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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 drugim numerze „dąbrowskiego  

Seniora”, prezentujemy nasz UTW oraz 

jego bogatą 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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21 stycznia 2015 roku, na zaproszenie  

Posłanki na Sejm RP Elżbiety Achinger,  

65 członków naszego Uniwersytetu uczestni-

czyło w spotkaniu noworocznym seniorów. 

Spotkanie zorganizowane było w Kopalni  

Soli w Wieliczce. 

Uczestniczyło w nim 500 seniorów z 11 Uni-

wersytetów Trzeciego Wieku. W  koncercie 

noworocznym wystąpiły m.in.: grupy teatral-

no - wokalne wielickich przedszkoli, mło-

dzież ze Studia Teatru Muzyki i Tańca Elżbiety 

i Piotra Armatys, chór Camerata z Wieliczki. 

Na zakończenie koncertu uczestnicy spotka-

nia wspólnie z chórem  Camerata  śpiewali 

kolędy. 

UTW Z  WIZYTĄ W WIELICZCE 
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30 stycznia 2015 roku studenci Uniwersyte-

tu Trzeciego  wieku odwiedzili  Europejskie 

Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego 

w Lusławicach, gdzie wysłuchali koncer-

tu Capelli  Cracoviensis - zespołu specjalizu-

jącego się w stylowym wykonawstwie muzy-

ki dawnej. 

Repertuar obejmował utwory J. S. Bacha,  

G. Mufata, W. A. Mozarta , a także M. Karłowi-

cza. Barokowe fantazje i sonaty oraz dwie 

serenady (rokokowa i późnoromantyczna) spra-

wiły, że koncert na długo pozostanie  

w pamięci słuchaczy; tym bardziej,  

że na  widowni pojawił się sam mistrz – 

Krzysztof Penderecki. 

20 marca 2015 roku członkowie UTW brali 

udział w kolejnych już warsztatach czytelni-

czych organizowanych przez Powiatową  

Bibliotekę Publiczną z siedzibą w Brniu.  

Tym razem włączyliśmy się do Ogólnopol-

skiej akcji pod hasłem „Czytam w podróży... 

Herberta" organizowanej już po raz III przez 

Fundację im. Zbigniewa Herberta. Celem ak-

cji jest upowszechnianie spuścizny twórczej 

autora i zachęcanie społeczeństwa do czyta-

nia. 

Dyrektor Biblioteki Ewa Drzazga przedsta-

wiła biografię poety, a  uczestnicy spotkania 

czytali wiersze i cytaty autora. 

Uczestnicy spotkania otrzymali okoliczno-

ściowe zakładki do książek z wierszami  

autora. 

U PENDERECKIEGO 
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21 marca 2015 roku 52 członków UTW  

wysłuchało  koncertu Krzysztofa Jakowicza 

(skrzypce) i Roberta Morawskiego 

(for tepian). W programie koncertu  

pt. „Z niekończącą się czułością…” były 

utwory m.in. Franza Schuberta, Fritza Kreis-

lera, Henryka Wieniawskiego. Koncert odbył 

się  w Dworku I. J. Paderewskiego w Kąśnej 

Dolnej. Dworek jest jedyną zachowaną  

posiadłością wielkiego polskiego kompozyto-

ra, pianisty i polityka.  

KONCERT W KĄŚNEJ DOLNEJ 
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30 marca 2015 roku w Teatrze Wielkim 

Opera Narodowa w Warszawie odbył się II 

Kongres Uniwersytetów Trzeciego Wie-

ku. Kongres został zorganizowany przez Fun-

dację Ogólnopolskie Porozumienie 

UTW. Było to najważniejsze wydarzenie ob-

chodów 40. lecia ruchu Uniwersytetów Trze-

ciego Wieku w Polsce mające na celu podsu-

mowanie ich  dotychczasowego dorobku  

i wyznaczenie kierunków dalszego rozwoju. 

Oficjalnego otwarcia II Kongresu dokonała 

Anna Komorowska małżonka Prezydenta RP. 

Wśród gości honorowych był Prezydent RP 

Bronisław Komorowski oraz przedstawiciele 

Sejmu, Senatu, Rządu oraz innych instytucji 

państwowych. Prezydent RP wręczył odzna-

czenia państwowe zasłużonym liderom śro-

dowiska UTW. Kongres zakończył się przyję-

ciem Deklaracji Końcowej, w której określo-

no najważniejsze cele i kierunki strategii roz-

woju ruchu Uniwersytetów Trzeciego Wieku 

na lata  2015-2020.  

Na zakończenie Kongresu odbył się owacyj-

nie przyjęty przez seniorów recital Ireny 

Santor. W Kongresie uczestniczyli seniorzy  

z Uniwersytetów Trzeciego Wieku z całej 

Polski. Dzięki zaproszeniu przez Ministra 

Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosi-

niaka- Kamysza w Kongresie uczestniczyła 

liczna grupa seniorów z Uniwersytetu Trze-

ciego Wieku przy Dąbrowskim Domu Kultu-

ry i z Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy 

PWSZ w Tarnowie. 

SENIORZY NA II KONGRESIE UTW W WARSZAWIE 



Pod takim tytułem 23 kwietnia 2015 r.  

w Powiatowej Bibliotece Publicznej z siedzi-

bą w Brniu odbyły się kolejne warsztaty czy-

telnicze członków Uniwersytetu Trzeciego 

Wieku  przy Dąbrowskim Domu Kultury. 

Spotkanie poświęcone było życiu i twórczo-

ści Haliny Poświatowskiej. 

Prezentacji twórczości poetki dokonała Bar-

bara Grzebieniowska - polonistka z Zespołu 

Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu. Zachętą 

do wspomnień o życiu i twórczości upartej, 

niepokornej, uwodzicielskiej, zachłannej na 

życie i miłość Halinie Poświatowskiej była 

najnowsza jej biografia  pt. „Uparte serce" 

autorstwa Kaliny Błażejowskiej. 

Kalina Błażejowska kreśli przejmujący intym-

ny portret poetki. Pisze o jej szalonej odwa-

dze, nieuleczalnej chorobie i sprzeciwie wo-

bec śmierci. Opowiada o dziewczynie, która 

próbuje okpić los i uciec od przeznaczenia,  

a ratunku szuka w miłości i poezji. O poetce, 

która żyje pod dyktando swego upartego 

serce. 

Spotkanie z poezją Haliny Poświatowskiej 

zostało przyjęte z wielką aprobatą przez 

uczestników, co stanowi zachętę do organi-

zowania kolejnych spotkań literackich. 

Na zakończenie uczestnicy spotkania zwie-

dzili wystawę prac pokonkursowych laurea-

tów II etapu konkursu pn. „Bądź Wielkim” 

znajdującą się w Centrum Polonii. 

„ŻYCIE DO UTRATY TCHU” 

KOLEJNY WYGRANY KONKURS PRZEZ UTW 

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wie-

ku przy Dąbrowskim Domu Kultury otrzy-

mało kolejne pieniądze na realizację swoich 

zadań statutowych. Decyzją Ministra Pracy  

i Polityki Społecznej Uniwersytet otrzymał 

dotację z Programu Fundusz Inicjatyw  

Obywatelskich w roku 2015 na realizację 

projektu „ AKTYWNI  DĄBROWSCY  

SENIORZY – wzorem dla młodych pokoleń”. 

Wartość dotacji 20 000 zł. 

