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Szanowni Państwo! 

 

 Jest mi niezmiernie miło, że za pośred-

nictwem niniejszego biuletynu możemy zapre-

zentować Stowarzyszenie Uniwersytet Trze-

ciego Wieku przy Dąbrowskim Domu Kultu-

ry. W trzecim numerze „dąbrowskiego Se-

niora”, prezentujemy UTW oraz jego bieżą-

cą działalność. 

 Biuletyn ukazuje, że dąbrowscy seniorzy 

aktywnie i twórczo spędzają swój wolny czas, 

uczestnicząc w  licznych zajęciach z zakresu 

wybranych dyscyplin naukowych, językowych, 

wyjazdach studyjnych, warsztatach artystycz-

nych, zajęciach ruchowych oraz wydarzeniach 

kulturalnych. 

 Nasz UTW, jako partner społeczny  

rządu, parlamentu i samorządu terytorialne-

go angażuje się także w tworzenie polityki 

senioralnej, zarówno na szczeblu centralnym, 

jak też w środowisku lokalnym.  
  

Życzę miłej lektury! 

 

Krystyna Guzik 

Prezes Stowarzyszenia UTW przy DDK 
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26 listopada br. Uniwersytet Trzeciego Wieku 

przy Dąbrowskim Domu Kultury świętował 

jubileusz 5 – lecia działalności, połączony  

z "Dniem Seniora". Seniorom podczas  

ich uroczystości towarzyszyli zaproszeni  

goście, wykładowcy oraz sympatycy tego 

stowarzyszenia. 

Obchody jubileuszowe swoją obecnością za-

szczycili m.in.: Władysław Kosiniak-Kamysz 

poseł na Sejm RP, Stanisław Sorys Wicemar-

szałek Województwa Małopolskiego, Tadeusz 

Kwiatkowski starosta dąbrowski, Marek Ko-

pia wicestarosta, radne Rady Powiatu Dą-

browskiego: Anna Jastrzębiec – Witowska i 

dr Marta Chrabąszcz, Krzysztof Kaczmarski 

burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej, ks. prałat 

Stanisław Cyran proboszcz parafii pw. NMP 

Szkaplerznej w Dąbrowie Tarnowskiej, Ma-

riola Smolorz Naczelnik Wydziału Rozwoju 

Lokalnego, Edukacji i Zdrowia Starostwa Po-

wiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej, Maria 

Kanior prezes Uniwersytetu Trzeciego wieku 

przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej 

w Tarnowie, dr Anna Gądek z Państwowej 

Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie i Pa-

weł Chojnowski dyrektor Dąbrowskiego 

Domu Kultury. 

Wszystkich zgromadzonych na uroczystości 

powitali Krystyna Guzik prezes dąbrowskie-

go Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy DDK 

oraz dyrektor Paweł Chojnowski. Następnie 

prezes Krystyna Guzik dokonała podsumo-

wania 5 – letniej działalności stowarzyszenia i 

tego co do tej pory udało się dokonać. Pod-

czas swojego wystąpienia, pokazała, że dąbro-

wscy seniorzy aktywnie i twórczo spędzają 

swój wolny czas, uczestnicząc w licznych za-

jęciach z zakresu wybranych dyscyplin nau-

kowych, językowych, wyjazdach studyjnych, 

warsztatach artystycznych, zajęciach rucho-

wych oraz wydarzeniach kulturalnych. Słu-

chacze zdobyli nowe umiejętności i kompe-

tencje, uczestnicząc w kursach komputero-

wych i kursach języków obcych.  
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Odkryli również nowe talenty artystyczne 

na zajęciach warsztatowych. Prezes zaznaczy-

ła również, że UTW to nie tylko edukacja  

i udział w wydarzeniach kulturalnych, ale 

również wycieczki, wyjazdy rekreacyjne, zaję-

cia sportowo - rehabilitacyjne i integracyjne 

spotkania, dzięki którym słuchacze nie tylko 

rozwijają swoje pasje, ale poznaj się wzajem-

nie i zaprzyjaźnią. 

Wszyscy zgromadzeni mogli zobaczyć na 

ekranie kinowym dąbrowskiego „Sokoła" 

prezentację multimedialną z bogatą galerią 

zdjęć z ważniejszych wydarzeń z życia uni-

wersytetu. 

Jubileusz był doskonałą okazją, aby wyrazić 

wdzięczność tym, którzy wspierają działal-

ność dąbrowskiego UTW. Zarząd stowarzy-

szenia, doceniając wsparcie i okazywaną 

życzliwość docenił okolicznościowymi 

„podziękowaniami" następujące osoby:  

Władysława Kosiniaka-Kamysza posła na 

Sejm RP, Tadeusza Kwiatkowskiego starostę 

dąbrowskiego, Krzysztofa Kaczmarskiego 

burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej, Stanisława 

Początka dyrektora Powiatowego Urzędu 

Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej – inicjatora 

powstania dąbrowskiego UTW, Marię Kanior 

prezes UTW przy PWSZ w Tarnowie, Pawła 

Chojnowskiego dyrektora DDK i Wiesławę 

Borczyk prezes Ogólnopolskiej Federacji 

Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego 

Wieku. 

Nie zabrakło wystąpienia Władysława Kosi-

niaka-Kamysza posła na Sejm RP, a zarazem 

Prezesa PSL, który będąc ministrem Pracy  

i Polityki Społecznej często spotykał się z dą-

browskimi seniorami i wspierał działalność 

ich stowarzyszenia. Dzięki wielokrotnemu 

wsparciu finansowemu ze środków otrzyma-

nych z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecz-

nej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatel-
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skich słuchacze UTW przy DDK mogli zrea-

lizować wiele projektów. 

Jestem naprawdę z Was dumny, za to co zrobili-

ście przez te 5 lat. Wykorzystaliście ten czas do 

maksimum i zrobiliście wspaniałe rzeczy. –

 zwrócił się do seniorów. 

Wręczył również na ręce prezes Krystynie 

Guzik dyplom uznania i Medal okolicznościo-

wy „120 lat Polskiego Ruchu Ludowego" dla 

Stowarzyszenia UTW przy DDK. 

Wicemarszałek Stanisław Sorys również po-

gratulował pięciu lat efektywnej działalności 

uniwersytetu, wyrażając radość z działań po-

dejmowanych na rzecz aktywności seniorów 

w wielu obszarach. 

W imieniu starosty dąbrowskiego serdeczne 

gratulacje i wyrazy uznania za podejmowane 

działania na rzecz edukacji, aktywizacji i inte-

gracji seniorów z Powiśla Dąbrowskiego  

złożył wicestarosta Marek Kopia. Podczas 

wystąpienia podkreślił, że wypełniana idea 

Uniwersytetów Trzeciego Wieku sprawia, że 

Seniorzy powiatu dąbrowskiego mogą reali-

zować swoje życiowe pasje, wykorzystywać 

potencjał intelektualny, nabywać nowe umie-

jętności i rozwijać zainteresowania w róż-

nych dziedzinach. Przekazał on także na ręce 

prezes Krystyny Guzik adres okolicznościo-

wy skierowany od starosty Tadeusza Kwiat-

kowskiego. 

