy-
konała plastyczka Małgorzata Lazarek.

16 września 2007 roku zwołano zebranie słu-
chaczy w auli Zespołu Szkół im. J. Bema, 

aby omówić zainteresowania członków określone 
w deklaracjach. Wielką pracę w tym zakresie wy-
konał Zarząd pod kierunkiem wiceprezes ds. pro-
gramowych Jolanty Dudek. Pierwsza inauguracja 
roku akademickiego odbyła się 26 października 
2007 r. 

Po inauguracji przystąpiliśmy do organi-
zacji sekcji zainteresowań. Ustalono, że 

wykłady będą bezpłatne, a inne sekcje będą 
samofinansujące.

Dzięki uprzejmości Starostwa Powiatowego, 
Urzędu Miasta, Dyrekcji szkół, dyrektorów 

obiektów sportowych i innych instytucji uda-
ło nam się pozyskać sale do prowadzenia zajęć. 
Były to: Miejski Ośrodek Kultury, Wyższa Szko-
ła Administracji i Zarządzania, Ośrodek Sportu 
i Rekreacji, Spółdzielnia Mieszkaniowa, szkoły 
(nr 2, 3 i 6), kawiarnie. 

Bezpłatnie prowadzone były zajęcia z języka an-
gielskiego przez mgr Marię Dziubową i zajęcia 

z gimnastyki klasycznej przez mgr Annę Otrębską

Już wtedy utworzyliśmy kilkanaście sekcji, które 
funkcjonują do obecnej chwili. 

Opracowano Biuletyn Informacyjny z mottem 
„Po prostu być”, który informuje o wszyst-

kich zajęciach i realizacji planowanych działań. 
Od pierwszych dni prowadzona jest też kronika 
stowarzyszenia. 

W 2009 roku we wrześniu przystąpiliśmy 
do Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń 

UTW w Nowym Sączu. Przynależność do Fede-
racji pozwala nam uczestniczyć co roku w Forum 
Ekonomicznym w Krynicy-Zdroju oraz w specja-
listycznych szkoleniach.

Wszystko to dzieje się dzięki ludziom, którzy 
są zaangażowani w pracę na rzecz nasze-

go Uniwersytetu. Większość z nich działa od 10 
lat, a motywacją do pracy są słowa uznania od 
studentów. To właśnie studenci dzięki zaangażo-
waniu, aktywności przyczyniają się do rozwoju 
naszej uczelni. Z życzliwością obserwuję, z jaką 
wielką pasją są realizowane przez słuchaczy nowe 
pomysły i projekty.

Z okazji 10-lecia życzę wszystkim członkom 
Zarządu i Samorządu Rady Słuchaczy oraz 

wszystkim słuchaczom pogody ducha, ciekawych 
pomysłów i umiejętności przeżywania radości 
i szczęścia.
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Jadwiga 
Pluta

Krystyna 
Stankiewicz

Mirosława 
Szymczyk

Urszula
Gemel

Teresa
Skwarczyńska

Wirginia
Rodzaj

Jan 
Gwizd

Jan 
Gwizd

Krystyna 
Stankiewicz

Maria 
Grabowska

Jadwiga 
Maciążek-Matysik

Maria 
Rubik

Teresa 
Skwarczyńka

Ewa 
Dębiec

I ZArZąD ZUTW

II ZArZąD ZUTW

III ZArZąD ZUTW

IV ZArZąD ZUTW

Jadwiga Pluta Maryla Kuterasińska Jolanta Dudek Jadwiga Rauk Gabriela Semper

Jadwiga Rauk Krystyna Stankiewicz Maryla Kuterasińska Urszula GemelJadwiga Pluta
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LIDer SeKCJA

Czarnecki Marek strzelectwo

Czarnik Stanisław sekcja brydżowa

Francik Barbara gimnastyka klasyczna

Fugas Stanisław tenis stołowy, 
siłownia, siatkówka

Gacek Elżbieta klub młodych literatów

Gemel Urszula chór

Grabowska Maria kultura

Kula-Żmuda 
Halina kawiarenka literacka

Krzysztofczyk 
Anna

gimn. rehabilistacyjna,
nordicwalking

Latos Elżbieta lektorat j.angielski, j.rosyjski

Liman Barbara basen, gimnastyka w wodzie

Makieła Wiesława plastyka

Pluta Jadwiga tai - chi

Rauk Jadwiga integracyjno- taneczna, teatr

Szota Pelagia taniec w kręgu

Skwarczyńska 
Teresa turystyka

Sikora Grażyna med. holistyczna, 
aerobik w wodzie

Szymik Janina joga

Stankiewicz 
Krystyna kursy komputerowe

Smoleń 
Małgorzata fotografia artystyczna

Wołoszczuk 
Grzegorz sekcja rowerowa

OBeCny ZArZąD ZUTW

Prezes Jan Gwizd 

Wiceprezes Krystyna Stankiewicz 

Wiceprezes Maria Grabowska 

Sekretarz Jadwiga Maciążek-Matysik 

Skarbnik Maria Rubik 

Członek Teresa Skwarczyńska 

Członek Ewa Dębiec

rADA PrOGrAMOWO-nAUKOWA

prof. dr hab. Cezary Marcinkiewicz

dr hab. inż. Stanisław Kowalik

dr Daniela Dzienniak-Pulina

dr Tomasz Kasprowicz

dr Maciej Witkowski

dr Beata Ziębińska

mgr Paweł Abucki

mgr Józef Niedźwiecki

KOMISJA reWIZyJnA

Przewodnicząca Krystyna Saczyńska

Członek Grażyna Macioł 

Członek Dorota Sołtysik

rADA SAMOrZąDU SłUCHACZy

Przewodnicząca Elżbieta Gacek

Z-ca przewodniczącej Elżbieta Latos

Sekretarz Urszula Gemel

Opiekun Rady Samorządu Słuchaczy 
Krystyna Stankiewicz

 y Kronikę ZUTW redaguje: Barbara Francik
 y Grupę „SPInACZ” – wolontariat seniorów prowadzi Maria Grabowska
 y Zarząd ZUTW, księgowa pracują w wolontariacie
 y Liderzy sekcji organizują pracę w sekcjach w wolontariacie
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rodzina Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku w Zawierciu

Jednym z celów, jakie realizuje nasz uniwersy-
tet jest zapewnienie seniorom odpowiednich 

warunków do przyjemnego i pożytecznego spę-
dzenia czasu, oraz utrzymania i wzmacniania 
kontaktów towarzystkich. Na organizowanych 

dla słuchaczy spotkaniach okolicznościowych 
z okazji świąt, karnawalu i świat państwo-
wych panuje rodzinna i przyjacielska atmosfe-
ra. Uczestnicy spotkań mają poczucie jedności  
i przynależności do grupy.
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Oferujemy naszym słuchaczom zajęcia edu-
kacyjne: wykłady i prelekcje. W ciągu 10 lat 

słuchacze wysłuchali ponad 100 wykładowców. 
Swoją wiedzą dzieliło się z nami 8 profesorów, 
wielu doktorów habilitowanych oraz liczna grupa 
specjalistów. Gościliśmy też znanych i lubianych 
dziennikarzy, publicystów i pisarzy. Tematyka 
spotkań dobierana była w ten sposób, by sprostać 
oczekiwaniom wymagających słuchaczy. Wykłady 
poszerzyły wiedzę z zakresu literatury, sztuki, 
ekologii, medycyny, filozofii, socjologii, historii, 
fizyki jądrowej. Wykładowcy zajmowali się też 
profilaktyką prozdrowotną oraz zagadnieniami 
z zakresu bezpieczeństwa i prawa.

Cieszy nas fakt, że liczba osób stale uczestni-
czących w wykładach nie zmniejsza się, lecz 

ciągle rośnie. Nie wyobrażamy sobie inauguracji 
bez ciekawego wykładu, który zawsze wygłaszają 
wybitni wykładowcy i pracownicy naukowi uni-
wersytetów krakowskich czy śląskich. Najwięk-
szym zainteresowaniem cieszą się te z dziedziny 
prawa, ochrony zdrowia, historii, sztuki.

nauka odmładza 
i dodaje skrzydeł

 BArBArA FrAnCIK

Uczenie się przez całe życie jest kluczowym 
elementem aktywnego starzenia się, 

ponieważ zapewnia rozwijanie nowych 
umiejętności do końca kariery  zawodowej 
oraz w czasie emerytury, wspierając w ten 
sposób funkcje społeczne seniorów i ich 
dobre samopoczucie. Głównymi celami 

naszego uniwersytetu jest  umożliwianie 
słuchaczom zdobywania i aktualizowania 
swojej wiedzy oraz poprawa jakości życia.

nauka i wiedza 
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nASI WyKłADOWCy w latach 2007 - 2017

dr Małgorzata Dudek-
Wójcik, UŚ Katowice

dr Helena Hrapkiewicz, 
kierownik UTW 

UŚ Katowice

dr n. med. Artur Pietrusa, 
Szpital im. Rydygiera 

w Częstochowie

dr n. med. Beata Małecka 
– Libera , polityk

ks. dr Jan Koclęga, 
Wyższe Seminarium 

Duchowne 
Częstochowa

dr Bożena Czwojdrak, 
UŚ Katowice

dr hab. Barbara 
Szczypka-Gwiazda, 

UŚ Katowice

prof. dr hab. Adrian 
Siadkowski, WSB 
Dąbrowa Górnicza

dr hab. Jerzy Stojko 
CMD SUM Katowice

prof. dr hab. Artur Stojko, 
Śląski Uniwersytet 
Medyczny Katowice

dr Monika Polaczek, 
UŚ Katowice

Piotr van der Coghen – 
ratownik górski, twórca 

Jurajskiego GOPR

mgr Halina Bulska-
Sobusik, psycholog, 

Zawiercie

mgr Bogdan Dworak, 
literat, Zawiercie

mgr Leszek Mazan, 
dziennikarz, 

publicysta, Kraków

mgr Mieczysław Czuma, 
dziennikarz, Kraków

lek. med. Grażyna Górska, 
lekarz rodzinny, Zawiercie

mgr Grzegorz Kuśpiel, 
podróżnik, grotołaz

mgr Inga Musiał, 
podróżnik

mgr Antoni Piechniczek, 
trener piłkarski

mgr Agnieszka 
Sadowska-Konczal, 

ekologia

mgr Jolanta 
Szwalbe, autorka 
zbiorów cytatów

mgr Zbigniew Święch, 
pisarz, dziennikarz, 

historyk, Kraków


CIąG DALSZy

mgr Bogna 
Wernichowska, pisarka, 
dziennikarka, Kraków

prof. dr hab. Dariusz 
Kosiński, Uniwersytet 
Jagielloński Kraków

prof. dr hab. Grzegorz 
Kozłowski, fizyk, 

Uniwersytet w Dayton USA

prof. dr hab. Tadeusz 
Aleksander, Uniwersytet 

Jagielloński Kraków

prof. zw. dr hab. Waldemar 
Dziak, Instytut Studiów 

Politycznych PAN Warszawa

prof. dr hab. Leon 
Markiewicz, Akademia 

Muzyczna Katowice

nauka i wiedza 
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prof. zw. dr hab. Mirosław Kisiel WSB Dąbrowa Górnicza prof. dr hab. inż. Stanisław Kowalik, WSB Dąbrowa Górnicza

prof. dr hab. Wiesław Pilis, Akademia im. J. Długosza Częstochowa prof. dr hab. Hanna rokita, Uniwersytet Jagielloński Kraków

prof. dr hab. Maciej Sosnowski, kardiolog GCM-Ochojec prof. Genowefa Grabowska, prawnik, polityk, UŚ Katowice

prof. Tadeusz Morawski, twórca palindromów dr inż. Anna Ambroszczyk, Uniwersytet Rolniczy Kraków

dr inż. Mariusz Czop, AGH Kraków dr Marceli Antoniewicz, Akademia im. J. Długosza Częstochowa

dr n. med. Anna Formuła dr Marcin Janeczek, historyk

dr Maria Lidia Jedlińska, WBP Kraków dr Jan Koclęga, Wyższe Seminarium Duchowne Częstochowa

dr n. med. Maria Kraczka, pediatra Kraków dr n. med. Beata Małecka-Libera, polityk

dr Marek Matusiewicz, Politechnika Częstochowska
dr n. med. Tomasz Męcik-Kronenberg, 
Akademia Medyczna Katowice

dr radosław Molenda, psycholog WSB Dąbrowa Górnicza dr Marta Motow-Czyż, Akademia im. J. Długosza Częstochowa

dr Marek Polański dr Tomasz Sadowski, prawnik, WSB Dąbrowa Górnicza

lek. med. Krzysztof Błechta, Centrum 
Ziołolecznictwa Ojca Grzegorza Żywiec

lek. med. Jadwiga Cholewka-Kalamat, 
Przychodnia „Almed” Zawiercie

mgr Dorota Czajkowska, Krakowska Szkoła Chen Taijiquan mgr Lidia Białas, chemik, podróżnik

mgr Przemysław Filipczyk, fizjoterapeuta lek. med. Janusz Gajos, chirurg

mgr Teresa Gawlik, mikrobiolog Sławomir Gębka, pasjonat historii Zawiercia

mgr Henryk Górny, polonista Adam Granat, aspirant sztabowy policji

mgr Małgorzata Handzlik, polityk mgr Danuta Jarmołowicz, dietetyk, Dan-Wit Częstochowa

mgr Witold Jarmołowicz, chemik, Dan-Wit Częstochowa
mgr inż. Grażyna Jaworska, prezes Europejskiego 
Stowarzyszenia Ekologów

mgr Zdzisław Kluźniak, historyk mgr Damian Kolbe, biolog

mgr elżbieta Kopeć, bankowiec PKO o/Zawiercie mgr radosław Krowiak, podróżnik

mgr Paweł Mandryk, podróżnik mgr Krystyna Męcik, prezes UTW Łazy

mgr Gabriel Michalik, dziennikarz, Warszawa mgr Bożena Miklas, biolog

mgr Józef niedźwiecki, polonista, teatrolog mgr Agnieszka niewiara, filolog

lek. med. Wioletta Obertyńska, okulista lek. med. Agata Osys-Osmańczyk

mgr Krzysztof Plesiński, bankowiec  Maciej Świderski, działacz TMZZ i PTTK Zawiercie

Andrzej Świeboda, nadkomisarz policji lek. med. Iwona Wieczorek-Szołtek

 lek. med. elżbieta Wlizłowska, dermatolog mgr Sabina Wdowczyk

Marta Wnuk, st. sierżant policji mgr Marzena Zagdan, psycholog policyjny

mgr Barbara Zimoch, coach ICF Władysław Żuk, były więzień obozów hitlerowskich

nASI WyKłADOWCy w latach 2007 - 2017
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Sekcja istnieje od 2007 roku. Cieszy się dużym 
powodzeniem wśród słuchaczy i słuchaczek 

naszego uniwersytetu, o czym świadczy o tym 
ilość uczestników – ponad 60 osób. Edukacja 
prowadzona jest w formie wykładów, ćwiczeń, 
seminariów i warsztatów. Naszym celem nie jest 
dosłowne leczenie, lecz wspomaganie tradycyjne-
go leczenia akademickiego zgodnie z założeniami 
medycyny holistycznej. A są nimi:
 y ciało, umysł, emocje i dusza stanowią jedną 

całość,
 y pacjent jest człowiekiem, a nie jednostką 

chorobową,
 y pacjent czynnie uczestniczy w procesie leczenia,
 y leczenie skupia się na przyczynie choroby, a nie 
tylko na łagodzeniu jej symptomów,

 y równowaga na wszystkich poziomach życia to 
podstawa zdrowia.

Każdy lub prawie każdy z nas ma na sobie 
bagaż różnych chorób i dolegliwości, dlate-

go tak cenna jest wiedza o naturalnych sposo-
bach polepszania stanu zdrowia i komfortu życia. 
Głównym winowajcą naszych niedomagań jest 
nieodpowiednie odżywianie, toteż wiele godzin 
poświęcamy temu zagadnieniu. Trudno wymienić 
wszystko, co przekazuje nam prowadząca wy-
kłady Krystyna Męcik, która już swoją osobowo-
ścią pozytywnie wpływa na nasze samopoczucie. 
Wśród słuchaczy są osoby o różnym stopniu za-
awansowania (I lub II rok), toteż nie jest łatwo 
dostosować tematy zajęć dla wszystkich. Jednak 
wykładowczyni stara się, aby wszyscy byli zado-
woleni. Atmosfera na zajęciach jest bardzo miła. 
Dla zgłębienia wiedzy oraz lepszej integracji kil-
ka razy zorganizowaliśmy 3-dniowe wyjazdowe 
warsztaty, na których mieliśmy okazję posłuchać 
ciekawych osób. Były to spotkania z lekarzami 
stosującymi niekonwencjonalne metody lecze-
nia, dietetyczką, kosmetyczką, zielarzem, fizy-
kiem, a nawet szamanem indiańskim. Wieczory 

przebiegały na relaksacji przy dźwiękach mis 
i gongów tybetańskich. Długo pamięta się takie 
wyjazdy. Członkowie i członkinie naszej sekcji 
chętnie i licznie uczestniczą w Kongresie Zdrowia, 
organizowanym już dwukrotnie w MOK Centrum, 
a także w Targach Zdrowia w Katowicach.

Z okazji 10-lecia wzięliśmy również udział 
w projekcie „Wakacyjna Akademia Zdrowia”, 

współfinansowanym przez Gminę Zawiercie, 
a realizowanym przez Centrum Inicjatyw 
Lokalnych.