Projekt obejmował następujące działania, 

które były realizowane do końca 2015 roku:  

wykłady o różnej tematyce dostosowanej  

do zainteresowań i potrzeb słuchaczy, warsz-

taty z rękodzielnictwa, w tym tworzenie wła-

snej biżuterii i ozdób okolicznościowych  

i świątecznych, kurs nauki języka angielskiego 

dla grupy początkującej i zaawansowanej, 

kurs nauki języka niemieckiego, zajęcia  

z tańca towarzyskiego, wyjazd do gospodar-

stwa pasiecznego-Sądecki Bartnik, połączony 

z wykładem na temat właściwości zdrowot-

nych miodu i produktów pszczelarskich,  

spotkanie integracyjne podsumowujące pro-

jekt. Ponadto z otrzymanej dotacji zakupiony 

został projektor. Urządzenie to w znacznym 

stopniu poprawiła jakość organizowanych  

i przeprowadzanych przez UTW wykładów. 
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27 maja 2015 roku członkowie Uniwersyte-

tu  spotkali się przy grillu  w Centrum  

Polonii - Ośrodku Kultury, Turystyki i Rekre-

acji w Brniu.  

Podczas  spotkania Joanna Zygadło w formie 

prezentacji wizualnej przedstawiła walory 

turystyczne i zdrowotne  Wysowej Zdrój 

oraz uzdrowiska.  

Uczestnicy spotkania otrzymali do degustacji 

wodę mineralną, a 2 osoby otrzymały pre-

zenty. Tym razem pogoda dopisała, można 

więc było spacerować po parku.  

  GRILOWANIE W CENTRUM POLONII W BRNIU 
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  SENIORALIA 

7 czerwca 2015 roku ponad 30 słucha-

czy UTW uczestniczyło w Senioraliach zor-

ganizowanych w Krakowie. Tradycyjnie był 

korowód wokół rynku, występy artystyczne, 

pokaz mody, konkurs kapeluszy. Nasza kole-

żanka Jadwiga Karlikowska zdobyła w kon-

kursie I miejsce. Można było wysłuchać cie-

kawych wykładów oraz skorzystać z bezpłat-

nych badań. Korzystając z pobytu w Krako-

wie zwiedzono również piękny o tej porze 

roku Ogród Botaniczny.  



19 czerwca 2015 r. Uniwersytet Trzeciego 

Wieku przy Dąbrowskim Domu Kultury  

zakończył rok akademicki 2014/2015. Uro-

czystość odbyła się w sali kinowej Dąbrow-

skiego Domu Kultury  z udziałem zaproszo-

nych gości: Małgorzaty Marciń-

skiej Wiceminister Pracy i Polityki Społecz-

nej, Tadeusza Kwiatkowskiego Starosty  

Dąbrowskiego, Anny Gądek Pełnomocnika 

PWSZ w Tarnowie ds. kontaktów z UTW 

w  Dąbrowie Tarnowskiej, dyrektorów szkół, 

bibliotek, instytucji współpracujących z UTW, 

wykładowców, lektorów, instruktorów zajęć 

sportowych oraz słuchaczy UTW. 

Po powitaniu gości przez Prezesa UTW Kry-

stynę Guzik i Dyrektora Dąbrowskiego  

Domu Kultury Pawła Chojnowskiego Prezes 

UTW  w formie wizualnej prezentacji  pod-

sumowała dokonania Stowarzyszenia w roku 

akademickim 2014/2015. 

Następnie  wręczone zostały podziękowania 

osobom i instytucjom szczególnie angażują-

cym się i pomagającym w bieżącej działalno-

ści Uniwersytetu. Podziękowania wręczono: 

Tadeuszowi  Kwiatkowskiemu Staroście Dą-

browskiemu, Zespołowi Szkół Ponadgimna-

zjalnych nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Dąbro-

wie Tarnowskiej, Gimnazjum nr 1 im. Jerzego 

Brauna w Dąbrowie Tarnowskiej, Gimnazjum 

nr 2 im. Bohaterów  Powiśla Dąbrowskiego 

w Dąbrowie Tarnowskiej, Centrum Polonii- 

Ośrodkowi Kultury, Turystyki i Rekreacji  

w Brniu, Powiatowej Bibliotece Publicznej  

z siedzibą w Brniu, Pawłowi Chojnowskiemu 

– Dyrektorowi Dąbrowskiego Domu Kultu-

ry, Annie Morawiec i Włodzimierzowi Piasec-

kiemu. 

W trakcie uroczystości Wiceminister Pracy  

i Polityki Społecznej Małgorzata Marcińska 

wygłosiła  wykład na temat prowadzonej 

przez rząd  polityki senioralnej. Anna Gądek 

- Pełnomocnik  Państwowej Wyższej Szkoły 

Zawodowej w Tarnowie dziękując za dotych-

czasową współpracę życzyła dalszych sukce-

sów Uniwersytetowi.                                 

Na wniosek Starosty Dąbrowskiego  przy-

znane zostały przez Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej medale Pro Publiko Bono za dzia-

łalność na rzecz polityki społecznej.  

Medale otrzymali: Krystyna Guzik Prezes Za-

rządu, Małgorzata Majchrowicz Wiceprezes 

Zarządu, Janusz Marusak, Wiceprezes Zarzą-

du, Maria Gdowska Sekretarz Zarządu, Hali-

na Barabasz Skarbnik Zarządu, Ryszard Sie-

piora Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

oraz Maria Kukla Księgowa 

Medale i dyplomy  wręczone  zostały przez 

Małgorzatę Marcińską Wiceminister Pracy  

i Polityki Społecznej oraz Tadeusza Kwiat-

kowskiego Starostę Dąbrowskiego. 

Na zakończenie uroczystości wystąpiła Inga 

Piotrowska z mini recitalem piosenki aktor-

skiej. Inga Piotrowska jest laureatką licznych 

konkursów literackich i wokalnych. Na gita-

rze akompaniował jej  Norbert Giza.      

ZAKOŃCZENIE ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015 
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23 czerwca 2015 roku w Ośrodku Spotkania 

Kultur odbyły się warsztaty z dziedziny edu-

kacji kulturalnej pt. „Ikonografia judaizmu”. 

W warsztatach uczestniczyły 32 osoby  

podzielone na 2 grupy liczące po 16 osób.  

Grupa została podzielona na zespoły twór-

cze. Moderator Paweł Chojnowski Dyrektor 

Dąbrowskiego Domu Kultury i Ośrodka 

Spotkania Kultur przygotował zadania inter-

pretacyjne oparte na najważniejszych ele-

mentach malowideł w dawnej Sali modłów 

byłej synagogi chasydzkiej. Po wykonaniu  

zadań przez uczestników warsztatów mode-

rator dokonał weryfikacji znaczeń i uporząd-

kował wiedzę na temat analizowanych moty-

wów. 

Warsztaty zrealizowano przy wsparciu finan-

sowym Województwa Małopolskiego w ra-

mach otwartego konkursu ofert na realizację 

zadań publicznych w dziedzinie kultury w 

2015 roku pn. „Mecenat Małopolski”. Reali-

zowany projekt „Seniorzy bądźmy w kontak-

cie z kulturą bliską i daleka.” 

WARSZTATY IKONOGRAFIA JUDAIZMU 
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W dniach 2—3 lipca 2015 roku zostały prze-

prowadzone warsztaty z tworzenia biżuterii. 

Odbyły się 2 spotkania trwające po 3 godzi-

ny każde. W warsztatach wzięło udział  

15 osób. Uczestnicy uczyli się tworzyć wła-

sną biżuterię wykorzystując różne zakupione 

na ten cel materiały. Prace zostaną zaprezen-

towane na spotkaniu integracyjnym podsu-

mowującym projekt. 

Warsztaty odbyły się w Gimnazjum  

nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej, a prowadziła 

je Małgorzata Mazur. 