W dniu jubileuszu gospodarz naszego powia-

tu Tadeusz Kwiatkowski gratulował tak wspa-

niałego rozwoju i owocnych lat działalności 

dąbrowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wie-

ku, jednocześnie życząc wszelkiej pomyślno-

ści dla wszystkich seniorów skupionych wo-

kół tego stowarzyszenia. Podziękował rów-

nież za ciągle inspirującą obecność w społe-

czeństwie oraz energię i zapał którymi 

członkowie UTW dzielą się z innymi podczas 

różnych spotkań i imprez kulturalnych.  
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Życzył, aby spędzony czas na zajęciach był 

wypełniony nie tylko inspiracją, pracą i pogłę-

bianiem wiedzy, ale przynosił także wiele ra-

dości oraz był okazją do zawarcia nowych 

ciekawych znajomości i szczerych przyjaźni. 

Z gratulacjami i adresami okolicznościowymi 

z okazji jubileuszu wystąpili również bur-

mistrz Krzysztof Kaczmarski, Maria Kanior 

prezes UTW przy PWSZ w Tarnowie  

i dr Anna Gądek z PWSZ w Tarnowie. 

Seniorzy są ważną częścią życia społecznego i 

kulturalnego gminy Dabrowa Tarnowska, a misja 

dąbrowskiego UTW wpisuje się w pozytywny 

trend zwiększonej aktywności seniorów w sferze 

kultury, nauki, sztuki i działalności publicznej. – 

podkreślił burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej. 

W tym dniu odbył się również wykład wy-

głoszony przez Barbarę Grzebieniowską, pt. 

„Architektura i design – sztuka budowania i 

kreowania". Wykład był już ostatnim w ra-

mach projektu „Trzeci Wiek na Złoty Medal", 

realizowanego przy wsparciu finansowym 

Województwa Małopolskiego. 

W imieniu słuchaczy dąbrowskiego UTW 

podziękowania członkom Zarządu, Komisji 

Rewizyjnej, Głównej Księgowej oraz prowa-

dzącej kronikę UTW Teresie Rygielskiej, zło-

żyła Krystyna Wentrych. 

Z okazji 5 rocznicy powstania stowarzysze-

nia zaproszeni goście oraz seniorzy dokonali 

okolicznościowych wpisów do „Kroniki 

UTW". Otrzymali także publikację wydaną 

specjalnie na tę okazję pt. „Dąbrowski Se-

nior", prezentującą dotychczasową działal-

ność dąbrowskiego UTW. 

W dniu jubileuszu obchodzono również 

„Dzień Seniora". Organizacja uroczystości 

była możliwa dzięki dofinansowaniu ze środ-

ków Województwa Małopolskiego oraz gmi-

ny Dąbrowa Tarnowska. 
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25 listopada 2016r.  w głównej auli Uniwer-

sytetu Rolniczego w Krakowie odbyła się 

ogólnopolska konferencja poświęcona edu-

kacji osób starszych i nowym wyzwaniom z 

nią związanych. Podczas tego spotkania wrę-

czane były również Certyfikaty „Profesjonalne 

UTW”. Nasz uniwersytet otrzymał certyfikat 

„Profesjonalne UTW - Certyfikat Srebrny”.   

 

Komisja Certyfikująca Ogólnopolskiej Fede-

racji Stowarzyszeń (OFS) Uniwersytetów 

Trzeciego Wieku po szczegółowej kontroli 

dokumentów przyznała dąbrowskiemu sto-

warzyszeniu wyżej wymienione wyróżnienie.  

Jest to recetyfikowanie otrzymanego już 

przez Stowarzyszenie cer ty f ikatu 

„Profesjonalne UTW – Certyfikat Brązowy”. 

Świadczy to o rozwoju dąbrowskiego Uni-

wersytetu Trzeciego Wieku, które zostają za-

uważone i docenione, czego symbolem jest 

otrzymany certyfikat.  

SREBRNY CERTYFIKAT 
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W dniu 9 grudnia 2016 r. seniorzy UTW 

uczestniczyli w wyjeździe do Krakowa,  

w ramach projektu „Dąbrowski Senior  

w Krakowie” współfinansowanym przez Urząd 

Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej.  

Uczestnicy wycieczki zwiedzili z przewodni-

kiem Komnaty Królewskie, Katedrę, Muzeum 

Katedralne oraz Groby Królewskie.  

Wspaniałym zwieńczeniem dnia w Krakowie 

był udział w spektaklu operowym „Straszny 

Dwór” Stanisława Moniuszki.  

WYCIECZKA DO KRAKOWA 
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Nastrój świąt Bożego Narodzenia zagościł, 

także w Stowarzyszeniu Uniwersytet Trze-

ciego Wieku działającym przy Dąbrowskim 

Domu Kultury. Jego członkowie po raz kolej-

ny spotkali się na tradycyjnym opłatku zorga-

nizowanym 17 grudnia 2016 roku w Cen-

trum Polonii – Ośrodku Kultury, Turystyki  

i Rekreacji w Brniu. Spotkanie było okazją  

do wspólnego przeżywania wyjątkowego 

świątecznego nastroju oraz podsumowania 

tego co w 2016 roku udało się zrealizować. 

Spotkanie rozpoczęła Krystyna Guzik prezes 

Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wie-

ku działającym przy DDK, która powitała 

przybyłych gości. Dokonała również podsu-

mowania tego co udało się dokonać w bieżą-

cym roku, a także złożyła wszystkim życzenia 

bożonarodzeniowe i noworoczne. Następnie 

głos zabrał Krzysztof Kaczmarski burmistrz 

Dąbrowy Tarnowskiej, który również skiero-

wał życzenia świąteczne do wszystkich zgro-

madzonych. 

Miłym akcentem tego spotkania opłatkowego 

był występ uczennic oraz absolwenta  

Publicznego Gimnazjum nr 2 w Dąbrowie 

Tarnowskiej pod kierownictwem Lucyny 

Chojnowskiej, którzy zaśpiewali kolędy, 

wprowadzając zgromadzonych słuchaczy 

UTW w breńskim dworku w świąteczną at-

mosferę. 

Po zakończeniu części artystycznej uczestni-

cy spotkania wspólnie odmówili modlitwę 

poprowadzoną przez Ryszarda Siepiorę,  

a następnie połamali się opłatkiem, składając 

sobie przy tym wzajemne życzenia. Świątecz-

ny wieczór zakończył poczęstunek oraz  

tradycyjne wspólne śpiewanie kolęd. 

SPOTKANIE OPŁATKOWE W BREŃSKIM DWORZE 
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W dniu 6 stycznia 2017 r. blisko 50 naszych 

słuchaczy było w Teatrze im. Kazimierza  

i Marii Witkowskiej w Niecieczy na spektaklu 

pt. „Polowanie na męża” Michała Bałuckiego.  

