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16 lipca 2011 r. Uni-
wersytety Trzeciego 
Wieku spotkały się 
w Szczawnicy z pre-
mierem Tuskiem de-
batując z nim o pa-
lących problemach 
seniorów w uroczej 
i pogodnej atmosfe-
rze. Premier utworzył 
zespół parlamentar-
ny dla UTW.
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InaUgUracja rokU akademIckIego 2010/2011

Tradycyjnie już, w sposób bardzo uroczysty zain-
augurowaliśmy kolejny rok akademicki.
W uroczystości poza licznie zgromadzonymi 
słuchaczami GWSP-UTW udział wzięli wybitni 
goście w tym: władze miasta i kościelne, rektor 
GWSP, prezes ARL, dyrektor GCOP oraz profeso-
rowie i przedstawiciele wyższych uczelni, a także 
reprezentacje innych UTW z Polski. Wykład inau-
guracyjny wygłosił prof. Franciszek Ziejka.
Uroczystość ubarwiła część artystyczna w wy-
konaniu Studium Wokalno-Baletowego przy 

Teatrze Muzycznym w Gliwicach, chóru i soli-
stów. To już druga inauguracja UTW w struk-
turach Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębior-
czości, uczelni, która stworzyła nam warunki 
do działalności i wspaniały klimat współpracy. 
Mamy także świadomość, że to dzięki pomo-
cy, dofinansowaniu, życzliwości i  współpracy 
prezydenta miasta Gliwice Zygmunta Fran-
kiewicza i wiceprezydent renaty caban, 
prezesa ARL Bogdana Traczyka, rektora 
GWSP Tadeusza grabowieckiego, dyrektora 
GCOP andrzeja gillnera, dyrektora OS Pol. Śl 

krzysztofa  czapli i  dyrektora TUR maurycego drobnego mogliśmy realizować nasz 
ambitny program.
dzięki wielkiemu zaangażowaniu, 
życzliwości i wymiernej pomocy wyżej 
wymienionych mogliśmy zrealizować 
wykłady, spotkania, lekcje w terenie 
i imprezy im towarzyszące, zajęcia fa-
kultatywne, czy też udział w wieczor-
kach literackich, imprezach plenero-
wych i sportowych. 

Za  tę wymierną pomoc, życzliwość 
i bardzo dobrą współpracę słuchacze 
gWSP-UTW najserdeczniej, z głębi ser-
ca dZIĘkUjĄ.
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najcIekaWSZe Wykłady I Prelekcje W rokU 2010/2011

• Z dużym zainteresowaniem przyjęty został wykład „ginące ludy azji pd-wsch.” prze-
prowadzony przez znanego już wcześniej słuchaczom UTW wykładowcę Uniwersytetu 
Poznańskiego i podróżnika p. kajetana  gosławskiego. Prelekcja obrazująca wielokul-
turowość i wieloetniczność tej części świata  poparta była  filmem z podróży do tego 
regionu, który został wysoko oceniony przez studentów UTW.

• Kolejne spotkanie z cyklu „góry Polski” przybliżyło słuchaczom UTW ich piękno,a tak-
że tradycyjne formy kulturowe tamtejszych mieszkańców. Ciekawa wypowiedź prele-
genta  p. Tomasza rzeczyckiego poparta była zdjęciami obrazującymi piękno gór jak  
i obiektów sakralnych.

• „dywersja na kresach, ciąg dalszy” wykład prof. UW j. radomskiego poszerzający 
wiedzę o działalności dywersyjnej na ww. terenach poparty wnikliwymi badaniami hi-
storycznymi.

• „metresy Wersalu” wygłosiła znana nam już z poprzednich wykładów pasjonatka 
historii, Iwona Szczepańska-Wiemer zamieszkująca aktualnie w Hamburgu w Niem-
czech. Wykłady jej gromadzą całe rzesze miłośników historii. W zabawny i ciekawy spo-
sób opisuje życie, problemy, skandale zdarzające się na dworach królewskich. Wykład 
o metresach Wersalu przybliżył nam ich rolę na dworze królewskim.

