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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 czwartym numerze „dąbrowskiego 

Seniora”, prezentujemy UTW oraz jego  

bieżącą 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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Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego 

Wieku przy Dąbrowskim Domu Kultu-

ry  w 2018 roku zrealizowało kolejne 

trzy projekty: 

 

1) projekt pn. „Dąbrowska Droga Do 

Niepodległości” zrealizowany przy 

wsparciu finansowym Wojewódz-

twa Małopolskiego.   

Wartość projektu 14 850,00 zł,  

w tym otrzymana dotacja  

to 10 000,00 zł.  

 

W ramach projektu odbyły się: 

 wykłady 

 seminaria 

 warsztaty – trening pamięci 

 warsztaty komputerowe 

 wyjazd studyjny do Ojcowskiego Parku 

Narodowego 

 organizacja koncertu poetycko –  

muzycznego pt. Najjaśniejsza  

Rzeczpospolita! Droga do niepodległości” 

 organizacja Wieczornicy „Dąbrowska 

Droga Do Niepodległości” 

 udział w transmisji filmu dokumentalne-

go „Z dala od orkiestry” oraz w transmi-

sji spektaklu operowego. 

 

 W przygotowanie projektu duży wkład 

wnieśli  Anna Morawiec i Paweł Chojnowski 

– członkowie Rady Programowo- Naukowej 

UTW. 

 

2) projekt pn. „ Wyjazd o charakterze 

rekreacyjno-turystycznym dla osób 

niepełnosprawnych będących członka-

mi Stowarzyszenia Uniwersytet Trze-

ciego Wieku przy Dąbrowskim Domu 

Kultury do Iwonicza Zdrój” realizowa-

ny przy wsparciu finansowym Starosty 

Powiatu Dąbrowskiego ze środków 

PFRON. 

 

Koszt zadania 12 294,00 zł – dofinansowanie 

4 320,00 zł.  

 

 

KOLEJNE PIENIĄDZE DLA NASZEGO UTW 
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3)projekt pn. „Aktywny senior” reali-

zowany przy wsparciu finansowym 

Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej. 

 

Koszt zadania 5 250,00 zł,  

w tym dofinansowanie 3 000,00 zł. 

 

W ramach projektu zaplanowano: 

 Wykłady 

 ćwiczenia w wodzie na basenie 

 ćwiczenia na sali gimnastycznej  

i siłowniach zewnętrznych na wolnym 

powietrzu. 

 

Dąbrowski UTW jest w trakcie realizacji 

projektu Państwowej Wyższej Szkoły  

Zawodowej w Tarnowie pn. "Złoty Indeks  

Wiedzy - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa 

w Tarnowie w senioralnej przestrzeni” współfi-

nansowanego przez Ministerstwo Nauki  

i Szkolnictwa Wyższego.  

 

W ramach projektu pn. "Złoty  

Indeks Wiedzy - Państwowa Wyższa Szkoła Za-

wodowa w Tarnowie w senioralnej przestrzeni" 

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Dąbrowie 

Tarnowskiej będzie zrealizował następujące 

działania: 

 wykłady z różnych dziedzin nauki: historii 

ogólnej, historii kościoła,  

literatury, profilaktyki zdrowia,  

prawa, filozofii, sztuki, 

 lektoraty z języka angielskiego  

i niemieckiego (zakupione zostaną pod-

ręczniki), 

 warsztaty informatyczne, 

 warsztaty wokalne, 

 udział w dwóch transmisjach spektakli 

operowych i jednego baletowego, 

 wyjazd studyjny do Krakowa  

do Muzeum Narodowego, 

 dwudniowy wyjazd studyjny śladami hi-

storii do Warszawy, 

 wyjazd studyjny Łowczówek  

– Ciężkowice – Kąśna Dolna. 

 

 Na realizację projektu UTW przy DDK 

otrzymało 48 423,00 zł. Otrzymane dotacje 

pozwoliły nam bardzo wzbogacić ofertę  

dla seniorów na 2018 rok. 
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 W dniu 4 maja 2018 r. studenci UTW  

w Dąbrowie Tarnowskiej mieli okazję uczest-

niczyć w niezwykłej uczcie muzycznej  

- widowisku artystycznym pt. „Tych miaste-

czek nie ma już...” - zaprezentowanym przez 

profesjonalistów oraz artystów amatorów 

Dębickiego Towarzystwa Muzyczno - Śpiewa-

czego. 

 Wielowymiarowy spektakl, wystawiony 

w hali sportowej MOSiR, łączył w sobie teatr, 

literaturę, śpiew, taniec oraz sztuki  

plastyczne. Inscenizacja, po części oparta  

na motywach musicalu „Skrzypek na dachu”, 

przeniosła widzów w ponad stuletnią prze-

szłość, do Anatewki, żydowskiego miasteczka 

z barwną, wielokulturową, wieloetniczną  

i wieloreligijną społecznością, która w swoim 

współistnieniu tak obficie czerpała z przeni-

kania się różnorodności. 

 Przedstawienie oprócz dawki specyficz-

nego żydowskiego humoru - dostarczyło 

wszystkim nostalgicznej refleksji nad wspól-

nymi dziejami naszych przodków, które  

warte są pamięci i szacunku. 

 Wspaniały ponad 100 - osobowy zespół 

artystów pod wodzą reżysera Jakuba Bulzaka 

oraz ponad 50-osobową młodzieżową orkie-

strę pod batutą Pawła Adamka, zachwycona 

publiczność nagrodziła kilkuminutową owacją 

na stojąco, dziękując za niezapomniane  

doznania artystyczne.  

TYCH MIASTECZEK JUŻ NIE MA... 
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 „WYSPIAŃSKI”  -  to  temat  wysta-

wy  otwartej  w  Muzeum  Narodowym  

w Krakowie do którego  udali się 28 kwiet-

nia 2018 r.  członkowie  Uniwersytetu  Trze-

ciego Wieku.  

 Była to znakomita  okazja  aby  przypo-

mnieć  sobie  twórczość Stanisława  Wy-

spiańskiego  –  najwybitniejszego polskiego 

artysty przełomu XIX i XX wieku w 110 

rocznicę jego śmierci. Na wystawie w sied-

miu salach zgromadzonych zostało prawie 

500 wybranych dzieł Wyspiańskiego znajdują-

cych się w zbiorach Muzeum Narodowym w 

Krakowie.  Są  wśród  nich  obrazy  olejne, 

pastele, akwarele, przepróchy, rysunki, rzeźby 

oraz wyroby rzemiosła artystycznego. Przed-

stawiony jest również bogaty dorobek lite-

racki artysty.  