 

Sztukę wystawili artyści amatorskiego Teatru 

w Niecieczy, a reżyserem była Maria  

Witkowska. „Polowanie na męża” jest kome-

dią z życia mieszczańskiego.  

„POLOWANIE NA MĘŻA” W TEATRZE 
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KONCERT KOLĘD I PASTORAŁEK 

24 stycznia późnym popołudniem w Ośrod-

ku Spotkania Kultur odbył się już po raz 

trzeci koncert kolęd i pastorałek, przygoto-

wany dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego 

Wieku, przygotowany przez Publiczne Gim-

nazjum nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej. 

Tym razem zaprezentowane zostały mniej 

znane utwory, jak np. „Kolęda Maryi”, „Moja 

pastorałka” czy „Mroźna cisza”. Nie zabrakło 

oczywiście tradycyjnych kolęd, które publicz-

ność śpiewała wraz z wykonawcami. 

W koncercie udział wzięły uczennice: Daria 

Pyrcz, Aleksandra Pikul, Aleksandra Wałaszek, 

Klaudia Żurawska, Anna Ujek, Monika Błasiak, 

Monika Drąg, Natalia Mędala. Gościnnie  

zaprezentowali się także absolwenci: Izabela 

Łapa, Ilona Krawczyk, Dawid Sowa oraz 

akompaniujący Jarosław Streb. Koncert  

prowadzili: Weronika Bączek i Mateusz  

Minor. Uczniów do występów przygotowały 

nauczycielki: Lucyna Chojnowska i Renata 

Błasiak.  

Na zakończenie miłego wieczoru prezes 

UTW Krystyna Guzik serdecznie podzięko-

wała młodym wykonawcom i wyraziła  

nadzieję, że podobne spotkanie odbędzie się 

znów za rok. 



6 marca 2017 r. w Powiatowej Bibliotece Pu-

blicznej z siedzibą w Brniu odbyły się warsz-

taty czytelnicze dla słuchaczy Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku przy Dąbrowskim Domu 

Kultury, a zarazem aktywnych czytelników 

biblioteki. 

Zajęcia poprowadziła Barbara Grzebieniow-

ska polonistka z Zespołu Szkół Ponadgimna-

zjalnych w Brniu. Była to kontynuacja cyklu 

wykładów rozpoczętych w ubiegłym roku 

związanych z umiejętnością prawidłowego 

odczytywania dzieł sztuki.  Tym razem  

spotkanie poświęcone zostało rzeźbie -  

jednej z dyscyplin zaliczanych do sztuk  

plastycznych. Prelegentka prowadząca warsz-

taty zwróciła uwagę słuchaczy na: typy rzeźb 

(trójwymiarowa, płaskorzeźba), rzeźby figu-

ralne, kompozycję, formę dzieła i tworzywo. 

Szczegółową analizą zostały objęte dzieła Mi-

chała Anioła „Dawid'' oraz „Pieta” 

Ze współczesnych rzeźbiarzy omówiona  

została twórczość Magdaleny Abakanowicz. 

Słuchacze z wielkim zainteresowaniem  

wysłuchali wykładu, a następnie wywiązała się 

ciekawa dyskusja i wyrażono chęć kontynua-

cji tego typu spotkań.  

WARSZTATY CZYTELNICZE W BIBLIOTECE POWIATOWEJ 
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W dniu 21 kwietnia 2017 r. słuchacze UTW 

już kolejny raz wysłuchali koncertu w Euro-

pejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pende-

reckiego w Lusławicach.  

Tym razem na  scenie Centrum w Lusławi-

cach wystąpił finalista XVII Konkursu Piani-

stycznego im. F. Chopina i utytułowany piani-

sta młodego pokolenia Szymon Nehring.  

Pianista koncertuje po całym świecie, nagry-

wa płyty. Regularnie uczestniczy w konkur-

sach i festiwalach zdobywając liczne nagrody. 

Repertuar wieczoru obejmował utwory  

Mozarta, Beethovena, Scarlattiego i Szyma-

nowskiego.  

W drugiej części koncertu wystąpił  kwartet 

fortepianowy Gabriela Faure w składzie:  

Szymon Nehring, Krzysztof Katana, Damian 

Kułakowski, Aleksandra Lignar.  

KONCERT W LUSŁAWICACH 
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W dniu 2 maja 2017 r. grupa 50 słuchaczy 

naszego Uniwersytetu była w Domu Kultury 

MORS w Dębicy na operetce „Zemsta  

Nietoperza” słynnego „króla walca” Johanna 

Straussa II. "Zemsta Nietoperza" jest dziełem 

wyjątkowym, gościła i gości na deskach  

najznamienitszych teatrów i oper w całej  

Europie. 

Przepiękne, szybko wpadające w ucho melo-

die, a także dowcipne dialogi, których tłuma-

czenie na język polski jest dziełem samego 

Juliana Tuwima. 

Reżyserem operetki jest Jakub Bulzak, a kie-

rownikiem muzycznym Paweł Adamek prezes 

Dębickiego Towarzystwa Muzyczno - Śpiewa-

czego a zarazem twórcy „dębickiej opery”.  

Była to już 18 premiera widowiska z udzia-

łem profesjonalistów oraz artystów amato-

rów - pierwsza była w roku 2000.  

„ZEMSTA NIETOPERZA” 
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W ramach realizowanego projektu „Razem 

tworzymy senioralną przestrzeń” dąbrowscy 

seniorzy odwiedzili w dniu 30 maja 2017 r.  

Muzeum Etnograficzne w Tarnowie, będące 

oddziałem tarnowskiego Muzeum Okręgo-

wego.  

Celem wyjazdu było zwiedzenie jedynej  

w Polsce ekspozycji przedstawiającej historię 

i kulturę Romów.  

Wprowadzenia do wystawy oraz oprowa-

dzenia po niej dokonał Adam Bartosz,  

który ciekawie opowiadał  o pochodzeniu, 

historii, tradycjach i zwyczajach Romów.  

Seniorzy zobaczyli znajdujące się w podwó-

rzu muzeum wozy ze słynnych cygańskich 

taborów. Wśród eksponatów wystawy oglą-

dali stroje, narzędzia, instrumenty muzyczne 

oraz stare zdjęcia i dokumenty dotyczące 

dziejów Romów w Polsce.  

HISTORIA I KULTURA ROMÓW 
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W dniu 6 czerwca 2017 r. odbyło się  

Posiedzenie  Zwyczajnego Walnego Zebrania 

Członków Stowarzyszenia Uniwersytet  

Trzeciego Wieku przy Dąbrowskim Domu 

Kultury.  

Na ogólną liczbę 132 członków w posiedze-

niu wzięło udział 88 osób. Walne Zebranie 

przyjęło sprawozdanie merytoryczne i finan-

sowe Zarządu Stowarzyszenia za 2016 r. 

oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej  

za 2016 r.  

Zarząd jednogłośnie uzyskał absolutorium  

za 2016 rok. Przyjęto plan pracy meryto-

ryczny i finansowy Stowarzyszenia na 2017 

rok oraz zmiany w Statucie Stowarzyszenia.  