Warsztaty zostały współfinansowane ze 

środków otrzymanych od Ministra Pracy i 

Polityki Społecznej w ramach Programu Fun-

dusz Inicjatyw Obywatelskich na 2015 rok na 

realizację projektu „ Aktywni  dąbrowscy se-

niorzy - wzorem dla młodych pokoleń”. 

WARSZTATY „DZIEŁO NASZYCH RĄK” 
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18 lipca 2015 roku 52 osoby uczestniczyły  

w wyjeździe studyjnym do Gospodarstwa 

Pasiecznego „Sądecki Bartnik” w Stróżach. 

Program wyjazdu obejmował: zwiedzanie 

Muzeum Pszczelarskiego z przewodnikiem, 

wykład na temat znaczenia miodu i - produk-

tów pszczelich w profilaktyce i lecznictwie 

oraz degustację miodów naturalnych. 

Muzeum Pszczelarskie jest największym  

w Europie prywatnym muzeum pszczelar-

stwa gromadzącezm eksponaty w wielowie-

kowej historii - na przykład ule figuralne. 

Można również zobaczyć wnętrze ula. Po 

zwiedzaniu muzeum wysłuchaliśmy 2 wykła-

dów: pierwszy obejmował proces powstawa-

nia miodu, jego rodzaje i zastosowanie, a 

drugi wykład dotyczył produktów pszczelich  

(np. propolis, pyłek kwiatowy) i ich właściwo-

ści zdrowotnych. Wykłady zakończone zosta-

ły degustacją miodów. 

Wyjazd został współfinansowany ze środków 

otrzymanych od Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej w ramach Programu Fundusz Ini-

cjatyw Obywatelskich na 2015 rok na reali-

zację projektu „ Aktywni  dąbrowscy senio-

rzy – wzorem dla młodych pokoleń”. 

WYJAZD DO GOSPODARSTWA PASIECZNEGO 
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W 2015 roku „Narodowe czytanie” odby-

wało się 5 września, a jego lekturą była 

„Lalka” Bolesława Prusa. Fragmenty książki,  

a czasem całość, czytane były publiczne  

w wielu miejscach kraju i robili to różni  

ludzie niezależnie od wieku i pozycji  

zawodowej. 

Nie inaczej było w powiecie dąbrowskim.  

Tutaj odbyło się ono między innymi w daw-

nym dworze Konopków w Brniu. Organiza-

torami byli: Powiatowa Biblioteka Publiczna  

z siedzibą w Brniu,  Centrum Polonii - Ośro-

dek, Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu 

oraz Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego 

Wieku przy Dąbrowskim Domu Kultury. 

Spotkanie rozpoczęła dyrektorka Powiato-

wej Biblioteki Publicznej Ewa Drzazga, która 

przybliżyła ideę wspólnego czytania literatu-

ry polskiej. Kilkunastu lektorów reprezentu-

jących samorząd lokalny, instytucje kultural-

no-oświatowe, Komendę Powiatową Policji, 

Uniwersytet Trzeciego Wieku czytało wybra-

ne fragmenty „Lalki” Bolesława Prusa.  

Uniwersytet Trzeciego Wieku reprezentowa-

ły osoby: Andrzej Drzazga, Krystyna Guzik, 

Marian Łączyński, Teresa Rygielska, Helena 

Siepiora, Janina Wąż. Najmłodszymi uczestni-

kami spotkania były Inga Piotrowska oraz  

kilkuletnia Kamila Jedynak. Lektorzy i niektó-

rzy słuchacze przebrani byli w stroje z epoki. 

Część strojów była wypożyczona z Teatru  

w Tarnowie. Wszystkiemu towarzyszyła mu-

zyka z filmu „Lalka” i pokaz przygotowanych 

z niego slajdów. Wspólne czyta-

nie  zakończyły pamiątkowe zdjęcia wykona-

ne przez uczestników spotkania. 

 

„Narodowe czytanie” to zainicjowana w 2012 

roku przez Prezydenta RP Bronisława Komo-

rowskiego ogólnopolska akcja publicznego 

czytania największych polskich dzieł literac-

kich. Podstawowym celem przedsięwzięcia, 

któremu patronuje Prezydent RP jest popu-

laryzacja czytelnictwa i zachęcenie do niego 

Polaków, zwrócenie uwagi na potrzebę dba-

łości o polszczyznę oraz wzmocnienie po-

czucia narodowej tożsamości. 

W poprzednich la tach podczas 

„Narodowego czytania” przypomniane zo-

stały dzieła Adama Mickiewicza, Aleksandra 

Fredry oraz Henryka Sienkiewicza.    

Spotkanie zrealizowano przy wsparciu finan-

sowym Województwa Małopolskiego  

w ramach otwartego konkursu ofert na rea-

lizację zadań publicznych w dziedzinie kultu-

ry w 2015r. pn. „Mecenat Małopolski”. Reali-

zowany projekt „Seniorzy bądźmy w kontak-

cie z kulturą bliską i daleka.” 

NARODOWE CZYTANIE „LALKI” 
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Krystyna Guzik Prezes Stowarzyszenia Uni-

wersytet Trzeciego Wieku przy Dąbrowskim 

Domu Kultury została delegatem do Obywa-

telskiego Parlamentu Seniorów.  

Obywatelski Parlament Seniorów jest inicja-

tywą reprezentatywnych środowisk polskich 

seniorów, tj. Uniwersytetów Trzeciego Wie-

ku, Polskiego Związku Emerytów, Rencistów 

i Inwalidów oraz przedstawicieli gminnych 

rad seniorów. 

Inauguracyjny OPS będzie stanowić ważny 

etap tworzenia ogólnopolskiej reprezentacji 

osób starszych, konsolidacji środowisk  

seniorskich oraz budowania partnerskich  

relacji polskich seniorów z parlamentem  

i rządem. 

Założonymi przez inicjatorów priorytetami 

OPS będą: rzecznictwo i reprezentacja osób 

starszych wobec władz publicznych, monito-

rowanie i ocena rządowych programów  

dotyczących osób starszych, formułowanie 

stanowisk i opinii, inicjowanie i wspieranie 

systemowych rozwiązań prawnych, organiza-

cyjnych i finansowych poprawiających sytua-

cję życiową osób starszych. Środowiska  

inicjatywne za niezbędne uważają stałe moni-

torowanie sytuacji osób starszych,  

z uwzględnieniem aspektów społecznych, 

medycznych i ekonomicznych. 

Inauguracyjny Obywatelski Parlament  

Seniorów składa się z 460 delegatów repre-

zentujących trzy środowiska inicjatywne,  

tj. środowisko UTW, PZERiI oraz gminne/

miejskie rady seniorów. 

Inauguracyjny OPS na pierwszym posiedze-

niu przyjął regulamin działania, ukształtował 

swoje władze i powoła komisje problemowe. 

W okresach między posiedzeniami rocznymi 

OPS będzie realizować swoje cele i zadania 

poprzez pracę Prezydium i powołanych ko-

misji. 

Inauguracyjny OPS zebrał się 1 października 

2015 roku w Sali Posiedzeń Sejmu RP, w Mię-

dzynarodowym Dniu Osób Starszych, usta-

nowionym przez Zgromadzenie Ogólne 

ONZ. 

OPS odbywa się pod honorowym patrona-

tem Marszałka Sejmu RP oraz korzysta 

ze wsparcia organizacyjnego i finansowego 

Kancelarii Sejmu RP.  

Patronat merytoryczny nad OPS sprawuje 

sejmowa Komisja Polityki Senioralnej. 