Uczestnicy  wycieczki  oglądali  również   

obraz  Leonardo  da Vinci „Dama z gronosta-

jem” oraz  Galerię  Rzemiosła  Artystycznego, 

która jest największą tego typu ekspozycją  

w Polsce. Można w niej oglądać ok. 3,7 tys. 

zabytków wśród których są pamiątki  

i osobiste przedmioty T. Kościusz-

ki, A .Mickiewicza, J .Słowackiego,   

czy F. Chopina. Z okazji  20-lecia otwarcia 

wystawy zwiększona została ilość ekspona-

tów o wyroby ceramiczne, piękną biżuterię  

z XIX w. czy galanterię skórza-

ną. Nowością  są  stroje  damskie,  akceso-

ria  i  biżuteria  z  okresu międzywojenne-

go  oraz  wyroby  ze  szkła  znanych  pol-

skich  firm.  

 Po  wyczerpującym  dniu  uczestnicy 

wycieczki  udali  się do  kawiarni na występ 

kabaretu „Vis a’ Vis’’ z   repertuarem  piose-

nek z  okresu  międzywojennego Hanki   

Ordonówny i Zuli Pogorzelskiej.   

 Wjazd  ten  był pełen wrażeń i bogatyc

h artystycznych przeżyć,  a możliwy dzięki 

projektowi pt. Złoty  Indeks  Wiedzy – Pań-

stwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarno-

wie w  senioralnej przestrzeni” realizowa-

ny  i  finansowany  w  ramach programu   

Ministerstwa  Nauki  i Szkolnictwa  Wyższe-

go   pod nazwą „Wsparcie Uniwersytetów 

Trzeciego Wieku” 

Z WIZYTĄ W MUZEUM NARODOWYM W KRAKOWIE 
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 W dniach 20 – 26 maja 2018 r.  

16 słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

przy Dąbrowskim Domu Kultury miało  

przyjemność przebywać na turnusie  rekrea-

cyjno - turystycznym w sanatorium „Pod Jo-

dłą” w Iwoniczu Zdroju.  

 

 Uzdrowisko to zostało wybrane  

ze względu na malownicze położenie wśród 

lasów bukowo – jodłowych, czyste powie-

trze, ciszę oraz duży zasób mineralnych wód 

leczniczych. 

 Stworzono nam bardzo dobre warunki. 

Mieliśmy możliwość zwiedzić okolicę, wziąć 

udział w imprezach kulturalnych, poznać  

leżące w pobliżu ciekawe miejsca (Rymanów 

Zdrój, Klimówka, Źródło Bełkotka) a przede 

wszystkim skorzystać z wód leczniczych  

i komory solnej. 

 

 Pobyt ten  realizowany był przy wspar-

ciu finansowym Starosty Powiatu Dąbrow-

skiego ze środków PFRON w ramach  pro-

jektu  pn. „Wyjazd o charakterze rekreacyjno-

turystycznym dla osób niepełnosprawnych będą-

cych członkami Stowarzyszenia Uniwersytet 

Trzeciego Wieku przy Dąbrowskim Domu Kultu-

ry do Iwonicza Zdroju”.  

TURNUS REKREACYJNO -TURYSTYCZNY W IWONICZU ZDROJU 
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 W dniu 12 czerwca 2018 r. w sali obrad 

Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej 

odbyło się Walne Zebranie Członków  

Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego  

Wieku przy Dąbrowskim Domu Kultury. 

Przewodniczącym zebrania był Andrzej  

Drzazga, a Maria Gdowska pełniła funk-

cję  sekretarza zebrania. 

 

 Sprawozdanie z pracy Zarządu za 2017 

rok i plan pracy na 2018 rok przedstawiła 

Krystyna Guzik – Prezes Zarządu.  

Następnie  Przewodniczący Komisji  Rewi-

zyjnej  Ryszard  Siepiora   przedstawił spra-

wozdanie  z działalności Komisji Rewizyjnej, 

a Przewodnicząca Sądu Koleżeńskie-

go Krystyna Ludwicka z działalności Sądu 

Koleżeńskiego. 

 

 Komisja Rewizyjna wnioskowała 

o  udzielenie  absolutorium  dla  ustępujące-

go  Zarządu  Stowarzyszenia. 

 

 W dyskusji głos zabrał obecny na zebra-

niu   Burmistrz  Dąbrowy  Tarnowskiej, któ-

ry podziękował całemu Zarządowi   

za  dotychczasową  owocną  pracę.   

 

 Podsumowanie trzyletniej pracy Stowa-

rzyszenia może satysfakcjonować wszystkich 

jej członków, bo proponowany program   

zajęć jak: wykłady, zajęcia basenie  

i sali gimnastycznej, kursy komputerowe,   

nauka języka angielskiego i niemieckiego, 

warsztaty, liczne  wyjazdy, spotkania integra-

cyjne to propozycje, w których każdy może 

znaleźć coś dla siebie.  

 

 Zarząd nie boi się wyzwań, cze-

go dowodem są zdobywane  corocznie do-

datkowe środki na działalność statutową. 

Prezes Zarządu zwróciła się z prośbą do 

Burmistrza o obniżenie przez Gminę opłaty 

za korzystanie z basenu, która w ostatnim 

okresie została podwyższona, co spowodo-

wało zmniejszenie  liczby  członków korzy-

stających  z tej formy  rehabilitacji. Burmistrz 

obiecał rozważenie przez Gminę możliwości 

obniżenia stawek za wejścia na basen.  

 

 Żegnając się z zebranymi życzył owoc-

nych obrad, dalszej efektywnej współpracy  

i dobrych wyborów. 

 W związku  z kończącym się 3 – letnim 

okresem kadencji  władz Stowarzyszenia 

Walne Zebranie wybrało nowe władze  

Stowarzyszenia tj. Zarząd, Komisję Rewizyjną 

i Sąd Koleżeński.  

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW - WYBÓR NOWYCH WŁADZ 
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Po przeprowadzonych wyborach  

nowe władze ukonstytuowały się  

następująco: 

 

Zarząd Stowarzyszenia UTW  

przy Dąbrowskim Domu Kultury: 

 

Prezes   - Krystyna Guzik 

Wiceprezes - Małgorzata Majchrowicz 

Wiceprezes - Teresa Rygielska 

Sekretarz - Maria Gdowska 

Skarbnik - Halina Barabasz 

Członek - Janusz Marusak 

Członek -  Marian Rzeźnik 

 

Komisja Rewizyjna  

Stowarzyszenia UTW  

przy Dąbrowskim Domu Kultury: 

Przewodnicząca - Janina Wąż 

Zastępca Przewodniczącej - Ryszard Siepiora 

Sekretarz - Agata Wilk 

 

Sąd Koleżeński Stowarzyszenia UTW 

przy Dąbrowskim Domu Kultury: 

Przewodnicząca - Krystyna Ludwicka 

Członek - Janina Kapusta 

Członek - Józefa Kwiecińska 

 

 

 W zebraniu wzięło udział 80 członków 

UTW.  
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 W dniach 24 i 25 czerwca 2018r. grupa 

50 członków Stowarzyszenia Uniwersytet 

Trzeciego Wieku przy Dąbrowskim Domu 

Kultury uczestniczyła w bardzo ciekawej  

autokarowej wycieczce do Warszawy.  