W związku z zakończeniem kadencji powoła-

no nowy skład Rady Słuchaczy. W skład Rady 

weszły osoby: Matylda Golemo, Ewa Drzazga, 

Krystyna Wentrych, Aleksander Zdanowski, 

Antonii Rogowski.  

POSIEDZENIE ZWYCZANEGO WALNEGO ZEBRANIA 
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W dniu 13 czerwca 2017 r. seniorzy spotkali 

się na ostatnim wykładzie w roku akademic-

kim 2016/2017.Wykład pt. „Życie na rzece, 

czyli pontonem wzdłuż, wszerz i w poprzek Pol-

ski” połączony z prezentacją multimedialną 

wygłosił Piotr Durak podróżnik, a zarazem 

fotograf i poeta.  Piotr Durak to człowiek, 

który na pontonie przepłynął wszystkie  

największe rzeki w Polsce. 

Po wykładzie w imieniu słuchaczy UTW Kry-

styna Wentrych podziękowała Zarządowi, 

Komisji Rewizyjnej, księgowej za całoroczną 

pracę i życzyła im odpoczynku w okresie  

wakacyjnym.  

Podziękowania otrzymała Teresa Rygielska 

prowadząca Kronikę UTW. Wyróżniona  

została również dwójka najstarszych  

(z obecnych na wykładzie) słuchaczy:  

Weronika Sendor i Kazimierz Sitko.  

Na zakończenie Prezes Zarządu Krystyna 

Guzik przekazała informacje o zajęciach  

zaplanowanych na okres wakacyjny i w imie-

niu całego Zarządu złożyła wszystkim słucha-

czom życzenia pięknych, słonecznych i zdro-

wych wakacji. 
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W dniach 19-20 czerwca 2017 roku słucha-

cze UTW przebywali na wycieczce w Beski-

dzie Niskim, w terenie przez wiele lat za-

mieszkiwanym przez Łemków, jedną z pol-

skich mniejszości etnicznych. Seniorzy mieli 

okazję podziwiać  piękne widokowo i przy-

rodniczo miejsca, które w dużym stopniu 

oparły się cywilizacji. Mogli również poznać 

pozostałości bogactwa kulturowego Beskidu 

Niskiego, w dużej mierze ukształtowanego 

przez Łemków, w postaci licznych drewnia-

nych cerkwi, kamiennych krzyży, nagrobków 

cmentarnych czy kapliczek. W czasie wyjazdu 

seniorzy zwiedzili liczne cerkwie, zarówno 

prawosławne, jak i grekokatolickie w:  Gorli-

cach,  Bartnem,  Gładyszowie, Zdyni.  

Oglądali również drewniany kościół pw. św. 

Filipa i św. Jakuba w Sękowej znajdujący się 

na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. 

Uczestnicy wycieczki odwiedzili także zabyt-

kowy, pięknie położony cmentarz wojskowy 

na Przełęczy Małastowskiej , jeden z licznych 

mijanych po drodze cmentarzy z I wojny 

światowej,  znajdujących się na tych terenach. 

Wycieczkowicze zaliczyli również podejście 

na Magurę Małastowską. W drugim dniu  

wycieczki podczas pieszej wędrówki senio-

rzy odwiedzili pozostałości nieistniejących 

już wsi łemkowskich jak:  Radocyna, Lipna 

oraz Długa  Zobaczyli także we  miejscowo-

ści Zdynia  miejsce corocznej Łemkowskiej 

Watry – imprezy na którą przyjeżdża-

ją  Łemkowie z różnych stron. Ostat-

nim  zwiedzanym miejscem  był zbiornik  

zaporowy Klimkówka na Ropie. Ciekawy 

program wycieczki, poprowadzonej przez 

przewodnika, który jest  pasjonatem Beskidu 

Niskiego, przybliżył słuchaczom UTW ten 

nieodległy, a tak ciekawy i mało znany rejon 

naszego kraju.  

Wyjazd był możliwy dzięki pozyskaniu przez 

Państwową Wyższą Szkołę Zawodową  

w Tarnowie środków finansowych na realiza-

cję zadania: „Razem tworzymy senioralną prze-

strzeń – Państwowa Wyższa Szkoła  

Zawodowa w Tarnowie i Uniwersytety Trzeciego 

Wieku!” w ramach programu Ministerstwa 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą 

„Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku”. 

W KRAINIE CISZY I DREWNIANYCH CERKWII 
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W dniu 29 lipca 2017 r. seniorzy naszego 

Uniwersytetu wyjechali do Krynicy Zdroju – 

perły górskich uzdrowisk. Krynica znana jest 

głownie z wód mineralnych które są dostęp-

ne do picia w wielu pijalniach na terenie  

miasta. Seniorzy podczas wyjazdu mieli moż-

liwość degustacji wód z kilku zdrojów:  

Jan, Słotwinka, Tadeusz, Zuber oraz poznali  

ich właściwości zdrowotne.  

Krynickie wody stosowane są w leczeniu 

schorzeń przewodu pokarmowego, stanów 

zapalnych żołądka i jelit, chorób trzustki,  

wątroby i dróg żółciowych. Stosowane  

są także w leczeniu niedokrwistości i chorób 

przemiany materii: cukrzycy, miażdżycy, skazy 

moczanowej i kamicy moczowej oraz  

nadczynności tarczycy. 

Krynickie szczawy oprócz kuracji pitnej  

stosowane są także do leczniczych kąpieli 

mineralno-kwasowęglowych.  

Podczas pobytu w Krynicy seniorzy zwiedzili 

muzeum Nikifora Krynickiego, gdzie zgroma-

dzone zostały obrazy i pamiątki po słynnym 

malarzu prymitywiście żyjącym i tworzącym 

w latach 1895-1968 w Krynicy - Zdroju.   

Nikifor stał się najsłynniejszym 

"ambasadorem Krynicy" w świecie. 

Seniorzy mieli również zaplanowany wyjazd 

na Górę Parkową, która stanowi jeden wielki 

park - Park Zdrojowy. To niezwykle urokliwe 

miejsce było idealne do spacerów, relaksu  

i odpoczynku. 

W drodze powrotnej zatrzymano się w Tyli-

czu gdzie zwiedzono drewniany kościół para-

fialny z 1612 roku pod wezwaniem świętych 

Piotra i Pawła, zarejestrowany jako zabytek 

pierwszej klasy. 

 

Wyjazd do Krynicy został dofinansowany 

przez Starostę Powiatu Dąbrowskiego  

ze środków Państwowego Funduszu Rehabi-

litacji Osób Niepełnosprawnych w ramach 

projektu realizowanego przez Uniwersytet 

Trzeciego Wieku przy Dąbrowskim Domu 

Kultury. 

SENIORZY W KRYNICY 
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W dniu 24 sierpnia 2017r. seniorzy z naszego 

Uniwersytetu zwiedzili  Kopalnię Soli  

w Bochni. Kopalnia Soli w Bochni jest jednym 

z nielicznych miejsc w Polsce wpisanych  

na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowe-

go i Przyrodniczego UNESCO.  