Medycyna 
holistyczna

GrAŻynA SIKOrA, LIDer SeKCJI

nauka i wiedza 
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Deklaracje udziału w lektoracie były impulsem 
do utworzenia trzech grup języka angielskie-

go, poprowadzonych przez lektorki: mgr Marię 
(Mariannę) Dziub, mgr Ewę Jędras, mgr Sylwię 
Krzywdę-Janosz. Zajęcia odbywały się w sali 307 
MOK – 15 osób, w Centrum Językowym w budynku 

„Biedronki” – 13 osób, a także w II Liceum Ogól-
nokształcącym im. H. Malczewskiej – 17 osób, 
czyli w siedzibie miejsca pracy lektorek. Powstała 
również nieliczna grupa języka niemieckiego – 
6-osobowa – prowadzona przez mgr Alicję Hoppe.

Wkrótce zrezygnowała z aktywności Anna 
Ibek, po pewnym czasie również Halina 

Olender. Następnie przez rok wspomagała nas 
Grażyna Buła, która też zrezygnowała. Dziękuję 
moim koleżankom za współpracę w organizowa-
niu zajęć z języków obcych za poświęcenie czasu, 
energii i umiejętności dla ZUTW.

Celem zorganizowania lektoratów były akty-
wizacja i integracja seniorów, aby po przejściu 

na emeryturę nie ulegli wykluczeniu. Ucząc się 
języków obcych w starszym wieku zyskujemy nie 
tylko nową umiejętność, ale także odsuwamy od 
siebie dolegliwości dotykające seniorów. Jak podają 
specjaliści, nauka drugiego języka może spowolnić 
proces starzenia się mózgu, który potrzebuje cią-

Jeden język ustawia Cię w korytarzu życia.
Dwa języki otwierają każde drzwi po drodze

Frank Smith

Lektoraty

eLŻBIeTA LATOS, LIDer SeKCJI

Po utworzeniu ZUTW od października 2007 roku rozpoczęły się zajęcia 
z języków obcych. na podstawie ankiet odnotowano zainteresowanie głównie 

językiem angielskim. Organizacją grup z uwzględnieniem poziomu językowego, 
doborem lektorów i współpracą z nimi zajęły się liderki: Halina Olender, Anna Ibek 

i elżbieta Latos. Wcześniej same byłyśmy nauczycielkami języka rosyjskiego.

nauka i wiedza 
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głych bodźców. Przecież nauka pobudza umysł do 
myślenia i zapamiętywania. Naukowcy zajmujący 
się wpływem dwujęzyczności na proces starze-
nia się sugerują, że osoby dwujęzyczne potrafią 

„przełączać się” pomiędzy różnymi dźwiękami, 
słowami, strukturami gramatycznymi. Jest to 
więc naturalny trening dla mózgu. Poza tym, na-
uka w grupie może mobilizować.

Niektórzy nasi słuchacze chcieli przypomnieć 
sobie i rozwijać umiejętności językowe na-

byte w szkole i na studiach, a inni dopiero teraz, 
mając czas dla siebie, rozpoczęli naukę języka od 
zera. Obecnie, kiedy świat stał się tzw. globalną 
wioską, a język angielski wszechobecny, kiedy 
dużo podróżujemy, zwiedzamy i odpoczywamy 
za granicą, mamy kontakty, znajomość języka 
obcego wydaje się niezbędna.

Kolejny rok akademicki 2008/2009 to konty-
nuacja zajęć w grupach oraz powstanie nowej 

grupy u lektor mgr Sylwii Krzywdy-Janosz w II LO 
– 7 + 13 osób, w MOK-u – 13 osób, w „Biedronce” 
– 11 osób j. angielski oraz 5 osób – j. niemiecki.

W roku 2009/2010 rozstaliśmy się z mgr Sylwią 
Krzywdą-Janosz z powodu macierzyństwa, 

a grupę przejęła mgr Ewa Jędras – w grupach po 
6 osób. U mgr Marii Dziub – w grupie 15 osób.

Rok 2010/2011, 2011/2012 i 2012/2013 – nadal 
rośnie zainteresowanie językiem angielskim; 

zajęcia w grupach są kontynuowane. Natomiast 

nie utrzymała się grupa języka niemieckiego z po-
wodu zbyt małego zainteresowania słuchaczy.

Rok 2013/14 rozpoczął się udziałem lektoratów 
w projekcie ASOS „Uczymy się przez całe ży-

cie”. W ramach tego projektu grupy języka an-
gielskiego, a także nowo powstała grupa języka 
rosyjskiego otrzymały bezpłatne podręczniki oraz 
inne materiały do nauki i nie płaciły za zajęcia. 
Dla początkujących poprowadziła zajęcia nowa 
lektorka mgr Agata Skorek-Uznańska.

Co rok odbywa się weryfikacja zainteresowań 
słuchaczy nauką języków oraz – jeśli istnieje 

taka potrzeba – są organizowane nowe grupy. 
Rekrutacja do poszczególnych grup uwzględnia 
poziom umiejętności językowych zgłaszany przez 
deklarujących udział w lektoracie.

Przez cały okres dziesięciu lat zajęcia z języków 
odbywały się raz w tygodniu jedną godzinę 

zegarową. Tematykę i metody pracy dobierały 
lektorki, ale również uwzględniane były sugestie 
i życzenia uczących się. Merytorycznie, lektorki, 
odpowiednio do poziomu grupy, początkującego, 
średnio lub bardziej zaawansowanego, wybierały 
podręczniki i same przygotowywały materiały. 

Dla uczestników zajęć z j. angielskiego – grupy 
A (najbardziej zaawansowanej) oraz grupy 

j. rosyjskiego, lektorki poprowadziły zajęcia na 
zasadzie wolontariatu. W kolejności powstawania 
grupom zostały nadane oznaczenia: mgr Maria 
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Dziub – grupa A, mgr Ewa Jędras – grupy B i C, 
mgr Agata Uznańska – grupa D. Grupa C rozpa-
dła się; niektórzy z tej grupy przeszli do grupy D, 
a inni zrezygnowali. 

2 lutego 2015 roku, dziękując, grupa j. angiel-
skiego A i Zarząd ZUTW, pożegnaliśmy naszą 

lektorkę mgr Marię Dziub. W 2015/2016 lektor-
kę mgr Agatę Uznańską zastąpiła dr Agnieszka 
Trzewicarz, która poprowadziła zajęcia z grupą 
A i D, a w drugim semestrze tego roku z powstałą 
nową grupą języka angielskiego dla początkują-
cych, grupą E.

8 lipca 2016 r. na zaproszenie Akademii Pełni 
Życia z Krakowa, pięcioosobowa reprezen-

tacja lektoratu języka angielskiego z naszego 
UTW wzięła udział w konferencji i warsztatach 

„How to increase the efficiency and attractive-
ness of English courses for 55+ lerners – idea 
and examples”, które były częścią podsumowa-
nia międzynarodowego projektu InMETE 55+. 
Udział w tej konferencji jest wydarzeniem god-
nym odnotowania.

Atrakcyjnymi zajęciami dla uczących się były 
spotkania z osobami, dla których nauczane 

języki były naturalnymi – w grupie angielskiej 
A oraz w grupie języka rosyjskiego.

W roku 2016/2017 kontynuują zajęcia: z języka 
angielskiego grupa A – 13 osób, grupa B – 9 

osób, grupa D – 6 osób, grupa E – 10 osób, a także 
z języka rosyjskiego – 11 osób.

Listy obecności z zajęć z dziesięciu lat wskazują 
liczbę uczących się języka obcego – w sumie to 

około 500 osób uczestniczących aktywnie i sys-
tematycznie co tydzień w zajęciach.

Nasze lektoraty niewątpliwie spełniają nie 
tylko cel dydaktyczny. Spełniają także bar-

dzo ważny cel integracyjny. Z pewnością sobie 
to cenimy.

Szanowni Słuchacze!

Dziesiąty rok spotykam się z Wami jako or-
ganizatorka, jako uczestniczka, a także jako 

lektorka języka obcego. Rozumiem Wasze rozterki 
w niełatwych zmaganiach z językiem obcym. Po-
dziwiam Waszą konsekwencję pomimo trudności, 
jakie niesie nam życie.

Uczyliśmy się nowych umiejętności języ-
kowych, nabywaliśmy nowe kompetencje; 

poznawaliśmy nowych ludzi, nowych przyjaciół. 
To nie był czas stracony, to był czas ciekawy, do-
starczający nam różnych przeżyć.

Dziesięć lat, znaczący okres na tym etapie na-
szego życia.

Składam Wam gratulacje i podziękowania za to, 
co wydarzyło się przez ten czas i wzbogaci-

ło nas. Życzę Wam dalszej aktywności życiowej, 
nieustawania w korzystaniu z radości życia.

Aby dodać Wam i sobie otuchy, przytoczę po-
wtarzany często przeze mnie cytat: „Dopóki 

walczysz, jesteś zwycięzcą” – Augustyn z Hippony. 

nauka i wiedza 
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Umiejętność obsługi komputera i Internetu to 
przede wszystkim dostęp do nieograniczonej 

wiedzy – można śledzić bieżące informacje z kraju 
i ze świata, korzystać ze słowników, poznawać 
inne kraje bez wychodzenia z domu. To również 
forma rozrywki: dzięki Internetowi można oglą-
dać filmy, słuchać muzyki i radia, a także czytać. 
Komputer to także wygoda – z jego pomocą może-
my opłacić rachunki, zdobyć potrzebne druki czy 
wypełnić formularze w e-urzędach, zarejestrować 
się w specjalistycznej przychodni itp. 

Od początku istnienia naszego uniwersyte-
tu organizowane były dla słuchaczy kursy 

komputerowe na poziomie podstawowym i za-
awansowanym. Pierwsze zajęcia odbywały się 
w Wyższej Szkole Administracji i Zarządzania 
pod kierunkiem mgr Jacka Kasperczyka.

Grupę osób, które potrafiły już obsługiwać 
komputer, a chciały nauczyć się więcej, pro-

wadziły mgr Liliana Kuszak i mgr Marzanna Mią-

sko w Gimnazjum nr 1 im. Tadeusza Kościuszki. 
Ci, którzy ukończyli kursy, zachęcali koleżanki 
i kolegów do zdobywania wiedzy komputerowej. 
W każdym następnym roku akademickim organi-
zowano nowe kursy, które odbywały się w Zespole 
Szkół im. J. Bema i w Szkole Podstawowej nr 5 
w Zawierciu im. Adama Mickiewicza. 

W latach 2007-2016 ogółem kurs ukończyło 
230 osób. Odpowiedzialną za organiza-

cję kursów oraz liderem grupy była Krystyna 
Stankiewicz. 

Dzięki kursom wielu seniorów zrozumiało, że 
korzystanie z komputera jest łatwe, a wiek nie 

stanowi przeszkody, by nauczyć się jego obsługi. 
Przekonali się, że umiejętność obsługi komputera 
ułatwia życie i otwiera okno na świat. E-maile 
do wnuków i znajomych, przelewy przez Internet, 
nawet pisanie blogów – wszystko to jest dziś do-
stępne dla tych seniorów, którzy pragną poszerzać 
swoje horyzonty.

Senior w sieci – 
przełamujemy bariery

KrySTynA STAnKIeWICZ, LIDer SeKCJI

Życie w świecie nowych technologii zmusza seniorów do aktywności, której do tej 
pory nie podejmowali. Do takich należy między innymi korzystanie z komputera 

i Internetu. Seniorzy doceniają zdobycze techniki i wielu z nich chce opanować podstawową 
wiedzę na temat komputera czy innych dobrodziejstw nowoczesnych technologii.
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Uprawianie sportu nie tylko poprawia kondycję 
fizyczną, ale też sprawia, że człowiek nabiera 

energii. Najważniejszą rzeczą jest dobrać sposób 
aktywności tak, by ćwiczenia nie szkodziły, lecz 
pomagały. Żaden lek nie zastąpi ruchu.

Dlatego ważnym kierunkiem działania naszego 
uniwersytetu jest rekreacja ruchowa, a spo-

sobem prowadzącym do celu jest organizowanie 
zajęć podnoszących ogólną sprawność.

Sekcje sportowe, które działają w naszym stowa-
rzyszeniu, cieszą się nieustannym zaintereso-

waniem. W pierwszych latach naszej działalności 
mieliśmy 4 sekcje sportowe. Obecnie jest ich już 13. 
Różnorodność sekcji sportowych jest imponująca. 

Dużym zainteresowaniem słuchaczy cieszą 
się sekcje, takie jak pływanie, siłownia, te-

nis stołowy, siatkówka, brydż (tak, brydż także, 
bo uruchamia szare komórki i uaktywnia mózg). 

Brydż jest świetny na spotkania towarzyskie czy 
do zawierania nowych znajomości. Uczy działania 
w zespole i dostarcza adrenaliny. Warto spróbować. 
Na pewno w każdym wieku można się nauczyć 
gry w brydża. Czekamy na chętnych. Sekcja po-
wstała z mojej inicjatywy, a jej liderem został 
Stanisław Czarnik. 

Widok seniora na siłowni nikogo już nie dzi-
wi. Celem zajęć dla seniorów jest poprawa 

samopoczucia i kondycji oraz wzmocnienie mię-
śni. Regularne wizyty w siłowni dodają energii 
i znacznie polepszają stan psychiki ćwiczącego. 
Nasi słuchacze nie boją się treningu siłowego 
i czerpią z niego wiele korzyści, bowiem każdy 
wiek jest odpowiedni, by zacząć o siebie dbać.

Duża grupa słuchaczy chętnie też spędza czas 
podczas gry w tenisa stołowego, który może 

być aktywnością dla każdego. Jest on źródłem 

Żaden lek nie zastąpi ruchu

KrySTynA STAnKIeWICZ

Aktywność fizyczna jest niezwykle ważna dla seniorów. Sport nie tylko 
doskonale wpływa na zdrowie, ale jest też szkołą życia. Uczy pokory, hartu ducha, 

eliminuje egoizm. Sport pomaga spojrzeć inaczej na drugiego człowieka.

3310 lat zawierciańskiego UniwersystetU trzeciego wiekU3210 lat zawierciańskiego UniwersystetU trzeciego wiekU

sport i rekreacja



radości, daje niezwykłą możliwość psychorucho-
wego wyżycia się. Jest sportem najlepszym dla 
zachowania młodości.

Coraz więcej zwolenników ma w naszym uni-
wersytecie siatkówka. Siatkówka to przede 

wszystkim świetna gra towarzyska, która, oprócz 
walorów społecznych, poprzez aktywność fizycz-
ną umożliwia nieświadomy trening koordynacji 
ruchowej, równocześnie pozytywnie wpływając 
na zmniejszenie codziennego stresu.

Treningi gry w piłkę siatkową odbywały się 
w Gimnazjum nr 2 im. Stanisława Szymań-

skiego, a w bieżącym roku siatkarze spotykają się 
w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 9 im. Marii 
Dąbrowskiej (MSP nr 9). 

Nasz uniwersytet nie zamyka się w swoim 
środowisku, lecz chętnie współpracuje ze 

szkołami oraz innymi organizacjami pozarzą-
dowymi, przyczyniając się do integracji między-
pokoleniowej. Od 2012 roku nasi studenci biorą 
udział we wspólnych rozgrywkach sportowych 
z uczniami Gimnazjum nr 2, Miejskiej Szkoły 
Podstawowej nr 6 im. Janusza Korczaka (MSP nr 6) 
i MSP nr 9. Na boisku gramy z nimi w piłkę nożną, 
na sali gimnastycznej w siatkówkę i koszykówkę. 
Odbywały się też inne zawody sprawnościowe, 
np. przeciąganie liny czy rzuty do kosza. Sza-
la zwycięstwa przechyla się w różne strony, ale 

wspólne zamiłowanie do sportu i zabawy niwelo-
wało różnice wieku. Panowały radosna atmosfera 
i prawdziwie sportowa rywalizacja. Uczniowie pod 
okiem seniorów wypiekali smaczne ciasteczka 
i przygotowywali kolorowe, zdrowe sałatki.

Spotkania dostarczały uczestnikom wielu ra-
dości i satysfakcji, bo przecież o to chodzi, by 

w każdym wieku pięknie i zdrowo żyć, ale także 
dobrze się bawić.
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Tańce w kręgu

PeLAGIA SZOTA, LIDer SeKCJI

Taniec w kręgu to jeden z najlepszych sposobów na odreagowanie napięć oraz stresów dla 
kobiet i mężczyzn. Taniec jest ogromną siłą, budzi do życia ciało i uśpioną w nim energię. 

Tu nie ma znaczenia wiek, nie potrzeba specjalnych umiejętności, by tańczyć w kręgu.

Nazwa „Tańce w kręgu” oznacza zebrane 
przez niemieckiego profesora tańca i etno-

grafa Bernharda Wosiena tradycyjne tańce ludów 
europejskich, głównie z rejonu Bałkanów.

Sekcja „Tańce w kręgu” powstała w naszym 
Uniwersytecie w 2015 roku. Założyła ją i pro-

wadziła wolontarystycznie Barbara Rybak. Zajęcia 
odbywały się w MOK-u. Było to dla nas coś nowego 
i wspaniałego.

W zajęciach brało udział 15-20 osób. Uczyli-
śmy się tańców: żydowskiego, rosyjskiego, 

francuskiego, hiszpańskiego, polskiego.

Zajęcia w roku 2016/2017 są realizowane w ra-
mach projektu „Zajęcia ruchowe” i prowadzi 

je pani mgr Dorota Burzyńska. Uczestniczy w nich 
średnio 30 osób. Jest to kontynuacja zainicjowanych 
w 2015 roku tańców, jednak w nieco innej odsłonie.
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TAI CHI

JADWIGA PLUTA, LIDer SeKCJI

Zajęcia Tai-Chi realizowane są od października 2010 r. Prowadzi je mgr Dorota Czajkowska, 
która ukończyła Chen Bing Taliji w Chinach. Zajęcia cieszą się dużym zainteresowaniem. 

Uczestnicy zabiegają również o to, aby brać udział w zajęciach wyjazdowych. 

