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PODZIĘKOWANIA

Słuchacze GWSP UTW serdecznie dziękują za dotychczasową pomoc, dofinansowanie, 
życzliwość i współpracę. Szczególne, najserdeczniejsze słowa podziękowania należą się 
Prezydentowi miasta Gliwice Panu Zygmuntowi Frankiewiczowi i Wiceprezydent 
Pani Renacie Caban, Przewodniczącemu Rady Miejskiej Panu Markowi Pszonako-
wi, Prezesowi ARL Panu Bogdanowi Traczykowi, Rektorowi GWSP Panu Tadeuszowi 
Grabowieckiemu, Dyrektorowi GCOP Panu Andrzejowi Gillnerowi oraz Dyrektorowi 
Ośrodka Sportu Pol. Śl. Panu Krzysztofowi Czapli i Dyrektorowi TUR Panu Maury-
cemu Drobnemu. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu i wymiernej pomocy wyżej wymie-
nionych mogliśmy zrealizować nasze plany dotyczące wykładów, spotkań, wycieczek 
i imprez im towarzyszących. Staliśmy się słuchaczami GWSP, w której to Uczelni spotka-
liśmy się z  bardzo życzliwym przyjęciem ze strony wszystkich pracowników. W siedzi-
bie GWSP nie tylko korzystamy z auli i pracowni komputerowej, ale mamy także biuro. 
Biuro, tak niezbędne dla zapewnienia ciągłości działań na rzecz prawie półtysięcznej 
rzeszy słuchaczy GWSP UTW, niejednokrotnie skromnie sytuowanych ze względu na 
swój wiek, ale za to o szerokich horyzontach myślowych, otwartych na wiedzę o świecie, 
kulturze, historii, literaturze czy medycynie, a których śmiało można zaliczyć do jednej 
z czołowych grup intelektualnych naszego miasta – Gliwic. Dlatego też tak cenna jest 
pomoc ze strony władz miasta. Pomoc, dzięki której nasi słuchacze mogą się samore-
alizować poprzez uczestnictwo w wykładach,  zajęciach fakultatywnych, spektaklach 
teatralnych, koncertach, imprezach plenerowych i sportowych, wieczorkach literackich 
itp. Dlatego też, wszyscy słuchacze GWSP UTW jeszcze raz z głębi serca dziękują za jakże 
konkretną.wymierną pomoc, życzliwość, przychylność i bardzo dobrą współpracę. Po-
moc, bez której nie bylibyśmy w stanie realizować w pełni naszych ambitnych zamierzeń.

INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2009/2010

Tradycyjnie już, w sposób bardzo uroczysty zainaugurowaliśmy siódmy rok akademicki. 
W inauguracji, poza licznie zgromadzonymi słuchaczami 
GWSP – UTW udział wzięli wybitni goście m.in: Prezy-
dent Miasta Gliwice Zygmunt Frankiewicz, Przewod-
niczący Rady Miejskiej Marek Pszonak, Rektor GWSP 
Tadeusz Grabowiecki, Prezes Agencji Rozwoju Lokal-
nego Bogdan Traczyk, dyrektor GCOP Andrzej Gill-
ner, ks. Robert Chudoba i wielu przedstawicieli uczelni 
wyższych oraz innych UTW z Polski. 
Wykład pod tytułem „ Innowacyjność – wyzwanie dla 

Polskiej gospodarki na progu XXI wieku” wygłosił 
prof. Jan Kaźmierczak, a oprawę artystyczną za-
pewniła solistka Gliwickiego Teatru Muzycznego Iza 
Witwicka.
Inauguracja miała charakter wyjątkowy, o histo-
rycznym wręcz znaczeniu, bowiem po raz pierwszy 
studenci UTW stali się jednocześnie słuchaczami Gli-
wickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości.

PODZIĘKOWANIA

INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2009/2010
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„GLIWICJUSZ”
DLA PREZESA NASZEGO UNIWERSYTETU 

MGR KRYSTYNY JURCZEWSKIEJ-PŁOŃSKIEJ

Nie tylko w ocenie słuchaczy GWSP UTW dzia-
łalność Pani Prezes mgr Krystyny Jurczewskiej-
Płońskiej zasługuje na wyjątkowe wyróżnienie. 
Takiej oceny dokonali także mieszkańcy Gliwic, 
którzy w plebiscycie „Człowiek Ziemi Gliwickiej” 
organizowanym przez redakcję „Nowin Gliwic-
kich” i Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Gliwickiej 
uhonorowali naszą Panią Prezes zaszczytnym 
tytułem „Gliwicjusza”. Tym samym stała się 
„Człowiekiem Ziemi Gliwickiej”. Tytuł ten Pani 
Krystyna otrzymała, jak to określiła Kapituła XIII 
edycji plebiscytu m.in. „za stworzenie Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku, aktywną i kon-
sekwentną postawę w działaniu na rzecz 
lokalnej społeczności, pasję oraz przełamy-
wanie stereotypów”. Uroczysta Gala w czasie 
której nastąpiło wręczenie nagrody miała miej-
sce 26 lutego br. w Willi Caro. Tak więc do grona 
nagrodzonych „Gliwicjuszem” wszedł przedstawiciel naszego Uniwersytetu. Przypomnieć 

warto, że w gronie tym znajdują się m.in.: przewodniczący 
Parlamentu Europejskiego prof. Jerzy Buzek, prezydent mia-
sta Gliwic dr hab. Zygmunt Frankiewicz, prof. dr Bogusław 
Maciejewski  oraz 
dr Ludwika Gadom-
ska /także słuchacz-
ka GWSP UTW/ Zdję-
cie obok.

„GLIWICJUSZ”
DLA PREZESA NASZEGO UNIWERSYTETU 

MGR KRYSTYNY JURCZEWSKIEJ-PŁOŃSKIEJ
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GLIWICKA ORGANIZACJA ROKU 2009

W kwietniu 2010 r. nasz UTW otrzymał od Prezydenta Miasta Gliwice wyróżnienie 
w konkursie „Gliwicka Organizacja Roku 2009” za, jak to określono: „podejmowa-
nie licznych i różnorodnych przedsięwzięć sprzyjających aktywności seniorów oraz 
budowanie współpracy międzypokoleniowej” .Za wyróżnienie otrzymaliśmy nagrodę 
rzeczową w postaci projektora multimedialnego.

NAJCIEKAWSZE WYKŁADY 
w r. akad. 2009/2010

Dzięki współpracy i dofinansowaniu przez Samorząd m. Gliwice zaprosiliśmy cenio-
nych wykładowców i prelegentów do wygłoszenia następujących prelekcji:

1. „Wersal i jego królowe” oraz „Medycy Wersalu” - wykłady wygłoszone przez 
p. Iwonę Szczepańską-Wiemer, znaną nam z poprzednich spotkań o Wersalu. 
W zabawny i ciekawy sposób opisała życie, problemy, skandale i sposób leczenia 
na dworze francuskim. 

2. „O Nepalu” i „Mongolskich metamorfozach” w sposób fascynujący opowiadał 
ceniony z poprzednich spotkań, globtroter Kajetan Gosławski. Wykład poparty 
był kroniką filmową z podróży do tych niezwykłych i mało znanych nam krajów. 

3. „Zapomniane bohaterstwo w 380-tą rocznicę obrony Gliwic” wykład Bogu-
sława Czaplickiego, który przedstawił w dwóch częściach historię Gliwic, kiedy to 
zostały oblężone i rabowane przez wojska duńskie w 1626 roku. Bohaterska obro-
na trwająca trzy tygodnie uniemożliwiła zagładę miasta.