Szczególną atrakcją bocheńskiej kopalni jest 

Ekspozycja Multimedialna, dzięki której 

uczestnicy wyjazdu poznali historię wydoby-

cia soli, trud górniczej pracy a także historię 

Polski. Pobyt w kopalni stworzył im możli-

wość przebywania w leczniczym mikroklima-

cie podziemnych wyrobisk. Seniorzy dowie-

dzieli się o leczniczych właściwości podziem-

nego mikroklimatu kopalni, który korzystnie 

wpływa na układ oddechowy, łagodzi objawy 

alergii i wzmacnia odporność organizmu.  

Ponadto poznali fascynującą historię górnic-

twa, przekazaną w niezwykły sposób przez 

towarzyszących im przewodników. Na trasie 

zwiedzania kopalni  spotkali średniowiecz-

nych górników oraz znane postacie  

historyczne. Dowiedzieli się jak dawniej 

funkcjonował system transportowy i system 

wentylacji w kopalni. Wyjazd do Kopalni Soli  

w Bochni dostarczył wszystkim uczestnikom 

niezapomnianych wrażeń. W drodze powrot-

nej seniorzy zwiedzili zamek w Dębnie. 

 

Wyjazd do Krynicy został dofinansowany 

przez Starostę Powiatu Dąbrowskiego  

ze środków Państwowego Funduszu Rehabi-

litacji Osób Niepełnosprawnych w ramach 

projektu realizowanego przez Uniwersytet 

Trzeciego Wieku przy Dąbrowskim Domu 

Kultury.  

W BOCHEŃSKIEJ KOPALNI 
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2 września 2017 roku, po raz szósty odbyło 

się Narodowe Czytanie. Tym razem czytano 

„Wesele” Stanisława Wyspiańskiego. Wzorem 

lat ubiegłych, w zespole dworsko – parko-

wym w Brniu, zgromadzili się przedstawiciele 

władz samorządowych, lokalnych instytucji  

i szkół, stowarzyszeń oraz miłośnicy literatu-

ry, by wspólnie uczestniczyć w tej wyjątko-

wej ogólnopolskiej akcji promującej czytel-

nictwo i klasykę polskiej literatury. 

Dramat „Wesele” to najsłynniejszy utwór  

Stanisława Wyspiańskiego, który powstał na 

kanwie autentycznego wydarzenia, jakim było 

wesele poety i dramaturga Lucjana Rydla  

z chłopką Jadwigą Mikołajczykówną z pod-

krakowskich Bronowic.  

Wszystkich zgromadzonych powitała Ewa 

Drzazga dyrektor Powiatowej Biblioteki  

Publicznej z siedzibą w Brniu. Wspólne czyta-

nie poprzedził wykład historyka Włodzimie-

rza Piaseckiego na temat związków Stanisła-

wa Wyspiańskiego z naszym regionem. Nato-

miast o postaciach, które stały się inspiracją 

do powstania „Wesela” opowiedziała Barbara 

Grzebieniowska polonistka z Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Brniu. 

W tegorocznym, wspólnym Narodowym 

Czytaniu udział wzięli: Tadeusz Kwiatkowski 

starosta dąbrowski w roli dziennikarza, 

Grzegorz Olearczyk dyrektor Centrum Po-

lonii – Ośrodka Kultury, Turystyki i Rekreacji 

„WESELE” W BREŃSKIM DWORZE 
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w roli pana młodego, Jarosław Boryczka  

dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

w Brniu w roli poety, Zdzisław Kogut kie-

rownik Referatu Zarządzania Kryzysowego  

i Spraw Obronnych w roli Czepca, Barbara 

Grzebieniowska w roli radczyni, Magdalena 

Skrzyniarz w roli panny młodej, Dagmara  

Jedynak w roli Racheli , Justyna Kupiec w roli 

Maryny, Małgorzata Starzec w roli Haneczki, 

Dorota Wenc w roli Zosi, a także najmłodsza 

uczestniczka czytania Kamila Jedynak, która 

wystąpiła w roli Isi. Z naszego UTW w czyta-

niu  udział wzięli: Krystyna Guzik  w roli  

Kliminy, Ryszard Siepiora w roli księdza, An-

drzej Drzazga w roli gospodarza i chochoła  

i Aleksander Zdanowski w roli Żyda. 

 Lektorzy w strojach nawiązujących do akcji 

dramatu, czytali z podziałem na role frag-

menty dzieła Stanisława Wyspiańskiego. Było 

to niezwykłe spotkanie, a także inspirująca 

refleksja, przynosząca radość z kontaktu  

z prawdziwie wielką literaturą. 

Narodowe Czytanie „Wesela” w breńskim 

dworku zostało zorganizowane przez Powia-

tową Bibliotekę Publiczną z siedzibą w Brniu, 

Centrum Polonii – Ośrodek Kultury, Turysty-

ki i Rekreacji w Brniu oraz Stowarzyszenie 

Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Dąbrow-

skim Domu Kultury.  

Na zakończenie, lektorzy wykonali pamiątko-

we zdjęcie, a uczestnicy czytania, którzy 

przynieśli ze sobą własne książki „Wesele” 

otrzymali okolicznościowy stempel przesłany 

do Powiatowej Biblioteki Publicznej przez 

Kancelarię Prezydenta RP. 

„WESELE” W BREŃSKIM DWORZE 
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Przez trzy dni, liderzy UTW brali udział  

w kolejnej, 9 już edycji Forum III Wieku, im-

prezy stanowiącej cześć składową krynickie-

go Forum Ekonomicznego. Dąbrowski  

Uniwersytet reprezentowały:  Krystyna  

Guzik i  Halina Barabasz. 

Dnia 6 września nastąpiło uroczyste otwar-

cie IX Forum III Wieku. Wystąpili przedstawi-

ciele rządu, parlamentu, samorządu teryto-

rialnego, środowiska akademickiego i me-

diów.  Odbyła się debata ” Seniorzy w procesie 

zmian demograficznych. Diagnoza sytuacji osób 

starszych. Rekomendacje kierunków zmian w 

polityce społeczno-gospodarczej Polski”. 

 

7 września był dniem udziału Uniwersytetów 

Trzeciego Wieku w XXVII Forum Ekono-

micznym w Krynicy. Liderzy UTW mieli 

możliwość uczestniczyć w 2 pane-

lach:  „Srebrne pokolenie potencjałem srebrnej 

gospodarki. Bezpieczny Senior – konsument  

na rynku produktów i usług”, oraz „Senior – 

obywatel. Aktywność seniorów w życiu publicz-

nym w procesie zmian demograficznych”. 

8 września w Miasteczku Galicyjskim  

w Nowym Sączu odbyła się ogólnopolska 

konferencja "Wolontariat seniorów i dla  

seniorów - potrzeby, bariery, praktyka” oraz  

panel „Z seniorami i dla seniorów - kultura 

w Małopolsce".  Oprócz debat odbywały się 

warsztaty o tematyce - profesjonalni liderzy 

UTW, współpraca międzypokoleniowa, mię-

dzynarodowa. Ogólnopolska Federacja Sto-

warzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku 

w bieżącym roku obchodzi X – lecie działal-

ności. Prezentację multimedialną o 10-leciu 

Federacji przedstawili Wojciech Nalepa  

i Daniel Jachimowicz – pełnomocnicy zarzą-

du OFSUTW. Gratulacje i życzenia pomyśl-

ności dla prezes Wiesławy Borczyk przekaza-

li goście oraz członkowie Federacji.  