• „rPa” to opis kultury, mentalności i sposobu życia mieszkańców  tej republiki. Omówił 
to prof. j. kukuła na podstawie swoich wielokrotnych obserwacji w tym kraju. Przemy-
ślenia jak i spostrzeżenia profesor obrazował przeźroczami.

• „meksyk” - bliższe poznanie kultury, historii i geografii Meksyku zapewnił wykład 
p. radosława krowiaka. Wykład uzupełniony był przekazem audiowizualnym, co za-
wsze jest dobrze przyjmowane przez słuchaczy UTW, bowiem obrazuje on wielobarw-
ność danego kraju.

• Ciekawy wykład o terytorium Sahary Zachodniej wygłosił adam Ziaja. Opowiadanie 
o historii, kulturze, geografii, zabytkach i przyrodzie tego terenu poparta była kroniką 
filmową z podróży do tak niezwykłego i mało znanego terytorium jakim jest Sahara.

• Wielkie zainteresowanie nie tylko słuchaczy UTW wzbudził zorganizowany przy udzia-
le GWSP i Fundacji FOR wykład prof. leszka Balcerowicza. Przyciągnął on zarówno 
liczne rzesze naszych studentów, jak i mieszkańców oraz prasę i TV. Tematem wykładu 
były „Finanse publiczne a długotrwały wzrost gospodarczy”. Zobrazowany był on 
licznymi przeźroczami. Po wykładzie była możliwość polemiki z Profesorem.

• Wielką popularnością cieszą się wykłady dotyczące zdrowia.  Jednym z nich był wykład 
dr marka Polańskiego pt. : „jaki ma być sen, by być wypoczętym.” Przybliżył on 
znaczenie snu jako czynnika odnowy biologicznej organizmu. Poruszone zostały zabu-
rzenia snu o różnorodnych  podłożach oraz zasady racjonalnego wypoczynku podczas 
snu, jak i sposoby zachowania się przed pójściem spać.
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Harmonogramwyk adów na rok akademicki 2011 semestr jesienny

Wyk ady odbywaj si we wtorki o godz.17oo , zapraszamy do auli GWSP
GLIWICE, ul. Bojkowska 37

DATA TEMAT

07.10.2011
Wyk ad Inauguracyjny

„Moralno ycia publicznego” Prof. Magdalena roda

11.10.2011
Z cyklu podró e:

„Mont Blanc” Mgr Rados aw Krowiak

18.10.2011
Z cyklu prawo:

„Jak nie da si zrobi w konia” Mec. El bieta Banasiak

25.10.2011
Z cyklu Wersal:

„Madame Pompadour” Mgr Iwona Wiemer

08.11.2011
„Dobra i z a staro jako efekt sztuki

ycia” Prof. Stojecka Zuber

15.11.2011
„Przyczyny kataklizmów

przyrodniczych i mo liwo ci ich
prognozowania”

Dr Marek Pola ski

22.11.2011 „Babcia w Afryce” Barbara Meder

29.11.2011 „Magiczne miejsca Polski i Europy” Wernichowska Bogna

06.12.2011 „Uroki muzyki operowej” Prof.Leon Markiewicz

13.12.2011
„Beznodzy piloci w II wojnie

wiatowej” S awomir B a ewicz Kustosz MuzeumWP

16.12.2011 Spotkanie Op atkowe

03.01.2012 „ wiat oterapia – walka z bólem” Biomed – Centrum Katowice

10.01.2012 „Kresowiacy w Gliwicach” Mgr Bo ena Kubit

17.01.2012
Z cyklu podró e:

„Kambod a Ankarvat – przemiany” Mgr Kajetan Gos awski

24.01.2012 „Micha Kleofas ksi Ogi ski –
ycie i twórczo ”

Joanna Niewiadomska Dyr. Szko y
Muzycznej
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SPoTkanIa okolIcZnoścIoWe, mUZycZne, InTerdyScyPlInarne, 
lITeracko-PoeTyckIe, aUTorSkIe I WycIecZkI