 

 W pierwszym dniu słuchacze UTW 

zwiedzili Zamek Królewski, Katedrę św. Jana, 

Stare Miasto i Barbakan.  

 Pamiątkowe zdjęcie zrobiono przy  

Kolumnie Zygmunta. Słuchając interesujących 

objaśnień przewodniczki, seniorzy przeszli 

Krakowskim Przedmieściem obok Pałacu 

Prezydenckiego i zakończyli spacer przy 

Grobie Nieznanego Żołnierza na placu Mar-

szałka Józefa Piłsudskiego.  

 Następnie zwiedzili Muzeum Żydów 

Polskich POLIN i po obiadokolacji udali się 

na nocleg do hotelu Gromada w centrum 

stolicy. Drugi dzień także obfitował w bardzo 

piękne emocjonalne doznania i patriotyczne 

przeżycia. Po śniadaniu - w drodze do Wila-

nowa - z okien autokaru uczestnicy wyciecz-

ki podziwiali znane obiekty: Pałac Kultury  

i Nauki, nowoczesne wysokie biurowce  

i apartamentowce, Stadion Narodowy, budy-

nek Sejmu, Łazienki, Belweder, Świątynię 

Opatrzności Bożej. Wielu pięknych estetycz-

nych wrażeń dostarczyło zwiedzającym obej-

rzenie z zewnątrz barokowego Pałacu Króla 

Jana III Sobieskiego oraz spacer po ukwieco-

ŚLADAMI HISTORII… WIZYTA W WARSZAWIE 
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nych ogrodach i romantycznych alejkach par-

ku. W południe dąbrowscy studenci UTW 

zwiedzili w zadumie fragmenty najważniej-

szych polskich nekropolii – Starych i No-

wych Powązek.  

 

Kolejnym ważnym punktem programu wy-

cieczki był pobyt w Muzeum Powstania War-

szawskiego – gdzie wieloma zmysłami można 

zobaczyć, odczuć oraz przeżyć atmosferę 

tamtych tragicznych dla powstańców i całej 

stolicy dni.   

  

 Pomimo pochmurnej i momentami 

deszczowej pogody, wszystkim uczestnikom 

towarzyszył pogodny nastrój oraz dobry hu-

mor.  

 Udało się zrealizować bogaty i ambitny 

pod względem poznawczym program wyjaz-

du studyjnego śladami historii. 

 

Wyjazd był zorganizowany w ramach projek-

tu  pn. „ Złoty   Indeks   Wiedzy – Państwo-

wa Wyższa Szkoła Zawodowa   w   Tarno-

wie   w  senioralnej  przestrzeni’’ realizowa-

ny  i  finansowany  w  ramach progra-

mu   Ministerstwa  Nauki  i  Szkolnic-

twa  Wyższego   pod nazwą  „  Wspar-

cie  Uniwersytetów   Trzeciego  Wieku ‘’.  
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8 sierpnia 2018r. grupa 45 członków Stowa-

rzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku  

przy Dąbrowskim Domu Kultury uczestni-

czyła w wycieczce turystyczno-

krajoznawczej po Ojcowskim Parku Narodo-

wym. 

 

Pierwszym punktem programu było zwiedze-

nie Zamku w Pieskowej Skale, który jest od-

działem Zamku Królewskiego na Wawelu. 

Dąbrowscy seniorzy poznali historię tego 

zabytkowego obiektu oraz burzliwe losy jego 

kolejnych włodarzy. Wędrując po komnatach 

zamkowych i wsłuchując się w barwne opo-

wieści przewodnika, zwiedzili ekspozycję 

główną - zatytułowaną „PRZEMIANY STYLO-

WE W DZIEJACH SZTUKI EUROPEJSKIEJ OD 

ŚREDNIOWIECZA PO DWUDZIESTOLECIE 

MIĘDZYWOJENNE”.  Ekspozycja obejmowała 

rzeźby, obrazy, gobeliny, ubiory, sztukę użyt-

kową, militaria oraz prezentowała przykłado-

wy wystrój, a także stylowe urządzenie 

wnętrz w różnych okresach historycznych. 

Spacerując po obszernym dziedzińcu oraz 

zachwycając się wielobarwnymi ogrodami 

zamkowymi, można było poczuć atmosferę 

minionych lat oraz upływający czas. 

 

Przejeżdżając Doliną Prądnika do Ojcowa,  

z okien autokaru wszyscy podziwiali tury-

styczne atrakcje krajobrazu: Bramę Krakow-

ską, Maczugę Herkulesa, Kapliczkę na Wodzie 

oraz  charakterystyczne dla Jury Krakowsko-

Częstochowskiej białe skałki wapienne o fan-

tastycznych kształtach - zwane ostańcami. 

Spacerując po alejkach parku zdrojowego  

w Ojcowie, uwagę turystów przykuwają re-

konstruowane pozostałości średniowieczne-

go zamku, którego fundatorem był król Kazi-

mierz Wielki, nazywając go – na cześć swoje-

WYCIECZKA DO OJCOWSKIEGO PARKU NARODOWEGO 
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go ojca Władysława Łokietka – „Ojciec u Ska-

ły”, od czego wywodzi się późniejsza i obec-

na nazwa miejscowości. Wracających  

do autokaru seniorów zaskoczyła potężna 

ulewa, która popsuła nastroje i samopoczu-

cie części uczestników wycieczki.  Jednak, po 

smacznym obiedzie oraz kawie, dobry humor 

powrócił.  

Ostatnim punktem programu było zwiedze-

nie Groty Łokietka, w której wg legendy,  

przyszły król Polski ukrywał się przed  

wojskami króla czeskiego Wacława II  

na przełomie XIII i XIV wieku. Wyjazd był 

bardzo atrakcyjny pod względem edukacyj-

nym, poznawczym oraz turystycznym.  

 

Pozwolił uczestnikom wycieczki poszerzyć 

lub utrwalić posiadaną już wiedzę na temat 

uroczego zakątka Ojczystego Kraju, jakim 

niewątpliwie jest Ojcowski Park Narodowy, 

oraz podziwiać piękno osobliwości rodzimej 

przyrody. 

 

 

 

Został zorganizowany przez Stowarzyszenie 

Uniwersytet Trzeciego Wieku  przy Dąbrow-

skim Domu Kultury w ramach projektu  

pn. „DĄBROWSKA DROGA DO NIEPODLEGŁO-

ŚCI” i był współfinansowany ze środków  

Województwa Małopolskiego.  
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W ramach trwającego od 4 do 6 września 

XXVIII Forum Ekonomicznego w Krynicy-

Zdroju, w dniach od 5 do 8 września 2018 r. 

w Nowym Sączu odbyło się X FORUM III 

WIEKU. Dąbrowski UTW na tej konferencji 

reprezentowali Krystyna Guzik – prezes Za-

rządu oraz Marian Rzeźnik – członek Zarzą-

du. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawi-

ciele Uniwersytetów Trzeciego Wieku z całej 

Polski a także goście z kraju i zagranicy.  