FORUM III WIEKU 
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Seniorzy z naszego UTW wzięli udział  

w Senioraliach zorganizowanych w Krako-

wie. Ogólnopolskie Senioralia w Krakowie 

od 4 lat są organizowane przez Stowarzysze-

nie MANKO - Głos Seniora. Głównym celem 

spotkań jest aktywizacja seniorów. 

Wydarzenie rozpoczęła uroczysta Msza 

Święta w Kościele Mariackim. Następnie  

ponad 1000 osób, w tym przedstawiciele  

50 organizacji seniorskich, przeszło ulicami 

Krakowa do Kina Kijów, gdzie rozpoczęła się 

część wykładowa. Kolorowa parada senio-

rów była doskonałą okazją do pokazania,  

że osoby 60+ cieszą się życiem i potrafią  

z niego korzystać.  

W Kinie Kijów wszyscy seniorzy mogli sko-

rzystać z pakietu bezpłatnych badań, wziąć 

udział we wspólnych ćwiczeniach oraz wy-

słuchać wykładów poświęconych zdrowiu, 

bezpieczeństwu, ekonomii oraz aktywizacji 

społecznej w lokalnych środowiskach. Każdy 

uczestnik mógł sprawdzić swój stan zdrowia, 

korzystając z badań np. słuchu, wzroku.    

Wydarzenie to było okazją do zaznaczenia 

obecności seniorów i osób z orzeczonym 

stopniem niepełnosprawności w przestrzeni 

publicznej oraz szansą na zmianę sposobu 

postrzegania  tych osób  przez większość 

społeczeństwa. Wyjazd do Krakowa  

na Senioralia został dofinansowany przez  

Starostę Powiatu Dąbrowskiego ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w ramach projektu reali-

zowanego przez Uniwersytet Trzeciego  

Wieku przy Dąbrowskim Domu Kultury.  

SENIORALIA 2017 
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Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Dąbrow-

skim Domu Kultury dnia 3 października 2017 

roku rozpoczął uroczyście kolejny rok aka-

demicki. W odpowiedzi na nasze zaproszenie 

przybyli: Krzysztof Kaczmarski burmistrz  

Dąbrowy Tarnowskiej, dr Małgorzata Kołpa 

prorektor Państwowej Szkoły Zawodowej  

w Tarnowie, Stanisław Początek dyrektor  

Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie  

Tarnowskiej i inicjator UTW przy DDK,  

a także Robert Pantera dyrektor Zespołu 

Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Dąbrowie 

Tarnowskiej i Paweł Chojnowski dyrektor 

Dąbrowskiego Domu Kultury. 

Uroczystość rozpoczęli prezes Krystyna  

Guzik i dyrektor Paweł Chojnowski, którzy 

powitali wszystkich gości i słuchaczy UTW.  

Po odśpiewaniu Gaude Amus prezes UTW 

przedstawiła plan działania na rozpoczynający 

się rok akademicki. Jak zapowiedziała,  

w pierwszym semestrze odbędą się wykłady 

o różnorodnej tematyce, zajęcia na sali gim-

nastycznej oraz na basenie, lektoraty języko-

we, kurs komputerowy, debaty oksfordzkie, 

spotkania integracyjne oraz wyjazdy (w tym 

m.in. do Opery Krakowskiej). 

Następnie zaproszeni goście złożyli życzenia 

z okazji rozpoczęcia nowego roku akademic-

kiego. W imieniu Samorządu Powiatu  

Dąbrowskiego sekretarz Joanna Ohratka ży-

czyła całej społeczności Uniwersytetu Trze-

ciego Wieku, aby nowy rok był tak samo 

owocny i udany jak poprzednie, pełen no-

wych, intersujących wyzwań oraz licznych 

sukcesów edukacyjnych. 

Jestem przekonana, że również w tym roku spę-

dzicie aktywnie i twórczo swój wolny czas, a w 

bogatej ofercie Uniwersytetu nie zabraknie zajęć 

edukacyjnych, sportowych, wydarzeń kultural-

nych, warsztatów artystycznych, a także wycie-

czek i wyjazdów rekreacyjnych - zwróciła się 

do seniorów sekretarz Joanna Ohratka.  

Życzyła również wszystkim słuchaczom dużo 

pozytywnej energii i radości, a także rozwija-

nia swoich pasji. Kolejnym punktem uroczy-

stości było spotkanie z Alexem Dancygiem 

historykiem, współpracownikiem Instytutu 

Yad Vashem, które w formie wywiadu  

pt. „Yad Vashen – jak uczyć o sprawach trud-

nych w XXI wieku" poprowadził dyrektor Pa-

weł Chojnowski. Był to niezwykle interesują-

cy wywiad, w którym rozmawiano o dialogu 

polsko-żydowskim. 

W ramach podziękowania, Alex Dancyg 

otrzymał upominek od burmistrza Krzyszto-

fa Kaczmarskiego w postaci obrazu przedsta-

wiającego dąbrowską synagogę. Uroczystość 

uświetnili uczniowie ze Szkoły Podstawowej 

nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej. Wystąpiły  

wokalistki Emila Soja i Natalia Nędza oraz 

zespół taneczny, który wykonał taniec  

żydowski. Młodzież do występu przygotowa-

ły nauczycielki Katarzyna Wójcik i Anna  

Piotrowska. 

INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018 
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Jesienny wieczór 8  października 2017 roku 

studenci z dąbrowskiego UTW spędzili w 

Operze Krakowskiej,  podziwiając operę 

„Opowieści Hoffmana”. „Opowieści Hoffmana” 

to jedyna opera twórcy operetek J. Offenba-

cha. Tytułowy bohater opowiada w niej dzieje 

swoich miłości do trzech kobiet. Każda mi-

łość jest inna i każda niespełniona. Hoffmano-

wi – poecie pozostaje wierna wyłącznie  

Muza. Oglądany spektakl dostarczył senio-

rom niezapomnianych różnorodnych wrażeń, 

dzięki pięknej muzyce we wspaniałym wyko-

naniu oraz imponującej  scenografii  i kostiu-

mom,  przenosząc ich na ponad trzy godziny 

w baśniowo-fantastyczny świat. 

Wyjazd był częścią   projektu „Razem   

tworzymy senioralna przestrzeń” realizowane-

go ramach  programu Ministerstwa Nauki  

i Szkolnictwa Wyższego wspólnie z Państwo-

wą Wyższą Szkołą Zawodową W Tarnowie. 