Wieczorki literackie:
Z Elżbietą  Maliszewską – matką nieżyjącej poetki Marty Maliszewskiej oraz z poetą Fran-
ciszkiem Haberem. Pani Elżbieta Maliszewska na dwóch spotkaniach w I i II semestrze 
przybliżyła nam życie i twórczość swojej córki. Wystąpiła na spotkaniach z grupą młodzie-
żową, która śpiewała piosenki Marty i zagrała w napisanej przez nią sztuce. Matka wydała 
dotąd trzy tomiki wierszy: „Przerwany lot”, „Być razem z gwiazdami” i „Nowe oblicze życia” 
i jest popularyzatorką jej twórczości. Inny charakter miało spotkanie z poetą, żeglarzem 
i globtroterem Franciszkiem Haberem, który w swej poezji poznaje i smakuje świat, zmu-
sza czytelnika do refleksji nad przeżywanym  światem, nieuchronnym upływem czasu  
i smutkiem przemijania. Wydał 10 tomików wierszy. Swoje życie i twórczość przedstawił 
w gawędziarski sposób, czym ujął obecnych na wieczorku słuchaczy.

Piknik z okazji dnia mat-
ki i zbliżającego się dnia 
dziecka zorganizowa-
no na kąpielisku Leśnym 
w Gliwicach. Jest to już tra-
dycyjny „piknik rodzinny”, 
z udziałem matek, babć, 
dzieci, wnuków i chętnych 
członków rodzin. Gościom 
przygrywał i zabawiał p. 
Henryk Poloczek. Dla dzieci 
przygotowano wiele zabaw 
i konkursów z nagrodami. 
Miały też miejsce loterie 
fantowe. 

lekcje w terenie z zakresu 
geografii, przyrody, historii, sztuki (spotkania teatralne), promocja dziedzictwa kulturo-
wego ziemi gliwickiej, regionu i innych miast Polski   (z przewodnikiem).

• Dr a. glazer mówiąc o „kaszlu jako objawie różnych chorób” wskazała złożoność 
tego zjawiska. Opisała różne formy kaszlu, jego przyczyny i zagrożenia wynikające 
z kaszlu.  Obrazowała to licznie wyświetlanymi przeźroczami. Spotkanie uwrażliwiło na 
konieczność reakcji na nawet na pozór niegroźne objawy.

• „choroby zakrzepowe – zatorowe i zapobieganie udarom mózgu” to spotkanie 
z wybitnym lekarzem specjalistą rekomendowanym przez Fundację dla Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. Ze względu na wielkie niebezpieczeństwo tych chorób dla zdrowia 
i życia wykład spotkał się z  ogromnym zainteresowaniem i uczulił słuchaczy na te cho-
roby i zagrożenia z nich wynikające. Nadto wykład ten miał aspekt praktyczny, bowiem 
słuchacze mogli skorzystać z bezpłatnych konsultacji medycznych.
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1. Słuchacze UTW wyjechali do krakowa. Zwiedzili Centrum Kultury  Japońskiej i  Mu-
zeum w Podziemiach Sukiennic,  a wieczorem udali się na spektakl Yasminy Rezy do Te-
atru im. J. Słowackiego pt. „Bóg mordu”. Była to polska prapremiera tej sztuki, która ma 
mistrzowsko skonstruowaną fabułę.

2. Warszawa - bardzo dużo dał słuchaczom wyjazd do  Warszawy bowiem połączony on 
był z lekcją historii oraz kontaktem z nauką i sztuką. Zwiedzono Zamek Królewski, Pa-
łac Łazienkowski, Wilanów, Muzeum Chopina i Powstania Warszawskiego, Bibliotekę UW, 
a także Centrum Nauki Kopernik. Dużo też dało zwiedzanie Starego Miasta oraz Starego 
i Nowego Cmentarza Powązkowskiego, gdzie złożyli wiązankę oraz zapalili znicze pod 
pomnikiem ofiar smoleńskich. Dodatkową atrakcją tego wyjazdu był spektakl teatralny 
pt. „Ludzie i Anioły” wystawiony przez Teatr Współczesny.