Z ciekawszych tematów poruszonych  

na Forum należy wymienić: 

 Aktywny senior w życiu publicznym, 

społecznym, gospodarczym. 

 Bezpieczeństwo osób starszych - prawo 

i praktyka. 

 Wolontariat na Uniwersytetach Trzecie-

go Wieku.  

 Współpraca międzynarodowa UTW. 

 

Seniorzy – oprócz udziału w prezentacjach, 

wykładach, szkoleniach i dyskusjach  

w Nowym Sączu – mogli uczestniczyć  

w interesujących sesjach plenarnych oraz de-

batach panelowych odbywających się w ra-

mach krynickiego Forum.  

 

Swoje wystąpienia na X Forum III Wieku – 

między innymi – mieli: Wojciech Kozak wice-

marszałek Województwa Małopolskiego, 

Przewodniczący Małopolskiej Rady ds. Polity-

MY NA FORUM III WIEKU W NOWYM SĄCZU 

14 



ki Senioralnej, Leszek Zegzda członek Zarzą-

du Województwa Małopolskiego, Paweł Cho-

rąży podsekretarz stanu w Ministerstwie In-

westycji i Rozwoju, Barbara Imiołczyk  

współprzewodnicząca Komisji Ekspertów  

ds. Osób Starszych, reprezentantka Biura 

Rzecznika Praw Obywatelskich, prof. nadzw. 

dr hab. Zofia Szarota pracownik naukowy 

Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji 

Edukacji Narodowej w Krakowie, dr Renate 

Heinisch członek Zarządu Europejskiego  

Komitetu Ekonomiczno - Społecznego, a tak-

że Niemieckiej Federacji Organizacji Senio-

rów BAGSO, Władysław Kosiniak Kamysz  

poseł na Sejm RP, a zarazem prezes PSL,  

Janusz Marszałek prezes Zarządu Polskiej 

Unii Seniorów, a zarazem wiceprezydent  

Europejskiej Unii Seniorów Małgorzata 

Zwiercan poseł na Sejm RP, a zarazem prze-

wodnicząca Sejmowej Komisji Polityki Senio-

ralnej, Józef Lasota poseł na Sejm RP, Woj-

ciech Kaczmarczyk dyrektor Narodowego 

Instytutu Wolności, przedstawiciel Centrum 

Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego 

prof. An Hermans prezydent Europejskiej 

Unii Seniorów Marzena Rudnicka prezes 

Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej, 

dr Elżbieta Ostrowska przewodnicząca  

ZG Polskiego Związku Emerytów, Rencistów 

i Inwalidów, Wiesława Borczyk prezes Ogól-

nopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW 

 

    Przebywając jeden dzień w Krynicy, senio-

rzy mogli wysłuchać ciekawych debat prowa-

dzonych przez polityków, dziennikarzy, du-

chownych i specjalistów z różnych dziedzin 

życia – między innymi - na temat „Europa w 

poszukiwaniu wartości” oraz „Brexit a przy-

szłość Unii Europejskiej”. 

 

  Rezultatem trzydniowej konferencji było 

przyjęcie wypracowanego wspólnie stanowi-

ska, zawierającego postulat utworzenia  

w Polsce – na wzór istniejących już w nie-

których państwach europejskich - organizacji 

„parasolowej”, skupiającej wszystkie krajowe 

stowarzyszenia seniorów oraz zasady  

ich finansowania. 

Wartość dodaną X Forum III Wieku  

w Nowym Sączu stanowiły przyjacielskie 

dyskusje, integracja oraz wymiana doświad-

czeń pomiędzy seniorami z całej Polski  

oraz zagranicy.  
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W sobotę 8 września 2018 roku już po raz 

siódmy odbyło się Narodowe Czytanie.  

Tym razem czytano „Przedwiośnie” Stefana 

Żeromskiego. Podobnie jak w latach ubie-

głych, w zespole dworsko-parkowym  

w Brniu zgromadziła się liczna grupa osób,  

a wśród nich przedstawiciele władz samorzą-

dowych, lokalnych instytucji, szkół, policji, 

stowarzyszeń oraz miłośnicy literatury – czy-

telnicy biblioteki, aby wspólnie przeczytać 

lekturę, której wyboru dokonał Prezydent 

RP. Dzieło to wpisuje się w 100-tną rocznicę 

odzyskania przez Polskę niepodległości. Jest 

to mądra i piękna książka, która przybliża 

nam doświadczenia sprzed minionego wieku. 

Wszystko to, co kłębiło się wówczas w du-

szach Polaków, znajdujemy właśnie czytając 

„Przedwiośnie”. 

Współorganizatorami Narodowego Czytania 

byli: Powiatowa Biblioteka Publiczna z siedzi-

bą w Brniu, Stowarzyszenie Uniwersytet 

Trzeciego Wieku przy Dąbrowskim Domu 

Kultury oraz Centrum Polonii – Ośrodek 

Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu. 

Doniosły nastrój spotkania spotęgowany  

był przez tematyczną dekorację oraz stroje  

z epoki w większości przygotowane samo-

dzielnie przez uczestników oraz wypożyczo-

ne z Teatru im. Ludwika Solskiego w Tarno-

wie. 

Przybyłych gości przywitała Małgorzata Bułat 

– Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej 

z siedzibą w Brniu, następnie głos zabrała 

Barbara Grzebieniowska – polonistka  

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu, 

która pełniła rolę głównego narratora.  

Po wykładzie dotyczącym życia i twórczości 

Stefana Żeromskiego przystąpiono do czyta-

nia wybranych fragmentów lektury. Przed 

czytaniem narrator wprowadzał uczestników 

spotkania w bieżącą akcję dzieła. 

CZYTALIŚMY „PRZEDWIOŚNIE” 
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Lektorzy czytający w kolejności to: Tadeusz 

Kwiatkowski starosta dąbrowski, Magdalena 

Skrzyniarz pracownik Starostwa Powiatowe-

go w Dąbrowie Tarnowskiej, dr Andrzej 

Skowron nauczyciel w Zespole Szkół Ponad-

gimnazjalnych nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej, 

Barbara Wójcik dyrektor Gimnazjum w Ole-

śnie, Witold Morawiec wójt Gminy Olesno, 

Aleksandra Węgiel mieszkanka i czytelniczka 

z Podborza, Krystyna Guzik prezes Stowa-

rzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

przy Dąbrowskim Domu Kultury, Wojciech 

Węgiel mieszkaniec Podborza, Ryszard  

Siepiora słuchacz Uniwersytetu Trzeciego 

Wieku, Andrzej Drzazga prezes Związku Dą-

browiaków oraz słuchacz Uniwersytetu Trze-

ciego Wieku, Kinga Walczak pracownik Sta-

rostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnow-

skiej, aspirant Agata Bulwa asystent do spraw 

nieletnich w Wydziale Prewencji i Ruchu 

Drogowego Komendy Powiatowej Policji w 

Dąbrowie Tarnowskiej, Aleksander Zdanow-

ski – słuchacz Uniwersytetu Trzeciego Wieku, 

Zdzisław Kogut kierownik Referatu Zarzą-

dzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Sta-

rostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnow-

skiej, Janina Wąż słuchaczka Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku, Teresa Rygielska sołtys Wsi 

Breń oraz słuchaczka Uniwersytetu Trzecie-

go Wieku, Jarosław Boryczka dyrektor Ze-

społu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu. 