Inauguracyjne posiedzenie otworzy Marsza-

łek Sejmu RP . 

OBYWATELSKI PARLAMENT SENIORÓW 
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Bardzo okazale wypadła Inauguracja Roku 

2015/2016 w Uniwersytecie Trzeciego Wieku 

przy Dąbrowskim Domu Kultury, która od-

była się 5 października 2015 r. 

Na uroczystość przybyli: Władysław Kosiniak

–Kamysz Minister Pracy i Polityki Społecznej, 

Tadeusz Kwiatkowski Starosta Dąbrowski, 

Krzysztof Kaczmarski Burmistrz Dąbrowy 

Tarnowskiej, Stanisław Początek jeden z ini-

cjatorów powołania Uniwersytetu Trzeciego 

Wieku przy Dąbrowskim Domu Kultury  

blisko cztery lata temu, obecnie Dyrektor 

Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie  

Tarnowskiej, dr Anna Gądek z Państwowej 

Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, An-

drzej Kupiec Komendant Powiatowy Policji 

w Dąbrowie Tarnowskiej, dyrektorzy szkół i 

instytucji współpracujących z Uniwersytetem 

Trzeciego Wieku. 

Wykład inauguracyjny wygłosił Minister Wła-

dysław Kosiniak-Kamysz. W swoim wystąpie-

niu zwrócił uwagę na politykę senioralną rzą-

du, ważne inicjatywy legislacyjne, szczególnie 

kładąc nacisk na wdrażany program „Senior 

– Wigor", a także programy dotacyjne: ASOS 

i FIO, z których dąbrowski Uniwersytet Trze-

ciego Wieku z powodzeniem już korzystał, 

komplementował też pełną zaangażowania 

pracę oraz pasję naukowo-kulturalną tutej-

szego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 

Wykład został poprzedzony prezentacją  

dokonań, osiągnięć naukowych, prozdrowot-

INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016 
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nych i kulturalnych studentów w minionym 

roku akademickim, które przedstawiła Preze-

ska Krystyna Guzik, wspierana pokazem  

slajdów. 

Podczas inauguracji nowego roku Członko-

wie Zarządu Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

Krystyna Guzik i Janusz Marusak wręczyli 

nowym 10 studentom legitymacje. Zapisa-

nych do UTW przy DDK obecnie jest 120 

członków. Pani Prezes mówiła też o bogatej i 

różnorodnej ofercie na nowy rok akademicki 

(realizacja projektów, owocna współpraca z 

kilkoma szkołami, instytucjami kultury). 

Paweł Chojnowski Dyrektor Dąbrowskiego 

Domu Kultury zachęcał do korzystania z 

propozycji kinowych, teatralnych, operowych 

i baletowych na zdecydowanie preferencyj-

nych warunkach w porównaniu ze standar-

dowymi cenami biletów na te wydarzenia i 

seanse. 

Z gratulacjami dla Zarządu Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku z Prezes Krystyną Guzik na 

czele wystąpili: Tadeusz Kwiatkowski Starosta 

Dąbrowski i Krzysztof Kaczmarski Burmistrz 

Dąbrowy Tarnowskiej. 

Z dumą obserwuję rozwój tego stowarzyszenia, 

którego członkowie mogą oddać się bez reszty 

robieniu czegoś, co daje przyjemność i satysfak-

cję, a ich aktywność intelektualna i fizyczna daje 

gwarancję sprawności i pogody ducha. Pragnę 

INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016 
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również pogratulować nowo przyjętym słucha-

czom. Jestem przekonany, że dzięki bogatej ofer-

cie zajęć edukacyjnych, kulturalnych, sportowych 

i turystycznych, nowy rok akademicki będzie tak 

samo owocny i udany jak poprzednie. – powie-

dział Starosta. 

Artystycznym wzbogaceniem uroczystej in-

auguracji roku akademickiego był występ ze-

społu tańca nowoczesnego „Voce", działają-

cego w strukturach Dąbrowskiego Domu 

Kultury pod opieką artystyczną choreografa 

Pawła Potępy i kierowniczki Agnieszki Świą-

tek. Utytułowana formacja taneczna, zdobyw-

ca laurów na międzynarodowych i ogólno-

polskich przeglądach i turniejach 

(Inowrocław, Suchedniów, Wasilków), w lipcu 

2015 r. reprezentująca Polskę na festiwalu 

„Fale Ohridu" w Macedonii zaprezentowała 

2 układy choreograficzne, wzbudzając aplauz 

licznie zgromadzonej w sali „Sokoła" widow-

ni: „Show Dance" i „Burleskę". 

INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016 
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Wielicki chór „Camrata” gościł w Dąbrowie 

Tarnowskiej. Koncert pt. „Muzyka łączy  

pokolenia” odbył się 10 października 2015 

roku w Ośrodku Spotkania Kultur.  Dyrektor 

Dąbrowskiego Domu Kultury Paweł Choj-

nowski powitał gości oraz  przedstawił histo-

rię chóru i jego najważniejsze osiągnięcia. 

„Camerata” ma już 15 lat działalności pod 

patronatem Centrum Kultury i Turystyki  

w Wieliczce. Obecnie ma w swoim pełnym 

składzie 50 chórzystów. Chór ma na swoim 

koncie liczne występy, 4 nagrane płyty. 

Chór kierowany i prowadzony przez dyry-

gentkę Izabelę Szotę zaprezentował dąbrow-

skiej publiczności wiązankę polskich i euro-

pejskich pieśni. Ze względu na specyfikę 

miejsca dąbrowskiego koncertu wykonano 

także dwa utwory ze znanego na całym świe-

cie musicalu „Skrzypek na dachu”.  

Występ zakończyło wspólne z publicznością 

zaśpiewanie „Serduszko puka w rytmie  

cza-cza” będącego bisem po gromkich  

brawach wyrażających podziękowanie  

za przepiękny śpiew. 

Koncert „Muzyka łączy pokolenia” był możli-

wy dzięki inicjatywie i zaangażowaniu Elżbie-

ty Achinger – Posłanki na Sejm RP zaangażo-

wanej w tworzenie Uniwersytetów Trzeciego 

Wieku. 

Wśród przybyłych, aby wysłuchać koncertu 

była duża grupa słuchaczy Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku przy DDK  oraz prezes 

Związku Dąbrowiaków  Mieczysław Siudziń-

ski. 

Prezes dąbrowskiego Uniwersytetu Trzecie-

go Wieku Krystyna Guzik podziękowała  

w imieniu dąbrowskich słuchaczy UTW przy 

DDK Elżbiecie Achinger i dyrygentce chóru. 

Również  Prezes Związku Dąbrowiaków  

podziękował za piękne chwile oraz wyraził 

nadzieję na kolejne spotkanie z chórem  

w Dąbrowie Tarnowskiej. 

W KRAINIE PIEŚNI 
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11 października 2015 r. słuchacze UTW byli 

w Operze Krakowskiej na spektaklu opero-

wym Giacomo Pucciniego „MADAMA 

BUTTERFLY”. Opera ta jest jedną z najpięk-

niejszych w dziejach opery historią o zawie-

dzionej miłości. Opowiada o związku gejszy 

Cio-Cio-San z porucznikiem amerykańskiej 

marynarki. Ich małżeństwo nigdy nie było po-

ważnie traktowane przez Amerykanina, za to 

Cio-Cio-San pozostała, wierna ukochanemu. 