SENIORZY W KRAKOWSKIEJ OPERZE 
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Wielkim wydarzeniem dla Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku przy Dąbrowskim Domu 

Kultury i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej była „Debata 

Oksfordzka” zrealizowana w ramach projek-

tu „Razem tworzymy senioralną przestrzeń 

– Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w 

Tarnowie i Uniwersytety Trzeciego Wieku”. 

Debata była poprzedzona warsztatami pro-

wadzonymi metodą „open space” na temat 

współpracy międzypokoleniowej. Warsztaty 

odbywały się w w/w szkole, trwały 2 dni. 

W warsztatach brali udział przedstawiciele 

Uniwersytetu w osobach: Marta Romańska, 

Teresa Rygielska, Marian Rzeźnik, Maria Tracz, 

Elżbieta Turcza, Agata Wilk. Szkołę reprezen-

towali uczniowie: Sylwia Bigda, Natalia Kulig, 

Anna Marszałek, Partycja Niemiec, Weronika 

Oligrodzka, Joanna Wnęk. Opiekunem grupy 

seniorów była Krystyna Guzik, a młodzieży 

nauczyciel Rafał Szydłowski. Zajęcia prowa-

dziła Agnieszka Poliwka- Jeż.  

Drugiego dnia warsztatów uczestnicy wspól-

nie przygotowali próbną debatę oksfordzką. 

W dniu 08.12.2017r. w Państwowej Wyższej 

Szkole Zawodowej w Tarnowie w ramach 

podsumowania projektu „Razem tworzymy 

senioralną przestrzeń – Państwowa Wyższa 

Szkoła Zawodowa w Tarnowie i Uniwersyte-

ty Trzeciego Wieku” odbyła się „Debata 

Oksfordzka” w której udział wzięli słuchacze 

pięciu UTW i uczniowie szkół średnich. 

Grupy propozycji i opozycji debatowały na 

temat słuszności tezy „Główne źródło różnic 

międzypokoleniowych tkwi w stereotypach”. 

Projekt „Razem tworzymy senioralną prze-

strzeń – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodo-

wa i Uniwersytet Trzeciego Wieku” mógł zo-

stać zrealizowany dzięki wsparciu Minister-

stwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.”  Uni-

wersytet Trzeciego Wieku przy Dąbrowski 

Domu Kultury otrzymał  na realizację zadań 

36 446 złotych. 

 

W ramach projektu odbyły się: 

 

 wykłady z różnych dziedzin nauki: historia 

ogólna, historia kościoła, literatura, profilak-

tyka zdrowia, historia Cyganów/Romów 

 lektoraty z języka angielskiego i niemiec-

kiego 

 warsztaty informatyczne, 

 warsztaty z zakresu rozwoju psychospo-

łecznego /trening twórczego myślenia i tre-

ning pamięci/ 

 warsztaty w Synagodze z  judaizmu i 

chrześcijaństwa 

 transmisje spektakli operowych i baleto-

wych 

 zwiedzanie Muzeum Etnograficznego w 

Tarnowie 

 wyjazd do Krakowa na spektakl operowy 

 wycieczka „Łemkowskim szlakiem” 

 koncert w Synagodze w Dąbrowie Tar-

nowskiej dla słuchaczy z 5 UTW. 

 przygotowanie i przeprowadzenie 

„Debaty Oksfordzkiej” 

DEBATA OKSFORDZKA 
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W dniu 12 grudnia 2017 roku słuchacze  

Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego  

Wieku przy Dąbrowskim Domu Kultury 

wzięli udział w corocznym spotkaniu przed-

świątecznym w Centrum Polonii – Ośrodku  

Kultury,  Turystyki i Rekreacji w Brniu.  

Mimo braku śniegu, w nastój wigilijno-

bożonarodzeniowy wprowadzili zebranych 

uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej  

nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej, którzy pod 

kierunkiem nauczycieli  Anny Piotrowskiej  

i ks. Jacka Janiczka przygotowali i przedstawi-

li  montaż  słowno - muzyczny pt. „Ktoś puka 

do drzwi naszych...”. Przedstawiony przez nich 

program, poprzez  refleksyjne teksty księdza 

Jana Twardowskiego przeplatane  pięknymi 

kolędami Zbigniewa Preisnera, stworzył 

świąteczną atmosferę wieczoru, którego  

finałem było wspólne śpiewanie kolęd. 

 

W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście: 

burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej  Krzysztof 

Kaczmarski, dyrektor Powiatowego Urzędu 

Pracy Stanisław Początek, dyrektor Dąbrow-

skiego Domu Kultury  Paweł Chojnowski, 

dyrektor Centrum Polonii – Ośrodka Kultu-

ry, Turystyki i Rekreacji w Brniu  Grzegorz 

Olearczyk, oraz wicedyrektor Publicznej 

Szkoły Podstawowej nr 2 w Dąbrowie  

Tarnowskiej  Krzysztof Krakowski. 

TRADYCYJNE SPOTKANIE ŚWIĄTECZNE W BRNIU 
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W dniu 13stycznia 2018 r.  seniorzy uczest-

niczyli w spotkaniu noworocznym w Hotelu 

Cristal Park. Przybyłych na spotkanie gości 

oraz słuchaczy UTW powitali Ewa Drzazga  

i Aleksander Zdanowski – przedstawiciele 

Rady Słuchaczy.  

Prezes Stowarzyszenia Krystyna Guzik złoży-

ła w imieniu Zarządu Stowarzyszenia  

Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Dąbrow-

skim Domu Kultury wszystkim uczestnikom  

spotkania życzenia noworoczne.  

Pomyślności w 2018 Roku życzył seniorom 

uczestniczący w spotkaniu Burmistrz Dąbro-

wy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski.  

W karnawałowym nastroju, przy muzyce   

seniorzy bawili się do późnych godzin  

wieczornych  

NOWOROCZNE SPOTKANIE SENIORÓW 
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Zgodnie z czteroletnią tradycją w Ośrodku 

Spotkania Kultur odbył się 30 stycznia kon-

cert kolęd i pastorałek dla słuchaczy Uniwer-

sytetu Trzeciego Wieku przy Dąbrowskim 

Domu Kultury. Licznie zgromadzeni studenci 

– melomani wysłuchali pięknych aranżacji 

młodzieżowych opracowanych pod kierun-

kiem Anny Zarzyckiej. Wystąpili uczniowie  

I LO w Dąbrowie Tarnowskiej: Dawid Sowa, 

Izabela Łapa, Stefania Mirek, Gabriela Mirek, 

Klaudia Pikul, Joanna Słowik, Wiktoria Biel, 

Paulina Dziedzic, Anna Zych, Aleksandra Wa-

łaszek, Aleksandra Piątek, Weronika Anioł. 

Jedną z kolęd zaśpiewała z chórem uczniów 

Anna Zarzycka – nauczycielka obdarzona 

pięknym głosem. 

Młodzi wykonawcy potrafili wykreować nie-

zapomnianą atmosferę zadumy i religijnej re-

fleksji. Koncert poprowadzili ze smakiem 

Stefania Mirek i Dawid Sowa. Studentom 

UTW tak się podobały wykonania młodych 

artystów, że brawami poprosili o bis.  