3.  Poznań - „Zamki i Pałace Wielkopolski”. Za bardzo interesującą lekcję w terenie na-
leży uznać zwiedzanie Wielkopolski. Nasi słuchacze mogli zetknąć się z licznymi zabyt-
kami tego obszaru. Zwiedzili oni pałace i zamki w Antoninie, Gołuchowie i Śmiełowie. 
Punktem docelowym był oczywiście Poznań ze swymi zamkami, pałacami i słynną Maltą. 
Tę lekcję uwieńczyło zwiedzanie Zamku w  Kórniku oraz arboretum, a także zabytków  
w Pałacu w Rogalinie. Wyjazd ten umożliwił kontakt z pięknem architektury, malarstwem 
i przybliżył sylwetki wybitnych Polaków, którzy przebywali na tamtejszych terenach, m.in. 
Chopina i Mickiewicza.

4. Z wielkim zadowoleniem uczestników spotkał się wyjazd pod hasłem „Poznaj nasze 
Tatry i kulturę Podhala”: lekcja geografii i historii w pięknych naszych Tatrach, połączona 
z treningiem kondycji fizycznej poprzez kąpiele w ciepłych źródłach  i nordic Walking 
w tatrzańskich dolinach – traktowane jako warsztaty zdrowia. Trzydniowy pobyt 
w Bukowinie Tatrzańskiej umożliwił kontakt   z przyrodą, jak i zabytkami. Zwiedzono tak-
że Szaflary i Zakopane. W Zakopanem nasi słuchacze zwiedzili m.in. słynny cmentarz na 
Pęksowym Brzysku.

5. W maju odbyła się również wycieczka florystyczna  na której zwiedzano ogrody  
w janowicach, Pisarzowicach i goczałkowicach.
W Janowicach można było obejrzeć „Ogrody Japońskie” – zachowane w najdrobniejszych 
detalach zgodnie ze sztuką japońską i herbaciarnię. W  Pisarzowicach była możliwość 
uczestniczenia w „święcie azalii” oraz podziwianiu miniatur drzewek bonzai. Natomiast 
w Goczałkowicach uczestnicy wycieczki mogli podziwiać ogrody tematyczne: japoński, 
wiejski i angielski. Wrażenie robiły również  niezwykłe ogrody na dachach  budowli eg-
zotyczne „Skalniaki  Semiramidy”. Każda zmiana ogrodu to wejście w zupełnie inny wspa-
niały świat.

IV. WarSZTaTy malarSkIe, PlaSTycZne  I FlorySTycZne.
W dalszym ciągu kontynuowane są warsztaty malarskie, plastyczne i florystyczne. Two-
rząc  wiele ciekawych „dzieł” i kompozycji przygotowujemy materiały na Wielką Wystawę  
i Wernisaż Prac Studentów UTW na terenie GWSP.
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Znów  wycieczka znakomita
Prezes wszystkich hasłem wita
„Zwiedzać mamy Wielkopolskę
by poznawać piękną Polskę”
Wpierw stajemy w Antoninie
Widać już  po wszystkich minie,
że pałacem tym Radziwiłł
zacnych gości mocno zdziwił.
Mecenasem sztuki zwany 
gościł wielu ludzi znanych.
Bywał, tworząc swe utwory,
bo miał tutaj wielkie fory 
Szopen - kompozytor młody
co talentu dał dowody.
Festiwale  tutaj trwają
Jego pamięć uświetniają.
Potem zamek  w Gołuchowie 
Tłucze się  już w każdej głowie,
kto tu rządził przed wiekami
tego mocno dociekamy.
Był Leszczyński, był Działyński,
Książę Adam Czartoryski
oraz inni pociotowie,
aż się kłębi wszystkim w głowie.
Wewnątrz  sztuki  są okazy
a szczególnie greckie wazy.
Wkoło park, obok kaplica
mocno wszystkich nas zachwyca.
Śmiełów wita nam nieznany,
więc wizytę tu składamy
A właściciel pan Gorzeński
co był bardzo koleżeński
Mickiewicza dwakroć gościł
oraz innych wielkich mości.
Pan Chełkowski nie na żarty
stworzył wielki „dom otwarty”
i zapraszał w jego progi
tak bogatych i ubogich.
Był Sienkiewicz, Paderewski,
Wojciech Kossak i Różycki.
A nas wszystkich tu zachwyca
Muzeum Wieszcza Mickiewicza.
Poznań pięknem nas zachwycił
i za serce mocno chwycił
Ostrów Tumski nas zdumiewa
ślad polskości tu odkrywa.
A w Katedrze też pamiątki

