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Szanowni Państwo! 
 

 Jest mi niezmiernie miło, że za pośrednictwem niniejszego biuletynu możemy zapre-

zentować Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Dąbrowskim Domu Kultury. 

W piątym 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, ję-

zykowych, wyjazdach studyjnych, warsztatach artystycznych, zajęciach ruchowych oraz 

wydarzeniach kulturalnych. 

 Nasz UTW, jako partner społeczny rządu, parlamentu i samo-

rządu terytorialnego angażuje się także w tworzenie polityki senio-

ralnej, zarówno na szczeblu centralnym, jak też w środowisku lokal-

nym. Życzę miłej lektury! 

                           Krystyna Guzik 

Prezes Stowarzyszenia UTW przy DDK 
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S łuchacze Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Dąbrowskim Domu 

Kultury spotkali się 11 grudnia 2018r. na tradycyjnym Opłatku w pięknym wnętrzu 

Gminnego Ośrodka Kultury w Oleśnie z siedzibą w Zalipiu, w którym mieści się także 

słynny Dom Malarek. Dąbrowskich seniorów przywitała – jako gospodarz placówki – 

dyrektor Wanda Chlastawa.  

 Prezes UTW Krystyna Guzik i Wiceprezes UTW Teresa Rygielska  powitały przyby-

łych gości: Starostę Dąbrowskiego Lesława Wieczorka, Wicestarostę Krzysztofa  

Bryka, Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztofa Kaczmarskiego, Wójta Gminy Ole-

sno Witolda Morawca.  

W świąteczny nastrój wprowadzili zebranych uczniowie Szkoły Podstawowej im. Marii 

Kozaczkowej w Zalipiu, prezentując na scenie interesująco uwspółcześnioną wersję 

Jasełek. Przedstawienie było przygotowane pod kierunkiem Stanisławy Kądzielawa- 

Dyrektor 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 odczy-

tał Ewangelię,  po czym nastąpiło wzajemne składanie sobie życzeń. Spotkanie  

zakończyło się smacznym poczęstunkiem. Coroczna przedświąteczna uroczystość 

była okazją do kolejnego przeżycia tajemnicy Bożego Narodzenia, złożenia sobie 

życzeń, wspólnego kolędowania, serdecznych rozmów przy stole podczas wigilijne-

go poczęstunku - tym razem we wnętrzach wspaniałej placówki pracy twórczej,  

którą już od lat chlubi się Powiśle Dąbrowskie.  
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U niwersytet Trzeciego Wieku wspólnie z Dąbrowskim Domem Kultury i młodzieżą  

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej zorganizował 

w dniu 8 stycznia 2019 r. wspólne śpiewanie kolęd i pastorałek, które odbyło się  

w Ośrodku Spotkania Kultur.  

 Kolędowanie poprowadził zespół wokalny z I Liceum Ogólnokształcącego  

im. T. Kościuszki. W tym noworocznym muzykowaniu - w pięknym wnętrzu byłej syna-

gogi – uczestniczyli słuchacze UTW a także zainteresowani tym wydarzeniem miesz-

kańcy miasta. Zgromadzona publiczność wysłuchała ciekawych aranżacji przygoto-

wanych pod kierunkiem Anny Zarzyckiej - nauczycielki obdarzonej pięknym głosem, 

która z młodzieżą zaśpiewała kilka kolęd. Młodzi wykonawcy zaprezentowali bardzo 

wysoki poziom artystyczny, swobodę sceniczną, talent wokalny oraz stworzyli nieza-
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W  dniu 3 lutego 2019 r. 40-osobowa grupa seniorów z Uniwersytetu Trzeciego 

Wieku przy Dąbrowskim Domu Kultury obejrzała w Teatrze im. L. Solskiego  

w Tarnowie spektakl pt. „Poskromienie złośnicy” wg W. Shakespeare`a. Była  

to uwspółcześniona interpretacja tej komedii zainscenizowana na tarnowskiej scenie 

przez młodą reżyserkę Annę Gryszkówną. 

 To sztuka o odwiecznej walce płci, która  

stawia wciąż aktualne pytania o pozycję kobiety  

w społeczeństwie, prawo do własnej tożsamości  

w zdominowanym przez mężczyzn świecie, możli-

wość życia wbrew utartym schematom i narzuca-

nym od wieków rolom. Tytułowa złośnica - (grana 

przez Katarzynę Pośpiech - to ciekawa, dzika i wol-

na kobieta, której miłość doprowadza do rozpadu 

skostniałych struktur zhierarchizowanego świata.  