4. „Azja południowo-wschodnia (Singapur, Malezja, Tajlandia, Kambodża, Wiet-
nam)” - historie i geografie tych państw w bardzo interesujący sposób przestawił 
gliwicki podróżnik Adam Ziaja.

5. „Europejskie echa Unii Polsko-Litewskiej” w 440 rocznicę podpisania Unii zna-
ny badacz historii Zbigniew Święch przypomniał fakt podpisania Unii oraz jego 
okoliczności. Spotkanie z tym znanym pisarzem, jak zawsze wzbudziło entuzjazm 
i podziw dla jego ogromnej wiedzy. Niektóre z jego fascynujących opowieści hi-
storycznych o Wawelu i rodzie Jagiellonów są dostępne w naszej bibliotece UTW 
- biuro ul. Bojkowska.

6. „Sztuka sakralna na przestrzeni wieków” - dr Elżbieta Dębowska w cyklu wy-
kładów z historii sztuki, tym razem przedstawiła malarstwo i rzeźbę sakralną na 
świecie od starożytności po dzień dzisiejszy.

7. Wykład „Orlęta Lwowskie – czyn i legenda”, który przedstawił prof. Stanisław 
Nicieja - rektor Uniwersytetu Opolskiego pozwolił zrozumieć okoliczności i boha-
terstwo młodych obrońców Lwowa. Drugi, niezwykle interesujący wykład z cyklu 
„Kresowe Trójmiasto” - Truskawiec, Drohobycz i Borysław poparty projekcją 
filmu dokumentalnego przybliżył nam bogatą historię tych miast.  

 Jego książki - „Lwowskie Orlęta” i „Kresowe Trójmiasto” są do wypożyczenia w bi-
bliotece UTW - biuro ul. Bojkowska.

 Studenci z niecierpliwością oczekują na trzecią część cyklu tj. „Historia zabytków 
i losów Drohobycza”.

GLIWICKA ORGANIZACJA ROKU 2009

NAJCIEKAWSZE WYKŁADY w r. akad. 2009/2010
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8. „Teheran, Jałta – zdrada Polski” fascynujący wykład historyczny wygłosił prof. UŚ 
Zygmunt Woźniczka. Ten ciągle drażliwy i kontrowersyjny temat, dotyczący kon-
ferencji rządów USA, Wlk. Brytanii i ZSRR pozwolił zrozumieć działanie ” naszych 
sojuszników” w sprawie kontynuowania wojny z Niemcami i niektórych zagadnień 
powojennych m.in. przyszłych granic Polski.

9. „Gwiazdozbiór” znany dziennikarz Tomasz Markiewicz przedstawił w zabawny 
i anegdotyczny sposób wpadki słynnych piosenkarzy i aktorów, z którymi miał 
bezpośrednią styczność.

10. „Parki narodowe USA” rektor GWSP dr inż. Tadeusz Grabowiecki wygłosił fa-
scynujący, poparty filmem wykład o przepięknych krajobrazach przyrodniczych 
Stanów Zjednoczonych.

11. „Myśl i działaj dla przyszłości” oraz „Dojrzałość – czasem nowych wyzwań” – 
(nic nie tworzy przyszłości, tak jak marzenia) - wykład autorski Jolanty Szwalbe 
rozwija cytaty słynnych mędrców, władców i naukowców, zawartych w jej książce 
pod tym samym tytułem, które zaleca stosować w codziennym życiu.
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A oto niektóre z cytatów:
„Nic nie tworzy przyszłości tak jak marzenia” V. Hugo
„Każdy ma dość siły, aby urzeczywistnić to, o czym jest przekonany” J.W. Goethe
„Nie zastanawiaj się, rób, co ci serce dyktuje” J.W. Goethe
„Nie wystarczy coś wiedzieć, trzeba też umieć to zastosować, nie wystarczy chcieć, trzeba 
działać” J.W. Goethe
„Słowem nie zastąpisz czynu” Kartezjusz
„Trud buduje królestwa” M.K. Sarbiewski
„Dla chcącego nie ma nic trudnego” Erazm z Rotterdamu
„Pamiętaj, co masz do zrobienia, i zapomnij, czego już dokonałeś” Maria von Ebner-Eschen-
bach
„Nad przeszłością można medytować, przyszłość trzeba tworzyć” E. Schillebeeckx
„Mądrość polega na tym by uśpić zmysły, a obudzić rozum” Platon
„Wielki płomień rodzi się z małej iskry” Dante
„Żyć znaczy walczyć” Seneka
„Niepokój powinien zmuszać nas do działania, a nie wpędzać w depresję” K. Horney
„Uczymy się przez działanie i podejmowanie ryzyka” D. Trump
„Zanim zaczniesz działać, pomyśl, a kiedy już pomyślisz, działaj szybko” S. Gaius
„Życie nie składa się z pragnień, lecz z czynów” P. Coelho
„Jakie są najtrudniejsze i najpiękniejsze zwycięstwa? Nad samym sobą , nad własnymi słabo-
ściami” R. Kapuściński
„Pieniądze są dobrym sługą, ale złym panem” przysłowie francuskie
„Pieniądzem otworzysz każde drzwi, ale nie drzwi do serca” P. Bosmans
„Nie wstyd nie wiedzieć, lecz wstyd nie pragnąć swojej wiedzy uzupełnić”
F.Chwalibóg
„Idź swoją drogą, a ludzie niech mówią, co chcą” Dante
„Cierpliwość jest gorzka, ale jej owoce słodkie” J.J. Rousseau 
„Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli” A. Schopenhauer
„Walczyć i szukać- i nie ustępować” A. Tennyson 
„Nie szukaj usterki, znajdź lekarstwo” H. Ford
„Nigdy, nigdy, nigdy, nigdy się nie poddawaj” W. Churchill
„Nigdy nie zamieniaj swojego honoru na pieniądze, władzę lub sławę” H. J.Brown Jr
„Czy zrzuci cię życie, czy koń, wsiadaj z powrotem” H. J. Brown Jr
„Pamiętaj, że w tej samej chwili, kiedy mówisz: „Poddaję się”, ktoś inny oceniając
tę samą sytuację, mówi „O rany, ale okazja”. H. J. Brown Jr
„Żyć to myśleć” Cyceron
„Nikt nie jest tak stary, aby nie wierzył, że może żyć jeszcze parę lat dłużej” Cyceron
„Życie bez celu jest błądzeniem” Seneka
„Uczymy się nie dla szkoły, lecz życia” Seneka
„Gdyby młodość wiedziała, gdyby starość mogła” H. Estienne
„Człowiek tak długo nie jest stary, jak długo do czegoś dąży” J. Edwards
„Nie starzeje się ten, kto nie ma na to czasu” B. Franklin
„Nic bardziej nie postarza człowieka niż częste myślenie o tym, że się starzeje”
G.C. Lichtenberg 
„Po czterdziestce zaczyna się starość młodych, a po pięćdziesiątce młodość starych”
V. Hugo
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„Goniąc za tymi wielkimi, nie przegap drobnych radości życia” H. Jackson
„Największą sztuką życia jest umieć z wdziękiem się zestarzeć” W.S. Maugham
„Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia” A. Einstein
„W starości płacimy za głupstwa młodości” F. Feldheim
„Starość posiada te same atrybuty co młodość – tylko nie te same zęby”
M. Samozwaniec
„By dostawać więcej od życia, dawaj więcej od siebie” H.J. Brown Jr
„Cieszmy się życiem i przyczyniajmy się do radości innych” J. Haynes
„Śmierci nie ma się co bać, bo kiedy ona jest, to nas nie ma, a kiedy my jesteśmy, to nie ma 
jej” grecki filozof

SPOTKANIA OKOLICZNOŚCIOWE

1. W klubie „Perełka” odbył się wieczór poetycki poświęcony pamięci Juliusza Słowac-
kiego w związku z 200- setną rocznicę urodzin poety. Znana z wcześniejszych wy-
kładów na UTW Janina Kowalska przybliżyła obecnym postać poety, skupiając się 
na mniej znanych faktach z jego życia. Czytając utwory poety koleżanki- Krystyna 
Jurczewska-Płońska oraz Danuta Cholińska wcieliły się w postacie Balladyny i Ali-
ny w żartobliwej inscenizacji fragmentu z „Balladyny”.