W latach 2013-2015 sekcja prezentowała ćwi-
czenia Tai-Chi na Ogólnopolskiej Olimpia-

dzie Sportowej Uniwersytetów Trzeciego Wieku 
i Organizacji Senioralnych „Trzeci Wiek na Start”. 
Występy te cieszyły się dużym zainteresowaniem 
i zrodziły wiele pytań dotyczących ciekawych 
i jeszcze rzadko prowadzonych zajęć. 

Od trzech lat uczestniczymy w inauguracji 
Nowego Chińskiego Roku, który organizuje 

Centrum Języka i Kultury Chińskiej Uniwersyte-
tu Jagiellońskiego Instytut Konfucjusza. Mamy 
możliwość poznania tajników kultury i nauki 
tego niezwykłego narodu oraz wysłuchania cie-
kawych wykładów.

Sekcja liczy 15-20 osób, jest dobrze zintegro-
waną grupą.
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Nasza grupa liczy kilkanaście osób (jest rotacja, 
ktoś przychodzi, ktoś odchodzi), ale kilka 

uczestniczek stanowi filar tej grupy i są wierne 
tai-chi do dzisiaj: Elżbieta Latos, Władysława 
Dubel, Anna Potok, Maryla Żurawska, Jadwiga 
Ilczuk, Danuta Dziedzic, Cecylia Bilonowicz. Prze-
konałyśmy się, że to doskonała forma ruchu dla 
seniorów. Angażuje całe ciało, przy równoczesnej 
kontroli oddechu i koncentracji umysłu, co bardzo 
dodatnio wpływa na jakość naszego życia.

Badania prowadzone nad różnymi formami 
ruchu dowodzą, że tai-chi wyróżnia się na tle 

innych i ma dobroczynne działanie na organizm 
człowieka. Oczywiście najlepsze rezultaty osiągają 
wytrwali – i my do nich należymy. Czekamy na 
każdy czwartek, na spotkanie z „naszą Dorotką”, 
która przyjeżdża z Krakowa.

Treningi są płatne, ale czego nie robi się dla 
zdrowia i dobrego samopoczucia?

Uważamy, że jest to cenna inwestycja w zdro-
wie na dzisiaj i późniejsze lata życia.

nasza przygoda z Tai-chi

AnnA POTOK W IMIENIU ZINTEGROWANEJ GRUPy TAI-CHI

nasza przygoda z tai-chi, czyli droga do zdrowia, rozpoczęła się od wysłuchania wykładu 
pani Doroty Czajkowskiej, która jest naszą dotychczasową trenerką. Wykład przekonał nas do 

spróbowania czegoś nowego, mało znanej nam do tej pory formy ruchu i aktywności ruchowej.
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Zaletą ćwiczeń w grupie jest także kontakt in-
tegracyjny oraz spędzenie chwil w otoczeniu 

koleżanek i kolegów. Zajęcia z jogi odbywają się 
przy muzyce i w blasku świec, gdzie można się 
skupić, zrelaksować. Ćwiczenia te są bardzo waż-
ne i polegają na rozwoju sprawności umysłowej 
i fizycznej, a także na wyciszeniu się. Zyskuje się 
w ten sposób spokój ducha, równowagę umysło-
wą i sprawność ciała. Ćwiczenia jogi pomagają 
nam również zachować zdrowie. Na zajęciach 
zajmujemy się rozciąganiem mięśni nóg i rąk. Ich 
wzmocnienie poprawia kondycję stawów oraz krę-
gosłupa na każdym odcinku. Joga pomaga również 
zachować równowagę w zaburzeniach krążenia, 
poprawia związane z trawieniem problemy spo-
wodowane brakiem ruchu. Joga pomaga również 

w radzeniu sobie z bezsennością, zmęczeniem, 
brakiem radości życia. Joga uczy prawidłowego 
oddechu i właściwego oddychania. Zajęcia odby-
wają się raz w tygodniu, ale efekty można zauwa-
żyć po kilku, kilkunastu ćwiczeniach. Joga to nie 
sport, który ćwiczy się dwie godziny w tygodniu. 
O jodze myśli się codziennie i trzeba się postarać, 
aby pamiętać podstawowe zasady, a jest ich aż 10.
Są one następujące:
1. Zawsze pamiętaj – gdy możesz, prostuj plecy, 

aby się nie garbić.
2. Kiedy odpoczywasz w fotelu czy na kanapie, 

najlepiej siadaj w siadzie skrzyżnym – rozciąga 
się wtedy biodra.

3. Gdy chodzisz, staraj się rozluźnić barki i klatkę 
piersiową, żeby ciało nie było spięte.

Joga

JAnInA SZyMIK, LIDer SeKCJI

Sekcja istnieje od 2008 roku. Zajęcia odbywały się w Gimnazjum nr 3. Prowadzone 
były przez mgr Justynę Gajdę. Początkowo było 15 uczestników. Od 2010 roku 

zajęcia jogi odbywają się w MSP nr 6 i prowadzi je mgr Beata Kozieł. Uczestniczki 
bardzo chwalą sobie te zajęcia. Obecnie uczęszczają na nie 42 słuchaczki.
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4. Ułożenie ciała w pozycji leżącej powinno być 
naturalne i nie spinać ciała.

5. Jeśli długo siedzisz przed telewizorem lub kom-
puterem, to staraj się zawsze tak podciągnąć, 
żeby się wyprostować.

6. Jeśli masz dużo pracy w domu, zrób sobie prze-
rwę na kilka minut i zrób jakieś ćwiczenie z jogi 

– najlepiej pozycję asana „psa z głową w dół”. 
Ta pozycja dotlenia mózg i odmładza. Pomoże 
Ci również stanie na głowie.

7. Przestrzegaj zdrowych nawyków żywieniowych 
– tzw. zdrowa dieta poprawia samopoczucie.

8. Nie kumuluj w sobie urazów do nikogo – nawet 
jeśli Cię obraża.

9. Jeśli nie możesz zasnąć, rób sarasannę – to 
pozwoli Ci na drugi dzień być wypoczętym.

10. Myśl zawsze pozytywnie, odrzucaj zmartwie-
nia, nie zużywaj energii na negatywne myśli.

Jogę może uprawiać każdy niezależnie od wieku 
i poziomu sprawności. Systematyczne prakty-

kowanie jogi czyni osobę silną fizycznie i psy-
chicznie. Więc warto się zapisać na zajęcia jogi 
i cieszyć życiem. Zajęcia jogi cieszą się dużym 
zainteresowaniem i myślę, że w następnych la-
tach będą kontynuowane z jeszcze większą fre-
kwencją. Do 2015 roku liderem grupy była Jadwiga 
Gwizd. 
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Pierwsze zajęcia odbyły się 6 listopada 2007 r. 
w Gimnazjum nr 3. Prowadziła je emeryto-

wana nauczycielka wychowania fizycznego mgr 
Anna Otrębska. Liderem sekcji była Barbara Liman. 

Od roku 2011 zajęcia prowadzi mgr Katarzyna 
Pniak-Wnuk, nauczycielka Gimnazjum nr 2. 

W roku 2011/2012 liderem sekcji była Krystyna 
Stankiewicz. Od roku 2012 do chwili obecnej li-
derką sekcji jest Barbara Francik.

Stale przybywa chętnych do ćwiczeń – w pierw-
szym roku grupa liczyła 12 osób, a w roku 2016 

było nas 42 osoby. Grupa kilku osób systema-
tycznie ćwiczy w sekcji gimnastyki klasycznej 
od początku jej istnienia. Ćwiczenia bez stresu 
i męki, wykonywane przy dźwiękach spokojnej 
muzyki, wprowadzają słuchaczy w dobry nastrój 
i poprawiają wygląd ich ciała. Ćwiczą zarówno 
kobiety, jak i mężczyźni.

ruch to zdrowie
BArBArA FrAnCIK, LIDer SeKCJI GIMnASTyKI KLASyCZneJ

Doceniając znaczenie aktywności seniorów zorganizowana 
została sekcja gimnastyki klasycznej.
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Sekcja aerobiku

reDAKCJA

Aerobik to bardzo skuteczna forma aktywn-
ości. Sprzyja utrzymaniu dobrej sprawności 

fizycznej i kondycji psychicznej. Sekcja aerobiku 
powstała w 2007 roku i działała do roku 2015. 
Zajęcia prowadziła mgr Joanna Sierka. Odbywały 
się one regularnie w poniedziałki w sali gimnas-
tycznej Ośrodka Sportu i Rekreacji. 

Grupa tworzyła zgrany i sympatyczny zespół, 
w którym panowała miła atmosfera. Nawet 

podczas wakacji organizowano rajdy piesze po 
Jurze. Liderem sekcji była Wirginia Rodzaj.
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Sekcja istnieje od 2007 roku, słuchacze ćwiczą 
w 4 grupach.

Ogromne zaangażowanie i profesjonalizm 
osoby prowadzącej zajęcia, mgr Janiny Wie-

czorek, jest zdecydowanie największym atutem 
popularności tej sekcji. Po przejęciu grupy po 
pani Annie Kossak staram się dbać o prawidłowe 
funkcjonowanie sekcji.

Podstawowym celem naszych zajęć jest reduk-
cja dolegliwości bólowych ze strony kręgo-

słupa, stawów obwodowych, poprawa kondycji 
i ogólnej sprawności. Są to głównie ćwiczenia 
rozciągające, rozluźniające i wzmacniające dla 
poszczególnych odcinków kręgosłupa w połą-
czeniu z ćwiczeniami prawidłowego oddychania.

Satysfakcja i radość, jaką czerpiemy z tych zajęć, 
pozwolą nam jeszcze przez wiele lat cieszyć 

się wspólnie jesienią życia.

Gimnastyka 
rehabilitacyjna

AnnA KrZySZTOFCZyK, LIDer SeKCJI
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Zajęcia gimnastyki rehabilitacyjnej w wodzie 
odbywają się na basenie Gimnazjum nr 1 od 

2012 r. dzięki przychylności dyrektora szkoły 
mgr Katarzyny Jaworskiej. Od momentu powsta-
nia sekcji do obecnej chwili jestem ich liderką. 

W pierwszym roku zajęcia prowadziła mgr Ka-
tarzyna Witczak. Obecnie prowadzącym 

jest mgr Tomasz Owcarz. Zajęcia cieszą się dużą 
popularnością. Prowadzący dbają o właściwy 
i różnorodny dobór ćwiczeń.

Dzięki współpracy uniwersytetu z Ośrodkiem 
Sportu i Rekreacji w Zawierciu nasi słucha-

cze mogą także korzystać z krytej pływalni przy 
ulicy Pomorskiej 61 przez wszystkie dni tygodnia. 
Jest to doskonałe miejsce na wypoczynek, relaks, 
a także świetną zabawę. Basen posiada 5 torów 
o długości 25 m i głębokości od 1,30 do 1,80 m. 
W wyznaczonych godzinach studenci trenują 
i zbierają siły do olimpiady sportowej w Łazach. 

Jak ryba w wodzie

BArBArA LIMAn, LIDer SeKCJI 

Spośród wielu form aktywności fizycznej dużą popularnością cieszą się 
zajęcia w wodzie. Wpływają one na poprawę ogólnej kondycji organizmu 

ćwiczących, są najbardziej bezpiecznym sportem dla każdego.

4310 lat zawierciańskiego UniwersystetU trzeciego wiekU4210 lat zawierciańskiego UniwersystetU trzeciego wiekU

sport i rekreacja



W roku akademickim 2013/2014 sekcja zor-
ganizowała Międzypokoleniowy Turniej 

Strzelecki dla młodzieży gimnazjalnej i seniorów. 
W latach 2014 i 2015 zorganizowaliśmy wspólnie 
z  Klubem Strzeleckim „Kaliber” LOK Powiato-
we Zawody Strzeleckie. Do rywalizacji stanęły 
drużyny reprezentujące Uniwersytety Trzeciego 
Wieku z Łaz, Siewierza, Koziegłów oraz Zawiercia. 
Nasza drużyna zajęła I miejsce, a w klasyfikacji 
indywidualnej najlepszymi zawodnikami byli: 
Wiesław Czajka, Stanisław Czarnik i Edward Si-
korski z UTW Zawiercie. 

Od 2014 roku nasi członkowie (Maria Czarnik, 
Stanisław Fugas, Wiesław Czajka, Stanisław 

Czarnik, Andrzej Jarnicki) biorą udział w Ogólno-
polskiej Olimpiadzie Sportowej UTW i Organizacji 
Senioralnych „Trzeci Wiek na Start” i zajmują 
punktowane miejsca. W 2016 roku Janina Pytlar-
ska zdobyła złoty medal w strzelaniu z karabinu 
pneumatycznego. 

Nasza sekcja osiąga coraz lepsze wyniki i to 
mobilizuje jej członków do systematycznego 

treningu.

Sekcja strzelecka

MAreK CZArneCKI, LIDer SeKCJI

Działalność sekcji strzeleckiej rozpoczęła się 21 listopada 2013 roku. 
Zajęcia odbywają się w siedzibie Ligi Obrony Kraju. Mamy do dyspozycji 

broń pneumatyczną długą i krótką oraz karabinki sportowe.
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Od 2012 roku spotykamy się w każdą sobotę 
z rowerami na mały wypad – od września do 

listopada i wiosną od marca do czerwca. Wybiera-
my trasy bezpieczne, prędkość dostosowujemy do 
możliwości rowerzystów. Przejechaliśmy ogółem 
kilkaset kilometrów. Nie wszyscy członkowie sekcji 
rowerowej biorą systematycznie udział w wyjaz-
dach, ale zawsze zbiera się grupa chętnych. Jeździ-
my bez względu na pogodę – w słońcu i deszczu. 
Zwiedzamy ciekawe miejsca, zapoznajemy się 
z historią, podziwiamy piękną przyrodę jurajską.

Współpracujemy z PTTK Poręba, PTTK Za-
wiercie i Miejską Biblioteką Publiczną. Bie-

rzemy udział w rajdach rowerowych organizowa-
nych przez ww. podmioty.

W ramach obchodów 10-lecia naszego uniwer-
sytetu sekcja opracowała plan wyjazdów 

do 10 obiektów historycznych w naszej okolicy 

– Bobolice, Bydlin, Góra Birów, Mirów, Morsko, 
Ogrodzieniec, Pilica, Rabsztyn, Siewierz, Smoleń. 
Do tej pory udało się „zdobyć” 5 zamków.

Zachęcamy do włączenia się w działalność 
sekcji i zapraszamy do wspólnych wyjazdów.

Liderami sekcji do 2016 roku byli Maria 
 Grabowska i Stanisław Głowania.

na rowerze po 
jurajskich bezdrożach

GrZeGOrZ WOłOSZCZUK, LIDer SeKCJI

Wycieczki rowerowe to wspaniała forma rekreacji na świeżym powietrzu. 
Organizowanie wycieczek rowerowych ma na celu poznanie regionu, jego środowiska 

naturalnego, kultury, podnoszenie sprawności fizycznej oraz poznawanie 
zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach drogowych.
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Sekcja powstała w 2011 r. W zajęciach, które są 
doskoałym sposobem rekreacji na świeżym 

powietrzu uczestniczy każdorazowo 15-20 słu-
chaczy. Ponieważ ćwiczenia z wykorzystaniem 
techniki nordic walking może uprawiać każdy, 
niezależnie od płci i wieku zajęcia cieszą się za-
interesowaniem słuchaczy. Prowadzi je Krzysz-
tof Musialski. Nordic walking można w zasadzie 
uprawiać wszedzie dlatego uczestnicy zajęć biorą 
udział w wielu pieszych wycieczkach i wspólnych 
imprezach. Ponadto od 2014 r. członkowie sekcji 
uczestniczą w:
 y Ogólnopolskiej akcji Marsz Nordic Walking stu-

dentów UTW, którego głównym organizatorem 
jest Stowarzyszenie „Akademia Złotego Wieku” 
w Wejherowie.

 y Marszu „Nordic Walking”, organizowanym 
przez gminę Zawiercie.

 y Ogólnopolskiej Senioriadzie w Rabce-Zdroju.
 y „Marszu po zdrowie”, organizowanym przez 

panią Annę Nemś – posłankę Sejmu RP.
 y Ogólnopolski Marsz Seniora organizowany 

przez Beatę Małecką-Libera, poseł na Sejm RP.

nordic walking

AnnA KrZySZTOFCZyK, LIDer SeKCJI
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Sekcja powstała w 2007 r. Podróżowanie dla 
bardzo wielu naszych słuchaczy stało się 

odskocznią od codzienności, sposobem spędza-
nia wolnego czasu i poznawania otaczającego 
świata. Słuchacze mają możliwość uczestnicze-
nia w wyjazdach jednodniowych, kilkudniowych 
wycieczkach i wyjazdach integracyjnych. W ciągu 
ostatnich 5 lat, w czasie jednodniowych wycieczek 
odkrywaliśmy uroki naszego pięknego i atrak-
cyjnego turystycznie kraju. 

W ciągu ostatnich pięciu lat odwiedziliśmy 
m.in. Mirów i Bobolice, zamek w Pszczy-

nie, Browar w Tychach, Muzeum Chleba w Ra-

dzionkowie, Sztolnię Czarnego Pstrąga w Tar-
nowskich Górach, Jaskinię Raj, Muzeum Henryka 
Sienkiewicza w Oblęgorku, zamek w Będzinie, 
Planetarium i Ogród Zoologiczny w Chorzowie, 
Muzeum Zygmunta Krasińskiego w Złotym Po-
toku, Muzeum Porcelany w Ćmielowie, Sando-
mierz, Zamek w Mosznie, Górę św. Anny, Pałac 
w Pławniowicach, Zamek i Muzeum Leonarda da 
Vinci w Chęcinach, Muzeum Witrażu i Podziemia 
Rynku w Krakowie.