 W tarnowskiej wersji przedstawienia nie jest 

oczywiste - kto kogo ostatecznie poskramia. 
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9 lutego 2019 r. seniorzy z UTW przy 

DDKspotkali się na corocznym wieczorze 

integracyjnym w restauracji Cristal Park. 

Podczas smacznego poczęstunku przy 

obficie zastawionym stole były serdeczne 

rozmowy a także wspólne wesołe śpiewy. 

Wszystkim dopisywał dobry humor i przy-

jęcie upłynęło w radosnej, karnawało-

wej, przyjacielskiej atmosferze.  



 

 

5  marca 2019 r. w sali kina „Sokół” słuchacze Stowarzyszenia Uniwersytet Trzecie-

go Wieku przy Dąbrowskim Domu Kultury świętowali Dzień Kobiet. Uroczystość 

uświetnili wspaniałym koncertem uczennice i uczniowie Szkoły Podstawowej  

nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej, których do występu przygotowały panie Lucyna  

Chojnowska i Ewa Michoń.  

 Ze sceny – pod adresem głównie żeńskiej publiczności – wybrzmiały piękne  

piosenki przeplatane humorystycznymi scenkami kabaretowymi oraz strofami lirycz-

nej poezji. Pani prezes Krystyna Guzik podziękowała uzdolnionej wokalnie i aktorsko 

młodzieży za bardzo ciekawy program artystyczny a nauczycielkom za trud włożony 

w jego przygotowanie.  

 Panowie z Zarządu UTW - symbolicznym bukietem róż dla Pani Prezes – złożyli  

życzenia wszystkim Koleżankom. Występujących w koncercie młodych artystów oraz 

wszystkie panie na widowni poczęstowano cukierkami. Podziękowania należą się 

dyrektorowi Pawłowi Chojnowskiemu oraz personelowi DDK za pomoc w zorganizo-

waniu i przeprowadzeniu tego radosnego przedsięwzięcia na zakończenie karnawa-

łu.  
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W  dniu 9 marca br. grupa seniorów z Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy  

Dąbrowskim Domu Kultury uczestniczyła w spotkaniu z okazji Dnia Kobiet, 

zorganizowanym przez Centrum Polonii w Brniu.  

 W uroczystości uczestniczyły delegacje różnych instytucji oraz organizacji z całe-

go powiatu dąbrowskiego a także przedstawiciele władze samorządowych. Życze-

nia wszystkim kobietom – na ręce dyrektor placówki pani Małgorzaty Bułat – złożyli 

starosta dąbrowski Lesław Wieczorek oraz wójt gminy Olesno Witold Morawiec. Spo-

tkanie uświetnił swoim występ kabaret „Senior Show” z Mielca oraz zespół „Grass 

Band” z Krakowa.  

 Przez pracowników Centrum Polonii - dla wszystkich uczestników uroczystości - 

przygotowany został poczęstunek w postaci przekąsek, słodkich wypieków oraz  

degustacji wędlin regionalnych.  
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W  dniu 26 marca 2019 r. w sali obrad Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej 

odbyło się zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Uniwersytet 

Trzeciego Wieku przy Dąbrowskim Domu Kultury.  

 Przewodniczącym zebrania – w którym uczestniczyło 73 członków UTW  tj. 60% 

uprawnionych - wybrany został Andrzej Drzazga, a funkcję sekretarza pełniła Maria 

Gdowska.  

 Komisję Mandatowo-Skrutacyjną wybrano w następującym składzie: Wiesława 

Kądzielawa - przewodnicząca, Stanisława Rzeźnik, Stanisław Prochazka.  

 W Komisji Uchwał i Wniosków pracowały: Halina Sarat—przewodnicząca, Teresa 

Wybraniec, Barbara Smaś. 

 Sprawozdanie z pracy Zarządu za 2018 rok i plan pracy na 2019 rok przedstawi-

ła  Prezes Zarządu UTW  Krystyna Guzik. Stowarzyszenie w 2018 roku realizowało bar-

dzo ambitny program na który składały się między innymi: 23 wykłady o różnorodnej 

tematyce, 8 seminariów, lektoraty języka angielskiego i  języka niemieckiego, warsz-

taty informatyczne, warsztaty z treningu pamięci, warsztaty wokalne, ćwiczenia  
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na basenie i sali gimnastycznej. Program 

obejmował również: 2- dniowy wyjazd do Warszawy połączony ze zwiedzaniem  

Muzeum Powstania Warszawskiego i Muzeum Polin, dwa wyjazdy do Krakowa: jeden 

z nich   obejmował zwiedzanie Muzeum Narodowego i udział w koncercie piosenek 

Hanki Ordonówny i Zuzy Pogorzelskiej w kabarecie VIS a VIS, drugi wyjazd był realizo-

wany w  ramach projektu  Dąbrowskiego  Dom Kultury  dla uczczenia 100. Rocznicy 

Odzyskania  Niepodległości połączony z koncertem w Piwnicy pod Baranami.  