2. Wieczór muzyczny w klubie „Perełka” Rafała Ol-
brychskiego, który zachwycił obecnych śpiewem 
i wykonaniem gitarowym utworów własnych i in-
nych kompozytorów. Z okazji „Dnia Seniora” wy-
stąpił wolontaryjnie i zadedykował koncert studen-
tom naszego UTW

3. Spotkanie opłatkowe odbyło się tradycyjnie w naszym UTW. Tym razem jak na praw-
dziwych studentów przystało, uroczystość odbyła się w studenckiej stołówce przy ul. 
Łużyckiej. Oprócz licznie zgromadzonych studentów udział wzięli zaproszeni goście. 
Ks. Biskup Gerard Kusz, Rektor ds. Dydaktycznych Politechniki Śląskiej Stani-
sław Kochowski, Rektor Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości Tadeusz 
Grabowiecki, Prezes Agencji Rozwoju Lokalnego Bogdan Traczyk, Przewodni-
czący Rady Miejskiej Marek Pszonak, Dyrektor MDK Artur Czok, Dyrektor GCOP 
Andrzej Gillner oraz wspomagający pracę naszego UTW wolontariusze i sympatycy. 
Wieczór rozpoczął się życzeniami, błogosławieństwem i modlitwą księdza biskupa 
G. Kusza, następnie życzenia wszystkim przekazała Prezes UTW. Po przełamaniu się 
opłatkiem uczestnicy spożyli uroczystą kolację i odśpiewali kolędy. Następnie Pani 
Prezes pogratulowała oraz wręczyła dyplomy i nagrody książkowe aktywnym studen-
tom UTW, dziękując za duży wkład pracy w sprawniejszą działalność naszego Uni-
wersytetu. Wieczór uświetnił tańcem występ dzieci z zaprzyjaźnionej z nami szkoły 
podstawowej pod kierunkiem pani Anety Rybowicz.

4.  Wieczór poetycki gliwiczanki Danuty Buli. Odczytała ona swoje wiersze zawiera-
jące wiele przemyśleń i ukazujących własną filozofię życia. Spotkanie zorganizowane 
zostało przez Danutę Cholińską - kierownika sekcji literackiej.

SPOTKANIA OKOLICZNOŚCIOWE
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SPOTKANIE OPŁATKOWE
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BAL PRZEBIERAŃCÓW
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5. Wieczór kolędowy w klubie „Perełka” z udziałem młodzieży ze studium wokalno-
baletowego przy Teatrze Muzycznym w Gliwicach poprowadziła kierownik stu-
dium Uliana Biłan-Leżańska. Był to wspaniały koncert pastorałek i kolęd.

6. Jak co roku w karnawale odbył się bal przebierańców. Pomysłowość studentów nie 
miała granic. Podczas balu przepro-
wadzono kilka konkursów m.in. kon-
kurs najlepszego stroju, tańca, wiedzy 
o UTW. Do tańca przygrywał i śpiewał 
zaprzyjaźniony z nami muzyk Henio 
Poloczek z synem. Zabawę obrazują 
zamieszczone zdjęcia.

7. Powodzeniem cieszą się jak zawsze 
muzyczne spotkania dla naszych stu-
dentów. Tym razem była to gala piosen-
ki biesiadnej oraz ballady i romanse, w której koncertowali i śpiewali Henio Poloczek 
z synem i dwie rosyjskie wokalistki Irina i Zoriana.

8. Drugim wiosennym spotkaniem muzyczno-bale-
towym był występ młodzieży ze studia wokalno-bale-
towego przy Gliwickim Teatrze Muzycznym. Wspaniałe 
układy taneczne i scenki kabaretowe, połączone z pan-
tomimą rozbawiły studencką brać.

9. Na wieczorku muzycznym w klubie „Perełka” - aktor-
ka Teatru Zagłębie Ewa Kopczyńska, przedstawiła 

w interesujący sposób biografię i dorobek artystyczny 
wybitnej pieśniarki francuskiej Edith Piaf. Opowiadając o kolejach życia tej artystki 
odtworzyła wspaniale jej postać i piosenki z poszczególnych okresów życia tej wiel-
kiej gwiazdy.

10. Ostatnim spotkaniem literackim w tym roku był wieczór autorski Elwiry Watały 
autorki książek o skandalach historii. Jej bulwersujące i równocześnie fascynujące 
książki ukazują życie intymne władców, obnażając też ich okrucieństwo i dewiacje 
seksualne. Książki te oparte są na wnikliwych badaniach historycznych i literackich. 

Autorka okazała się wspaniałą gawędziarką, 
a spotkanie niezwykle interesujące.

11. Piknik rodzinny z okazji „Dnia 
Matki i Dziecka” na kąpielisku leśnym 
w Gliwicach, jak co roku odbył się tradycyjny 
już piknik rodzinny z udziałem matek, babć, 
dziadków, dzieci, wnuków i całych rodzin 
naszych studentów oraz zaproszonych go-
ści m.in. Przewodniczącego Rady Miasta 

Henio z synem, Irina i Zoriana.

Humor dopisywał.

Rektor T. Grabowiecki i przew. RM - M. Pszonak 
z prezesem UTW K. Jurczewską-Płońską.
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M. Pszonaka i Rektora GWSP T. Grabowieckiego. Odbyło się szereg konkursów 
z nagrodami dla dzieci i dla dorosłych, co obrazują przedstawione zdjęcia. Była też lo-
teria fantowa, zorganizowana przez sekcję florystyczną, gdzie fantami były sadzonki, 
kolorowe kwiaty i inne arcydzieła zrobione przez nasze florystyki. Gościom przygry-
wał i zabawiał cygański zespół wokalno taneczny Lesiaka Kwiatkowskiego. Brat 
Lesiaka Janek Kwiatkowski z ekipą przygotował również wspaniałe specjały kuchni 
cygańskiej.

12. Dla najaktywniejszych studentów 
naszego UTW Zarząd zorganizował 
wyjazd do Krakowa na XIV Festiwal 
Opery Krakowskiej na dziedzińcu 
arkadowym Wawelu. Szeroki reper-
tuar obejmował arie „Oper Świata” 
w wykonaniu chóru i solistów Opery 
Krakowskiej pod dyrekcją Tadeusza 
Strugały. W programie znajdowały 
się arie z: Nabucco, Andrea Chenier, 
Cyrulik Sewilski, Carmen, Romeo i Ju-
lia, Samson i Dalila, Eugeniusz Onie-
gin, Rigoletto, Manon Lescaut, Don Carlos, Purytanie, Traviata, Opowieści Hoffmana, 
Faust, Turandot. Wieczór ten długo będziemy wspominać.