 

Na zakończenie dyrektor Małgorzata Bułat w 

imieniu organizatorów podziękowała wszyst-

kim obecnym za udział w tegorocznej akcji 

Narodowego Czytania, a czytającym lekto-

rom wręczyła okolicznościowe dyplomy. 
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W dniu 22 września 2018 r.  seniorzy UTW 

uczestniczyli w wyjeździe do Kąśnej Dolnej, 

Ciężkowic i Łowczówka w ramach realizacji 

projektu "Złoty Indeks Wiedzy - Państwowa 

Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie w senio-

ralnej przestrzeni”. W wycieczce wzięła udział 

liczna grupa - 48 osób. Pierwszym przystan-

kiem były Ciężkowice, w których uczestnicy 

wyjazdu zwiedzili Muzeum Przyrodnicze im. 

Krystyny i Włodzimierza Tomków. W mu-

zeum znajduje się  bogata kolekcja ptaków,  

owadów oraz ssaków  zamieszkujących 

zwłaszcza region Pogórza Karpackiego. 

Obowiązkowym punktem do zwiedzenia  

w Ciężkowicach jest Skamieniałe Miasto - 

rezerwat przyrody, który przyciąga wielu tu-

rystów. Seniorzy pomimo niesprzyjających 

warunków pogodowych z zainteresowaniem 

oglądali malownicze krajobrazy oraz zapiera-

jące dech w piersiach blokowiska skalne. 

Kilka kilometrów od Ciężkowic leży miej-

scowość Kąśna Dolna, która stanowiła kolej-

ny punkt wycieczki. Znajduje się tam zabyt-

kowy dworek Ignacego Paderewskiego - je-

dyna zachowana posiadłość wielkiego Polaka. 

W odremontowanym dworze znajdują się 

sale muzealne, w których eksponowane są 

pamiątki związane z Ignacym Paderewskim, 

między innymi oryginalny sprowadzony po 

długich poszukiwaniach fortepian na którym 

grał Paderewski. W Centrum Paderewskiego 

odbywają się ważne wydarzenia i koncerty. 

Ostatnim punktem wycieczki był Łowczó-

wek, a w nim Cmentarz Wojenny. Jest to za-

bytkowy cmentarz z I wojny światowej, któ-

ry znajduje się na wzgórzu Kopaliny. 

Przewodnik, który cały czas towarzyszył 

uczestnikom wycieczki, w ciekawy sposób 

przybliżał historię zwiedzanych  miejsc oraz 

opowiadał różne anegdoty z nimi związane. 

Tym samym udało się zrealizować kolejny 

ciekawy i bogaty w treści historyczne wyjazd.  

WYCIECZKA DO KĄŚNEJ DOLNEJ, CIĘŻKOWIC I ŁOWCZÓWKA 
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”Jeszcze w zielone gramy… 

Jeszcze się spełnią nasze piękne dni,  

marzenia plany  

Tylko nie ulegajmy przedwczesnym  

niepokojom 

 Bądźmy jak stare wróble,  

które stracha się nie boją 

Jeszcze w zielone gramy,  

choć skroń niejedna siwa 

Jeszcze sól będzie mądra  

a oliwa sprawiedliwa 

Różne drogi nas prowadzą,  

lecz ta, która w przepaść rwie 

Jeszcze nie, długo nie....”    

W. Młynarski – fragment 

 

W dniu 2 października 2018 roku w sali Kina 

„Sokół” studenci-seniorzy z Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku przy Dąbrowskim Domu 

Kultury rozpoczęli kolejny rok akademicki. 

 

Inaugurację zaszczycili swoją obecnością: 

burmistrz Gminy Dąbrowa Tarnowska - 

Krzysztof Kaczmarski, prorektor PWSZ  

w Tarnowie - dr Małgorzata Kołpa, była pre-

zes UTW przy PWSZ w Tarnowie Maria Ka-

nior naczelnik Wydziału Rozwoju Lokalnego, 

Edukacji i Zdrowia Starostwa Powiatowego 

w Dąbrowie Tarnowskiej Mariola Smolorz,  

dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Dą-

browie Tarnowskiej a zarazem inicjator na-

szego Stowarzyszenia UTW Stanisław Począ-

tek, dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej 

nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej Anna Fido 

 

INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019 
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Lektorzy języków obcych – Jerzy Stelmach i 

Rafał Szydłowski. 

 Uroczystość rozpoczęli Prezes UTW 

Krystyna Guzik i Dyrektor Dąbrowskiego 

Domu Kultury Paweł Chojnowski, witając 

gości oraz słuchaczy UTW. Po odśpiewaniu 

„Gaude Amus”, Prezes UTW przedstawiła 

plan działań Uniwersytetu na najbliższe mie-

siące, który między innymi  obejmuje wykła-

dy o zróżnicowanej tematyce, zajęcia na sali 

gimnastycznej i basenie, lektoraty językowe, 

uczestnictwo w transmisjach słynnych oper i 

baletów w Kinie „Sokół”, kurs komputerowy, 

wieczornicę patriotyczną, spotkania integra-

cyjne oraz wyjazdy do teatru i opery. 

 Zaproszeni goście złożyli gratulacje i ży-

czenia. Naczelnik Wydziału REZ Mariola 

Smolorz odczytała list od starosty dąbrow-

skiego Tadeusza Kwiatkowskiego, a dyrektor 

DDK Paweł Chojnowski pozdrowienia od 

posła na Sejm RP a zarazem prezesa PSL 

Władysława Kosiniaka Kamysza. 

 Miłym, aczkolwiek nieco smutnym i 

wzruszającym akcentem uroczystości było 

wystąpienie Marii Kanior, która niedawno 

zrezygnowała z funkcji Prezesa UTW przy 

PWSZ w Tarnowie, będąc nadal jego człon-

kiem oraz od kilku dni Honorowym Preze-

sem. Dziękując za wielką sympatię oraz  kil-

kuletnią owocną współpracę z naszym Uni-

wersytetem prezes Krystyna Guzik wręczyła 

Marii Kanior bukiet kwiatów.  W części arty-

stycznej wystąpili uczniowie Publicznej Szko-

ły Podstawowej nr 2 w Dąbrowie Tarnow-

skiej, którzy – pod kierunkiem Małgorzaty 

Gawlik - przedstawili okolicznościowy pro-

gram o bezpieczeństwie na drodze, a Dyrek-

tor Anna Fido przekazała w prezencie dla 

wszystkich seniorów dąbrowskiego UTW 

opaski odblaskowe. 