 16 słuchaczy UTW uczestniczyło w 7 –dniowym  turnusie  rekreacyjno – turystycz-

nym w Iwoniczu  Zdroju. Seniorzy zwiedzili również  Kąśną Dolną, Ciężkowice i Łow-

czówek. Wyjeżdżali  na koncerty i spektakle teatralne do Niecieczy, Dębicy, Brnia, 

uczestniczyli w transmisjach spektakli operowych, baletowych i koncertach w DDK. 

Zorganizowano wieczornicę i koncert dla uczczenia odzyskania Niepodległości 

przez Polskę. Odbyło się szereg spotkań integracyjnych. Na realizację w/w dzia-

łań  Zarząd dysponował  kwotą  99 000 zł  w tym  48 423 zł stanowiło nasz udział jako 
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beneficjenta projektu realizowanego przez Państwową Szkołę Zawodową w Tarno-

wie. Prezes UTW podziękowała Burmistrzowi Dąbrowy Tarnowskiej i Dyrektorowi Dą-

browskiego Domu Kultury za współpracę, a zarządowi, księgowej i członkom wszyst-

kich komisji i organów działających przy UTW za bardzo solidną pracę w 2018 roku. 

 Następnie Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – Janina Wąż – przedłożyła  spra-

wozdanie za 2018 rok, pozytywnie oceniając  pracę zarządu oraz księgowej. 

Krystyna Ludwicka – przewodnicząca Sądu Koleżeńskiego – przedstawiła informację 

o działalności tego organu statutowego w 2018 roku. 

 Zebranie zaszczycili swoją obecnością Burmistrz Miasta Krzysztof Kaczmarski oraz 

Dyrektor Dąbrowskiego Domu Kultury  Paweł Chojnowski. W swoich wystąpieniach 

przekazali uznanie władzom statutowym UTW za dotychczasowe ambitne działania 

na rzecz społeczności lokalnej, a także zapewnili o chęci dalszej współpracy. W wy-

powiedziach goście podkreślali dotychczasowe osiągnięcia Stowarzyszenia w zago-

spodarowaniu czasu wolnego seniorów oraz  ich wszechstronnego rozwoju. 

W trakcie dyskusji słuchacze zaproponowali utworzenie klubu dyskusyjnego oraz ze-

społu teatralnego, a Dyrektor Dąbrowskiego Domu Kultury zaproponował utworze-

nie „Kina dla seniora”. Na wniosek Komisji Rewizyjnej – w wyniku głosowania - wszy-
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scy członkowie Zarządu uzyskali absolutorium za pracę  w  2018 roku. 

 W dniu 26 marca 2019 r. w sali obrad Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej 

odbyło się zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Uniwersytet Trzecie-

go Wieku przy Dąbrowskim Domu Kultury. Przewodniczącym zebrania – w którym 

uczestniczyło 73 członków UTW  t.j. 60% uprawnionych - wybrany został Andrzej Drza-

zga, a funkcję sekretarza pełniła Maria Gdowska. 

 Komisję Mandatowo-Skrutacyjną wybrano w następującym składzie: 

Wiesława Kądzielawa - przewodnicząca, Stanisława Rzeźnik, Stanisław Prochazka.  

W Komisji Uchwał i Wniosków pracowały: Halina Sarat-przewodnicząca, Teresa Wy-

braniec Barbara Smaś. 

 Sprawozdanie z pracy Zarządu za 2018 rok i plan pracy na 2019 rok przedstawi-

ła Prezes Zarządu UTW  Krystyna Guzik. 

Stowarzyszenie w 2018 roku realizowało 

bardzo ambitny program na który skła-

dały się między innymi: 23 wykłady o róż-

norodnej tematyce, 8 seminariów, lekto-

raty języka angielskiego i  języka niemiec-

kiego, warsztaty informatyczne, warsztaty 

z treningu pamięci, warsztaty wokalne, 

ćwiczenia na basenie i sali gimnastycz-

nej. Program obejmował również: dwu-

dniowy wyjazd do Warszawy połączony 

ze zwiedzaniem Muzeum Powstania Warszawskiego i Muzeum Polin, dwa wyjazdy do 

Krakowa: jeden z nich  obejmował zwiedzanie Muzeum Narodowego i udział w kon-

cercie piosenek Hanki Ordonówny i Zuzy Pogorzelskiej w kabarecie VIS a VIS, drugi 

wyjazd był realizowany w  ramach projektu  Dąbrowskiego Dom Kultury  dla uczcze-

nia 100. Rocznicy Odzyskania  Niepodległości połączony z koncertem w Piwnicy 

pod Baranami.  