WERNISAŻE

1. Wernisaż malarski Kazimierza Trendy
 Kazimierz Trenda maluje z górą od 30 lat, a jego obrazy można znaleźć w wielu pry-

watnych zbiorach w kraju i poza jego granicami, głównie w Niemczech i Szwajcarii. 
Zajmował się też rzeźbą, malarstwem i medalierstwem, zajmuje się też konserwacją 
i renowacją powierzonych obrazów olejnych. Autor wystawił swoje prace na werni-
sażu, organizowanym przez prezesa UTW już po raz drugi. Tym razem tytuł wystawy 
brzmiał „Animals”. Malarz pokazał różnego rodzaju obrazy zwierząt w scenerii natu-
ralnej.

WERNISAŻE

Konkurs tańców cygańskich.

Zwiedzanie Krakowa statkiem po Wiśle .

Dwie pierwsze nagrody - Celinka i Ala.
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2. Drugim wernisażem była wystawa grupy plastycznej naszych studentów prowadzo-
nej przez znaną malarkę gliwicką Annę Zdrzyłowską. Spotkanie uświetnione było 
występem wokalnym solistki Teatru Muzycznego w Gliwicach i chóru. 

WYCIECZKI

1). 3-dniowa wycieczka autokarowa „Pałace-zamki-rezydencje oraz parki i ogrody 
Dolnego Śląska”.

Celem n/wycieczki było zwiedzanie największego w Europie kompleksu pałacowo-
parkowego, zlokalizowanego w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, gdzie na obszarze 
100 km kw. znajduje się ponad 30 obiektów, otoczonych zespołami parkowymi. To 
średniowieczne warownie, renesansowe dwory, barokowe pałace i XIX-wieczne rezyden-
cje, wiele z nich zaprojektowanych przez wybitnych architektów. Kotlina Jeleniogórska 
leżąca w zachodniej części Dolnego Śląska to unikat na skalę europejską. Bogactwo ar-
chitektoniczne i przepiękne parki krajobrazowe, projektowane przez artystów z wizją 
spowodowały, że miejsca te urzekły monumentalnym połączeniem piękna natury z żywą 
historią. Dało to możliwość pokazania, a niekiedy zwiedzenia szeregu obiektów aktualnie 
odrestaurowanych i zaadoptowanych jako Hotele i Centra Szkoleniowe

Trasa dojazdowa do największego w Europie kompleksu pałacowo-parkowego poło-
żonego na terenach gmin otaczających Jelenią Góra dała możliwość pokazania, a zara-
zem zwiedzenia neobarokowego Zespołu Pałacowego w Krzyżowej z 1720r. który, był 
wielokrotnie przebudowywany, a odbudowany został w latach (1990–98). W pałacu 12 
listopada 1989 odbyło się spotkanie premiera Polski Tadeusza Mazowieckiego i kanclerza 
Niemiec Helmuta Kohla, w czasie którego odprawiono słynną „Mszę Pojednania”. W tej 
malowniczej wiosce Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego posiada nowo-
czesny obiekt konferencyjno - szkoleniowy. Pałac oraz 9 budynków skupionych wokół 
dziedzińca tworzą ośrodek, który stał się ulubionym miejscem na organizację szkoleń, 
konferencji, zjazdów, bankietów, koktajli oraz wszelkiego rodzaju spotkań, również o cha-
rakterze międzynarodowym. Wyjątkową atrakcją dnia było zwiedzanie Świdnicy - będą-
cej w XVI w. drugim po Wrocławiu miastem Śląska i historyczną siedzibą Księstwa Świd-
nickiego, miasta gdzie reformatorskie tezy Marcina Lutra znalazły szczególne uznanie.
Potwierdzeniem tych idei była budowa olbrzymiej gotyckiej świątyni, której wieża o wys. 
103 m. przewyższała wszystkie wieże kościelne Śląska (obecnie kościół pw. św. Stanisława 
i Wacława). Bogatą historię miasta potwierdzają jego zabytki.
Proponujemy zatem godzinny spacer po starym piastowskim grodzie, w czasie którego 
zwiedzimy niepowtarzalny w skali Europy zabytek jakim jest XVII w. świątynia ewange-
licko-augsburska zwana „Kościołem Pokoju”.
W 2001 r. został wpisany na listę światowego dziedzictwa kultury UNESCO. Kolejnym 
obiektem zabytkowym godnym uwagi jest wspomniana wyżej duma architektoniczna 
Świdnicy - kościół pw. św. Stanisława i Wacława.

Następnym celem naszej podróży była atrakcja regionu, jaką jest powstały w Kowarach 
Park Miniatur pałaców, zamków i zespołów klasztorno-pałacowych oraz kościołów 
Dolnego Śląska w skali l:25. Wycieczka pozwoliła poznać zabytki Dolnego Śląska oraz 
pokazać walory turystyczne Karkonoszy m.in. miniaturę masywu Śnieżki.

WYCIECZKI
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Zwiedziliśmy m.in.:
Pałac Bukowiec
Bukowiec, to duża wieś w gminie Mysłakowice, oddalona o około 10 km od Jeleniej Góry. 
Miejscowość chlubi się cennymi, licznymi oraz zróżnicowanymi zespołami zabytków. 
W szczególności godny zwiedzenia jest zespół pałacowy oraz pozostałości po przypała-
cowym parku, wraz z wieloma zabytkami, stawami oraz starymi okazami drzew. Istnienie 
Bukowca zostało po raz pierwszy zapisane w roku 1305 w dokumentach wrocławskiego 
biskupstwa.
Okres świetności pałacu , zaczyna się w 1785 roku, kiedy majątek kupuje hrabia Friedrich 
Wilhelm von Reden, który jest niewątpliwie postacią wybitną, a przy tym człowiekiem 
niesłychanie aktywnym i gospodarnym. Podobnymi walorami ducha i umysłu obdarzona 
została także jego małżonka, hrabina Fryderyka von Reden młodsza od męża o 22 lata. To 
dzięki działaniom Redenów, następuje przebudowa pałacu w stylu klasycystycznym, ale 
równocześnie zakładają wspaniały park krajobrazowy, gdzie wznoszone są liczne tarasy 
widokowe i budowle, z których wiele zachowało się do czasów współczesnych.
Po zakończeniu wojny pałac w Bukowcu przechodził rozmaite koleje losu, które w nie-
korzystny sposób odbijały sie na wnętrzach i otoczeniu rezydencji. W ostatnich latach 
XX wieku gospodarzem obiektu został Związek Gmin Karkonoskich. Od tego czasu zaby-
tek i otaczający go park poddane zostały intensywnym zabiegom konserwatorskim, które 
prowadzone są do dnia dzisiejszego.

Pałac Dębowy w Karpnikach
Zbudowany jako dom myśliwski, przepięknie wkomponowany w okalający go park, usy-
tuowany poza obrębem wsi Karpniki, u podnóża Gór Sokolich, już na pierwszy rzut oka 
bardziej przypomina mały pałac, aniżeli dom myśliwski.
Wybudowany w roku 1875 przez berlińską firmę budowlaną architektów Hermana Ende 
i Wilhelma Böckmana, twórców siedziby japońskiego Ministerstwa Sprawiedliwości w To-
kio i budynku Landeshaus w Gdańsku oraz wielu reprezentacyjnych budynków i rezy-
dencji w Berlinie, Gdańsku i innych miastach europejskich, Pałac Dębowy stanowi, dzięki 
swemu położeniu i formie, unikatowe dzieło architektury XIX wieku.
Rezydencja, otoczona została pięknym parkiem, który rozpoczęto realizować po 
1878 roku. Wykorzystano wówczas istniejące warunki terenowe, zastane zadrzewienie 
i podmokle polany leśne. W najbliższym otoczeniu willi wprowadzono do istniejącego 
drzewostanu nowe gatunki drzew, przeważnie aklimatyzowane iglaki i ozdobne krzewy, 
takie jak rododendrony i magnolie. W stawie rosły różnorakie lilie.
Przed budynkiem założono ogród botaniczny z egzotycznymi kwiatami oraz ogród 
skalny.
Większość bardzo wyrośniętych teraz drzew pochodzi z Ameryki Płn., Japonii i Wschod-
niej Azji.