W ramach projektu „Z historią za pan brat” 
z 2013 roku zwiedziliśmy miejsca pamięci 

narodowej na Jurze Krakowsko-Częstochow-

„Świat jest książką, a Ci, którzy 
nie podróżują, czytają tylko 

jedną jej stronę.”
~ św. Augustyn

TereSA SKWArCZyńSKA, LIDer SeKCJI
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skiej, Opactwo Benedyktyńskie w Tyńcu, Fabrykę 
Schindlera, Kopalnię „Guido” w Zabrzu, Jasną 
Górę i Muzeum Zapałek w Częstochowie oraz 
wiele, wiele innych ciekawych miejsc.

Podczas wyjazdów kilkudniowych wypoczywa-
liśmy w Tatrach, Bieszczadach, Karkonoszach, 

nad polskim morzem – w Jastrzębiej Górze, Kryni-
cy Morskiej, Łebie, Mielnie, Darłówku, Niechorzu. 
Od 2007 roku sekcja turystyczna zorganizowała 
129 wycieczek, w których uczestniczyło 5905 osób 
(dane do 31.12.2016 r.). Od 2013 roku nasi słuchacze 
uczestniczą w wyjazdach integracyjnych do Włoch, 
Albanii, Bułgarii, Chorwacji. Odwiedziliśmy rów-
nież Litwę, Łotwę, Estonię, Finlandię. 

Nasze podróże „akademickie” są wartością 
samą w sobie. Niezmiennie niosą ze sobą 

możliwość mówienia o architekturze, sztuce, 
przyrodzie i niezwykle ciekawych miejscach, któ-
re zapierają dech w piersiach. Przede wszystkim 
jednak pozwalają doświadczyć więcej, ciekawiej, 
atrakcyjniej i wspólnie, przez co są nieporówny-
walnie lepsze niż samodzielne oglądanie progra-
mów telewizyjnych lub zgłębianie opasłych tomów 
książek w domowym zaciszu. Podróże integru-
ją, bawią, poszerzają nasze horyzonty, otwierają 

nas na nowe relacje i są najprzyjemniejszą formą 
edukacji seniorów.

Do 2011 roku liderem sekcji był obecny prezez 
ZUTW Jan Gwizd.
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nagrody i wyróżnienia

Puchar Burmistrza 
łaz za udział 
w Międzypokoleniowych 
Zawodach Pływackich 2017

 Puchar Rady Miejskiej 
w Łazach za zajęcie II 
miejsca w II Ogólnopolskiej 
Olimpiadzie Uniwersytetów 
Trzeciego Wieku Łazy, dnia 
29.05.2010 r.

Puchar Ogólnopolskiej 
Federacji Stowarzyszeń 
Uniwersytetów Trzeciego 
Wieku za zajęcie I miejsca 
w klasyfikacji Olimpijskiej 
podczas III Ogólnopolskiej 
Olimpiady Sportowej UTW 
Łazy, dnia 29.05.2011 r.

Puchar Burmistrza Łaz za 
zajęcie I miejsca w Turnieju 
Rektorów podczas III 
Ogólnopolskiej Olimpiady 
Sportowej UTW Łazy, dnia 
29.05.2011 r.
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Puchar Dyrektora Gimnazjum nr 2 im. 
S. Szymańskiego dla Uniwersytetu Trzeciego 

Wieku za Międzypokoleniowe Rozgrywki Sportowe 
Zawiercie, 16 marca 2012 r. 

Olimpiada Sportowa Seniorów, „Trzeci Wiek na Start” 
Rozruszaj stawy Z Voltarenem MAX do 12 h, III miejsce

 Mityng Górnośląski Mistrzostwa Śląska UTW w brydżu 
sportowym, II miejsce, Chorzów 2016

Puchar Dyrektora 
Bytomskiego Ośrodka 
edukacji dla najlepszego 
Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku w IV Turnieju 2012 r.

Puchar Burmistrza Łaz 
za zajęcie III miejsca 
w V Ogólnopolskiej 
Olimpiadzie Sportowej 
Uniwersytetów Trzeciego 
Wieku, Łazy, dnia 18.08.2013 r.

 II Ogólnopolska Senioriada 
Zimowa, na Podhalu za udział 
w II Ogólnopolskiej Zimowej 
Senioriadzie na Podhalu

III Turniej Tenisa Stołowego 
o Puchar Prezesa I miejsce 
ZUTW 2017 X – lat ZUTW

Noworoczny Turniej Brydża 
Sportowego o Puchar Prezesa 
UTW Rybnik I miejsce, 
Rybnik 4.01.2013 r.
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Nam zabawy nigdy dość, ledwo jedna kończy się,
już apetyt na następną rośnie i tak w koło

Spotkania integracyjno – 
muzyczno-taneczne

JADWIGA rAUK

Kolorowe z nas ptaki. Lubimy wyzwania, które  
wiążą się z ciekawymi strojami wygrze-

banymi z dna szafy i przerabianymi lub uszy-
tymi na nowo. Z modą i muzyką objechaliśmy 
(wiadomo, w tańcu) nie tylko Europę. Tematy 
wieczorów:
1. Francuski to „Chanel”.
2. Hiszpański to flamenco.
3. Włoski to przeboje Drupiego, Ala Bano itp.
4. Wenecki to karnawałowe maski.
5. Rosyjski to kalinka i wystawka charaktery-

styczna dla Rosji: samowary, płyty, obrazy, 
nawet smorodina do herbaty.

6. Argentyński to tango i tancerze prosto z Argen-
tyny – a tańczyli „bosko” – ciągle fascynujemy 
się tangiem.

7. Greckie to piękne, lekkie stroje, korowody 
z greckimi przebojami.

8. Hawajski to dziewczyny w koralach z kwiatów, 
wspólny śpiew „Hawaj jest piękny”.

9. Wiedeński – od walczyka do walca wiedeń-
skiego. Panie, tańcząc walca, pięknie wyglądały 
w swoich powłóczystych, delikatnych kreacjach. 
Wprawdzie partnerów jak na lekarstwo, ale my 
przecież potrafimy zachwycać się walczykiem 
w kółeczku.
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10. Wieczór cygański – bardzo kolorowy i prze-
pychem kapiący. Cyganki i Cyganów trudno 
było rozpoznać, bo przecież na co dzień to my, 

„szare myszki”, i oczywiście goście śpiewający 
i grający „czardasza”. Ten wieczór musiał się 
powtórzyć na bis! Powtórzyły się i inne.

11. Wieczór country – to kowboje i kowbojki, mu-
zyka oryginalna i trochę wiedzy o country.

12. Wieczór turecki – hitem było malowanie 
tatuaży przez plastyczkę z MOPS-u i wybór 

„Sulejmana” (wspomnienie serialowe).
13. Gwiazdy haremu – to temat Sylwestrowej Nocy 

w 2015 r. w Argentynce. Stroje sułtanek i suł-
tanów były po prostu, jak to mówi młodzież, 

„odjazdowe”.
Były także wieczory polskie takie jak:
14. Od Królowej Bony po XXI wiek – był Stańczyk, 

była królowa, dworzanie itp. Stańczyk lubił 
siedzieć na barze w „NOVUM”.

15. Lata 20., lata 30., lata 60., hipisowski wieczór, 
raz na ludowo itd. 

Prawie wszystkie wieczory odbywały się w Klu-
bie „NOVUM”, przy muzyce Tadeusza Pacana 

i jego gości: Jurka Kaziora i gitarzystów. Trąb-
ka Tadka to balsam dla wrażliwych muzycznie. 
Ileż pięknych utworów rozpalało zmysły. Ciasno, 
duszno, ale radośnie, z przytupem, z ekspresją 
w tańcu, śpiewie i wzajemnych kontaktach. Jedna 
wielka rodzina uśmiechająca się do siebie. Nawet 
ci mniej zdrowi, na siedząco, na stojąco, w rytm 
muzyki się kołyszą. Wspomnieć trzeba wspólne 

kolacje, rzadko powtarzające się dania, bo prze-
cież nawet kucharki starały się dostosować kolację 
do tematyki spotkań. Myślę, że w drugim 10-leciu 
też wymyślimy nowe tematy muzyczne, z tań-
cem, śpiewem i nowym przeżyciami, nowymi 
wyzwaniami.
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Działalność 
„Teatru 

Integracyjnego 
ZUTW” w ciągu 

pierwszego 
dziesięciolecia

JADWIGA rAUK, LIDer SeKCJI

„Warsztaty teatralne” – pod taką nazwą 
rozpoczęły się spotkania grupy teatralnej. Oj, 

niełatwe były to początki. nauka ruchu na 
scenie, nauka tekstów na pamięć – to trudne 

sprawy. Dykcja – cały czas pracujemy nad 
nią, to prawdziwe wyzwanie, ale warto. 
Przyjemnie było słyszeć w Warszawie 

na Juwenaliach III Wieku, że nasz teatr 
szczególnie zwraca uwagę na dykcję 

i prezentowanie piękna języka polskiego.

Jak to było z tym powstaniem „Warsztatów te-
atralnych”? Pomysł ciągle siedział mi w głowie, 

ale nie wiedziałam, jak się do tego zabrać. Do 
działania ciągle popychała i inspirowała mnie 
już nieżyjąca Zosia Stankowska. Ciągle pytała: 
kiedy spotkanie, gdzie lista wstępujących, kiedy 
przyjdzie instruktor itd. Ostatnim argumentem 
było: „pospiesz się, bo przecież nie mamy czasu 
na czekanie” – i tak ciągle. Miała rację, no i ten 
doping się opłacał. Prowadzić teatr zdecydował 
się mgr Józef Niedźwiedzki.

Pierwszy spektakl to „Dancing” Marii Pawli-
kowskiej-Jasnorzewskiej w roku 2009. Ileż to 

razy powtarzaliśmy ruch i śpiew na scenie. Pan 
Niedźwiecki postanowił nauczyć nas aktorstwa. 
A my jak burza szliśmy dalej w różnorodność 
tematyczną. „Fraszkarium” – trudna sprawa, 
wartka akcja. A zaraz potem „Golgota wscho-
du” – rapsod teatralny w 70. rocznicę zbrodni 
katyńskiej ze świadkami tamtych czasów. Oczy 

widzów i gości były pełne łez. Dojrzeliśmy do 
wyrażania różnorodnych uczuć. W 2010 r. spektakl 
był nominowany w dziedzinie kultury podczas 
Gali Zawiercia i zdobył wyróżnienie w kategorii 

"Stawiam na Zawiercie".

Lata 2010-2011 to wielki spektakl na motywach 
„Awantury o Basię” Kornela Makuszyńskiego 

pt. „Jak Basia Bzowska trafiła do Gimnazjum nr 
1 w Zawierciu”. Odwiedziliśmy także Muzeum 
Kornela Makuszyńskiego w Zakopanem. Zosta-
wiliśmy tam płytę z nagraniem spektaklu, afisze 
zapowiadające występy i zdjęcia ze spektakli. Ten 
spektakl przyczynił się do zmiany nazwy na-
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szej grupy. Staliśmy się Teatrem Integracyjnym 
ZUTW, bo zagrała (i nadal gra) z nami młodzież 
gimnazjalna i nie tylko.

W 2012 r. braliśmy udział w konkursie teatrów 
na V Ogólnopolskich Juwenaliach III Wieku 

w Warszawie prezentując spektakl „Dancing”. 
Przyznano nam III nagrodę. Byliśmy dumni z sie-
bie, bo pierwszy raz w Warszawie na konkursie 
i III nagroda. Nasze apetyty rosły, liczyliśmy na 
więcej w następnym roku.

W 2013 r. J. Rauk i J. Niedźwiecki napisali sce-
nariusz do spektaklu pt. „Człowiek z ba-

gażem”, oparty na poezji współczesnych poetów, 

m.in. W. Szymborskiej, A. Osieckiej. Otrzymaliśmy 
III nagrodę w kategorii „Spektakl teatralny”. Zo-
staliśmy zmobilizowani do większej pracy i ko-
lejnych wyzwań tematycznych.

4 maja 2014 r. pod pomnikiem Adama Mic-
kiewicza w Zawierciu nasz teatr integra-

cyjny wystawił widowisko plenerowe pt. „Pora 
wskrzesić Ojców dzieje”. Spektakl oparty był na 
II części „Dziadów” i fragmentach „Pana Ta-
deusza”. W przedstawieniu wzięła udział mło-
dzież Gimnazjum nr 1 i Gimnazjum nr 2. Była 
to nowoczesna forma przedstawiania klasyki. 
Stronę muzyczną i akompaniament opracowa-
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li: Barbara Czajkowska, Jerzy Kazior i Tadeusz 
Pacan. W 2014 roku na Juwenaliach III Wieku 
w Warszawie, wystąpiliśmy z przedstawieniem 

"Misterum dla Człowieczeńtwa", opartym na dru-
giej części "Dziadów" To było wyzwanie. Za ten 
spektakl otrzymaliśmy II nagrodę.

Nasze apetyty wciąż rosły. Chcieliśmy poka-
zać, że jesteśmy najlepsi. Udało się w 2015 r. 

Pojechaliśmy do Warszawy ze spektaklem „Twa-
rzą w twarz Polacy”. Pan Józef Niedźwiecki grał 
z nami. Wygraliśmy! Otrzymaliśmy pierwszą na-
grodę w kategorii „Spektakl teatralny”. Pan Józef 
Niedźwiecki otrzymał nagrodę dla najlepszego 
aktora. Byliśmy dumni z siebie. To nasz milowy 
krok w dążeniu do doskonałości wyrażania się na 

scenie. Utwory muzyczne dobrane do spektaklu 
były bardzo trudne. Przy pieśniach Jacka Kacz-
marskiego „Mury” i Stanisława Sojki „Tolerancja” 
widownia i jurorzy, wstali. To jest dla aktorów 
uczucie nie do opisania. Czuje się bezgraniczne 
szczęście. 

Należy wymienić osoby, które tak dzielnie, 
z poświęceniem, pracują i uczą się wszyst-

kiego, co potrzebne, żeby trupa teatralna była 
najlepiej postrzegana:
1. Józef niedźwiecki – instruktor, reżyser, aktor
2. Jadwiga rauk – liderka grupy, aktorka (także 

śpiewająca)
3. Henryk Gębski – aktor
4. Krystyna Myga-łątka – aktorka
5. elżbieta Kucera – aktorka
6. Władysława Tomczyk – aktorka
7. Halina Michalska – aktorka
8. Gabriela Semper – aktorka
9. łukasz Ziernicki – aktor
10. Marcin Janeczek – aktor

Odeszła od nas Zofia Stankowska – aktorka 
– pomagała pisać scenariusz według „Awan-

tury o Basię” K. Makuszyńskiego. Odeszła zagrać 
rolę anioła na bezkresnej wiecznej scenie.

Do naszej grupy teatralnej dołączyły nastę-
pujące osoby:

1. elżbieta Fikier-Grabowska
2. Izabela Francik
3. Helena Staśko
4. Czesław łypaczewski – muzyk

Wymienić należy także osoby, które grały 
w niektórych naszych spektaklach:

1. Grzegorz Wiatr
2. Damian Domżalski
3. Paweł Kmiecik
4. Bronisław Grenda
5. Antoni Kolbe

W 2014 r. zrezygnowały z udziału w zajęciach 
teatralnych:

1. elżbieta Wacowska-Dudek
2. Tatiana Cieślik

Dziewczyny wniosły w teatr bardzo dużo, były 
podporą strony muzycznej w spektaklach 

teatralnych. 

Scena urzeka nie tylko zawodowych aktorów, ale 
również, a może szczególnie, amatorów. Teatr 

Integracyjny ZUTW stał się pasją dla ludzi z pasją.
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„Śpiew to wyraz radości…”

UrSZULA GeMeL, LIDer SeKCJI

Chór Zawierciańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku powstał 
w roku akademickim 2007/2008. Kierownikiem chóru jest mgr Lidia 

Wilczyńska. Początkowo liczył 15 osób, obecnie śpiewa w nim 25 osób.

Zadaniem chóru jest rozwijanie umiejętno-
ści wokalnych, pogłębianie wiedzy o muzy-

ce, a także dostarczanie radości z zaspokajania 
potrzeby wspólnego śpiewania. W repertuarze 
znajdują się pieśni związane z kalendarzem waż-
nych uroczystości, a także pieśni patriotyczne, 
ludowe, kolędy, pastorałki, piosenki popularne 
i rozrywkowe oraz pieśni wybitnych kompozy-
torów. Pierwszą opracowaną przez chór piosenką 
była „Kołysanka”.

Najczęściej chór występuje przed swoją pu-
blicznością, ale bierze udział także w różno-

rodnych imprezach okolicznościowych na terenie 
miasta i powiatu, m.in. w roku 2008 wystąpił 
gościnnie na inauguracji roku akademickiego 
w UTW w Łazach oraz w uroczystościach Święta 
Kobiet Aktywnych w MOK Centrum. Uroczystości 
te zorganizowała Anna Nemś – posłanka na Sejm 
RP. Na zaproszenie Związku Polaków na Litwie 
chór wziął udział w Dniach Seniora w miejsco-

św. Augustyn
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wości Poniewież koło Kiejdan. Wykonał 10 pieśni 
patriotycznych dla Polonii i Litwinów. Pozytywne 
recenzje ukazały się w miejscowej prasie.

Co roku chór uświetnia spotkania wigilijne 
w naszym uniwersytecie, dostarczając ra-

dości ze wspólnego śpiewania kolęd. 11 stycznia 
2015 r. chór kolędował w Hali OSiR w ramach 
Nowej Ewangelizacji pt. „Śpiewajcież i grajcież 
Mu”. Kilkakrotnie uczestniczył w krajowych 
przeglądach chórów i zespołów śpiewaczych: 
Przegląd Zespołów Artystycznych” w Rudzie 
Śląskiej, Festiwal Chórów UTW w Częstochowie 
(2016 i 2017 r.).