Długie oczekiwanie na jego powrót, rozbu-

dzone nadzieje w zderzeniu z okrutną praw-

dą kończą się dla bohaterki tragicznie. Kra-

kowską realizację przygotowali: Waldemar 

Zawodziński (reżyseria, scenografia), Tomasz 

Tokarczyk (kierownictwo muzyczne), Maria 

Balcerek (kostiumy) i Janina Niesobska 

(choreografia i ruch sceniczny). W rolach głów-

nych wystąpili: Wioletta Chodowicz, Vasyl 

Grokholskyi, Adam Szerszeń. Niedzielny 

spektakl „Madama Butterfly” zakończyły 

owacje na stojąco. Podczas pobytu w Krako-

wie uczestnicy wyjazdu zwiedzili jeszcze Ko-

ściół Mariacki i Muzeum Narodowe w Kra-

kowie - Galerię Sztuki Polskiej XIX wieku 

mieszczącą się w Sukiennicach. W wyjeździe 

wzięło udział 54 osoby. Wyjazd do opery był 

w ramach realizowanego przez UTW zada-

nia publicznego pod nazwą „Seniorzy – bądź-

my w kontakcie z kulturą bliską i daleką”. 

Projekt zrealizowano przy wsparciu finanso-

wym Województwa Małopolskiego.  

SPEKTAKL OPEROWY „MADAM BUTTERFLY” 
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Przy licznie wypełnionej sali kinowej członka-

mi dąbrowskiego Uniwersytetu Trzeciego 

Wieku oraz zaproszonymi przez organizato-

rów  gośćmi na czele z Krzysztofem Kacz-

marskim – Burmistrzem Dąbrowy  Tarnow-

skiej i Tadeuszem Kwiatkowskim – Starostą 

Dąbrowskim na scenie Dąbrowskiego Domu 

Kultury 15 listopada wystąpili artyści Teatru 

Muzycznego Castello: Naira Ayvazyan 

(sopran) i Tomasz Białek (tenor). 

Duet ormiańsko-polski uważany przez znaw-

ców za jeden z najlepszych duetów operet-

kowych w Polsce zaprezentował program pt. 

„Operetka z humorem”. Można było usły-

szeć największe przeboje operetkowe, musi-

calowe oraz pieśni wchodzące w skład świa-

towego repertuaru. Były to m.in.: „Usta mil-

czą dusza śpiewa” aria z „operetki „Wesoła 

wdówka”, „Granada” meksykańskie-

go kompozytora Augustina Lara, arie z 

„Księżniczki Czardasza” oraz „Brunetki 

Blondynki” Jana Kiepury. Występ zakończyło 

zaśpiewane na bis „Amigos para siempre”. 

Występom muzycznym towarzyszył pokaz 

tańca w wykonywaniu młodych tance-

rzy: Dominika Trzemzalskiej i Piotra Bronc-

la A-klasowej pary turniejowej w tańcu to-

warzyskim. W przerwach pomiędzy kolejny-

mi utworami zaprezentowali oni: Tango, Cza-

Czę oraz ogniste Paso Doble. 

Publiczność nagrodziła artystów gromkimi 

brawami na stojąco. 

Naira Ayvazyan urodziła się i wychowywała 

w Armenii. Jest wszechstronnie uzdolnioną 

artystką. Już jako dziecko uczyła się śpiewu, 

tańca oraz gry na fortepianie. Uważana za 

gwiazdę Teatru Muzycznego Castello jest 

związana z Gliwickim Teatrem Muzycznym, 

Filharmonią Zabrzańską i Rzeszowską. Wy-

stępuje, także gościnnie w Operze Śląskiej i 

warszawskiej Galerii Porczyńskich. Koncertu-

je po całej Polsce. Artystka współpracowała z 

wielu wybitnymi dyrygentami. Naira Ayvazy-

an jest też laureatką wielu krajowych i mię-

dzynarodowych festiwali oraz konkursów.   

Tomasz Białek to nie tylko pochodzący  

z Żywca tenor, aktor scen muzycznych, ale 

także reżyser i od 2013 roku dyrektor Tea-

tru Muzycznego Castello. Z muzyką związany 

jest odnajmłodszych lat wygrywając konkur-

sy dla młodych talentów. Podczas studiów 

zdobywał doświadczenie potrzebne do wy-

stępów publicznych współpracując m.in.  

w TVP. Współpracował również z Gliwickim 

Teatrem Muzycznym. Na swoim koncie ma 

wiele ról zarówno pierwszo jak i drugopla-

nowych. Z Nairą Ayvazyan tworzy duet  

od kilku lat, a ich wspólne koncerty cieszą 

się wielkim powodzeniem. 

Organizatorami koncertu „Operetka z hu-

morem” byli: Stowarzyszenie Uniwersytet 

Trzeciego Wieku przy Dąbrowskim Domu 

Kultury  i Dąbrowski Dom Kultury. 

Koncert był podsumowaniem realizowanego 

przez UTW zadania publicznego pod nazwą 

„Seniorzy – bądźmy w kontakcie z kulturą 

bliską i daleką”. Projekt zrealizowano przy 

wsparciu finansowym Województwa Mało-

polskiego. 

OPERETKA Z HUMOREM NA SCENIE DDK 
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Członkowie dąbrowskiego UTW wzięli 

udział w specjalnie zorganizowanych dla nich 

warsztatach z rękodzielnictwa pt. „Dzieło 

naszych rąk”. Ich tematem było tworzenie 

bożonarodzeniowych ozdób i stroików. Trzy-

godzinne spotkania odbyły się 7 i 10 grudnia 

2015 roku w Gimnazjum nr 1 im. Jerzego 

Brauna w Dąbrowie Tarnowskiej. Wzięło  

w nich udział 15 osób oraz wnuk jednej  

z uczestniczek. 

Podczas pierwszych, prowadzonych przez  

Małgorzatę Mazur, zajęć ich uczestnicy wyko-

nywali styropianowe choinki, które dekoro-

wali według własnego uznania. Były to: cekiny, 

piórka, bombki, kokardki, koraliki i wiele  

innych rzeczy. Kolejne spotkanie przeznaczo-

ne zostało na zrobienie świątecznego stroika. 

Również i w tym przypadku trudno było  

znaleźć dwa podobne. Każdy był inny i na 

swój sposób przyciągał wzrok, jedne były 

bardziej tradycyjne, a drugie zawierały ele-

menty nowocześniejsze. Wszystkie jednak 

prezentowały się znakomicie. 

Do tworzenia zarówno stroików, jak i cho-

inek wykorzystane zostały materiały zakupio-

ne na warsztaty w ramach realizowanego 

projektu „Aktywni dąbrowscy seniorzy – 

wzorem dla młodych pokoleń”. 

Należy zaznaczyć, że obecne warsztaty z rę-

kodzielnictwa były już kolejnymi tego typu 

zajęciami dla słuchaczy Uniwersytetu Trzecie-

go Wieku przy Dąbrowskim Domu Kultury. 

Pierwsze również prowadzone przez Małgo-

rzatę Mazur odbyły się 2 i 3 lipca 2015 roku  

i dotyczyły tworzenia biżuterii. Wykonane 

stroiki i biżuteria zostaną zaprezentowane na 

spotkaniu integracyjnym podsumowującym 

projekt. 

Warsztaty zostały współfinansowane  

ze środków otrzymanych od Ministra Pracy i 

Polityki Społecznej w ramach Programu Fun-

dusz Inicjatyw Obywatelskich na 2015 rok na 

realizację projektu „Aktywni dąbrowscy  

seniorzy – wzorem dla młodych pokoleń”. 

WARSZTATY RĘKODZIEŁA DLA UTW 
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15 grudnia 2015 w Centrum Polonii – 

Ośrodku Kultury, Turystyki i Rekreacji w 

Brniu odbyło się spotkanie słuchaczy Uni-

wersytetu Trzeciego Wieku podsumowujące 

realizowany przez stowarzyszenie projekt 

„Aktywni dąbrowscy seniorzy – wzorem dla 

młodych pokoleń". 