Pałac Wojanów
Na północ od rezydencji rozciąga się park krajobrazowy, którego zachodnią granicę sta-
nowi rzeka Bóbr, oddzielająca zespół pałacowo-parkowy w Łomnicy Dolnej.
Pałac jest budowlą trzykondygnacyjną, założoną na rzucie prostokąta, z czterema naroż-
nymi, cylindrycznymi wieżami. Korpus pałacu nakryto wysokim, trzykondygnacjowym 
dachem czterospadowym, zaś narożne wieże zwieńczono lejkowatymi hełmami.
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Klatka schodowa w elewacji frontowej otrzymała płaski dach, na którym umieszczono 
widokowy taras.
Rezydencja utrzymana jest w stylu neogotyku angielskiego.
W roku 1835 pałac został przebudowany na rezydencję księżniczki Luizy Niderlandzkiej 
w modnym wówczas duchu romantyzmu bez dokonywania istotnych zmian w bryle bu-
dynku. Wówczas to stary dwór otrzymał nowe oblicze przez nadanie mu cech neogotyku 
angielskiego. Świadomie wykorzystano nie tylko bryłę starszego dworu, ale i pozostałości 
dawnego wystroju elewacji frontowej.
Ostatnia przebudowa pałacu miała miejsce w roku 1906, kiedy znacznie zmienione wnę-
trza utraciły swój pierwotny wystrój.

Pałac Łomnica
Zbudowany w XVIII w przez rodzinę von Thomagnini właścicieli Łomnicy w stylu baroko-
wym. Posiadłość składa się z ogrodu, pałacu głównego oraz Domku Wdów (hotel i restau-
racja.) W głównym budynku natomiast można podziwiać ekspozycje dzieł dolnośląskich 
artystów. Mieści się tam Stowarzyszenie Pielęgnowania Kultury i Sztuki Śląskiej.
Zespół Pałacowo-Klasztorny Paulinum
Historyczny obiekt konferencyjno-wypoczynkowy położony w Perle Sudetów – Jeleniej 
Górze. Pałac Paulinum, to legenda Kotliny Jeleniogórskiej. Zbudowany w XIX w. na szczy-
cie osamotnionego wzgórza, wznosi się niemal w centrum miasta. Pałac został zbudo-
wany w XIX. w. przez rodzinę Kramstów – przemysłowców pochodzenia niemieckiego. 
Projekt architektoniczny zakładał upodobnienie obiektu do kompleksów zamkowo-pa-
łacowych z Saksonii, co znalazło odbicie w zastosowaniu wielu charakterystycznych dla 
tamtego rejonu detalach konstrukcyjnych i wykończeniowych. Pałac współcześnie, po 
gruntownej rekonstrukcji, nie stracił nic z dawnego stylu i klasy. Podczas renowacji, szcze-
gólny nacisk położono na zachowanie maksymalnej liczby architektonicznych niuansów 
i perełek, którymi szczyciło się Paulinum w czasach swojej świetności. Jest jednym z naj-
piękniej położonych zespołów pałacowych w Kotlinie Jeleniogórskiej – wzniesiony został 
nieomal na szczycie Góry Krzyżowej, skąd roztacza się w jedna stronę rozległy widok na 
położoną poniżej Jelenią Górę, w drugą natomiast na zamykające horyzont Karkonosze. 
Zamek Chojnik, stojący na granitowym szczycie Góry Chojnik (wys. 627 m), na zalesio-
nym wzgórzu porośniętym bukami, sosnami, świerkami, które jest objęte rezerwatem 
przyrody i stanowi enklawę Karkonoskiego Parku Narodowego. Chojnik jest jednym z naj-
popularniejszych miejsc w Karkonoszach.
Na szczycie góry znajdują się ruiny XIV-wiecznego zamku książęcego Chojnik, które nigdy 
nie zostały zdobyte, a swoją świetność zamek zakończył po uderzeniu pioruna i poża-
rze w roku 1675. Z wieży zamkowej roztacza się piękna panorama Kotliny Jeleniogórskiej 
i otaczających ją pasm górskich. Największe jednak wrażenie wywiera zamek, który od 
strony zachodniej góruje nad ogromną przepaścią, zw. Piekielną Doliną (wysokość urwi-
ska - 150 m). To właśnie tutaj wg legendy miała spadać w dół Kunegunda, po tym jak 
rycerz odmówił jej ślubu.,
Zwiedziliśmy zabytkowy ewangelicki kościółek Wang w Karpaczu. Jest to jeden z najcen-
niejszych zabytków architektury drewnianej Wikingów pochodzący z XII/XIII w., a przy-
wieziony do Polski w 1842 r. z Norwegii z miejscowości Wang. Kościółek ten posadowiono 
w Karkonoszach na zboczu Czarnej Góry (885 m npm.), dzięki zabiegom hrabiny Fryde-
ryki von Reden z Bukowca, dla ewangelików zamieszkałych w Karpaczu i okolicach.
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Zamek Książ był kolejną atrakcją. Budowla ta fascynuje każdego turystę i konesera sztu-
ki. Książ nazywano zamkiem z bajki, perłą Śląska, wzorem fortyfikacji górskiej, ale dzisiaj 
poprzez liczne przebudowy stanowi konglomerat różnych stylów od gotyku do baroku 
i neorenesansu. Ten wspaniały kompleks obronny otoczony jest malowniczym zespo-
łem parkowo-leśnym. Zamek zdobi kilka wież o wys. 47 m. i mury obronne oddzielające 
go od parku, utrzymane w angielskim stylu. Ma on 400 pokoi, a kubatura jego wynosi 
150.000 m3, (mógłby pomieścić ok. 300 domków jednorodzinnych). Dużym przeżyciem 
było zwiedzenie wnętrz zamku i jego otoczenia oraz spacer alejami kompleksu parkowo-
pałacowego. Program wycieczki zakończony został przyjazdem do Gliwic o godz.20.00
W wycieczce uczestniczyło 50 osób. Następna grupa tym samym szlakiem wyruszy 
w jesieni. Wycieczkę tą obrazuje wierszowana „Kronika wycieczki” autorstwa naszej 
studentki Ali Ryś - organizatorki tej wycieczki.

Kronika wycieczki na Dolny Śląsk w dniach 14 -16.05.2010

„Parki, zamki i pałace – Dolny Śląsk pozwiedzać macie”…
Prezes program wymyśliła i dotację załatwiła.

Świtem zbiórka na ulicy i ruszamy do Świdnicy.
Tu gród stary na nas czeka, katedra nas urzeka.

Mimo deszczu, trudów znoju cud UNESCO – Kościół Pokoju.

Pierwszy pałac to „Krzyżowa” o tym wie już każda głowa,
Rzecz tu zaszła niesłychana historyczna „Msza pojednania”

Potem mkniemy do Karpacza, piękno wiosny nas otacza.
Nocleg w  domu FWP, co to znaczy każdy wie,

Czas młodości przypomina o czym świadczy wszystkich mina.