W październiku 2012 roku chór po raz pierwszy 
zaprezentował się na Juwenaliach III Wieku 

organizowanych przez Fundację AVE w Warszawie 
i otrzymaliśmy wyróżnienie. Za to wyróżnienie 
m.in. nasz UTW został nominowany w Gali Za-
wiercia w kategorii Promocja – „Moda na Zawier-
cie” – ambasador Zawiercia. Dwukrotnie jeszcze 
chór brał udział w Juwenaliach UTW w warszaw-
skich Hybrydach w roku 2013 i 2014. Chór współ-
pracuje z naszym Teatrem Integracyjnym. 4 maja 
2014 uczestniczył w plenerowym widowisku „Pora 

wskrzesić ojców dzieje”, a w 2015 r. towarzyszył 
Teatrowi Integracyjnemu w przedstawieniu „Mi-
sterium dla człowieczeństwa” w Miejskiej i Po-
wiatowej Bibliotece w Zawierciu. Na zaproszenie 
Dyrekcji Przedszkola nr 2 im. „Misia Uszatka” 
chór ZUTW spotkał się z maluchami w ramach 
obchodów z okazji Dnia Babci i Dziadka („Piosenki 
Babci i Dziadka”)
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Prawdziwa sztuka, to taka, która 
powstaje dzięki potrzebie tworzenia

Albert einstein

„Sztuka uwrażliwia na 
piękno świata…”

MArIA FUGAS

W pracowni plastycznej od pięciu lat realizuję moje marzenia. Tutaj stawiałam 
pierwsze kroki. Zaczynałam od ołówka i pasteli. Spostrzegłam wokół 

siebie wiele pomysłów i możliwości związanych z malowaniem.

Maluję martwe natury, pejzaże, kwiaty. Two-
rzę suszone zielniki. Czasami mam wąt-

pliwości, czy to, co robię, ma sens, ale zadania 
rozpoczęte warto kontynuować, by nie marno-
wać bezcennego czasu, którego przecież nie da 
się odzyskać. Staram się w miarę możliwości 
dorównać ludziom, którzy od dawna interesują 
się malarstwem. Myślę, że dobrze wybrałam, bo 
udział w zajęciach plastycznych daje mi wiele 
radości i satysfakcji. 

W ciągu tych dziesięciu lat liczba członków 
naszego koła zmieniła się, przychodzili 

nowi, a niektórzy rezygnowali z różnych powo-
dów. Przez wiele lat zajęcia odbywały się w MSP 
nr 6, od bieżącego roku spotykamy się w pracowni 
plastycznej Miejskiego Ośrodka Kultury im. Adam 
Mickiewicza.

Pani Wiesława Makieła, prowadząca zajęcia, 
czuwa nad poprawnością wykonywanych 

prac – chwali, ale również koryguje błędy. Za-
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wsze dopatruje się czegoś pozytywnego w tym, 
co tworzymy. Nikt się nie zniechęca i z zapałem 
podejmujemy nowe wyzwania. Próbujemy prac 
na miarę swych sił i możliwości. Wykonujemy je 
różnymi technikami. Tematyka ich jest bardzo 
różnorodna. Ja najbardziej lubię malować kwiaty.

Organizujemy wyjazdy w plener na Jurę i tam 
blisko natury powstają niepowtarzalne „dzie-

ła sztuki”. Urzeczeni przyrodą i jurajskimi zamka-
mi czerpiemy nowe impulsy dla swojej twórczości. 

Nasze prace były prezentowane na kilku wy-
stawach, m.in. w Galerii MOK "ZAWartE", 

w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece, jak również 
na Juwenaliach III wieku w Warszawie. Magazyn 
literacki Klubu Młodych Literatów został ozdo-
biony pracami wielu uczestników sekcji.

Na własnym przykładzie stwierdzam, że ma-
rzenia mogą stać się rzeczywistością, a ich 

spełnienie daje zadowolenie z życia, które staje 
się ciekawsze i może przynosić radość innym.
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Jeśli dwóch ludzi rozmawia, a reszta 
słucha ich rozmowy – to już jest teatr 

Gustaw Holoubek 

Sekcja kulturalna 
ZUTW 

czyli fajni-tacy-
teatromaniacy

MArIA GrABOWSKA, LIDER SEKCJI

My, słuchacze miłośnicy teatru – 
jesteśmy niezbędni dla jego istnienia. Teatr 
potrafi połączyć obraz z dźwiękiem, spaja 
różne rodzaje sztuk. Integrują się w nim 

elementy literatury, muzyki, tańca, malarstwa. 
Bez aktora i widza teatr nie istnieje.

Od roku 2011 organizowane są wyjazdy na kon-
certy, spektakle teatralne i musicale. Wyj-

ście na spektakl to wydarzenie kulturalne dla 
nas samych, ale też i powód do pochwalenia się 
(w pozytywnym tego słowa znaczeniu) innym, 
że byliśmy na ciekawej sztuce.

Jest to także jeden z wartościowszych tematów 
do rozmów na prywatnych spotkaniach ze zna-

jomymi, w porównaniu do nic nie wnoszących do 
naszego życia dyskusji bazujących na wiecznym 
narzekaniu na wszystko dookoła. 

Wyjazdy połączone są często ze zwiedzaniem 
wystaw i ekspozycji muzealnych.

Krótkie pogadanki „autobusowe” na temat 
związany z historią odwiedzanego teatru 

czy sztuki, kończą się konkursem, a zwycięzcy 
dostają słodkie nagrody.

Kontakt wzrokowy z aktorem zadziwia, wzru-
sza, bawi, fascynuje, a czasem prowokuje. 

Byliśmy prowokowani, wzruszaliśmy się wiele, 
wiele razy: 
 y w Bytomiu na Koncercie Noworocznym „Od 

Broadway’u do Hollywood” oraz na musicalach 
„Dźwięki muzyki” i „My fair lady”.

 y w Krakowie na komediach „Szkoła żon” i „Sza-
lone nożyczki”, „Chory z urojenia”, „Arszenik 
i stare koronki”, „Boeing, boeing – odlotowe 
narzeczone”, na spektaklach „Głupiec”, „Zie-
mia Obiecana” oraz na występie w Piwnicy Pod 
Baranami.

 y w Chorzowie na musicalach „Skrzypek na da-
chu” i „Olivier” oraz na ,,32 omdleniach” i na 
komedii „Kogut w rosole”.

 y Słuchaliśmy też ,,Najpiękniejszych arii operet-
kowych i operowych” w wykonaniu śpiewaków 
z Narodowego Teatru Opery i Baletu z Odessy.

 y w Gliwicach na operetce „Księżniczka Czardasza”.
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 y w Sosnowcu na spektaklu sylwestrowym oraz 
komediach „Prywatna klinika”, „Prezent uro-
dzinowy”, „Najdroższy” i „Sylwester na bis”. 
Obejrzeliśmy prowokującą „Zemstę” i „Cymes 
Cymes”.

 y w Dąbrowie Górniczej na „Karnawałowej Gali”.
 y w Katowicach na genialnie  wyreżyserowanym 
„Ożenku”, na komediach „Mayday I” i „Mayday 
II”, na „Gali sylwestrowej Skaldowie i goście”; 
w NOSPR-ze na koncercie Kena Burtona.

 y w Częstochowie na musicalu „Siostrunie” i ko-
medii „Wakacje z duchami”.

 y w Bielsku-Białej na komedii „Fotki z wakacji”.

Mamy wiele pozytywnych przeżyć z tych wyjaz-
dów i wiele jeszcze przed nami.
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Kawiarenka Literacka
HALInA KULA-ŻMUDA, LIDer SeKCJI

Kawiarenka „Literacka” ma wyjątkowo długie korzenie. Jeżeli jakąś 
kawiarenkę uzna się za dorosłą, należy poszukać jej młodzieżowego 

pierwowzoru. W przypadku naszej Kawiarenki również tak było.

W roku 2006 przeszłam na emeryturę. Zbie-
giem okoliczności był to również rok, 

w którym powstawał Zawierciański Uniwersytet 
Trzeciego Wieku. Uczestniczyłam w jego zało-
żeniu. Uniwersytet od samego początku cieszył 
się ogromną popularnością. To wtedy zrodziła 
się w moim sercu myśl o utworzeniu doroślej-
szej formy współpracy z poezją. Pomysł ten zo-
stał zrealizowany – i tak powstała Kawiarenka 

„Literacka”.

Po ukończeniu piątego roku wszyscy uczestnicy 
otrzymali Dyplom Ukończenia Kawiarenki 

wraz z potwierdzeniem znajomości ukochanej 
poezji.

Jednym z dowodów na to, że Kawiarenka „Lite-
racka” od samego początku przyjęła się wśród 

słuchaczy ZUTW wyjątkowo dobrze, jest to, że 
członkinie nazwały swoje grupy kobiecymi imio-
nami – Alicja, Barbara, Celina, Danuta i Elżbieta. 
Dla nas świadczy to o ich sympatii do tego, w czym 
zapragnęły uczestniczyć.

I kiedy 

„Mimozami jesień się zaczyna,
złotawa, krucha i miła…”

my, miłośniczki poezji, cieszymy się na nowe 
spotkania z poezją. 

Fakt, że Kawiarenka osiągnęła już taki wiek, 
czyli 10 lat istnienia, może tylko świadczyć 

o tym, że poezja budziła i budzi nadal zaintere-
sowanie, a słuchaczki wciąż ją z przyjemnością 
czytają. Bo tak, jak Edward Stachura powiedział: 

„Wszystko jest poezją, każdy jest poetą”. 

Poezja nie tylko jest nam bliska – można wręcz 
powiedzieć, że urosła do rangi lekarstwa, bo 

parafrazując XVIII-wieczną definicję konia (En-
cyklopedia „Nowe Ateny” B. Chmielowskiego), 

„życie, jakie jest – każdy widzi”, i chyba każdy się 
ze mną zgodzi, że coś w tym życiu robić należy, 
by uczynić je przyjemniejszym. Choć są rzeczy, 
których wyeliminować ani uniknąć nie można, 
jak samotność, cierpienie czy choroba, to jednak 
my wierzymy, że można znaleźć na te przykrości 
życia lekarstwo.
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Jako uczestniczki Kawiarenki „Literackiej” je-
steśmy przekonane o wyższości piękna poezji 

nad często smutną prozą życia. Do tego dodajmy 
credo Leopolda Staffa 

„I niech wiersz, co ze strun się toczy,
Będzie, przybrawszy rytm i dźwięki,
Tak jasny jak spojrzenie w oczy
l prosty jak podanie ręki”.

Jeśli mamy poezję, rytm, dźwięki i struny, czy-
li muzykę, to czujemy się lepsi. Czy w życiu 

może chodzić o coś ważniejszego? Czekam więc 
na Was – liczę na to, że nasze spotkania są dla 
nas przyjemnym dniem w kalendarzu, spotkania 
z koleżankami, ale głównie z poezją.

Czyż człowiek nie ma powodu do radości, je-
śli uczestniczka Kawiarenki – Wanda Droż-

dżowska, w tak serdeczny sposób odbiera nasze 
spotkania?

1.
– Dziewczyny! Mam dla was zadanie: wariacje 
na temat jesieni – woła Halina, próbując przebić 
hałas naszych warg. – Przygotujcie się na środę. 

Wariacje na temat jesieni? – myślałam. O jesieni 
napisano wszystko. Co można dodać do ścielącego 
się pod stopy dywanu złotych liści?

Wszystko już było...
Patrzyłam na twarze koleżanek siedzących 

obok. Rozgadane, uśmiechnięte, z rozjaśnionymi 
oczyma, jak wielkie, przyjazne lustra.

Kwiaty – pomyślałam. Róże? Nie... „Mimozami 
jesień się zaczyna...”? Nie...

Też mi mimozy – roześmiałam się. Każda ma 
co trzeba i co natura po 40-tce plus VAT niestety 
serwuje nam, wypinając się na nasze marzenia.

„O szyby deszcz dzwoni, deszcz dzwoni jesien-
ny...” – słyszycie? Głos Haliny zmienia się w szept. 

„I pluszcze miarowy...” – czujecie ten smutek?
Czy czujemy? Jakże by inaczej. Każda z nas 

w połowie jest bezbrzeżnym smutkiem i rozpa-
saną radością.

Chryzantemy! Królowe jesieni. Zdyskredyto-
wane przez róże, co nie znaczy, że mniej piękne. 
Zmrożone pierwszym zimowym przymrozkiem, 
lecz wciąż kwitnące tysiącem barw. Zostawia-
my codzienność na progu „Kawiarenki”, by w jej 
wnętrzu utonąć w rymie, rytmie i melodii słów.

Szukamy jesieni w „suchych liściach lecących 
szelestem”, gubimy „w lasach kalendarze” i... pró-
bujemy, wciąż próbujemy okiełznać własną duszę.

Nagle czujemy to, o czym mówi Halina. – 
Słuchajcie, ja mam mrowienie – woła. My też! 
I nie ma już mowy, by okiełznać duszę. I nie ma 
mowy, by wstydzić się wzruszenia z zachwytu 
nad pięknością tego, co nazywa się poezją. Nad 
pięknością doznań jakie odczuwamy czytając 
i recytując wiersze.

W te, niestety, tylko godzinne „kawiarenkowe” 
spotkania jesteśmy samą prawdą, szczerością, 
miłością, ale także, co być może najważniejsze, 
radością i zrozumieniem.

Radością z bycia razem, zrozumieniem ko-
nieczności i potrzeby w dążeniu do zatrzymania 
kolorów lata. Do utrwalenia ich na jesiennej pa-
lecie barw... Na ile się da...

2.

Czas stanowczo za szybko biegnie! Minął kolejny 
rok, a ja mam podsumować działalność Kawiarenki.

Podsumować? Jak? Jak mogę „podsumować” 
spotkania z Mistrzem Ildefonsem, Lermontowem, 
z Grochowiakiem? Nie mogę. Mogę te spotkania 
co najwyżej przeżyć.

I tak właśnie z nami jest. Każde spotkanie 
w Kawiarence to przeżycie. Mówię „z nami”, bo 
wszystkie je przeżywamy. Każda na swój sposób.

Czytamy, recytujemy, mówimy. Bez oporów, 
bez skrępowania – od siebie.

„Panie zielonooki, mój Boże jedyny spraw...” – 
cisza, skupienie.

„Rozmyślam coraz częściej / od pewnego wie-
czoru, / że chyba moje szczęście / jest zielonego 
koloru ...” – patrzymy na siebie i wszystkie je-
steśmy szczęśliwe. „Lubię kiedy kobieta omdlewa 
w objęciu...” – Co? No co! To Przerwa-Tetma-
jer! Czytamy do końca i mówimy: no właśnie!

To nie wszystko. Marysia ładnie napisała 
wspomnienia o dawnych babcinych wigiliach. 
Bogusia przeczytała swój wiersz. Głęboki i bar-
dzo osobisty. Halina oplatała nas swoim „Szalo-
nym dzikim winem” i pomalowała na fiołkowo, 
jesiennie, wrzosowo... Zapalamy świece, jemy 
ciasteczka... w sercu nam gra. A ja się martwię... 
i kombinuję... Może by tak oblać? Chociaż jeden 
rok! Żeby zatrzymać czas.
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Konkurs literacki z okazji 
10-lecia ZUTW

OLA DZIDOWSKA

Na konkurs z okazji 10-lecia ZUTW wpłynęło 14 
wierszy i 3 teksty prozą oraz zestaw 6 fraszek 

z Klubu Młodych Literatów Zawierciańskiego Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku. W pracach pojawiła 
się tematyka relacji międzyludzkich, osobistych 
przeżyć i refleksji związanych z Uniwersytetem. 
Uwagę zwracają również elementy humoru, któ-
re potwierdzają fakt, że pogodny, młodzieńczy 
uśmiech to nie sprawa metryki. Po zapoznaniu się 
z pracami nadesłanymi przez 10 autorów i wni-
kliwej dyskusji jury przyznało wyróżnienia dla:
 y elżbieta Gacek za wiersz „Dziesięciolecie ZUTW”
 y rozalia Januszewska za wiersz „Dziesięciolecie 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku”

 y Wanda Kwasecka za wiersz „Uniwersytet Trze-
ciego Wieku”

 y Andrzej Merta za fraszki „Emerytura to nie…” 
i „10 lat w UTW – …”

 y Aleksandra Dzidowska za tekst „Umiejętności 
i talenty. Refleksje”.