i polskości są zalążki.
Już w południe grupa pędzi
trudu tutaj nikt nie szczędzi,
gdyż raz dziennie tu z ratusza
na platformie z okna rusza
pan Koziołek z Koziołkową
mocno się stukając głową.
Razów było aż 12
więc  klaskali wszyscy goście.
Potem z busa oglądamy
Poznań jakiego nie znamy.
Cudne zamki i pałace
i uczelnie oraz place.
Także Maltę odwiedzamy
wszyscy się nią zachwycamy.
A wieczorem ten kto żyw
święcić palmy leci w mig.
Potem palmą się okłada
bo w zwyczaju tak wypada.
W dzień ostatni po śniadaniu
Krysia nagli panie, panów
„A sio ptactwo z UTW
oczekują nas w  Kórniku”.
Teofila, Biała Dama
nie chce chwili pobyć sama
w dzień i w nocy kontroluje 
jak ten pałac funkcjonuje.
A Działyński zacny gość
mówił - zmianom nigdy dość,
pałac bardzo przebudował,
z wszystkim mocno się siłował.
Cudny pałac, biblioteka,
arboretum nas urzeka.
Dzięki panu Działyńskiemu
oraz także Zamoyskiemu,
który wszystko co  posiadał
narodowi to  przekazał.
W różnych dworach żeśmy byli,
nas Raczyńscy  nie gościli,
czas  więc gnać do Rogalina,
tu zachwytu wszystkich mina;
cudny pałac, park, galeria
sławnych mistrzów pędzli pełna.
Słynne dęby – Czech, Rus, Lech
zapierają w sercu dech.
Niestety -  K o n i e c

Autor: Alicja Ryś

kronIka WycIecZkI ZamkI I Pałace WIelkoPolSkI, PoZnań
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ZamkI I Pałace WIelkoPolSkI, PoZnań
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PIknIk
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PIknIk
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WarSZaWa
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SPoTkanIe oPłaTkoWe
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Bal PrZeBIerańcÓW
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Bal PrZeBIerańcÓW
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BUkoWIna - ZakoPane - TaTry
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Znów dla wielu są atrakcje
bo to prawie już wakacje.
Tym co siły potracili
by do lata im wróciły
nasza  Krysia ukochana
Super Prezes przez nas zwana
wyjazd taki proponuje
no i program  tak szykuje:
Dnia pierwszego są Szaflary.
Tutaj każdy młody, stary
moczy swoje członki  cenne
by nie były aż tak denne.
Aby wzmocnić tego efekt
i usunąć ciała defekt
to z kijami lub też bez
każdy bieży niczym pies
Doliny Białego drogą
chociaż nogi już nie mogą 
W Bukowinie na kwaterze
już czekają „full” talerze
Pani Jadzia wszystkim wpycha
naleśniki co są pycha,
nadziewane słodkim serem
Kto nie lubi – jest frajerem.
A w dzień drugi gimnastyka
Ten kto może mocno fika.
Potem w planie Gubałówka
I wie  o tym każda główka,

że widoki tu  prześliczne
wszystko staje się magiczne.
I te góry jak na dłoni,
i obfitość wiosny woni.
Znowu kije trzeba w dłoń,
no i z góry człeku goń.
W Bukowinie jest nagroda
bardzo fajna ciepła woda,
której moce wszyscy znają
no i chętnie się taplają.
Potem zaraz  po kolacji
wiele czeka nas atrakcji
Winko, śpiewy oraz tańce
oraz inne wywijańce.
A trzeciego dnia pobytu
deszczyk leje już od świtu 
Na Krzeptówkach nasze modły
ku pogodzie głównie wiodły,
aż niebiosa pojaśniały
Giewont wyjrzał okazały,
więc czym prędzej załatwiamy 
plany jakie na dziś mamy:
Pęksów Brzyzek  i zakupy
by znów moczyć nasze d…..
w  cudnych  termach wód  „Szaflary”
byś był zawsze młody, jary.