 16 słuchaczy UTW uczestniczyło w 7 –dniowym  turnusie  rekreacyjno – turystycz-

nym w Iwoniczu  Zdroju. Seniorzy zwiedzili również  Kąśną Dolną, Ciężkowice i Łow-

czówek. Wyjeżdżali  na koncerty i spektakle teatralne do Niecieczy, Dębicy, Brnia, 

uczestniczyli w transmisjach spektakli operowych, baletowych i koncertach w DDK. 

Zorganizowano  wieczornicę i koncert dla uczczenia odzyskania Niepodległości 

przez Polskę.  

 Odbył się  szereg spotkań  integracyjnych. Na realizację w/w działań  Zarząd 

dysponował  kwotą  99 000 zł  w tym  48 423 zł stanowiło nasz udział jako beneficjen-

ta projektu realizowanego przez Państwową Szkołę Zawodową w Tarnowie. Prezes 

UTW podziękowała Burmistrzowi Dąbrowy Tarnowskiej i Dyrektorowi Dąbrowskiego 
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Domu Kultury za współpracę, a zarządowi, księgowej i członkom wszystkich komisji i 

organów działających przy UTW za bardzo solidną pracę w 2018 roku. 

Następnie Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – Janina Wąż – przedłożyła  sprawoz-

danie   za 2018 rok, pozytywnie oceniając  pracę zarządu oraz księgowej. Krystyna 

Ludwicka – przewodnicząca Sądu Koleżeńskiego – przedstawiła informację 

o działalności tego organu statutowego w 2018 roku.  

 Zebranie zaszczycili swoją obecnością Burmistrz Miasta Krzysztof Kaczmarski oraz 

Dyrektor Dąbrowskiego Domu Kultury Paweł Chojnowski. W swoich wystąpieniach 

przekazali uznanie władzom statutowym UTW za dotychczasowe ambitne działania 

na rzecz społeczności lokalnej, a także zapewnili o chęci dalszej współpracy. W wy-

powiedziach goście podkreślali dotychczasowe osiągnięcia Stowarzyszenia w zago-

spodarowaniu czasu wolnego  seniorów oraz  ich wszechstronnego rozwoju.  

 W trakcie dyskusji słuchacze zaproponowali utworzenie klubu dyskusyjnego oraz 

zespołu teatralnego, a Dyrektor Dąbrowskiego Domu Kultury zaproponował utwo-

rzenie „Kina dla seniora”. Na wniosek Komisji Rewizyjnej – w wyniku głosowania - 

wszyscy członkowie Zarządu uzyskali absolutorium za pracę  w  2018 roku. 
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W  ostatnim dniu marca 2019 roku dąbrowscy seniorzy wzięli udział w koncercie 

„Śpiewamy Polskie Piosenki” w wykonaniu studentów kierunków muzycznych 

Uniwersytetu Rzeszowskiego. Ze sceny Mościckiego Centrum Kultury wybrzmiały no-

we aranżacje znanych przebojów - między innymi Zbigniewa Wodeckiego, Moniki 

Brodki, Anny Jantar, Wandy Warskiej, Andrzeja Zauchy, Grażyny Łobaszewskiej. 

 Dwa dni później - na tej samej scenie- słuchacze dąbrowskiego UTW obejrzeli 

„Koncert Wielkanocny” - piękne widowisko folklorystyczne, zaprezentowane przez 

tarnowski wielopokoleniowy zespół pieśni i tańca „Świerczkowiacy”. 

Zespół działa nieprzerwanie od 1963 roku. Wraz ze zmianą ustrojową przechodził róż-

norodne formy organizacyjne, począwszy od Zespołu reprezentacyjnego Zakładów 

Azotowych – dzisiejszej Grupy Azoty, Zespołu Reprezentacyjnego Tarnowa, zespołu 

działającego w ranach Mościckiej Fundacji Kultury, po dzisiejszy status grupy działa-

jącej pod auspicjami Centrum Sztuki Mościce instytucji kultury Województwa Mało-

polskiego.  

 Wytrwał i nieustannie się rozwija dzięki zbiorowej i indywidualnej pasji zarówno 

członków amatorów jak i niezwykłemu zaangażowaniu profesjonalnej kadry.  