UMIeJęTnOŚCI I TALenTy. reFLeKSJe
W człowieku drzemie wiele umiejętności i talen-
tów. Wszystko można pokazać, ujawnić i rozwią-
zać w UTW. Są tam różne kierunki działalności. 
Wystarczy zapisać się, nie wstydzić, nie bać, aby 
potomni wiedzieli, że babcia czy dziadek mają du-
sze artysty. Wielu słuchaczy odkryło swoje talenty 
dopiero teraz. Można więc rozwijać swoje umiejęt-
ności w Klubie Młodych Literatów, w czasie zajęć 
plastycznych, w sekcjach językowych czy sporto-
wych. Udział w projektach międzypokoleniowych 
rozwija nasze umiejętności współpracy z młodymi, 
co przydaje się w kontaktach z własnymi dzieć-
mi i wnukami. Taka aktywność pozwala długo 
zachować młodość i budować opinię człowieka 
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DZIeSIęCIOLeCIe 
UnIWerSyTeTU TrZeCIeGO WIeKU

Przeminęło nam szybko ostatnie dziesięć lat.
Wielu Zawiercianom otworzył się świat
Na nowe wartości o życiu i świecie.
To właśnie się dzieje na Uniwersytecie.
Serca nam zabiły niczym w młodości.
Coraz więcej chętnych na wykładach gości.
Otwarli się ludzie na nowe wyzwania,
Tworzą nowe przyjaźnie, radosne spotkania.
Uniwersytet zdobył spore poważanie,
Przyciąga z okolic panów i panie.
Życie ich nabrało nowych kolorów,
Dostało radości i dużo wigoru.
A na początku tak właśnie było,
Że się Jadzi Plucie bardzo zamarzyło,
Aby w Zawierciu wzorem innych miast
Zwołać koleżeński emerytów zjazd.
I tak się zebrało wiele koleżanek.
Zaczęto dyskusje z pewnym miłym panem
Nad statutem i nazwą, wybrano komitet
Aż powstał Zawierciański Uniwersytet.
Ale nim się zaczęły zajęcia, wykłady,
Pani Jadzia już czasem nie dawała rady.
Pomagały jej wtedy Urszule i Krysie
Grażynki i Zosie, Jadzie i Marysie.
Dziś w dziesięciolecie Uniwersytetu istnienia
Składamy założycielkom dziękczynne życzenia.
Dziękujemy za czas i zaangażowanie.
Niech to wasze dzieło długie lata zostanie!

renia Januszewska

UnIWerSyTeT 
TrZeCIeGO WIeKU

Czy już wszyscy ludzie wiedzą
Czy tę prawdę każdy zna
Że Zawiercie już lat dziesięć 
Uniwersytet swój ma.
Ileż to radości starsi ludzie mają
Gdy znowu po latach w ławkach zasiadają
Uczą się pilnie, a wnuki ich śledzą
Czasem przepytują, co dziadkowie wiedzą.
Jednak ci dziadkowie jacyś młodzi, inni
Czy im lat ubyło? Stali sie dziecinni?
Chyba jednak wiecie, że to nic dziwnego
Bo są studentami, lecz „Wieku Trzeciego”.
Choć jesteśmy starsi, młodo się czujemy
Naszym miejskim władzom szczerze dziękujemy
My mądrzejsi wiekiem docenić to chcemy
W zajęciach, wykładach wciąż uczestniczymy.
Wiedzę się zdobywa zawsze nie na próżno
A więc na naukę nigdy nie jest za późno.
Szczęśliwy ten, kto to zrozumie,
Że w tym jest moc, kto więcej umie!
A kto odpowiada za całości stan
Że wszystko działa jak w dobrym zegarku?
Za tym wszystkim stoi świetny prezes Jan
Wszyscy dziękujemy Tobie Panie Janku!

Wanda Kwasecka

DZIeSIęCIOLeCIe ZUTW

Serdeczne życzenia
płyną z ust do ust
i marzeń spełnienia
życzymy sobie tu

To już dziesięć lat
minęło z rozmachem
odmienił się świat
wiedza rządzi światem.

Miłość, dzikość serca
jedenastka głosi!
Chociaż „dowód stary”
my jesteśmy młodzi!

Te nasze dziewczyny
– nie mówiąc o chłopcach – 
mają dziarskie miny
starość jest im obca!

Wiele dni przed nami
chwil pełnych radości
intencją niech będzie
UTW miłości!

ela Gacek

FrASZKI 

Emerytura to nie przysłowiowa laseczka
Modlitwa i przyblokowa ławeczka
Nie siedź w domu rencisto i emerycie
UTW to katalizator na dalsze życie.

10 lat w UTW – życia dekada
Aby się nie nudzić – taka moja rada
Nie zazdrość pani i panu
Zapisz się do naszego klanu.

Andrzej Merta

utalentowanego. Działalność ZUTW jest możliwa 
dzięki zaangażowaniu grupy ludzi, którzy jak 
pracowite mrówki organizują zajęcia, spotkania, 

wycieczki, zabawy, wykłady, wyjazdy, szkolenia 
itp. Dla kogo to robią? Dla ciebie, dla mnie, dla 
nich i tych, którzy się jeszcze nie zapisali. Dzięki!
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Klub Młodych Literatów

eLŻBIeTA GACeK, LIDer SeKCJI

Klub Młodych Literatów powstał w 2012 r. Skupia seniorów zainteresowanych sztuką 
pisania. Zajęcia prowadzi Elżbieta Gacek. KML liczy 30 osób i stwarza okazję do 

szukania tego, co dobre i piękne, co daje satysfakcję i rozwija wyobraźnię. Dzięki temu 
kształtuje się wiara w to, że życie ma sens nawet na emeryturze, że nawet w „trzecim 

wieku” można stawiać nowe cele, znaleźć pasje, odkryć talenty i zainteresowania.

Formy pracy KML:
 y warsztaty literackie i ćwiczenia językowe,
 y dyskusje, pogadanki, prezentacje i wykłady na 
temat twórczości różnych artystów (piosenka-
rze, malarze, aktorzy),

 y wycieczki: Krzeszowice, Bronowice, Kraków, 
Warszawa, Częstochowa,

 y zwiedzane Jury: Skarżyce, Morsko, Smoleń, Pi-
lica, Podlesice, Piaseczno,

 y współpraca z wychowankami Zakładu Popraw-
czego i Schroniska dla Nieletnich w Zawierciu,

 y uczestnictwo w spektaklach teatralnych,

 y zwiedzanie muzeów,
 y realizacja projektu zwiedzania bibliotek: Miej-
ska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Zawier-
ciu, Biblioteka Śląska w Katowicach, Biblioteka 
Jagiellońska w Krakowie, Biblioteka klasztorna 
na Jasnej Górze w Częstochowie.

Osiągnięcia KML:
 y wydanie pięciu numerów Magazynu Literackie-
go „Wierszowanki-Rymowanki” z twórczością 
członków Klubu,

 y wydanie numeru specjalnego podsumowującego 
projekt,
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 y wydanie zbiorowego tomiku wierszy z okazji 
100-lecia Zawiercia „Życie słowem malowane” 
współfinansowanego z budżetu gminy,

 y indywidualne tomiki poezji Ewy Dębiec i Kry-
styny Surmy,

 y VII Juwenalia III Wieku – rekomendacja do to-
miku poezji po Juwenialiach za wiersz „Przy-
jacielu” dla Ewy Dębiec,  

 y VIII Juwenalia III  wieku w Warszawie – wy-
różnienie dla wiersza „Mam talent” Rozalii 
Januszewskiej (2015 r.),

 y IX Juwenalia III Wieku w Warszawie – II miejsce 
w kategorii Poezja dla wierszy: „Sad wiosną” 
i „Tymczasem” Elżbiety Gacek (2016 r.),

 y informacja o działalności KLM na stronie in-
ternetowej „Głosu Seniora” (Kraków 2015 r.),

 y publikacja wierszy Elżbiety Skutnik w „Angorze”,
 y informacja o działalności KML w publikacji 
„Obywatel Senior” (Zawiercie) wydanej przez 
Fundację „VITA” w ramach programu ASOS,

 y Zorganizowanie konkursu – przeglądu literac-
kiego z okazji 10-lecia ZUTW.
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PrOSTe PyTAnIA 
I ODPOWIeDZI

CO MOŻe zwykły SPInACZ?

MArIA GrABOWSKA

 y Jaki? – Odważny.
 y Co robi? – Spina!
 y Kogo spina? – LUDZI – tych, którzy chcą po-

magać oraz tych, którzy potrzebują pomocy.
 y Co promuje? – Wolontariat seniorów.
 y Gdzie? – W Zawierciu.
 y Jak to się zaczęło? – Towarzystwo Inicjatyw 
Twórczych „ę” zainicjowało proces tworzenia 
sekcji wolontariatu na Uniwersytetach Trzeciego 
Wieku. I tak w roku akademickim 2013/14 w Za-
wierciańskim Uniwersytecie III Wieku powstała 
grupa wolontariacka „Spinacz”.

 y Ile jest tych spinaczy? – Jest 12 spinaczy.
 y Co was łączy? – Podobne potrzeby i pasje – i to 
jest nasza mocna strona.

 y Jakie motto ma ,,Spinacz”? – „Odważ się być 
dobrym”.

 y Z kim współpracuje „Spinacz? – Ze szkołami 
podstawowymi, gimnazjami, szkołami ponad-
gimnazjalnymi oraz z podopiecznymi Zakładu 
Poprawczego w Zawierciu.

 y Co robicie? – Od trzech lat pomagamy dzieciom 
w pokonywaniu trudności w nauce. Odrabiamy 
z nimi zadania domowe, pomagamy w nauce 
pisania i czytania. Mamy za to uśmiech dzieci 
i słowo „dziękuję”. Z naszych dotychczasowych 
doświadczeń wynika, że takie inicjatywy są 
bardzo wysoko oceniane przez uczniów, ro-
dziców i nauczycieli. Integrują oba pokolenia.

Inspirujemy innych, wymyślamy i przepro-
wadzamy z sukcesem różne przedziwne akcje.

 y Jakie? – Organizujemy wyjazdy rowerowe pod 
hasłem „Bezpiecznie i kolorowo” dla uczniów 
MSP nr 5 i MSP nr 6 oraz wychowanek Zakładu 
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Poprawczego w Zawierciu. Odbyło się sześć ta-
kich wyjazdów. Było wspólne ognisko, konkursy, 
międzypokoleniowe zawody sprawnościowe.
Zainspirowałyśmy dzieci MSP nr 5, aby 6 grud-
nia zorganizowały Mikołajowi imieniny. Tań-
czyły dla niego, recytowały wiersze, malowały 
jego portret.

 y A co na to Mikołaj? – Szczęśliwy Mikołaj rozdał 
dzieciom podarunki i wyjął z worka ogrom-
ny tort z palącymi się fontannami tortowymi. 
Dzieci oszalały z radości.

 y Jak jeszcze pomagacie? – Szkolimy.
 y Konkretniej proszę. – Przeprowadzamy profe-

sjonalne szkolenia udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej dla uczniów MSP nr 5 i MSP 
nr 6. Przeszkoliliśmy już 35 uczniów.
Szkolimy też w temacie „Odżywianie w wieku 
dojrzewania”, które łączymy z ćwiczeniami  
praktycznymi dotyczącymi obliczeń BMI.
W ramach akcji „Bezpieczne wakacje” szko-
limy uczniów, jak można udzielać pierwszej 
pomocy w krwawieniu z nosa, omdleniu, opa-
rzeniach oraz w przypadku złamań.

Wydaliśmy też…
 y Co proszę? – Wydaliśmy Magazyn Literacki 
„Wierszowanki-Rymowanki” z poezją człon-
ków Klubu Młodych Literatów oraz wychowanek 
Zakładu Poprawczego.
Pomagamy również w ZUTW.

 y na czym ta pomoc polega? – Wolontariusze 
grupy „Spinacz” pracują przy organizacji wielu 
działań projektowych. Bez ich bezinteresownej 
pomocy wiele projektów nie byłoby tak dobrze 
zrealizowanych.

 y I co jeszcze robicie? – Jesteśmy też czasem 
eko-spinaczem.

 y nie rozumiem.
Eko-spinacze promują bioróżnorodność wśród 
seniorów i dzieci poprzez naukę i zabawę. 

 y W jaki sposób? Proszę o kilka przykładów – 
W butelkach plastikowych uprawiamy rośliny, 
przeprowadzamy warsztaty robienia ozdób 
z papierowej wikliny, razem z dziećmi wy-
konujemy „eko” ozdoby choinkowe, sadzimy 
drzewka wokół szkoły. Przeprowadzamy także 
konkursy z wiedzy ekologicznej.
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na zdrowie i kondycję dobra rada 
– w rabce Zimowa Senioriada

KrySTynA STAnKIeWICZ

Z wielu przeprowadzonych badań wynika, że lu-
dzie po 60. roku życia stają się jedną z bardziej 

aktywnych grup. Przekroczenie granicy wieku 
60+ to nie koniec świata, możemy odkryć siebie 
na nowo i robić to, czego nie mogliśmy robić za 
młodu. Uprawianie sportu nie tylko poprawia 
kondycję fizyczną seniora, ale także sprawia, że 
nabiera on energii i jest otwarty na nowe kontakty. 
Zarówno sporty letnie, jak i zimowe nie są obce 
naszym słuchaczom.

Od 2014 roku sportowcy naszego uniwersytetu 
rywalizują w Rabce-Zdroju w sportach zi-

mowych w następujących konkurencjach: slalom 
gigant, biegi narciarskie, zjazd na dętkach, kręgle 
curlingowe, rzuty do celu, szachy, brydż, nordic 
walking połączony z testem wiedzy o Rabce-Zdro-
ju. Za nami już cztery Ogólnopolskie Senioriady 
Zimowe na Podhalu.

Celem Senioraliów jest przede wszystkim roz-
wijanie pasji i zainteresowań seniorów, in-

tegracja i wdrażanie nawyków zdrowego stylu 
życia. – „Łamiemy stereotypy, pokazujemy, że 
seniorzy są cenioną grupą społeczną, która może 
się świetnie bawić” – mówił Łukasz Salwarow-
ski, przewodniczący komitetu organizacyjnego 
Senioriady.

Pomimo dużej konkurencji nasi zawodnicy po-
kazali się z jak najlepszej strony uzyskując 

świetne wyniki. W sumie w czterech senioria-
dach nasi sportowcy zdobyli 29 medali: 13 złotych, 
9 srebrnych i 7 brązowych. 

Medale wywalczyli: 
 y Marek Koziorowski – 3 złote, 1 srebrny
 y Zbigniew Kwiecień – 3 złote, 1 srebrny
 y Witold Grim – 2 złote, 1 brązowy
 y Marek Sokołowski – 2 złote
 y Stanisław Szerszeń – 2 złote, 1 srebrny
 y Krystyna Stankiewicz – 1 złoty, 1 srebrny, 
1 brązowy

 y Madejski Janusz – 2 brązowe
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 y Józef Leski – 1 srebrny
 y Grzegorz Wołoszczuk – 1 srebrny
 y Bożena Obruśnik – 1 brązowy
 y Julia Raczak – 1 brązowy
 y Mieczysław Maziarz, Stanisław Kostrz – 2 srebrne

Kapitanem drużyny sportowców naszego uni-
wersytetu jest od zawsze wiceprezes ZUTW 

Krystyna Stankiewicz, pełna wigoru i wiary 
w zwycięstwo. W zorganizowaniu wyjazdu na 
Senioriadę pomagają nam Starostwo Powiatowe 
i Urząd Miasta Zawiercie. Nasi kibice gorąco do-
pingują zawodników. Wspierają nas także sekre-
tarz Starostwa Powiatowego Agata Jarza-Korpyś 
i Prezydent naszego miasta Witold Grim.
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rekord za rekordem pada… 
Olimpiada Sportowa UTW

KrySTynA STAnKIeWICZ, KIerOWnIK DrUŻyny OLIMPIJSKIeJ

reprezentacja naszego uniwersytetu bierze udział w zmaganiach sportowych od pierwszej 
olimpiady. Wiceprezes Zarządu Krystyna Stankiewicz organizuje drużynę na olimpiadę. Do 
roku 2013 sama startowała w konkurencji tenis stołowy. W tę pracę angażuje się z ogromną 
pasją. Werbuje zawodników, aktywizuje, przekonuje do treningów i sama trenuje. Dzięki jej 
staraniom i wielkiemu entuzjazmowi zawodników nasza reprezentacja stale utrzymuje się 

w pierwszej czwórce, chociaż z roku na rok w olimpiadzie bierze udział coraz większa liczba 
uczestników. Wprowadzane są nowe, trudniejsze konkurencje, jest coraz trudniej o medal.

W pierwszej olimpiadzie udział wzięło 9 re-
prezentacji UTW, w II starowało 13 drużyn, 

w III – 16, w IV – 22 drużyny, w V – 36 drużyn, 
w VI aż 46, w VII – 49, a w VIII już 57 reprezentacji 
organizacji senioralnych i UTW z kraju i zagrani-
cy, w IX – 60. W sumie w dziewięciu olimpiadach 
nasi sportowcy zdobyli 105 medali: 43 złotych, 37 
srebrne, 25 brązowych i 7 pucharów. Najgorszym 
miejscem, na którym uplasowała się nasza drużyna 
to IV. Walczyło o punkty i medale 82 zawodników. 

Wśród zawodników są tacy, którzy biorą 
udział w sportowych zmaganiach od pierw-

szej olimpiady. Należą do nich Zbigniew Kwiecień, 
który zdobył 8 medali (szachy), Monika Kozłowska 
– 7 medali (biegi), Janusz Madejski – 6 medali 
(tenis ziemny, pływanie, kajakarstwo, przełaje ro-
werowe), Mieczysław Maziarz – 3 medale (brydż), 
Julia Raczak – 5 medali (pchnięcie kulą), Krystyna 
Stankiewicz – 5 medali (tenis stołowy), Barbara 
Tarska – 5 medali (biegi) i Cecylia Dąbrowska 
4 medale (przełaje rowerowe).

Najwięcej złotych medali zdobyli:
 y Zbigniew Kwiecień – 6, 
 y Kazimierz Piotrowski – 4
 y Marek Sokołowski – 3 
 y Zofia Wódka – 3
 y Barbara Tarska – 3
 y Krystyna Stankiewicz – 2 

O punkty wytrwale walczyli wielokrotnie Bo-
gusław Raczak, Stanisław Strzępek, Zbigniew 

Ginalski, Roman Czorny, Paweł Kozłowski.

W III Olimpiadzie w Turnieju Rektorów I miej-
sce zajęła Urszula Gemel, zdobywając złoty 

medal i puchar Burmistrza Łaz.

Zawodom sportowym zawsze towarzyszą wy-
stępy artystyczne poszczególnych sekcji UTW. 

Nasi słuchacze i słuchaczki – Jadwiga Rauk, Elż-
bieta Wacowska-Dudek, Tatiana Cieślik i Czesław 
Łypaczewski – zawsze i z pasją wspierają zawod-
ników swoimi występami. Z pokazem ćwiczeń 
wystąpiły także członkowie sekcji tai-chi.

Ale największą radość i wsparcie zawodnikom 
daje aplauz i doping niezawodnych kibiców, 

którzy tłumnie uczestniczą w każdej Olimpiadzie.
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Udział ZUTW 
w Juwenaliach III Wieku

UrSZULA GeMeL

Juwenalia III Wieku to największy w europie festiwal chórów, zespołów, 
grup teatralnych, tanecznych i literackich tworzonych przez seniorów. 