W spotkaniu udział wzięli m.in. Tadeusz 

Kwiatkowski Starosta Dąbrowski, Krzysztof 

Kaczmarski Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej 

oraz dyrektorzy placówek współpracujących 

z UTW. 

Spotkanie rozpoczęła Krystyna Guzik Prezes 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku, która powi-

tała wszystkich seniorów, jak również zapro-

szonych gości. Następnie Prezes UTW pod-

sumowała projekt realizowany przez Stowa-

rzyszenie od 1 maja 2015 r. 

Na realizację projektu Stowarzyszenie Uni-

wersytet Trzeciego Wieku przy Dąbrowskim 

Domu Kultury otrzymało z Ministerstwa 

Pracy i Polityki Społecznej dotację w wyso-

kości 20 000 zł. 

Projekt obejmował następujące działania: 

- 5 wykładów o różnej tematyce 

- warsztaty z rękodzielnictwa (tworzenie 

własnej biżuterii , ozdób i stroików świątecz-

nych) 

- kurs nauki języka angielskiego dla grupy po-

czątkującej i zaawansowanej 

- kurs nauki języka niemieckiego 

- zajęcia z tańca towarzyskiego 

- wyjazd do gospodarstwa pasiecznego Są-

decki Bartnik, połączony z wykładem na te-

mat właściwości zdrowotnych miodu i pro-

duktów pszczelarskich 

-spotkanie integracyjne podsumowujące pro-

jekt. 

Ponadto z otrzymanej dotacji zakupiony zo-

stał projektor. Urządzenie to w znacznym 

stopniu poprawiło jakość organizowanych  

i przeprowadzanych przez UTW wykładów. 

Głos zabrała również Ewa Drzazga Dyrektor 

Powiatowej Biblioteki Publicznej z siedzibą  

w Brniu, która podziękowała Zarządowi  

PODSUMOWANIE PROJEKTU FIO 2015 
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i słuchaczom UTW za dobrą współpracę  

i podejmowanie wspólnych inicjatyw.  

Następnie Włodzimierz Piasecki, historyk  

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2  

w Dąbrowie Tarnowskiej, wygłosił wykład  

o rodzie Czartoryskich dawnych właścicie-

lach dworku Konopków. 

Po wykładzie wszyscy składali sobie wzajem-

nie życzenia, łamiąc się opłatkiem. W bożona-

rodzeniowy nastrój wprowadziło wszystkich 

wspólne śpiewanie kolęd wraz zespołem  

w składzie: Katarzyna Reczek, Marzena Wiel-

błąd i Agnieszka Boryczka. 

Na pięknie przystrojonych stołach nie zabra-

kło wigilijnego barszczyku i świątecznych 

ciast. Spotkaniu towarzyszyła również wysta-

wa biżuterii i stroików wykonanych przez 

słuchaczy UTW podczas warsztatów ręko-

dzielniczych.  

Spotkanie integracyjne było współfinansowa-

ne przez Ministerstwo Pracy i Polityki Spo-

łecznej w ramach programu Fundusz Inicja-

tyw Obywatelskich 2015 projekt  

pt. „Aktywni dąbrowscy seniorzy – wzorem 

dla młodych pokoleń".  
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9 stycznia 2016 roku seniorzy bawili się na 

spotkaniu noworocznym w Hotelu Cristal 

Park. Spotkanie  rozpoczęła Prezes Stowa-

rzyszenia Krystyna Guzik, która złożyła w 

imieniu Zarządu Stowarzyszenia Uniwersytet 

Trzeciego Wieku przy Dąbrowskim Domu 

Kultury  wszystkim uczestnikom zabawy ży-

czenia noworoczne. Również uczestniczący 

w spotkaniu  Krzysztof Kaczmarski Bur-

mistrz Dąbrowy Tarnowskiej złożył wszyst-

kim słuchaczom UTW  życzenia na 2016 rok. 

Po toaście  Prezes Zarządu wraz z Krzyszto-

fem Stradą trenerem tańca walcem angiel-

skim rozpoczęła zabawę taneczną. W karna-

wałowym nastroju, przy muzyce  seniorzy 

bawili się do późnych godzin wieczornych. 

Do tańca grał i śpiewał zespół „Prestiż”.  

BAL NOWOROCZNY SENIORÓW 
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W dniu 2 lutego 2016r., na zakończenie 

okresu kolędowania, uczniowie Publicznego 

Gimnazjum nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej 

wystąpili w Ośrodku Spotkania Kultur ze 

specjalnym koncertem dla studentów Uni-

wersytetu Trzeciego Wieku. 

Oprócz tradycyjnych kolęd, w których śpiew 

chętnie włączała się publiczność, zaprezento-

wane zostały także popularne pastorałki  

i piosenki o tematyce świątecznej. Występ 

utalentowanych wokalistów zrobił wielkie 

wrażenie na słuchaczach, którzy każde wyko-

nanie nagradzali burzliwymi oklaskami.  

Nie obeszło się też bez bisu. 

 

W koncercie udział wzięli: Ilona Krawczyk, 

Izabela Łapa, Kamila Golemo, Aleksandra Wa-

łaszek, Stefania Mirek, Monika Błasiak, Natalia 

Mędala, Monika Drąg, Elwira Czochara, Alek-

sandra Pikul, Klaudia Dyjak, Aleksandra  

Dobosz, Julia Skrzek i Dawid Sowa. Akompa-

niował Jakub Kiełb. Nad oprawą muzyczną 

czuwał Mateusz Szwajkosz. Całość prowadzi-

li: Weronika Bączek i Mateusz Minor. 

Uczniów do występu przygotowały nauczy-

cielki: Renata Błasiak i Lucyna Chojnowska. 

KOLĘDY 2016 
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6 marca 2016 roku w Centrum Polonii – 

Ośrodku Kultury, Turystyki i Rekreacji  

w Brniu odbył się z okazji Dnia Kobiet kon-

cert  Piotra Kity, znanego tarnowskie-

go  wokalisty, finalisty programu „Must  

Be The Music”.  

Artysta zaśpiewał  utwory między innymi: 

Andrzeja Zauchy, Piotra Szczepanika,  Franka 

Sinatry, Elvisa Presleya, Eltona Johna. 

Wśród zaproszonych gości byli  słuchacze 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku  przy  

Dąbrowskim  Domu Kultury.  Ryszard  

Siepiora  członek UTW złożył wszystkim  

Paniom życzenia i przeczytał wiersz napisany 

specjalnie na tą okazję. 

DZIEŃ KOBIET W UTW 
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„WYGRAŁ POLSKĘ NA FORTEPIANIE” 

15 marca 2016 roku dąbrowscy seniorzy  

z Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy DDK 

zostali zaproszeni przez uczniów Zespołu 

Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Dąbrowie 

Tarnowskiej na piękny program artystyczny 

poświęcony Ignacemu Janowi Paderewskie-

mu „Wygrał Polskę na fortepianie”. Montaż 

słowno – muzyczny przybliżył słuchaczom 

postać sławnego pianisty, kompozytora, męża 

stanu i filantropa, a przede wszystkim wiel-

kiego patrioty. 

Opowieść o tym wielkim Polaku przedsta-

wiona przez narratorów Sylwię Zacharę  

i Jakuba Górkę ilustrowana była scenami  

z jego życia , muzyką  w wykonaniu Moniki 

Baran. oraz fragmentem filmu z koncertu pia-

nisty.  W drugiej części spotkania w radosny 

nastrój wprowadziły seniorów piosenki  

w wykonaniu uczennic ze szkolnego zespołu 

wokalnego „Folkowa dwójka”, którym ży-

wiołowo akompaniował na organach uczeń 

szkoły Jarek Streb. 