A nazajutrz syci, rześcy, zwiedzać mkniemy znów obiekty
Rezydencje, parki, zamki, czasem całujemy klamki.

Lecz nie dla nas takie coś… jest w Kowarach taki gość,
który zamki jakie chcecie stworzył wszystkie na makiecie,

pomniejszone wiele razy przez wybitnych modelarzy.

Krysia* wiedzie nas w Realu, program spełnia w każdym calu
Tu Karpniki, tu Łomnica…każdy innym się zachwyca
Potem pyta zamków fanów czy widzieli już Wojanów

A tu jeszcze Miłków, Krasków… otrzymuje moc oklasków.
Do Mysłakowic wpadamy, a tam na kominach bociany…

Choć znak to powszechnie znany przyrostu się nie obawiamy.

Na dzień trzeci przewidziano Wang odwiedzić wcześnie rano.
W XII wieku to dzieło powstało, a w XIX do Karpacza zawitało.
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Paulinum jeszcze po drodze, mkniemy na jednej nodze,
bo na deser mamy wciąż „perłę Śląska” zamek Książ.

To zamczysko przeogromne, piękne mury w nim obronne,
cudny park oraz podziemia, szybko czas nam uprzyjemnia.

Lecz niestety moi mili nie ma w życiu takiej chwili
Co by w szczęściu wiecznie trwała… z żalem grupa się żegnała

Naszej Krysi cześć i chwała!
       Autor: Ala Ryś
*Prezes UTW 

2). Następną wycieczką zorganizowaną na wiosnę była wyprawa
 „Szlakiem zamków i pałaców Górnego Śląska”, a to: 
Zespół Pałacowo-Parkowy z końca XIX wieku w Pławniowicach koło Gliwic „pereł-
ka architektoniczna” naszego regionu przyciąga wielu turystów swoim malowniczym 
widokiem. Historia wzmiankuje samą wieś już w 1317 roku, ale ranga jej wzrosła, kiedy 
to dobra rycerskie Pławniowice zakupił w 1737 r. Franciszek Wolfgang von Stechow - 
pierwszy landrat (starosta) powiatu gliwicko-toszeckiego po zajęciu Śląska przez Prusy. 
W roku 1798 majątek przejmuje hrabia Karol Franciszek von Ballestrem, którego matką 
była Maria Elżbieta Augusta von Stechow, a ojcem Giovanni Battista Angelo Ballestrero, 
oficer wojska pruskiego pochodzący z Piemontu (Włochy) - protoplasta śląskiej linii rodu 
Ballestrem. Od tego czasu, aż do stycznia 1945 r. dobra pławniowickie wraz z pozosta-
łymi rudzko-biskupickimi pozostawały w rękach rodziny Ballestrem, która Pławniowice 
obrała sobie za swą rodową siedzibę, wznosząc tu w latach 1882-1885 wspaniały pa-
łac. Zaprojektowanie i budowę tego obiektu, w miejsce wcześniejszego zbudowanego 
w 1737 r., zlecił  hrabia Franciszek II Ballestrem mistrzowi budowlanemu Konstantynowi 
Heidenreich z Kopic k. Grodkowa. Pałac jest budowlą trójskrzydłową i prezentuje styl 
neomanieryzmu niderlandzkiego. Cechuje go specyficzne zróżnicowanie kolorystyczne 
i fakturowe murów, szczególnie kamiennych detali i czerwonych ceglanych płaszczyzn 
ścian. Dachy budynku zdobią liczne wieże i wieżyczki, iglice i lukarny. Wokół pałacu roz-
ciąga się park ze starannie dobranym drzewostanem. Pałac Ballestremów przechodził 
różne koleje losu. Na początku 1945 r., ówczesny właściciel hrabia Mikołaj Ballestrem 
zmuszony był opuścić Pławniowice przed nadchodzącą Armią Czerwoną. Krótko sta-
cjonował w budynku pałacowym marszałek Iwan Koniew. Po wojnie obiekt przekazany 
został do dyspozycji władz kościelnych. Ustanowiona została w Pławniowicach samo-
dzielna parafia (dotychczas parafia Rudno) z własnym kościołem parafialnym i plebanią 
(dawna kaplica pałacowa oraz skrzydło zachodnie pałacu). Pozostałe pomieszczenia 
przeznaczono na klasztor dla przesiedlonych ze Lwowa Sióstr Benedyktynek od Nie-
ustającej Adoracji Najświętszego Sakramentu, które przebywały tu do 1976 r. W tym 
samym roku obiekt przejęli OO. Augustianie, mieszkając tu dwa lata. Oprócz klaszto-
ru i parafii w pałacu mieściły się czasowo także biura administracji spółdzielni rolnej. 
Obiekt zmieniając często mieszkańców i przeznaczenie ulegał szybko zniszczeniu. Od 
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1978 r. gospodarzem kompleksu pałacowo-parkowego stała się Diecezja Opolska, prze-
znaczając go na diecezjalny dom rekolekcyjny. Nowy podział terytorialny i administra-
cyjny Kościoła w Polsce dokonany 25.03.1992 r. sprawił, iż pławniowicki Zespół Pałaco-
wo-Parkowy stał się własnością Diecezji Gliwickiej zachowując funkcję domu rekolek-
cyjnego. Jesienią 1993 r. rozpoczęto kapitalny remont, wpisanego w rejestr zabytków, 
Pałacu w Pławniowicach, położonego w zacisznym miejscu. Otoczony jest rozległym 
parkiem z pięknymi, unikalnymi okazami drzew i krzewów oraz lasami. W pobliżu znaj-
duje się duży   zalew powstały jako wyrobisko popiaskowe. Przygotowane w Pałacu po-
koje noclegowe, kaplica, sala konferencyjna i zaplecze gastronomiczne dają możliwość 
organizowania rekolekcji, dni skupienia, sympozjów, kongresów, zjazdów, konferencji 
oraz przyjęć okolicznościowych, a malowniczy dziedziniec pałacowy jest wymarzonym 
miejscem dla koncertów plenerowych.
Pocysterski Zespół Klasztorno-Pałacowy w Rudach Raciborskich – zabytkowy ro-
mańsko-gotycki zespół opactwa cysterskiego. Powstał w XIII wieku. Początki klasztoru 
datują się na 1258 rok. W skład zespołu wchodzi gotycki kościół Wniebowzięcia NMP 
(od 2009 bazylika mniejsza), który został przebudowany na przełomie XVII i XVIII wie-
ku w stylu barokowym. Mnisi gospodarzyli w obiekcie do 1810 roku, kiedy to dobra 
przejęła rodzina von Ratibor. W pałacu gościł kiedyś cesarz niemiecki Wilhelm II. Pod-
czas działań wojennych w 1945 roku został poważnie zniszczony przez pożar. Po wojnie 
odrestaurowano kościół, w którego wnętrzu odtworzono gotycki wystrój. W roku 2008 
zakończono pierwszy etap rekonstrukcji kompleksu. 10 października 2009 w odnowio-
nych klasztornych wnętrzach otwarto Ośrodek Edukacyjno-Formacyjny Diecezji Gliwic-
kiej.
Od 1998 roku kompleks jest własnością diecezji gliwickiej.
Marszałkowie województwa śląskiego, opolskiego i dolnośląskiego podjęli starania 
o wpisanie obiektu na listę dziedzictwa kulturowego UNESCO.
Zamek w Toszku – częściowo zrekonstruowana w drugiej połowie XX wieku budowla 
z XV wieku, obecnie siedziba toszeckich placówek kultury.
Historia budowli obronnych w Toszku sięga prawdopodobnie X–XI wieku, kiedy to na 
miejscu obecnego zamku stał drewniany gród, niegdyś kasztelania, należący w okre-
sie rozbicia dzielnicowego do książąt śląskich, zastąpiony murowanym zamkiem na 
początku XV wieku. W 1429 zniszczyli go husyci, a odbudował i uczynił z niego swoją 
stałą siedzibę Przemysław Toszecki, książę z linii oświęcimskiej. Po jego śmierci w 1484 
zamek był własnością książąt opolskich do śmierci Jana II Dobrego w 1532, a potem jako 
lenno królów czeskich przeszedł w ręce Habsburgów. Następnie zastawiony rodzinie 
Redernów został przez nią wykupiony w 1592 i odbudowany w stylu renesansowym. 
Redernowie nie tylko naprawili zniszczenia spowodowane pożarem z 1570, ale dodat-
kowo dobudowali pomieszczenia mieszkalne w części bramnej. Siostrzenica Jerzego II 
Rederna wyszła za mąż za hrabiego Kaspra Colonnę, któremu później jako właścicielowi 
zawdzięczał toszecki zamek kolejną przebudowę. W XVIII wieku rezydencja kilkakrotnie 
zmieniała właściciela. Najpierw był nim baron Johann Dietrich von Peterswald, potem 
Franciszek Karol Kotuliński, Pasadowscy, w końcu rodzina poety Josepha von Eichen-
dorffa. W 1897 Eichendorfowie sprzedali posiadłość hrabiemu Franciszkowi Adamowi 
Gaschinowi. Po pożarze z 1811 nie planowano już odbudowy rezydencji; w 1840 ruinę 
kupił Abraham Guradze. Jego rodzina była w posiadaniu zamku do II wojny światowej. 
W latach 1957–1963 zamek został częściowo odbudowany. Całość pierwotnego założe-
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PIKNIK RODZINNY Z CYGANAMI
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WYCIECZKI