Na koniec wykonawcom i opiekunce mło-

dzieży podziękowały panie z zarządu UTW: 

Krystyna Guzik i Małgorzata Majchrowicz. 

 KONCERT BOŻONARODZENIOWY 
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W dniu 6 marca 2018r.  Uniwersytet Trzecie-

go Wieku przy Dąbrowskim Domu Kultury 

gościł zaprzyjaźniony Mielecki Uniwersytet 

Trzeciego Wieku. Seniorzy z Mielca przyje-

chali do nas z programem kabaretowym  

i tanecznym. We wtorkowy wieczór zamiast 

tradycyjnego wykładu w sali kinowej  

Dąbrowskiego Domu Kultury wystąpiła gru-

pa teatralno-kabaretowa "Senior Show"  

i formacja par tanecznych GRACJA .  

Grupa "Senior Show" wystąpiła z programem 

nawiązującym do lat 20-30 XX wieku  

pt. „Powróćmy jak za dawnych lat”, natomiast 

formacja taneczna zaprezentowała się  

w dwóch tańcach: polonezie i walcu angiel-

skim, a na zakończenie występu wykonała 

wiązankę tańców standardowych. 

Prezes UTW przy DDK Krystyna Guzik  

i dyrektor DDK Paweł Chojnowski podzię-

kowali obecnemu na występie prezesowi 

Mieleckiego UTW Feliksowi Czop oraz 

opiekunkom grupy teatralnej i tanecznej  

Marii Sowińskiej i Marii Karaś za przyjazd  

do Dąbrowy Tarnowskiej i piękny występ. 

Prezentacja seniorów z Mielca bardzo podo-

bała się dąbrowskim studentom i była miłym 

upominkiem z okazji Dnia Kobiet.  

„SENIOR SHOW” I „GRACJA” 
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W dniu 3 marca 2018 roku z okazji Święta 

Kobiet Centrum Polonii – Ośrodek Kultury, 

Turystyki i Rekreacji w Brniu tradycyjnie 

zorganizowało wyjątkowe spotkanie dedyko-

wane dla pań. 

Dyrektor Ośrodka Kultury, Turystyki  

i Rekreacji w Brniu Małgorzata Bułat wita-

jąc  przybyłych gości w sposób szczególny 

zwróciła się do pań składając im okoliczno-

ściowe życzenia. 

W tym roku główną częścią programu był 

występ zespołu teatralnego „Feniks” z Dą-

browskiego Domu Kultury. Młodzież zapre-

zentowała sztukę pt. „Ożenek” Michała  

Gogola w reżyserii Pawła Chojnowskiego  

i Katarzyny Bogusz. W przerwach spektaklu 

czas został umilony przez występy wokalno-

muzyczne w wykonaniu uczniów z Zespołu 

Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu: Eryka  

Fido i Iwonę Pułę. Uczestniczący w spotkaniu 

starosta dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski  

złożył wszystkim paniom życzenia z okazji 

Święta Kobiet. 

Każda z pań otrzymała upominek przygoto-

wany specjalnie na tę okazję. Po sztuce spo-

tkanie wypełniły rozmowy, którym towarzy-

szył słodki poczęstunek przygotowany przez 

pracowników Centrum Polonii. 

Wśród zaproszonych gości byli słuchacze 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy  

Dąbrowskim Domu Kultury. 

SENIORZY Z UTW NA ŚWIĘCIE KOBIET W BRNIU 
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Z radością informujemy, że Uniwersytet 

Trzeciego Wieku przy Dąbrowskim Domu 

Kultury jest jednym z 5 Uniwersytetów, któ-

ry będzie realizował projekt wygrany przez 

Państwową Wyższą Szkołę Zawodowa w Tar-

nowie w ramach konkursu ogłoszonego 

przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego. 

 

Konkurs na wsparcie  UTW został ogłoszony 

w ramach tzw. „Strategii Gowina”, której 

jednym z filarów jest społeczna odpowie-

dzialność nauki. Spośród 85 ofert, które 

wpłynęły do MNiSW, wybrano 16 najlep-

szych i w tym gronie znalazła się PWSZ w 

Tarnowie. 

 

Projekt "Razem tworzymy senioralną prze-

strzeń" będziemy realizować razem z Uni-

wersytetami: Uniwersytetem Trzeciego Wie-

ku przy Państwowej Wyższej Szkole Zawo-

dowej w Tarnowie,  Uniwersytetem Trzecie-

go Wieku w Brzesku przy Miejskim Ośrodku 

Kultury, Mościcką Akademią Trzeciego Wieku 

w Tarnowie przy Stowarzyszeniu Absolwen-

tów i Przyjaciół IV Liceum, oraz Tarnowskim 

Uniwersytetem Trzeciego Wieku Fundacji 

"Kromka Chleba”. 

Głównym celem projektu jest aktywizacja 

intelektualna i społeczna seniorów, głębsze 

pobudzenie aktywności edukacyjnej i kultu-

rowej, poszerzenie i pogłębienie ich wiedzy 

ogólnej i specjalistycznej z wykorzystaniem 

ich potencjału intelektualnego i społecznego. 

Realizacja celu przyczyni się do podniesienia 

jakości życia seniorów i wpłynie na pogłębie-

nie integracji społecznej osób starszych. 

 

W ramach projektu UTW w Dąbrowie Tar-

nowskiej będzie realizowało następujące 

działania: 

 wykłady z różnych dziedzin nauki:  

historia ogólna,  historia kościoła, litera-

tura, profilaktyka zdrowia, historia Cyga-

nów/Romów, 

lektoraty z języka angielskiego i nie-

mieckiego (zakupione zostaną podręcz-

niki), 

 warsztaty informatyczne, 

warsztaty z zakresu rozwoju psycho-

społecznego (trening twórczego myśle-

nia i trening pamięci), 

 warsztaty w Synagodze z  judaizmu  

i chrześcijaństwa, 

 udział w transmisjach spektaklu  

operowego i baletowego, 

 wyjazd do Tarnowa do Muzeum Etno-

graficznego, 

 wyjazd do Krakowa na spektakl  

operowy, 

 dwudniowy wyjazd „Łemkowskim szla-

kiem”, 

 koncert w Synagodze w Dąbrowie 

Tarnowskiej dla słuchaczy z 5 UTW, 

 przygotowanie i przeprowadzenie 

„Debaty Oksfordzkiej” 

 

Na realizację w/w działań 

 UTW przy DDK  

otrzyma 36 446 złotych. 

KOLEJNY PROJEKT DO REALIZACJI 
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  www.utwdt.pl 

STOWARZYSZENIE UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU 

PRZY DĄBROWSKIM DOMU KULTURY 

 

33-200 Dąbrowa Tarnowska, ul. Kościuszki 11, 

tel. 667-202-570 

e-mail: utwdt@interia.pl 
  

Dyżury Zarządu - Ośrodek Spotkania Kultur (synagoga) 

ul. Berka Joselewicza 6, I piętro - biuro 

środy w godz.13:00-15:00. 

mailto:utwdt@interia.pl