Organizowany jest przez Fundację AVe. Festiwal trwa od 2008 roku. Dziś 
na Juwenalia składają się występy muzyczne, taneczne, teatralne, wernisaż 

prac plastycznych, konkurs literacki, pokazy filmów i wystawy zdjęć.

Zawierciański UTW rozpoczął przygodę z Ju-
wenaliami III Wieku w roku 2012. Do udziału 

w Festiwalu zgłosiliśmy chór oraz Teatr Integra-
cyjny ze spektaklem poetycko-muzycznym pt. 

„Dancing” opartym na utworach Marii Pawli-
kowskiej-Jasnorzewskiej. Teatr Integracyjny zajął 
III miejsce. Chór został wyróżniony. Na dobry 
początek duży sukces – i to podwójny.

VI Juwenalia. Prezentacje na profesjonalnej 
scenie Teatru Palladium i Hybryd. Po raz 

pierwszy wystąpił zespół wokalno-instrumental-
ny "TRIADA" w składzie Jadwiga Rauk, Elżbieta 
Wacowska i Tatiana Cieślik. Teatr integracyjny 
otrzymał II nagrodę za spektakl pt. „Człowiek 
z bagażem”. W kategorii PLASTyKA, za pra-
cę w szkle pt. „Drzewo życia”, trzecią nagrodę 
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zdobyła Maria Grabowska. W kategorii SOLIŚCI 
drugą nagrodę wyśpiewała Barbara Rybak, przy 
akompaniamencie Jerzego Kaziora. Nasz chór wy-
stąpił także ze swoim programem, ale nie znalazł 
się na liście nagrodzonych.

W 2014 r. członkowie naszego Stowarzyszenia, 
w składzie: chór, teatr integracyjny, plasty-

cy i poetki z Klubu Młodych Literatów, uczestni-
czyli w VII Juwenaliach. Teatr Integracyjny odniósł 
duży sukces. Za „Misterium dla człowieczeństwa” 
w reżyserii Józefa Niedźwieckiego teatr zajął 
II miejsce i otrzymał nagrodę. Józef Niedźwiecki 
otrzymał nagrodę za aktorstwo.

W kategorii POEZJA, nagrody otrzymały Elżbie-
ta Stępczyńska – II miejsce za wiersz "W twa-

rzy kobiety", Halina Kula-Żmuda – III za wiersz 
"I on był biały..." oraz Ewa Dębiec – rekomendację 
do wydrukowania jej wierszy w tomiku poezji.

W 2015 r. uczestniczyliśmy w VIII Juwenaliach 
III Wieku. Braliśmy udział w kategoriach 

teatr, śpiew solo, plastyka, poezja. Zdobyliśmy na-
grodę lub wyróżnienie. W kategorii TEATR – Teatr 
Integracyjny ZUTW zajął I miejsce za prezentację 
sztuki „Twarzą w twarz Polacy”. W śpiewie solo II 
miejsce zajęła Barbara Rybak. Akompaniował jej 

Jerzy Kazior. W kategorii POEZJA II miejsce zajęła 
Barbara Rybak za wiersz "A deszcz niech sobie 
pada", III miejsce Elżbieta Stępczyńska za wiersz 

"A życie jak wino", wyróżnienie otrzymała Roza-
lia Januszewska za wiersz "Poezja". W kategorii 
PLASTyKA wyróżnienie zdobyła Ewa Szczygieł 
za obraz „Irysy”.

Prawie 200 grup artystycznych seniorów wzię-
ło udział w 2016 roku w IX Juwenaliach III 

Wieku, organizowanych w warszawskim Teatrze 
Palladium, Klubie Hybrydy i Domu Kultury „Świt” 
przez Fundację AVE przy wsparciu m. st. War-
szawy oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. I miejsce w duetach zdobyli Barbara 
Rybak i Jerzy Kazior. Barbara Rybak zaśpiewa-
ła piosenki w aranżacji Jerzego Kaziora, były to 

„Ballada do barmana” oraz „Bazarowy amant”.

W kategorii POEZJA II nagrodę przyznano 
Elżbiecie Gacek za utwory „Sad wiosną” 

i „Tymczasem”, III nagrodę Barbarze Rybak za 
utwór „Pocałunek róży”. W kategorii MONODRAM 
wystąpił też Henryk Gębski.

W X Juwenaliach w 2017 roku w kategorii POEZ-
JA Barbara Rybak otrzymała wyróżnienie 

za wiersz "Życie jak w piosence".
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Maria Grabowska, praca w szkle  pt. "Drzewo"

Wyróżnienie Ewa Szczygieł za obraz "Irysy".
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Barbara RybakBarbara Rybak

Występ zespołu "Triada", w składzie: Jadwiga Rauk, Elżbieta Wacowska, Tatiana Cieślik
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Starzejemy się w dobrym stylu

ZeSPół reDAKCyJny

Konkgres Zdrowia Seniorów Ziemi Zawierciańskiej na stałe wpisał się w kalendarz imprez 
lokalnych. Z inicjatywy Jana Gwizda i Krystyny Męcik w 2014 r. zorganizowano w MOK „Cenrum” 
im. A. Mickiewicza w Zawierciu I Kongres Zdrowia pod hasłem „Statrzejemy się w dobrym stylu”.

Odbyły się 3 jego edycje. Tematyka kongresów 
obejmowała głównie sprawy dotyczące pro-

filaktyki zdrowotnej, aktywnego starzenia się, 
współpracy organizacji senioralnych działających 
na terenie powiatu zawierciańskiego. Wydarzenie 
ma podnieść świadomość osób starszych o cho-
robach i możliwościach współczesnej medycyny 
w walcje z nimi. Uczestnicy kongresów mieli 
możliwość wysłuchania wykładów specjalistów 
na temat profilaktyki zdrowotnej w szczególności: 
chorób układu krążenia, cukrzycy, chorób reu-
matycznych, właściwego odżywiania się oraz jego 
wpływu na zdrowie człowieka, form ruchu odpo-
wiednich dla wieku i schorzenia. Ponadto mogli 
wysłuchać informacji na temat metod wspomaga-
nia pamięci, faktów i mitów o organizmach mody-
fikowanych genetycznie, Rządzowego Programu 
na rzecz Aktywności Osób Starszych.  Wykłady 

wygłosili m.in.: dr hab. n. med. Jerzy Stojko, dr 
n. med. Anna Witiuk-Misztalska (geriatra), dr n. 
med. M. Sipińska-Stużyńska, dr Ryszard Grzy-
wocz, mgr Marzena Rojek, mgr Agnieszka Baran, 
mgr Justyna Kośmida, mgr Andrzej Skarżyński.

Pozdczas każdego Kongresu można było sko-
rzystać z porad medycznych, wykonać pod-

stawowe badania (pomiar ciśnienia tętniczego, 
poziom cukru we krwi, poziom cholesterolu itp.) 
oraz zapoznać się z zalecanymi dla seniorów ćwi-
czeniami fizjoterapeutycznymi.

C iekawym punktem każdego Kongresu jest 
panel dyskusyjny, w którym wzięli udział 

m.in. eurodeputowany prof. Jerzy Buzek, Wi-
told Grim – prezydent Miasta Zawiercie, Maciej 
Kaczyński – Burmistrz Łaz, prof. Jan Śleżyński 
z AWF Katowice, Anna Szelest – prezes stowa-
rzyszenia „MOST”.
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Uczestnicy panelu odpowiadali na pytania do-
tyczące aktualnych potrzeb seniorów.

Pierwszy Kongres poruszał kwestie dotyczące 
aktywności fizycznej seniorów. Uczestnicy 

dowiedzieli się sporo o dolegliwościach reuma-
tycznych i ich powikłaniach. Wykładowcy wiele 
uwagi poświęcili też diecie i jej wpływowi na 
zdrowie człowieka, udzielali również rad doty-
czących odpowiedniej formy ruchu dla danego 
wieku i schorzenia. Andrzej Skarżyński przy-
bliżył rządowy program na rzecz aktywności 
osób starszych.

Podczas II Kongresu poruszone zostały sprawy 
m.in. profilaktyki zdrowotnej, zapobiegania 

i leczeniu cukrzycy, aktywnego starzenia się oraz 
współpracy organizacji senioralnych działających 
na terenie powiatu zawierciańskiego.

Na III Kongres zaplanowano wykłady specja-
listów dotyczące m.in. profilaktyki zdrowot-

nej w zakresie chorób układu krążenia, aktyw-
nego starzenia się oraz współpracy organizacji 
senioralnych działających na terenie powiatu 
zawierciańskiego.

Podczas każdego Kongresu można było sko-
rzystać ze stoisk z poradami medycznymi, 

a także wykonać podstawowe badania (pomiar 
ciśnienia tętniczego krwi, poziom cukru we krwi) 
oraz zapoznać się z zalecanymi dla seniorów ćwi-
czeniami fizjoterapeutycznymi.

W przerwach między wykładami występowali 
seniorzy-artyści z UTW Łazy i ZUTW. Or-

ganizatorzy przygotowali dla uczestników Kon-
gresu wiele cennych nagród.

Organizatorzy kongresów: Uniwersytet 
Trzeciego Wieku w Łazach, Zawierciański 

Uniwersytet Trzeciego Wieku, Powiatowa Rada 
Seniorów, Miejska Rada Seniorów, Centrum 
Inicjatyw Lokalnych, ARK. Patronat honorowy 
objęli: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecz-
nej, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Starosta 
Zawierciański, Sejmowa Komisja Polityki Se-
nioralnej, Marszałek Województwa Śląskiego, 
Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń UTW, 
Stowarzyszenie „MOST”. Patroni medialni to: 

„Dziennik Zachodni”, „Głos Seniora”, „Echa Łaz”, 
„Forum Express”, „Nasze Miasto”, „Zawiercia-
nin”. Partnerami byli: Miejski Ośrodek Kultury 
w Zawierciu, Towarzystwo Miłośników Ziemi 
Zawierciańskiej, Stowarzyszenie na rzecz Osób 
z Chorobą Alzheimera i Zespołów Neurodege-
neracyjnych, Miejski Ośrodek Kultury w Łazach, 
Centrum Medyczne SyNEXSUS, Centrum Me-
dyczne PRIMUS, Szpital Powiatowy w Zawier-
ciu, „Orle Gniazdo” Szczyrk, Park Wodny „Jura”, 

„Trzy Korony” Jastrzębia Góra, Siłownia „Taurus”, 
RCKU o. Zawiercie, Ambit Tour, Sklep medycz-
ny „Klaudiusz”, BP „MARCO”, NOMK, ASA, neo 
Szavel Travel, PARTNER.
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O Puchar Prezesa ZUTW

KrySTynA STAnKIeWICZ

Każde pokolenie i każde środowisko dysponują 
wyjątkowym potencjałem intelektualnym, 

kulturowym i społecznym. Z inicjatywy wice-
prezes Krystyny Stankiewicz podjęto więc dzia-
łania na rzecz międzyśrodowiskowej wymiany 
wiedzy i doświadczeń. W ramach tych działań 
zorganizowany został Turniej Tenisa Stołowego 
o Puchar Prezesa Zawierciańskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku.

Pierwszy Turniej Tenisa Stołowego odbył się 
w kwietniu 2013 roku. Celem tego sportowego 

spotkania było wzmocnienie integracji ze środo-
wiskiem, w którym działamy, a także wzmocnie-
nie więzi międzypokoleniowych. Do rywalizacji 
o puchar przystąpiły drużyny: Gimnazjum nr 2, 
Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu, Ko-
mendy Powiatowej Straży Pożarnej w Zawierciu, 
Zawierciańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Puchar Prezesa ZUTW zdobyła drużyna Ko-
mendy Powiatowej Policji. Drużyna naszego 

uniwersytetu zajęła dobre miejsce II. 

Do II turnieju, który odbył się w maju 2014 r., 
dołączyła drużyna seniorów z Poręby. Pu-

char Prezesa ZUTW zdobyła drużyna naszego 
stowarzyszenia. 

Trzeci turniej rozegrano w marcu 2015 roku, 
a do walczących o zwycięstwo dołączyła dru-

żyna Związku Nauczycielstwa Polskiego. I tym 
razem my zdobyliśmy Puchar.

Czwarty Turniej odbył się w kwietniu 2016. Zwy-
ciężyła drużyna Komendy Powiatowej Policji.

W V Turnieju rywalizowało o puchar prezesa 
7 drużyn. Zwycięstwo odniosła drużyna 

Komendy Powiatowej Policji.

Podczas wszystkich rozgrywek byliśmy świad-
kami pojedynków stojących na naprawdę wy-

sokim poziomie, a to wpłynęło na emocję i wolę 
walki.

Sędziami głównymi w turniejach byli: Olga 
Dąbrowska-Stolarczyk, Alicja Stolar  czyk 

i Zdzisław Stolarczyk, który pełnił też funkcję 
sekretarza zawodów. Pomagało mu kilku sędziów 
stolikowych – wolontariuszy. Nad właściwym 
przebiegiem zawodów czuwała wiceprezes Kry-
styna Stankiewicz. Wszyscy uczestnicy otrzy-
mywali pamiątkowe dyplomy i medale, które 
wręczali przedstawiciele władz miejskich.

Puchar dla zwycięskiej drużyny osobiście wrę-
czał prezes Zawierciańskiego Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku Jan Gwizd.
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Gaudeamus igitur
BArBArA FrAnCIK

Każdy nowy rok akademicki rozpoczynamy w październiku uroczystą 
inauguracją. Jest to jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu każdego studenta, 

potwierdzenie przynależności do wielkiej rodziny uniwersyteckiej.

Pierwsza inauguracja odbyła się 26 paździer-
nika 2007 roku. Wykład wygłosił prof. dr hab. 

Wiesław Pilis pracownik naukowy Kultury Fizycz-
nej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. 
Wprowadził słuchaczy w nowy rok akademicki, 
opowiadając z humorem o zdrowotnych aspektach 
aktywności fizycznej 

Tradycyjnie każdą uroczystość rozpoczyna 
nasz chór uniwersytecki pod kierunkiem 

Lidii Wilczyńskiej pieśnią „Gaudeamus igitur”. 
Po zakończeniu części oficjalnej następuje część 
artystyczna. Uświetnili dotychczas tę część: 
Zespół „Pogodni” pod kierownictwem Marii 
Kusiny, zespół „Fatamorgana” pod kierunkiem 
Leopolda Stawarza, a także Jan Święty z recita-

lem poezji Haliny Kuli-Żmudy, która prowadzi 
Kawiarenkę Literacką od początku istnienia 
uniwersytetu.

Ważnym elementem są też występy nasze-
go teatru integracyjnego pod kierunkiem 

Józefa Niedźwieckiego. Teatr wystawił spektakl 
„Dancing” Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej 
„Fraszkarium”, spektakl oparty na wierszach Zbi-
gniewa Herberta i Wisławy Szymborskiej, spek-
takl „Twarzą w twarz Polacy”.

W czwartym roku działalności naszego 
uniwersytetu chór uniwersytecki po raz 

pierwszy wykonał hymn naszego stowarzysze-
nia, do którego tekst napisała słuchaczka Rozalia 
Januszewska.
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Na przestrzeni 10 lat istnienia uniwersytetu 
mieliśmy przyjemność wysłuchać wykładów 

o różnej tematyce, wygłoszonych przez: prof. dr 
hab. Hannę Rokitę z Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
z pochodzenia zawierciankę, dr Beatę Ziębińską – 
socjologa z Uniwersytetu Jagiellońskiego, dr. hab. 
Jerzego Stojko z Akademii Medycznej w Katowicach, 
dr Helenę Hrapkiewicz z Uniwersytetu Śląskiego, 
dr Barbarę Szczypkę-Gwiazdę z Uniwersytetu Ślą-
skiego, dr Lidię Marię Jedlińską z Wojewódzkiej 
Biblioteki Publicznej w Krakowie, dr. Tomasza 
Kasprowicza z Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie 
Górniczej, a także przez znanych dziennikarzy 
krakowskich Leszka Mazana i Mieczysława Czumę.

Uroczystości inauguracyjne uświetniają zapro-
szeni goście: władze powiatu, miasta, dyrek-

torzy zaprzyjaźnionych szkół i innych instytucji 
miasta i powiatu, którzy kierują słowa uznania 
dla naszej działalności. Przykładem niech będzie 
wypowiedź dr. Jerzego Stojko: – „Jesteście naj-
lepsi wśród studenckiej braci. Wykładowcy mogą 
Wam pozazdrościć zaangażowania, dyscypliny 
i autentycznego pędu do wiedzy” – tak uczestni-
ków czwartej inauguracji powitał dr Jerzy Stojko.

„O sile waszej organizacji świadczy liczba stu-
dentów. Jesteście najprężniej działającym 

stowarzyszeniem w powiecie zawierciańskim 

i z waszej społecznej aktywności korzystają wszy-
scy mieszkańcy Zawiercia” – tak z kolei mówią 
o nas władze miasta.

Tradycją jest wręczanie legitymacji honoro-
wym i wspierającym członkom. To zaszczyt-

ne wyróżnienie odebrali: Czesław Duda – radca 
prawny, Witold Brodzik – prezes TMZZ w latach 
2000-2012, Jacek Kasperczyk – prof. akademicki, 
były rektor Wyższej Szkoły Administracji i Zarzą-
dzania w Zawierciu, Ryszard Mach – Prezydent 
Miasta Zawiercie w latach 2002-2006 i 2010-2014 
i Starosta Powiatu Zawierciańskiego w latach 
2006-2010, Witold Grim – Prezydent Miasta Za-
wiercie od 2014 roku, Józef Niedźwiecki – teatro-
log, polonista, kieruje Teatrem Integracyjnym 
Zawierciańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, 
Maria Kuterasińska – skarbnik ZUTW w latach 
2007-2013, Roman Kot – dyrektor Zespołu Szkół 
im. J. Bema w Zawierciu. 