Zamki i pałace Dolnego Śląska

Zamki i zespół klasztorno-pałacowy Górnego Śląska

Zamek Książ

Pałac w Pławniowicach

Zamek w Toszku

Zespół 
Klasztorno-Pałacowy
 Rudy

Pałac Wojanów Kościół Pokoju

Miniatury w Kowarach
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nia zamku znajduje się dziś pod ziemią. Prace archeologiczne pozwoliły stwierdzić, że 
do pierwszej murowanej budowli należy środkowa część bramy wjazdowej. Również 
czterokondygnacyjna baszta u podstawy czworoboczna, powyżej ośmioboczna stoi na 
swoim pierwotnym miejscu, kryjąc pod sobą głębokie lochy. Za czasów Colonny po-
wstały dwie boczne flankujące wjazd wieże. Budynek od północnej strony muru obron-
nego był w XVII wieku stajnią, o czym świadczyły zachowane ozdobne żłoby końskie 
w formie wnęk; w XVIII wieku zamieniony został na oranżerię. Prace przy przebudowie 
zamku zlecił Colonna mediolańskiemu architektowi Janowi Seregno, który był praw-
dopodobnie autorem projektu dwóch kamiennych ozdobnych portali: mniejszego nad 
wjazdem do stajni (z herbem Colonnów) i głównego wiodącego do rezydencji.
Obecnie zamek stanowi siedzibę Centrum Kultury „Zamek w Toszku”.
Wycieczka do zabytkowej kopalni węgla kamiennego GUIDO w Zabrzu.
Podczas przejścia kilkukilometrowej trasy podziemnej uczestnicy mieli możność zapo-
znać się z pracą kopalni, sprzętem, różnymi efektami audiowizualnymi, tradycją i kul-
turą górniczą, wysłuchać opowieści wytrawnego przewodnika, byłego pracownika tej 
kopalni.
Sekcja florystyczna zorganizowała wyjazd do Ogrodu Dendrologicznego w Wojsła-
wicach, który jest filią Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Uczestniczki 
zachwyciła aleja akacjowa w pełni kwitnienia.

SPOTKANIA TEATRALNE I KONCERTY

Studenci nasi wzięli udział w wielu koncertach, z których najciekawsze to:

Koncert w Filharmonii Zabrzańskiej „Jesienne nastroje” utwory Mozarta i Liszta1. 
„Serce za serce” z solistami Małgorzatą Walewską, Adamem Szerszeniem i Dariu-2. 
szem Stachurą
Koncert Marii Meyer pt. „Ordonka”3. 
Pięć koncertów Chopinowskich w Gliwickiej Palmiarnii4. 
Muzyczny podwieczorek w Willi Caro w wykonaniu W. Skalskiego5. 

Prężna grupa miłośników teatru pod kierunkiem Grażynki Płazak wzięła udział w wielu 
spektaklach teatralnych m.in.:

„Kupiec Wenecki” w Teatrze Ludowym w Nowej Hucie 1. 
„Pół żartem pół sercem” w Teatrze Ludowym w Nowej Hucie2. 
„Akompaniator” w Teatrze Słowackiego3. 
„Mąż mojej żony” Teatr Ludowy w Nowej Hucie4. 
„Sekrety nietoperzy czyli intymny seans kabaretowy” w Teatrze STU5. 
„Wariacje Tischnerowskie” Teatr STU6. 
„Lekcja szaleństwa” Teatr Nowy w Zabrzu7. 
„Wyobraźcie sobie” w Teatrze Słowackiego8. 
„Chory z urojenia” w Teatrze Słowackiego9. 
3 jednoaktówki Mariana Hemara z Kochanowskim, Krasickim i Fredrą w tle, w wy-10. 
konaniu Teatru Ludowego ze Lwowa

Zwyczajem jest, iż każdy wyjazd do teatrów szczególnie krakowskich wiąże się ze zwie-
dzaniem muzeów i wystaw. 

SPOTKANIA TEATRALNE I KONCERTY
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I tak zwiedzono:
W arsenale Muzeum Książąt Czartoryskich wystawę „Damska Torebka”
W Muzeum Armii Krajowej - wystawę „Dzieje Polskiego Państwa Podziemnego” oraz „Or-
ganizacje młodzieżowe w antykomunistycznej konspiracji”
Kamienicę Hipolita - oddział Muzeum Narodowego w Krakowie
Dom Jana Matejki - z pamiątkami, obrazami, wnętrzami po mistrzu
Wystawa obrazów hiszpańskiego malarza Francisca Goi „Gdy rozum śpi”
Wystawę „Spotkania ze sztuką południowych sąsiadów” w Międzynarodowym Centrum 
Kultury 

KONFERENCJE I SZKOLENIA

Reprezentanci naszego UTW uczestniczyli w konferencjach:

Forum Trzeciego Wieku w ramach Międzynarodowego Forum
Ekonomicznego w Krynicy,

II Kongres Kobiet - Kobiety dla Polski, Polska dla Kobiet w
Warszawie

Międzynarodowa Konferencja – Edukacyjne i kulturowe oblicze
starości - we Wrocławiu

Ogólnopolska Konferencja UTW w Gdańsku

KONFERENCJE I SZKOLENIA
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Ponadto 7 naszych słuchaczy uczestniczyło w szkoleniach organizowanych
przez Ogólnopolską Federację UTW w Nowym Sączu na tematy:

Zarządzanie organizacjami pozarządowymi

Pozyskiwanie środków na prowadzenie działalności organizacji pozarządowej

Public relations organizacji pozarządowych

SEKCJA EDUKACYJNA

Kontynuowana jest nauka 6 języków obcych, a to: angielskiego, niemieckiego, włoskiego, 
francuskiego, hiszpańskiego, esperanto - w grupach według stopnia zaawansowania.