Jest ambasadorem Polski na międzynarodowych festiwalach. Zespołowi, który liczy 

170 osób, towarzyszy dziesięcioosobowa orkiestra. W grupach dziecięcych pracuje 
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120 „Małych Świerczkowiaków”. Do "Przedszkola u Świerczkowiaków" założonego  

w 2014 r. przychodzi 70 maluchów.  

 Od 2013 r. działa Towarzystwo Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca Świerczkowiacy 

ETNOFOLK. W tym semestrze planowane są jeszcze następne koncerty: w dniu 

14.04.2019 r. koncert zespołu  Singin' Birds w Centrum Paderewskiego  

w Kąśnej Dolnej, w dniu 17.05.2019 r. opera „Verbum Nobile” Stanisława Moniuszki  

w Dębicy.  

20 



 

 

W  niedzielne popołudnie 14 kwietnia br. grupa członków dąbrowskiego UTW 

udała się do byłej posiadłości pianisty i kompozytora Ignacego Jana Pade-

rewskiego w Kąśnej Dolnej. W nietypowej sali koncertowej - którą stanowi zaadapto-

wana stodoła - licznie zgromadzona publiczność wysłuchała i obejrzała bardzo 

energetyczny koncert zespołu „Singin`Birds”. To trio wokalne, którego znakiem rozpo-

znawczym jest retro stylistyka oraz brzmienie głosów w bliskiej harmonii.  

 Joanna Czarkowska, Dominika Kasprzycka-Gałczyńska oraz Dominika Dulny po-

znały się w szkole muzycznej, a ich wspólne pasje i miłość do muzyki zaowocowały 

niezwykłą współpracą, która trwa już od kilku lat.  Wokalistkom nieodłącznie towa-

rzyszy zespół profesjonalnych instrumentalistów. Na swoim koncie zespół ma dwie 

płyty. Debiutancki album „Niech tak zostanie” ukazał się w 2013 roku, zaś w tym ro-

ku  drugi krążek – Swing&Roll”. 

 Znakomitą muzykę i błyskotliwe teksty piosenek śpiewanych przez dziewczyny 

dopełniają stroje podkreślające kobiecość i seksapil oraz czarowny ruch sceniczny. 

Te wszystkie elementy porywają widza w fascynującą podróż w czasie. Singin`Birds 
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są gratką dla osób w każdym wieku. Szeroki wachlarz muzycznych odsłon repertua-

rowych zespołu stanowi gwarancję doskonałej rozrywki i niezapomnianych wrażeń. 

Artyści, poprzez żonglowanie różnymi stylami muzycznymi, tworzą smakowitą mie-

szankę dźwięków, barw i emocji. Zespół przenosi słuchaczy w pełną czaru i uroku 

złotą erę swingu, odwołując się do tradycji amerykańskiej piosenki kabaretowej.  

Innym razem nawiązuje do szalonych lat 50-60, gdy na parkietach królował rock-

and-roll.  Najmocniejszą stroną zespołu Singin’ Birds jest profesjonalne przygotowanie 

muzyczne i wieloletnie doświadczenie sceniczne.  

 Dopracowane w najdrobniejszych szczegółach aranżacje i współbrzmienia gło-

sów w ścisłej harmonii mogą stanowić ucztę nawet dla najbardziej wymagających 

melomanów.  Wieczorem w Kąśnej na scenie koncertowej „stodoły” zabrzmiały  

w swingowej wersji światowe standardy jazzowe oraz znane przeboje – między inny-

mi - „Sing sing”, „Szarp Pan Bas”, „Ty 

masz 20 lat”, „Wojna domowa”, You`r 

simply the best” - z repertuaru Tiny Tur-

ner, „Żyj kolorowo” - Ewy Bem.  

Po przeżyciu muzycznej uczty, widzo-

wie wracali do domów w radosnych 

nastrojach.  
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18  czerwca br. w sali kina „Sokół” 

miało miejsce zakończenie roku 

akademickiego 2018/2019 słuchaczy 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Dą-

browskim Domu Kultury. Piękny wykład pt. „Jan Paweł II w Tarnowie” wygłosił  

dr Andrzej Gerlach.  

 Spotkanie uatrakcyjniły seniorom bardzo wdzięcznym występem dzieci z działa-

jącej przy DDK grupy tanecznej „Dance Star Studio”, prowadzonej przez Panią Mary-

nę Hryhorjevną. Prezes Stowarzyszenia Krystyna Guzik życzyła wszystkim koleżankom  

i kolegom spokojnych, udanych wakacji - zapraszając równocześnie na inaugurację 

nowego roku akademickiego w październiku. 
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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. 

  www.utwdt.pl 

mailto:utwdt@interia.pl