Autor: Alicja Ryś

kronIka „WarSZTaTy ZdroWIa - Wody Termalne 
SZaFlary – BUkoWIna TaTrZ. 7-8 maj 2011”

SPoTkanIe oPłaTkoWe SłUchacZy glIWIckIego UTW

W dniu 11 grudnia 2010 r miało miejsce uroczyste spotkanie słuchaczy gliwickiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Spotkanie opłatkowe o wyjątkowym uroczystym, świą-
tecznym nastroju, w którym uczestniczyło ponad 200 osób. W skład tak licznego grona 
wchodzili studenci UTW oraz zaproszeni goście. Zaszczycili swą obecnością m.in. pani 
prezydent Renata Caban, ks. biskup Gerard Kusz, ks. dr Robert Chudoba, przedstawiciele 
władz zaprzyjaźnionych UTW z terenu Śląska oraz profesorowie wyższych uczelni. Zapro-
szeni zostali także wolontariusze.
W podniosłym, świątecznym nastroju wieczerzy wigilijnej śpiewano kolędy, składano 
sobie życzenia oraz delektowano się dobrymi, tradycyjnymi, staropolskimi potrawami. 
Tak duża liczba uczestników tego uroczystego, świątecznego spotkania potwierdza jego 
celowość i konieczność organizacji tego typu imprez w przyszłości. Na szczególną uwa-
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konFerencje I SZkolenIa

reprezentanci naszego UTW  uczestniczyli w konferencjach:

• Ogólnopolska Konferencja UTW Gdańsk

• Międzynarodowa Konferencja – Edukacyjne i kulturowe oblicze starości - Wrocław

• Spotkanie studentów UTW z premierem Tuskiem w Szczawnicy

• Forum Trzeciego Wieku w ramach Międzynarodowego Forum Ekonomicznego w Kry-
nicy,

• III Kongres Kobiet - Kobiety dla Polski, Polska dla Kobiet Warszawa

• 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

• W jesieni odbędzie się szkolenie liderów komisji rewizyjnych organizowane przez 
Ogólnopolską Federację UTW

SeanSe FIlmoWe W kInIe „amok”

Nową formą aktywności słuchaczy UTW było uczestnictwo w zorganizowanych seansach 
filmowych w kinie „Amok” poprzedzonych prelekcją prowadzoną przez panią Urszulę 
Biel.

gę zasługuje fakt, że spotkanie miało charakter rodzinny i integracyjny. I tak też zostało 
odebrane przez uczestników. Życzenia, wspólne dzielenie się opłatkiem jak i wspólne 
kolędowanie połączyło ludzi w różnym wieku, o różnych poglądach i życiorysach. Ludzi 
niejednokrotnie schorowanych i samotnych dla których spotkanie z tak licznym gronem 
było wyjątkowym wydarzeniem podkreślającym piękno zbliżających się świąt. Na prze-
bieg  uroczystości niewątpliwie bardzo duże znaczenie miał świąteczny wystrój lokalu, 
w którym się ona odbywała, a mianowicie „Pod Kasztanami” w Zabrzu.

rok 2012 jest rokiem Uniwersytetów Trzeciego Wieku 
w Polsce i w całej europie
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do kogo ZWrÓcIĆ SIĘ W SPraWach
Biuro UTW 
Błażej Budzyński - kursy komputerowe 32/461 21 45
Propozycje wykładów, prelekcji i organizacji 
Prezes krystyna jurczewska – Płońska 603 976 172
Projektów, ich realizacji i propozycji
koordynator danuta Zalewska - sekretarz 602 130 320
Sekcja organizacyjna, językowa
krystyna kosiak 609 613 073
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 
krystyna deja 667 753 009
Teresa Żylińska 694 013 205
Sekcja brydżowa
danuta Zalewska 602 130 320
Wolontariat
anna kubik 603 189 414
Sekcja turystyczna 
Bronisława Steuer 669 547 782

ZarZĄd ZaPraSZa WSZySTkIch chĘTnych do WolonTaryjnego WłĄcZanIa 
SIĘ do Pomocy W Pracach PrZy realIZacjI PlanÓW UTW na najBlIŻSZy rok 
akademIckI 

Sekcja  edUkacyjna 

kontynuowana jest nauka 6 języków obcych a to:

angielskiego niemieckiego

włoskiego francuskiego

hiszpańskiego esperanto

- w grupach według stopnia zaawansowania.