Wielkie zainteresowanie wzbudził debiutanc-

ki występ zespołu wokalnego UTW przy 

DDK, który po zaśpiewaniu trzech pieśni zo-

stał nagrodzony rzęsistymi brawami. Zespół 

przygotowała do występu Anna Piotrowska. 

Ostatnim punktem programu był wykład dr 

hab. Lecha Polcyna na temat „Słynne zdjęcia- 

historia fotografii”. Wykładowca  wykorzystu-

jąc slajdy zaprezentował zebranym na sali 

najsłynniejsze fotografie, ciekawie je komen-

tując.  

Na zakończenie inauguracji Prezes UTW 

Krystyna Guzik podziękowała gościom  za 

przybycie i  uczestnictwo w uroczystości 

oraz zaprosiła słuchaczy na kolejny wykład w 

przyszłym tygodniu. 
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 Liczna grupa seniorów z UTW przy 

DDK uczestniczyła w uroczystej konferencji 

w Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej 

podsumowującej kilkumiesięczny okres reali-

zacji projektu pod nazwą „Złoty Indeks Wie-

dzy – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa 

w Tarnowie w przestrzeni senioralnej”.  

 

 Realizowany był on w ramach programu 

pod nazwą Wsparcie Uniwersytetów Trzecie-

go Wieku Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyż-

szego.  

  

 UTW uczestniczyło już po raz drugi  

w projekcie realizowanym przez PWSZ  

w Tarnowie. 

  

 W projekcie brało udział aż sześć orga-

nizacji seniorskich: Uniwersytet Trzeciego 

Wieku przy Państwowej Wyższej Szkole Za-

wodowej w Tarnowie, Tarnowski Uniwersy-

tet Trzeciego Wieku przy Fundacji Kromka 

Chleba, Stowarzyszenie Uniwersytetu Trze-

ciego Wieku przy Dąbrowskim Domu Kultu-

ry, Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Miej-

skim Ośrodku Kultury w Brzesku, Uniwersy-

tet Trzeciego Wieku przy Stowarzyszeniu 

„Cieszko” w Ciężkowicach, Uniwersytet Trze-

ciego Wieku przy Stowarzyszeniu 

„Nowoczesna Gmina Szczucin”. 

 

 Koordynatorem projektu była Państwo-

wa Wyższa Szkoły Zawodowa w Tarnowie.  

W ramach projektu w UTW w Dąbrowie 

Tarnowskiej przeprowadzone zostały nastę-

pujące działania:  

 wykłady o różnorodnej tematyce 

(historia, sztuka, literatura, zdrowie, pra-

wo, bezpieczeństwo…) 

 seminaria o tematyce historycznej 

 warsztaty wokalne 

 lektoraty języka angielskiego i niemiec-

kiego 

 kurs komputerowy 

 wyjazdy studyjne (Warszawa, Kraków, 

Ciężkowice, Kąśna Dolna, Łowczówek) 

 spotkania integracyjne 

 

 

      Seniorzy – poprzez uczestnictwo w pro-

jekcie – poszerzyli swoją wiedzę z różnych 

dziedzin życia oraz horyzonty intelektualne.  

PODSUMOWANIE PROJEKTU „ZŁOTY INDEKS WIEDZY” 
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 Zwiedzili ważne pod względem histo-

rycznym miasta, ciekawe wystawy i stałe eks-

pozycje w kilku słynnych muzeach, rozbudza-

jąc, kształtując a także utrwalając w ten spo-

sób poczucie tożsamości narodowej, patrio-

tyzm oraz wrażliwość estetyczną. 

  

 W oficjalnej części uroczystości prze-

mawiali: prorektor WSZ w Tarnowie dr Mał-

gorzata Kołpa, Honorowa Prezes UTW przy 

PWSZ w Tarnowie Maria Kanior, dyrektor 

Dąbrowskiego Domu Kultury Paweł Choj-

nowski – reprezentując Burmistrza Dąbrowy 

Tarnowskiej Krzysztofa Kaczmarskiego.     

   

Prezesi wszystkich uniwersytetów, które  

brały udział w projekcie, otrzymali z rąk Pani 

Prorektor okolicznościowe dyplomy. Takie 

trofeum dla naszego UTW odebrała Prezes 

Krystyna Guzik. 

 

 W części artystycznej - na scenie sali 

koncertowej z powodzeniem i uznaniem  

wystąpił  /między innymi/ zespół wokalny  

z naszego UTW pod kierunkiem Anny Pio-

trowskiej, wzmocniony uczennicami  

z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2  

w Dąbrowie Tarnowskiej. 

 

 Należy dodać, że wydarzenie odbywało 

się w zabytkowym obiekcie - dworku Ignace-

go Jana Paderewskiego – naszego wybitnego 

pianisty, kompozytora i męża stanu. Organi-

zatorów imprezy należy pochwalić  

za jej sprawny przebieg, a także podziękować 

im za zapewnienie uczestnikom spotkania 

urozmaiconego i smacznego poczęstunku  

na świeżym powietrzu. 

 

 Sumując – aura złotej polskiej jesieni 

pozwoliła pięknie zwieńczyć realizację oraz 

„zdobycie”  „Złotego Indeksu Wiedzy...” przez 

seniorów uczestniczących w projekcie. 
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 Dzięki życzliwości oraz otwartości  

na współpracę dyrektora Dąbrowskiego Do-

mu Kultury Pawła Chojnowskiego słuchacze 

UTW z Dąbrowy Tarnowskiej mieli okazję 

uczestniczyć w ciekawym wyjeździe do Kra-

kowa w dniu 5 listopada 2018r.  

  

 Był to jeden z wielu punktów programu 

w ramach realizowanego przez DDK projek-

tu pn. „Dąbrowiacy i Górale” dla uczczenia  

100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości. 

 

 W autokarowej wycieczce do Podwa-

welskiego Grodu wzięła udział grupa 43 

osób. Podczas spaceru - przy pięknej pogo-

dzie - dąbrowscy seniorzy odwiedzili miejsca  

upamiętniające Józefa Piłsudskiego. Pierw-

szym z nich był dom jego imienia na ul. Ole-

andry, skąd w 1914 roku - pod dowództwem 

przyszłego marszałka i naczelnika - wyruszyła 

walczyć o wolną Polskę I Kompania Kadrowa 

Legionistów. 

 

 W budynku tym mieści się dziś Mu-

zeum Czynu Niepodległościowego, które już 

wkrótce / po zakończeniu trwającego obec-

nie remontu / stanie się filią Muzeum Naro-

dowego. Następnie - grupa, prowadzona 

przez dyrektora Pawła Chojnowskiego  

krakowskimi Błoniami - zatrzymała się przy 

kamieniu upamiętniającym Msze Święte z pa-

pieżem Janem Pawłem II. 