Uczniów do występu przygotowały: Bożena 

Walus i Monika Dojka. 



Liczna grupa seniorów z Uniwersytetu Trze-

ciego Wieku przy Dąbrowskim Domu Kultu-

ry uczestniczyła w dniu 14 kwietnia 2016 r.  

w I Forum Seniora  zorganizowanym w Kra-

kowie przez  Dziennik Polski  w partner-

stwie z Uniwersytetem  Jagiellońskim. Forum 

było pod hasłem „Od aktywności do zdrowia 

– jak podnieść jakość życia seniorów”.  

Obrady Forum otwarły wystąpienia prof.  

dr hab. n.med. Wojciecha Nowaka, rektora 

Uniwersytetu Jagiellońskiego, Elżbiety Boja-

nowskiej, podsekretarz stanu w Minister-

stwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

oraz Wojciecha Kozaka, wicemarszałka woje-

wództwa małopolskiego.  

Uczestnicy Forum wysłuchali 2 wykła-

dów:  Prof. Ryszarda Tadeusiewicza  „Co no-

woczesna technika może dać Seniorom” 

i  dr Iwony Sikorskiej „Pamięć ograniczonego 

zaufania. Dlaczego płata nam figle?”.  

W dyskusji panelowej udział wzięli: prof. An-

drzej Klimek, prof. Tomasz Grodzicki, dr 

n.med. Andrzej Kosiniak – Kamysz, Tomasz 

Filarski, Wiesława Borczyk i Anna Okońska-

Walkowicz. 

Na zakończenie Forum z pięknym koncer-

tem wystąpił Chór Akademicki Uniwersytetu 

Jagiellońskiego Camerata Jagellonica. 

Wyjazd na I forum Seniora był dofinansowa-

ny ze środków Państwowego Funduszu Re-

habilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

I FORUM SENIORA 
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WYKŁAD BURMISTRZA DĄBROWY TARNOWSKIEJ DLA UTW 

We wtorek, 10 maja 2016 r. podczas wykładu 

dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku Burmistrz 

Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski 

prezentował samorządowe dokonania 

za ubiegły rok oraz założenia budżetowe 

i inwestycyjne na bieżący rok i kolejne lata. 

 

W prelekcji, która odbyła się w DDK poru-

szone zostały główne obszary działań gmin-

nych w 2015 r.: inwestycje drogowe, realiza-

cje wodno-kanalizacyjne, poprawę infrastruk-

tury szkolnej i dostosowanie jej do potrzeb 

osób niepełnosprawnych oraz zadania zwią-

zane z ochroną środowiska. 

W ramach planów na najbliższą przyszłość 

omówione zostały planowane inwestycje 

drogowe i projekty głębokiej modernizacji 

budynków użyteczności publicznej takich jak 

Publiczne Przedszkole w Nieczajnie Górnej, 

Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum 

w Gruszowie Wielkim oraz hala łucznicza. 

Wniosek na działania modernizacyjne został 

już złożony w Urzędzie Marszałkowskim 

Województwa Małopolskiego w Krakowie. 

Działania rekultywacyjne i rewitalizacyjne 

również odgrywać będą znaczącą rolę 

w przyszłości. Przygotowywany długofalowy 

program rewitalizacyjny obejmie II etap prze-

budowy rynku, Park Miejski, osiedle Ko-

ściuszki i część osiedla Westerplatte. Przewi-

duje się także rekultywację nieczynnego skła-

dowiska śmieci w Szarwarku oraz budowę 

parkingu typu Park&Ride. 

 

Spora część wykładu dotyczyła spraw budże-

towych, w tym wykonania budżetu 

na 2015 r., spłaty zadłużenia, kwestii podatko-

wych i wydatków na oświatę. Po prelekcji 

słuchacze mieli możliwość zadawania pytań 

oraz prowadzenia kuluarowych dyskusji. 

 

W finale spotkania Burmistrz Krzysztof 

Kaczmarski przekazał studentom Uniwersy-

tetu Trzeciego Wieku informację, że złożony 

przez nich wniosek na realizacje projektu 

„Aktywny senior” został pozytywnie zaopi-

niowany i dofinansowany oczekiwaną kwotą 

4000 zł w ramach konkursu ofert 

na realizację zadań publicznych na 2016 r. 



31 maja 2016 roku uczniowie z Publicznego 

Gimnazjum nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej 

oraz dzieci z Przedszkola nr 1 w Dąbrowie 

Tarnowskiej z okazji Dnia Matki wystąpili 

przed słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego 

Wieku. 

Najmłodsi wraz z zaangażowaniem rodziców, 

nauczycieli i absolwentów przedszkola, za-

prezentowali przedstawienie pt. „Legenda o 

Smoku Wawelskim”. Wystąpiła również gru-

pa tancerzy, która zatańczyła skocznego kra-

kowiaka. Program artystyczny został przygo-

towany przez opiekunów grupy teatralnej. 

„Chochliki”: B. Nawój, B. Fijał, E. Mach, K. Gu-

zy. 

Z kolei uczniowie gimnazjum w pierwszej 

kolejności przedstawili program z okazji 

Dnia Matki, następnie wykazali swój wysoki 

poziom wokalu w wykonaniu piosenek 

„znanych, choć czasem trochę zapomnia-

nych”. Zostały również przedstawione układy 

taneczne, w tym walc angielski i „Damą być” 

w wykonaniu zespołu „Fuego”. Młodzież zo-

stała przygotowana do występów przez: Lu-

cynę Chojnowską, Renatę Błasiak, Sylwię 

Marciniec oraz Agatę Włodarczyk. 

DZIEŃ MATKI  
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Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wie-

ku przy Dąbrowskim Domu Kultury otrzy-

mało kolejne pieniądze na realizację swoich 

zadań statutowych. Tym razem nasz pro-

jekt  „Trzeci Wiek na Złoty Medal” otrzymał 

dofinansowanie w kwocie 11 000 zł 

z budżetu Województwa Małopolskiego 

w ramach otwartego konkursu ofert 

na realizację w 2016 r. zadań publicznych 

z obszaru pomocy społecznej, w zakresie 

wspierania funkcjonowania społecznego 

oraz przeciwdziałania wykluczeniu osób star-

szych. Projekt obejmuje takie działania jak: 

wykłady o różnej tematyce dostosowanej 

do zainteresowań i potrzeb słuchaczy, kurs 

nauki języka angielskiego dla grupy początku-

jącej i średniozaawansowanej, kurs nauki ję-

zyka niemieckiego, kurs komputerowy, wy-

jazd  studyjny do Muzeum Porcelany 

w Ćmielowie oraz do Parku Miniatur 

w Krajno – Zagórzu, spotkanie integracyjne 

podsumowujące projekt. 

 

Uniwersytet  jest w trakcie realizacji dwóch 

innych projektów. Pierwszym z nich jest pro-

jekt pt.  „Aktywny senior”, który został dofi-

nansowany  w kwocie 4 000 zł  z budżetu 

Gminy Dąbrowa Tarnowska. W ramach te-

go  projektu zorganizowane są ćwiczenia 

na dąbrowskiej Krytej Pływalni dla 3 grup, 

ćwiczenia na sali gimnastycznej oraz wykłady 

o różnorodnej tematyce. 