SPORT I ZDROWIE

Jak co roku studencka brać wyjechała 
po zdrowie, tym razem do Bukowiny Ta-
trzańskiej. Zabiegi zdrowotne połączone 
były z rozrywką ii poznaniem Podhala. 
Poza udziałem naszych słuchaczy 
w Ogólnopolskiej Olimpiadzie UTW 
przez cały rok akademicki odbywały się 
zajęcia sportowe oraz warsztaty zdro-
wotne. Od lat kontynuowane są ćwicze-
nia jogi, gimnastyki w formie aerobiku 
i gimnastyki rehabilitacyjnej, Tai – Chi, 
pływanie i Nordic Walking. Prężnie dzia-
ła sekcja brydżowa, która na olimpiadzie 
wywalczyła 2 złote medale a ponadto 
zajęła pierwsze miejsce w I Śląskim 
Turnieju Brydżowym UTW w Byto-
miu. Cyklicznie odbywały się warsztaty 
edukacji zdrowia pt.:”zdrowie w Twoich 
rękach”. Aktywnie działa sekcja profilak-
tyki zdrowia i wzajemnej pomocy. W ra-
mach tej sekcji trwają warsztaty, majace 
na celu poznanie metod samoleczenia.

II OGÓLNOPLSKA OLIMPIADA UTW
 ŁAZY  29.05.2010r.

29.05.2010r. odbyła się Ogólnopolska Olimpiada UTW w Łazach. Wzięło w niej udział 
14 Uniwersytetów z całej Polski. W 17 konkurencjach startowało 256 „ olimpijczyków”, 
a kibicowało około 500 osób. Na ogólną liczbę zdobytych 42 medali, nasz Uniwersytet 
zdobył 11 medali w tym 5 złotych, 4 srebrne i 2 brązowe a to:  

SEKCJA EDUKACYJNA

SPORT I ZDROWIE

II OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA UTW
 ŁAZY  29.05.2010r.

Zespół aerobiku przedstawił swój repertuar.

Na koncercie kapeli góralskiej w Bukowinie Tatrzańskiej.
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- w kajakach  Teresa Żylińska złoty medal

- w pływaniu na 100 m  Krystyna Topolska złoty medal

- w strzelaniu Janusz Jóżwicki  złoty medal

- w brydżu Danuta Zalewska  złoty medal

- w brydżu Jerzy Erdman złoty medal

- w pływaniu Stanisław Twardysko 2 srebrne medale

- w tenisie stołowym Barbara Hajnus srebrny medal

- w tenisie ziemnym Alicja Warnecka srebrny medal

- w pływaniu żabką Krystyna Topolska brązowy medal

- w tenisie stołowym Stanisław Marszycki brązowy medal

 W ogólnej klasyfikacji zajęliśmy III miejsce zdobywając tym samym brązowy Puchar.

Zmaganiom Olimpijczyków sekundowały władze miejscowe, jak i specjalni goście : w tym 
Burmistrz miasta Łazy, Przewodniczący Rady Miejskiej, Dyrektor OSiR, Poseł na Sejm RP 
Piotr van der Coghen, Eurodeputowana Małgorzata Handzlik oraz były olimpijczyk Józef 
Zapędzki.

Imprezę uświetnił występ znanego kabareciarza i popularnego prezentera telewizyjnego 
Grzegorza Stasiaka oraz pokaz klasy wojskowej ze Szkoły w Łazach.

Olimpiadę zakończyły programy artystyczne przygotowane przez studentów UTW, 
w trakcie których zaprezentowano pokazy jogi i tańca nowoczesnego, krótkie skecze, 
a także wyśmienitą parodię Doroty Rabczewskiej „Dody”.

WŁADZE UTW W  GLIWICACH
Zarząd:

Prezes Krystyna Jurczewska-Płońska
V–ce Prezes Barbara Bobrowska

Sekretarz Anna Kubik
Skarbnik Maria Kaczyńska

Członek Zarządu Cecylia Korpak

Komisja Rewizyjna
Przewodnicząca Krystyna Zirnsak

Zofia Żurawska
Bogumiła Romanowicz

REDAKCJA BIULETYNU „GLIWICKI STUDENT” 
Redaktor naczelny: Krystyna Jurczewska – Płońska
Redaktor techniczny: Błażej Budzyński
Sekretarz redakcji: Danuta Cholińska
Biuro UTW Gliwice, ul. Bojkowska 37, GWSP p. 106, I piętro
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SKŁAD RADY PROGRAMOWO-NAUKOWEJ 
NASZEGO UTW W GLIWICACH

mgr Krystyna Jurczewska-Płońska – prezes UTW - Przewodnicząca Rady 
mgr inż. Danuta Zalewska - koordynator , sekretarz Rady 
prof. Jerzy Buzek – europoseł członek honorowy Rady
prof. Jan Kaźmierczak – poseł ,członek Rady
mgr Renata Caban – wiceprezydent m. Gliwice, członek Rady
mgr Marek Pszonak – przewodniczący RM Gliwice, członek Rady
Dr inż. Tadeusz Grabowiecki – rektor GWSP, członek Rady
Prof. Stanisław Kochowski –prorektor Pol. Śl.,członek Rady
Prof. Ryszard Nowosielski – Pol. Śl.
Mgr inż. Bogdan Traczyk – prezes ARL
Ks. Dr Robert Chudoba – dyr. C.Eduk. JP II, członek Rady
Barbara Bobrowska – wiceprezes UTW, członek Rady
mgr Danuta Cholińska – kier. Sekcji literackiej, członek Rady
lic. Alicja Ryś – koordynator, członek Rady

DO KOGO ZWRÓCIĆ SIĘ W SPRAWACH
Biuro UTW 
Błażej Budzyński 32/461 21 45
Propozycji wykładów, prelekcji i organizacji 
Prezes Krystyna Jurczewska – Płońska 603 976 172
Projektów, ich realizacji i propozycji
Koordynator Danuta Zalewska 602 130 320
Sekcja organizacyjna
Krystyna Kosiak 32/238 31 37
Sekcja profilaktyki zdrowia
Barbara Bobrowska 504 006 080
Sekcja literacko – filmowa
Danuta Cholińska 32/231 73 37 
Sekcja teatralna
Grażyna Płazak 504 171 146
Gimnastyka
Aldona Fiołka – Skrzyszewska 502 261 744
Sport
Teresa Żylińska 694 013 205
Sekcja brydżowa
Danuta Zalewska 602 130 320
Wolontariat
Anna Kubik 603 189 414
Sekcja turystyczna 
Bronisława Sztoyer 669 547 782

ZARZĄD ZAPRASZA WSZYSTKICH CHĘTNYCH DO WOLONTARYJNEGO WŁĄCZANIA 
SIĘ DO POMOCY W PRACACH PRZY REALIZACJI PLANÓW UTW NA NAJBLIŻSZY ROK 
AKADEMICKI 
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Na zamku w Ogrodzieńcu.

Układy taneczne naszego UTW. 
Sekcja aerobiku Anety Rybowicz.

Złota medalistka Teresa Żylińska.

Nasze UTW zajęło III miejsce zdobywając brązowy puchar, a indywidualnie 
11 medali: 5 złotych, 4 srebrne, 2 brązowe
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II OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA UTW
 ŁAZY  29.05.2010r.
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Ekipa olimpijska UTW Gliwice.

Medaliści II Ogólnopolskiej Olimpiady UTW. Łazy 2010.