  

  Kolejnym „przystankiem” podczas  

wędrówki po Krakowie był pomnik Józefa 

Piłsudskiego na skwerze u zbiegu ulic Garn-

carskiej, Wenecja i Piłsudskiego, odsłonięty  

w 2008 roku. Autorem tego obiektu jest ar-

tysta-rzeźbiarz Czesław Dźwigaj. Przestawia 

figurę Marszałka, u stóp której znajduje się 

orzeł, symbolizujący wolność - odzyskaną 

przez Polskę po latach zaborów. 

 

Za figurą stoi maszt opleciony wieńcem  

laurowym z różami i kopią laski marszałkow-

skiej z II Rzeczpospolitej. Druga część  

pomnika to rzeźba czwórki legionistów,  

pod którą widnieją wyryte słowa z pieśni  

 

„Pierwsza Brygada”: 

Legiony to – żołnierska buta, 

Legiony to- ofiarny stos, 

Legiony to – rycerska nuta, 

Legiony to – straceńców los! 

 

„DLA NIEPODLEGŁEJ”... DĄBROWSCY SENIORZY W KRAKOWIE 
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 Idąc Plantami na obiad do restauracji 

„Invito” przy ulicy Św. Tomasza, studenci 

UTW podziwiali piękną architekturę Starego 

Miasta: Gmach główny Uniwersytetu Jagiel-

lońskiego - Collegium Novum, kościół św. 

Anny, Collegium Maius UJ oraz piękny Rynek 

Główny z majestatyczną Wieżą Ratuszowa, 

Sukiennicami, pomnikiem Adama Mickiewicza 

i Kościołem Mariackim. 

 

 Prawie całodzienny – pełen patriotycz-

nych odniesień  - pobyt w Grodzie Kraka, 

uczestnicy wycieczki zakończyli wspaniałą 

ucztą  muzyczną w Piwnicy Pod Baranami, 

słuchając koncertu młodych utalentowanych 

wokalistów i instrumentalistów zatytułowa-

nego „Światło”, a poświęconego pamięci ar-

tystów polskiej i światowej sceny muzycznej.  

 

 Na magicznej scenie „Piwnicy” - w no-

wych interpretacjach - przypomniano pio-

senki Zbigniewa Wodeckiego, Marka Grechu-

ty, Andrzeja Zauchy, Czesława Niemena, Kory, 

Prince`a, Arethy Franklin...Miłym zaskocze-

niem dla widzów był fakt, że wśród instru-

mentalistów towarzyszących wokalistom był 

dąbrowianin z pochodzenia Sebastian Lecho-

wicz, który wyróżniał się pięknymi solówka-

mi gitarowymi. 

 

 Dopełnieniem estetycznych doznań był 

nocny spacer przez pięknie oświetlony Ry-

nek Krakowski, ulicę Grodzką, Kanoniczą aż 

pod Zamek Królewski na Wawelu, gdzie na 

seniorów czekał autokar. 

 

 Podczas pobytu w Krakowie zrodził się 

pomysł, by w przyszłości zorganizować kolej-

ną wycieczkę, nazwaną spontanicznie 

„Szlakiem Kopców Krakowskich”.  

 

Zarząd  dąbrowskiego UTW  

serdecznie dziękuje dyrektorowi DDK 

Pawłowi Chojnowskiemu za włączenie 

seniorów w realizację w/w  

projektu,  z którego w większości były 

pokryte koszty wycieczki  

oraz za wzięcie na siebie roli  

przewodnika, z której wywiązał się 

doskonale - ciekawie i profesjonalnie 

oprowadzając grupę po Krakowie. 
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     W przeddzień Narodowego Święta - 11 

listopada - słuchacze Uniwersytetu Trzeciego 

Wieku przy Dąbrowskim Domu Kultury 

zorganizowali wieczornicę, by w kameralny,  

a zarazem uroczysty sposób uczcić 100. 

Rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodle-

głości. 

     W pierwszej części spotkania wszyscy 

wspólnie odśpiewali pieśni patriotyczne  

z okresu powstań narodowych oraz I wojny 

światowej – poprzez które to wydarzenia 

wiodła nie tylko Polska, ale także „Dąbrowska 

Droga do Niepodległości”.  

 Przedstawił ją również nauczyciel histo-

rii Włodzimierz Piasecki w ciekawym - spe-

cjalnie na tę okoliczność przygotowanym, 

wykładzie, przytaczając mało dotychczas zna-

ne fakty oraz postaci z historii Powiśla Dą-

browskiego. 

     Uroczystość uświetnili swoją obecnością 

włodarze miasta i powiatu burmistrz Krzysz-

tof Kaczmarski oraz starosta Tadeusz Kwiat-

kowski. 

      Drugą część wieczornicy wypełniła zaba-

wa taneczna oraz integracyjne rozmowy 

przy obficie zastawionych stołach restauracji 

Cristal Park. Bawiąc się wesoło, budziła  

się jednak refleksja - jak wielką cenę wyrze-

czeń, cierpień, oraz krwi nasi przodkowie 

ponosili, byśmy dziś my mogli się cieszyć - 

żyjąc w wolnym, niepodległym kraju. 

 Wieczornica została zorganizowana   

w ramach projektu pn. „Dąbrowska Droga 

do Niepodległości i była współfinansowana 

ze środków Województwa Małopolskiego. 

PATRIOTYCZNA WIECZORNICA 
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 Kolejnym patriotycznym akcentem  

w ramach obchodów setnej rocznicy odzy-

skania przez Polskę niepodległości był kon-

cert w sali Kina „Sokół” w dniu 17 listopada 

br. zatytułowany „Najjaśniejsza Rzeczpospolita! 

DROGA DO NIEPODLEGŁOŚCI – muzyka, wier-

sze, listy i wspomnienia”. 

  

 Głównym organizatorem tego wspania-

łego wydarzenia artystycznego był Zarząd 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Dą-

browskim Domu Kultury, a jego uczestnika-

mi słuchacze UTW, zaproszeni goście oraz 

mieszkańcy Dąbrowy Tarnowskiej. Koncert 

uświetnili swą obecnością : Joanna Ohratka  

sekretarz Powiatu, Anna Gondek pełnomoc-

nik Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 

w Tarnowie ds. kontaktów z UTW, Małgorza-

ta Bułat dyrektor Centrum Polonii i Powia-

towej Biblioteki Publicznej w Brniu, Dagmara 

Jedynak pracownik starostwa powiatowego, 

Ryszard Siepiora prezes Stowarzyszenia Po-

mocy im. św. Brata Alberta, Marian Łączyński 

prezes Oddziału Związku Emerytów, Renci-

stów i Inwalidów, Andrzej Drzazga prezes 

Związku Dąbrowiaków, a także liczna grupa 

zaprzyjaźnionych słuchaczy UTW z Tarnowa. 

 Artystów krakowskich i tarnowskich 

estrad na dąbrowskiej scenie powitała prezes 

dąbrowskiego UTW Krystyna Guzik  

w towarzystwie dyrektora Dąbrowskiego 

Domu Kultury Pawła Chojnowskiego.   