Od 2013 roku podczas inauguracji wręcza się 
legitymacje nowo przyjętym członkom na-

szego stowarzyszenia.

Efekty naszej działalności w dużej mierze 
są zasługą Zarządu i liderów, przy wspar-

ciu włodarzy naszego miasta i powiatu, a także 
słuchaczy, którzy uważają, że człowiek uczy się 
przez całe życie. 
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Zakończenie roku
MArIA GrABOWSKA

Mamy zupełnie niekonwencjonalne pomysły na zakończenie roku 
akademickiego w Zawierciańskim Uniwersytecie III Wieku.

Pierwsze takie zakończenie odbyło się 
12 czerwca 2015 r. Zawierciański park za-

mienił się w park z okresu międzywojennego. 
Kawiarnia „Ambasada” w „Cyga Stworzyliśmy 
wiarygodny klimat tamtych lat: stoły przykryte 
ceratą, na ścianach PRL-owskie plakaty, gadżety 
nawiązujące stylem do czasów lat pięćdziesią-
tych. Wydaliśmy gazetę-jednodniówkę „Trybunę 
Zawierciańską” zachęcającą do zapoznania się 
z atrakcjami pikniku.

Odbyły się konkursy dla dzieci. Pokaz mody lat 
20. i 30. i konkurs strojów. W studio portre-

towym „Art deco” wykonano zdjęcia w technice 
analogowej w strojach z epoki. W stylizowanej 
na lata 20. i 30. kawiarence literackiej słuchano 
poezji przy dźwiękach akompaniamentu skrzy-
piec, gitary i akordeonu. Pucybut czyścił chęt-
nym obuwie, katarynka stwarzała ciepły nastrój, 
papuga wróżyła chętnym. Bukieciarki wręczały 
paniom bukieciki kwiatów, rozkrzyczany gaze-
ciarz rozdawał „Kuryer Zawierciański”. Pogoda 
dopisała, więc uczestnicy pikniku bawili się do 

późnych godzin wieczornych w rytmie polskich 
szlagierów H. Ordonki, M. Fogga itp.

Druga impreza plenerowa w Zawierciu w stylu 
lat 50. i 60., skierowana również do wszyst-

kich mieszkańców miasta i słuchaczy ZUTW, odby-
ła się 10 czerwca 2016 r. na terenie Czarciego Młyna 

– idealnego miesca na organizację tego pikniku. 
W piątkowe popołudnie przenieśliśmy się w czasy 
PRL-u, ale przy rytmach latyonamerykańskich oraz 
mocnych uderzeniach big bitowych i rockandrol-
lowych. W programie były takie atrakcje, jak pokaz 
mody lat 50. i 60., konkurs z hula-hop. W studio 
portretowym na tle obrazu jelenia na rykowisku, 
telewizora „Belweder” i adaptera „Bambino” robi-
liśmy pamiątkowe fotografie. Dzieci grały w klasie, 
gumę, zośkę, kapsle i w chłopa. Tak jak my kiedyś.

Stworzyliśmy wiarygodny klimat tamtych 
lat: stoły przykryte ceratą, na ścianach PR-

L-owskie  plakaty, gadżety nawiązujące stylem 
do czasów lat pięćdziesiątych. Wydaliśmy gazetę-
jedniodniówkę „Trybunę Zawierciańską” zachę-
cającą do zapoznania się z atrakcjami pikniku.
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Dziecko może nauczyć dorosłych trzech rzeczy: cie-
szyć się bez powodu, być ciągle czymś zajętym i doma-

gać się – ze wszystkich sił – tego, czego pragnie
Paulo Coelho

Projekty międzypokoleniowe
MArIA GrABOWSKA, POMySŁODAWCA I KOORDyNATOR PROJEKTóW

Projekty międzypokoleniowe realizowane w naszym uniwersytecie łączą 
się ze słowem „Spinacz”, czyli ze słuchaczami-wolontariuszami, którzy 
pomagają przy ich realizacji. należą im się za to słowa podziękowania.

W projekcie pn. ,,Zdrowo, sportowo, mię-
dzypokoleniowo”, który miał aż dwie 

edycje, wolontariusze grupy ,,Spinacz” ZUTW 
organizowali wszystkie imprezy przeprowadza-
li szkolenia całkowicie nieodpłatnie. Głównym 
adresatem projektu byli uczniowie MSP nr 5 i nr 
6 w Zawierciu. Odbyły się dwa rajdy rowerowe 
i dwa pikniki, w których wzięło udział 60 uczniów. 
Podczas pikników przeprowadziliśmy międzypo-
koleniowe zawody sprawnościowe. Bawiliśmy się 
wszyscy, biorąc udział w zabawach ruchowych, 

w których decydowały szybkość, koncentracja 
i dobra pamięć. Zorganizowaliśmy zabawy takie 
jak bieg kelnera, rzut dętką rowerową do celu, 
gry z „kometką”, zabawę w trafiona-zatopio-
na, wyścig ślimaka na rowerze i wyścig na czas 
po ścieżkach leśnych oraz wiele innych. Odbyły 
się konkursy o historii roweru oraz konkursy ze 
znajomości przepisów ruchu rowerowego Prze-
prowadzone zostały szkolenia w zakresie „Pierw-
szej pomocy przedmedycznej”. Każdy uczestnik 
warsztatów indywidualnie doskonalił swoje 
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umiejętności praktycznych poprzez poprawne 
samodzielne wykonanie resuscytacji krążenio-
wo-oddechowej w pozorowanym zdarzeniu na 
manekinie resuscytacyjnym. Przeprowadzono 
również szkolenie dla uczniów w MSP nr 5 i nr 6, 
dotyczące „Zdrowego odżywiania w wieku doj-
rzewania”, połączone z ćwiczeniami praktycz-
nymi dotyczącymi obliczeń BMI. Przeszkolono 
w zakresie „Pierwszej pomocy przedmedycznej” 
40 uczniów, a szkolenie dotyczące zdrowego od-
żywiania w wieku dojrzewania objęło 53 uczniów 
dwóch szkół łącznie.

Projekt pn. „Uwolnić historie miasta” reali-
zowaliśmy z uczniami Gimnazjum nr 1 w Za-

wierciu. Celem projektu było ocalenie pamięci 
o Zawierciu, m.in. dzięki przeprowadzeniu wy-
wiadów ze świadkami historii. Projekt przede 
wszystkim polegał na spotkaniu z drugim czło-
wiekiem. Fascynujące było to, że za każdym 
razem poznawaliśmy nową osobę, słyszeliśmy 
inne wspomnienia. Zbieranie relacji ustnych było 
wspaniałą przygodą – prawdziwą podróżą w prze-
szłość z niezwykłym przewodnikiem – świad-
kiem historii. Uchroniliśmy od  zapomnienia 
cząstkę pamięci o mieście i ludziach, a sprawiło 

nam to dużą satysfakcję. Dotarliśmy do wielu 
mieszkańców Zawiercia, których relacje nagrali-
śmy. Przedstawiają oni lokalne, dotąd mało znane 
i ciekawe wydarzenia historyczne. 

Prawdziwą gratką była wizyta w siedzibie Ra-
dia Katowice. Oprowadzał nas dziennikarz 

radia Wojciech Pacula. W sobotę 28 marca 2014 
zobaczyliśmy radio „od kuchni”. Byliśmy w sali 
koncertowej Polskiego Radia, w pomieszczeniach 
realizatorów dźwięku, w studiu głównym, w któ-
rych prowadzone są audycje, a także w muzeum 
radiowym. Dla wielu z nas wizyta w siedzibie 
radia była ciekawym przeżyciem. Wyjazd był 
zwieńczeniem projektu „Uwolnić historie miasta”.

Nagraliśmy na dyktafon 15 relacji świadków 
i zeskanowaliśmy ponad 300 zdjęć. Trwa-

łym rezultatem projektu była wystawa starej fo-
tografii ze zbiorów członków Zawierciańskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku, otwarta w Miej-
skim Ośrodku Kultury podczas inauguracji roku 
akademickiego 2015/2016. Wystawę przygotowali 
Jacek Pałucha z yAPASTUDIO oraz Maria Grabow-
ska – koordynatorka projektu.

Projekt „Stół”, którego animatorami byli Ma-
ria Grabowska i Jacek Pałucha, wziął na-
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zwę od wielofunkcyjnego mebla. Zapraszał do 
bycia razem, do kontaktu, do spotkań, stał się 
punktem centralnym w komunikacji uczestni-
ków wielopokoleniowego projektu. Zasiedliśmy 
przy wykonanym wspólnymi siłami stole, były 
to jego narodziny. Stał się symbolem jednocze-
nia i przełamywaniu lodów pomiędzy obcymi 
sobie ludźmi. Projekt był otwarty na pomysły 
wszystkich, którzy chcieli się podzielić swo-
ją wiedzą oraz umiejętnościami, wzbogacając 
jego program. Było twórczo, bo zebraliśmy 45 
wspomnień związanych ze stołem i przedmio-
tami z nim związanymi. Majowe wyjście „stołu” 
do mieszkańców Zawiercia okazało się sukce-

sem, bo nagraliśmy i spisaliśmy wspomnienia 
mieszkańców.

Zainteresowaliśmy projektem media – Ra-
dio Katowice i TV Regio. W trakcie pikniku 

pokazaliśmy efekty naszych dotychczasowych 
działań projektowych, zaprosiliśmy mieszkańców 
do wspólnej gry planszowej „Jadłobiznes”. Grę 
wymyliśmy sami, jest oparta o receptury regio-
nalnych potraw z Zagłębia. Wydaliśmy broszu-
rę w której znalazły się wspomnienia i zdjęcia 
przedmiotów związanych nicią pamięci ze stołem.

Takim wierszem, którego autorem jest An-
drzej Merta, zachęcaliśmy mieszkańców do 

przyjścia: 

Nie czekaj na początek wakacji. Przyjdź do nas, zapewnimy Wam moc atrakcji.
Przyprowadź dzieci i pobaw się z nami. Zapraszamy babcię, dziadka i rodziców z pociechami.
Zapewniamy watę cukrową dla dzieci i zdjęcie darmowe związane ze stołem, 
to są warsztaty nowe III Wieku i uczniów II LO w Zawierciu.
Każdy ze stołem łączy jakieś wspomnienia Dotyczą spotkań rodzinnych, świątecznego jedzenia.
Stół rodzinny wszystkich domowników integruje. Do wspólnego przebywania przy nim przygotuje.
Podziel się z nami swoimi ciekawymi wspomnieniami. Połączone z zabawami dla dzieci i wesołymi grami.
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Nasz Uniwersytet uczestniczył w projekcie 
edukacyjnym dedykowanym dla UTW „Zie-

lona Wiedza dla Uniwersytetów Trzeciego Wieku”. 
W ramach projektu „Rok dla klimatu” wspólnie 
z Fundacją  „Ziemia i Ludzie” mieliśmy przyjem-
ność wziąć udział w tej atrakcyjnej akcji eduka-
cyjnej poświęconej zagadnieniom klimatycznym 
i globalnemu ociepleniu. Uzyskaliśmy praktyczną 
wiedzę, jak zaadaptować się do czekających nas 
zmian klimatycznych. Projekt realizowała grupa 

„Spinacz” razem z uczniami MSP nr 5 i nr 8.

Przedstawiliśmy uczniom zasady akcji „Widzę, 
wiem, działam dla klimatu”, stosując metody: 

oszczędzaj, wyłączaj, odzyskuj. Na spotkaniu 
razem z nimi zastanawialiśmy się, co należy 
zrobić, aby zmniejszyć zużycie wody oraz co daje 
jazda na rowerze zamiast jazdy samochodem. Na 
koniec zdecydowaliśmy, że na placu szkolnym 
posadzimy drzewka, które dostaniemy od leśnika.

Każdy uczestnik spotkania otrzymał „Dzien-
niczek działań dla klimatu”. Braliśmy udział 

w konkursie plastyczno-fotograficznym „W każ-
dym wieku tworzymy klimat”. Komisja przyznała 
wyróżnienia pracom dzieci, które zostały przy-
słane w trakcie konkursu. Wyróżnienia otrzymały 
uczennice z MSP nr 5.

Projekt „Bioróżnorodność to także My” to 
projekt Fundacji Ziemia i Ludzie, w którym 

również uczestniczyliśmy. W MSP nr 5 w świe-
tlicy szkolnej odbył się konkurs tylko dla chłop-
ców – czytali o ptasiej spółdzielni mieszkaniowej 
i o zasadach zawieszania i budowania budek lę-
gowych. Potem odpowiadali na pytania dotyczące 
przeczytanego tekstu. Zwycięzcy otrzymali na-
grody – książki i zakładki. W ciągu dwóch go-
dzin nauczyliśmy się WSPóLNIE z dziećmi, jak 
robić gazetowe rureczki oraz jak wypleść prosty 
koszyk z rączką. Również co nieco o barwieniu 
i lakierowaniu wyrobów z papierowej wikliny.

Ogródek ekologiczny zrobiliśmy w marcu w bu-
telkach plastikowych, które ozdabiały dzieci 

na świetlicy szkolnej. Ogródek zajął zaszczytne 
miejsce na parapecie w szkole i dzieci dbały, aby 
rośliny miały wszystko, co jest im potrzebne do 
życia. Wokół szkoły sadziliśmy z dziećmi drzewa 
podarowane przez leśnika.

Projekt pn. „Wiem i działam” to projekt Funda-
cji Ziemia i Ludzie realizowany z uczniami II 

Liceum Ogólnokształcącego im. Heleny Malczew-
skiej. Stworzyliśmy razem z uczniami pomysł na 
rewitalizację Parku Miejskiego im. Adama Mic-
kiewicza w Zawierciu. Powstał pomysł projektu 
inicjatywy lokalnej pt. „Parkowe widoki na boki”. 
Opiera się on na aktywnych formach edukacji, 
czynnym włączeniu się uczniów w zbieranie in-
formacji dotyczących rewitalizacji parku. Wymaga 
też kontaktów i współpracy między administracją 
samorządową i społecznością lokalną, która jest 
gospodarzem tej przestrzeni.

Otrzymaliśmy też dotację na projekt między-
pokoleniowy pn. „Kod kulturowy”. Razem 

z uczniami II Liceum Ogólnokształcącym im. 
Heleny Malczewskiej tworzyliśmy kompozycje 
kwiatowe. Powstały jesienne wianki, kompozy-
cje z dynią w roli głównej oraz ozdoby bożona-
rodzeniowe w ramach bezpłatnych warsztatów 
florystycznych.
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Zawierciański Uniwersytet 
Trzeciego Wieku pragnie złożyć 

serdeczne podziękowania za 
udzielone wsparcie następującym 

osobom, instytucjom i firmom:

Starostwo Powiatowe w Zawierciu
Urząd Miejski w Zawierciu

Miejski Ośrodek Kultury Centrum im. A. Mickiewicza w Zawierciu
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zawierciu

Centrum Inicjatyw Lokalnych w Zawierciu
Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej

Centrum Rozwoju Lokalnego w Zawierciu
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zawiercie”

Novum Restauracja & Klub Muzyczny
Społem PSS w Zawierciu

HOnOrOWI CZłOnKOWIe ZUTW:

Witold Grim | Czesław Duda | Witold Brodzik | Jacek Kasperczyk 
Ryszard Mach | Roman Kot | Józef Niedźwiedzki

ZASłUŻenI SłUCHACZe ZUTW:

Jadwiga Pluta | Barbara Francik | Elżbieta Latos | Halina Kula-Żmuda 
Józef Niedźwiedzki | Urszula Gemel | Mirosława Szymczyk | Jadwiga Rauk 

Krystyna Stankiewicz | Jan Gwizd | Teresa Skwarczyńska 
Krystyna Saczyńska | Teresa Bergier | Eulalia Sochacka

PrZyJACIeLe ZUTW:

Ryszard Mach | Witold Grim | Anna Nemś | Tadeusz Pacan 
Paweł Abucki | Andrzej Danecki | Agata Jarza-Korpyś 
Dariusz Bednarz | Katarzyna Jaworska | Alina Reszke

OSOBy WSPIerAJąCe ZUTW:

Anna Nemś | Małgorzata Handzlik | Janusz Bieńkowski |  Joanna Bednarczyk
Bogusław Bugaj | Jan Jakóbczak | Paweł Abucki | Krzysztof Peroń
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FIrMy WSPIerAJąCe ZUTW:

Zakład Gospodarki Komunalnej w Zawierciu  |  Spółdzielnia Mieszkaniowa "Zawiercie"

Centrum Rozwoju Lokalnego  |  Zakłady Produkcyjne B-D S.A..  |  BSK Return S.A.

Firma Budowlano-Inżynieryjna "JANSBUD"  |  "BUDREM" Zakład Usługowo-Budowlany

ARK JOBS   |   Rathdowney Polska Sp. z o.o.   |   Sengam Sport

Probus   |   Społem PSS w Zawiercie   |   Konsorcjum Stali S.A

CMC Poland Sp. z o.o.  |  NSZZ ArcelorMittal Poland S.A.  |  Stalprofil S.A.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zawierciu  |  Miejski Ośrodek Kultury w Zawierciu
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KRS: 0000 332 814

Dołącz do naszej drużyny 
Podaruj nam 1% podatku

Nakręcamy 
ludzi z marzeniami
Pojawiamy się wszędzie tam, 
gdzie ludzkie zaangażowanie 
potrzebuje wsparcia

 

Centrum Rozwoju Lokalnego
ul. Zaparkowa 23 
42-400 Zawiercie
tel./fax (32) 494 13 19
e-mail: crl@crl.org.pl

www.crl.org.pl

Darmowy program do rozliczania PIT: 
www.program-pit.org.pl
Bezpłatne kolorowanki edukacyjne dla 
dzieci: 
www.malowanki.org
Generator online dyplomów i certyfikatów: 
www.dyplomy.eu

Zobacz 
także
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