Natomiast drugi projekt pod nazwą „Cykl 

wyjazdów o charakterze kulturalno – rekre-

acyjno – turystycznym osób niepełnospraw-

nych będących członkami Stowarzyszenia 

Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Dąbrow-

skim Domu Kultury w Dąbrowie Tarnow-

skiej” dofinansowany w kwocie 3 000 zł 

z Budżetu Powiatu Dąbrowskiego 

ze środków Państwowego Funduszu Rehabi-

litacji Osób Niepełnosprawnych. 

 

W  ramach  projektu zaplanowano: 

 wyjazd do Krakowa na I Forum Seniora 

zorganizowane przez Dziennik Polski 

i Uniwersytet Jagielloński 

 wyjazdowe spotkanie integracyjne zorga-

nizowane w Ośrodku Opiekuńczo-

Rehabilitacyjnym w Jadownikach Mokrych. 

 wyjazd na III Małopolską Spartakiadę Se-

niorów. 

Uzyskane środki finansowe znacznie ułatwiły 

nam prowadzenie działalności, pomogły ua-

trakcyjnić ofertę kierowaną do słuchaczy 

UTW. 
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PROJEKTY UTW 

13 kwietnia 2016 r. słuchacze UTW uczestni-

czyli w warsztatach „Zdrowsi na jesieni ży-

cia”. Warsztaty obejmowały tematykę zwią-

zaną z aktywnością fizyczną i  umysłową 

oraz  zdrowego żywienia osób w wieku  

50 +.W ramach aktywności fizycznej zajęcia 

prowadziła Barbara Prymakowska nazwana 

przez media „Najszybszą Babcią Świata”.  

W kwestiach żywienia wypowiadała się Kata-

rzyna Głód, która jest technikiem żywienia, 

natomiast w zakresie aktywności umysłowej 

– Janina Sacha. Organizatorem warsztatów 

był Paweł Gądek ze Stowarzyszenia Medycy-

na Polska.  

ZDROWSI NA JESIENI ŻYCIA 



24 maja 2016 roku seniorzy wzięli udział  

w spotkaniu integracyjnym zorganizowanym 

w Ośrodku Opiekuńczo-Rehabilitacyjnym  

w Jadownikach Mokrych.  

W trakcie spotkania uczestnicy zwiedzili Izbę 

Pamięci Św. Jana Pawła II, skorzystali z prze-

jażdżki bryczkami i inhalacji w grocie solnej.  

 

Zapoznali się również z działalnością Ośrod-

ka i warunkami korzystania z turnusów reha-

bilitacyjnych.  

 

Dodatkowo seniorzy przy pięknej pogodzie 

relaksowali się w ogrodzie terapeutycznym. 

Wyjazd na spotkanie integracyjne dofinanso-

wany został środków Państwowego Fundu-

szu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 

ramach projektu realizowanego przez UTW.  

SPOTKANIE INTEGRACYJNE W JADOWNIKACH 

30 



Słuchacze Stowarzyszenia Uniwersytet Trze-

ciego Wieku przy Dąbrowskim Domu Kultu-

ry na zaproszenie Elżbiety Achinger – Prezes 

Stowarzyszenia Wielicki Uniwersytet Trze-

ciego Wieku, 11 czerwca 2016 roku wzięli 

udział w III Małopolskiej Spartakiadzie Senio-

rów, która odbyła się w Niepołomicach. 

W Spartakiadzie udział wzięli liczni słuchacze 

małopolskich Uniwersytetów Trzeciego Wie-

ku, członkowie Klubów seniora i Rad senio-

rów, oraz innych organizacji pozarządowych 

działających na rzecz aktywizacji seniorów. 

Reprezentacja dąbrowskiego UTW brała 

udział w następujących konkurencjach spor-

towych: slalom rowerowy, bieg na dystansie 

60 m, rzut piłką do celu, rzut piłką na odle-

głość, rzut woreczkiem do linii oraz marsz z 

kijkami na dystansie 400 m (Nordicwalking). 

W zmaganiach sportowych reprezentanci 

dąbrowskiego UTW osiągnęli wysokie wyni-

ki: 

 Helena Siepiora zdobyła I miejsce w rzu-

cie woreczkiem do linii, 

 Antoni Rogowski zdobył I miejsce w sla-

lomie rowerowym, 

 Marian Rzeźnik zdobył III miejsce w biegu 

na 60 m. 

Gratulujemy wszystkim, którzy wzięli udział 

w poszczególnych dyscyplinach sportowych  

i reprezentowali nasz Uniwersytet. 

Podczas pobytu w Niepołomicach słuchacze 

UTW zwiedzili Muzeum Niepołomickie  

w Zamku Królewskim oraz Muzeum Fono-

grafii. Wyjazd na spartakiadę dofinansowany 

został ze środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ra-

mach projektu realizowanego przez UTW. 

III MAŁOPOLSKA SPARTAKIADA SENIORÓW 
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14 czerwca 2016 roku w Urzędzie Miejskim 

w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się Walne 

Zebranie Członków Stowarzyszenia Uniwer-

sytet Trzeciego Wieku przy Dąbrowskim  

Domu Kultury. W Walnym Zebraniu słucha-

czom UTW towarzyszył Krzysztof Kaczmar-

ski Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej. 

Spotkanie rozpoczęła Krystyna Guzik Prezes 

Zarządu dąbrowskiego UTW, która przed-

stawiła sprawozdanie merytoryczne i finan-

sowe za rok 2015 i plan działania w bieżącym 

roku. Następnie Janina Wąż Zastępca Prze-

wodniczącego Komisji Rewizyjnej przedsta-

wiła sprawozdanie za 2015 rok. Z kolei Kry-

styna Ludwicka dokonała oceny pracy Sądu 

Koleżeńskiego. 

Na wniosek Komisji Rewizyjnej członkowie 

UTW udzielili absolutorium członkom  

Zarządu za działalność w ubiegłym roku. 

Podczas Walnego Zebrania Członków UTW 

dokonano również wyboru Komitetu Orga-

nizacyjnego do spraw obchodów 5-lecia  

powstania UTW w Dąbrowie Tarnowskiej.  

W skład Komitetu weszli: Ewa Drzazga, Alicja 

Gabiga, Halina Sarat, Antoni Rogowski i Alek-

sander Zdanowski. 

Powołano również Zespół d/s Kulturalnych 

w składzie: Bożena Kupiec i Halina Wójto-

wicz. 

ABSOLUTORIUM DLA ZARZĄDU UTW 
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13 czerwca 2016 r. odbyło się uroczyste  

zakończenie roku akademickiego 2015/2016 

Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego  

Wieku przy Dąbrowskim Domu Kultury. 

 

Prezes UTW Krystyna Guzik powitała, zgro-

madzonych w sali kinowej dąbrowskiego 

„Sokoła", słuchaczy UTW oraz zaproszonych 

gości, którymi byli m.in.: Agata Leżoń Dyrek-

tor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeu-

sza Kościuszki w Lipinach oraz Jerzy Mikus, 

który przygotował utalentowanych uczniów 

tej szkoły do występu muzycznego przed se-

niorami. 

 

Zachwycona publiczność poprosiła o bis, po 

którym Prezes Krystyna Guzik podziękowała 

za piękny występ uczniów i zaprosiła wszyst-

kich na ostatni w tym roku akademickim wy-

kład pt. „Od Przylądka Dobrej Nadziei do 

Wodospadu Wiktorii" wygłoszonym przez 

Włodzimierza Musiała. 

Na koniec spotkania Prezes UTW życzyła 

wszystkim słuchaczom pięknych i udanych 

wakacji. 

SENIORZY ZAKOŃCZYLI ROK AKADEMICKI 2015/2016 
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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