  

W koncercie wystąpili:  Katarzyna Plewniak 

– mezzosopran, Joanna Błażej-Łukasik  

- fortepian i recytacje, Maciej Drużkowski – 

baryton oraz Paweł Łukasik – altówka.  

  

Ambitny program występu składał się z polo-

nezów  W. Dankowskiego i F. Chopina, kom-

pozycji I.J. Paderewskiego, St. Moniuszki,  

H. Wieniawskiego, Z. Noskowskiego, arii z 

oper St. Moniuszki oraz wybranych pieśni 

legionowych i patriotycznych. Utwory wokal-

ne i instrumentalne były przeplatane frag-

KONCERT NA 100 LAT NIEPODLEGŁOŚCI 
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mentami kazań ks. Piotra Skargi, wierszami 

C.K. Norwida, A. Mickiewicza, J. Słowackiego, 

listami F. Chopina oraz wspomnieniami 

uczestników powstań narodowych, a także 

cytatami z listów Józefa Piłsudskiego - recy-

towanymi naprzemiennie przez wszystkich 

występujących artystów.  

  

 Interesujący dobór repertuaru, wysoki 

kunszt artystyczny i profesjonalizm wyko-

nawców wytworzyły podniosłą atmosferę 

oraz niepowtarzalną dramaturgię tego pięk-

nego koncertu, którego finałowym akcentem 

było wspólne odśpiewanie „Mazurka  

Dąbrowskiego”. 

  

 Przedsięwzięcie było współfinansowa-

ne z budżetu Województwa Małopolskie-

go w ramach projektu  

pn. „Dąbrowska Droga do Niepodległości”, 

a udało się je zrealizować  

dzięki życzliwości oraz otwartości  

na współpracę  

dyrektora Dąbrowskiego Domu Kultury.  

27 



 Wykłady odbywały się jeden raz  

w tygodniu – we wtorki o godzinie 17:00  

w sali kinowej Dąbrowskiego Domu Kultury.  

 Tematyka wykładów była różnorodna, 

dostosowana do zainteresowań słuchaczy. 

 

Tematy wykładów: 

 

  Profilaktyka Raka Piersi 

  Wincenty Witos - mąż stanu 

  Zioła w leczeniu 

  Przemoc wobec osób starszych 

  Prekolumbijska Ameryka - imperia,  

kultura, tajemnice 

  Zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa  

- objawy, testy diagnostyczne, postępowa-

nie w życiu codziennym 

  Malarstwo impresjonizmu 

 Relacje Prawo UE – prawo Krajowe  

państw członkowskich 

 Konsekwencje negacji Boga we współcze-

snym świecie 

 W kręgu rodzinnej Europy Czesława  

Miłosza 

 Choroba zwyrodnieniowa stawów  

biodrowych - operować czy poczekać? - 

objawy, diagnostyka, postępowanie  

profilaktyczne, terapia 

 Religie monoteistyczne we współczesnym 

świecie 

 Współczesne wyzwania dla racjonalności – 

cywilizacyjna „pochwała głupoty” 

 Dobre bo od rolnika  

 Podróże po Afryce – Safarii 

 Słynne zdjęcia – historia fotografii 

 Jak Polacy wybili się na Niepodległość 

 Testament, zapisy testamentowe 

 Sławomir Mrożek – demaskator absurdów 

 Tadeusz Kościuszko - bohater dwóch  

narodów 

 Secesja – styl przełomu wieków 

 Edward Stachura – życie i twórczość 

 Twórcy Niepodległości  

– Ignacy Paderewski” 

NASZE WYKŁADY 
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NASZE WYKŁADY 
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 Prowadzone były lektoraty języka  

angielskiego dla dwóch grup i języka nie-

mieckiego. Zajęcia odbywały się w Zespole 

Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Dąbrowie 

Tarnowskiej. Lektoraty prowadzili: język  

angielski – Jerzy Stelmach, język niemiecki – 

Rafał Szydłowski. 

 Prowadzone były różnego rodzaju 

warsztaty, m.in. z treningu pamięci, kompute-

rowe, wokalne. 

LEKTORATY,  WARSZTATY I ZAJĘCIA SPORTOWO-REKREACYJNE 
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Od początku działalności UTW prowadzone 

są zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie i 

sali gimnastycznej.  

Zajęcia prowadzą: na basenie – Agnieszka Ak-

samit-Szułakiewicz, na sali gimnastycznej – 

Krzysztof Niemiec. 

LEKTORATY,  WARSZTATY I ZAJĘCIA SPORTOWO-REKREACYJNE 
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 Słuchacze Stowarzyszenia Uniwersytet 

Trzeciego Wieku przy Dąbrowskim Domu 

Kultury spotkali się 11 grudnia 2018r. na tra-

dycyjnym Opłatku w pięknym wnętrzu 

Gminnego Ośrodka Kultury w Oleśnie z sie-

dzibą w Zalipiu, w którym mieści się także 

słynny Dom Malarek. 

 

 Dąbrowskich seniorów przywitała, jako 

gospodarz placówki dyrektor Wanda Chla-

stawa.  Prezes UTW Krystyna Guzik i wice-

prezes UTW Teresa Rygielska  powitały 

przybyłych gości:  starostę dąbrowskiego Le-

sława Wieczorka,  wicestarostę Krzysztofa 

Bryka,  burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej 

Krzysztofa Kaczmarskiego,  wójta Gminy 

Olesno Witolda Morawca. 

 

 W świąteczny nastrój wprowadzili ze-

branych uczniowie Szkoły Podstawowej im. 

Marii Kozaczkowej w Zalipiu, prezentując na 

scenie interesująco uwspółcześnioną wersję 

Jasełek. Przedstawienie było przygotowane 

pod kierunkiem Stanisławy Kądzielawa dy-

rektor szkoły oraz nauczycielek: Małgorzaty 

Szado – Saładyga, Agaty Tylec, Magdaleny 

Pierzchała. 

 

 Prezes UTW Krystyna Guzik oraz   

goście złożyli seniorom życzenia świąteczne  

i noworoczne.  

 

 Ksiądz proboszcz Stanisław Nakielski 

poświęcił opłatki, a Ryszard Siepiora odczytał 

Ewangelię,  po czym nastąpiło wzajemne 

składanie sobie życzeń. Spotkanie zakończyło 

s i ę  s m a c z n y m  p o c z ę s t u n k i e m . 

Coroczna przedświąteczna uroczystość była 

okazją do kolejnego przeżycia tajemnicy Bo-

żego Narodzenia, złożenia sobie życzeń, 

wspólnego kolędowania, serdecznych roz-

mów przy stole podczas wigilijnego poczę-

stunku - tym razem we wnętrzach wspaniałej 

placówki pracy twórczej, którą już od lat 

chlubi się Powiśle Dąbrowskie.  

SPOTKANIE OPŁATKOWE W KWIECISTYM ZALIPIU 
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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