Prężnie działa sekcja brydżowa. Cyklicznie odbywały się warsztaty edukacji zdrowia 
pt.: ”zdrowie w Twoich rękach”. Aktywnie działa  sekcja profilaktyki zdrowia  i wzajemnej 
pomocy.W ramach tej sekcji  trwają warsztaty, majace na celu poznanie profilaktyki zdro-
wotnej i metod samoleczenia.
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nr konta UTW: 
Bank Pekao S.a. o. I gliwice 81 1240 1343 1111 0010 0110 8814

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

Władze  UTW  w  gliwicach

Zarząd

Prezes Krystyna Jurczewska-Płońska

Członek  Zarządu  Cecylia Korpak

komisja rewizyjna
Przewodnicząca Bronisława Steuer

Zofia  Żurawska
Maria Kaczyńska

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

Wiceprezes
Krystyna Zirnsak

Sekretarz
Danuta Zalewska

Wiceprezes
Barbara Bobrowska

Skarbnik
Małgorzata Krzecińska
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III olImPIada UTW    łaZy 28-29.05.2011

III ogólnopolska olimpiada sportowa seniorów UTW odbyła się w dniach 28.05.2011-
29.05.2011 na terenie gminy Łazy. Organizatorem był UTW Łazy oraz Ogólnopolska Fe-
deracja Stowarzyszeń UTW. Partnerami Olimpiady byli: Samorząd gminy Łazy,  Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Łazach oraz UNIWERSYTERY TRZECIEGO WIEKU z Gliwic i Zawiercia. 
Udział brało 16 Uniwersytetów. Ponad 500 studentów UTW występowało jako uczestnicy, 
a drugie tyle jako kibice.
Reprezentacja  Gliwickiego UTW licząca 31 osób zdobyła  9 medali z czego 6 srebrne, 3 
brązowe. W ogólnej klasyfikacji,  UTW Gliwice zdobył srebrny puchar zajmując II miejsce. 
I miejsce zajął UTW z Zawiercia, a III – UTW Łazy. Ogółem wręczonych zostało 27 nagród 
za zdobycie I miejsc  i po tyle samo nagród za zdobycie II i III miejsc. 
Podczas dekoracji  n/medalistów – nad głowami nagradzanych widniał  trzymany przez 
naszych studentów transparent promujący nasze miasto oraz Uniwersytet z umieszczo-
nymi logo z Miasta Gliwice i UTW.
Do tradycji Olimpiady należy turniej rektorów. Dwie konkurencje budziły dużo emocji 
wśród zebranych  a sekundowały im władze miejscowe tj. burmistrz Miasta Łazy, prze-
wodniczący Rady Miejskiej, dyrektor OSIR, poseł na Sejm RP Piotr Van der Coghen oraz 
gość specjalny eurodeputowana Małgorzata Handzlik oraz b. olimpijczyk Józef Zapędzki, 
który tradycyjnie już po raz trzeci zapala znicz olimpijski.
Nadmienić należy, iż kilka Uniwersytetów jak również i nasz zaprezentował program arty-
styczny wykonany przez 7-osobową sekcję aerobiku tanecznego pod kierownictwem 
anety rybowicz w składzie: Krystyna Jurczewska - Płońska, Krystyna Deja, Krystyna Kału-
ża, Krystyna Siemionka, Izabela Średzińska, Lidia Najdek. Były to świetnie przedstawione 
scenki pokazujące kulturę różnych narodów, m.in. Indie w tańcu „Bollywood” oraz Afryka 
w tańcach malajskich. Występ spotkał się z wielkim aplauzem zgromadzonych. Muzyka 
i kostiumy wprowadziły klimat danych regionów.
Spotkanie integracyjne towarzyszące olimpiadzie pozwoliło na bliższe poznanie się stu-
dentów różnych UTW i wymianę doświadczeń i poglądów związanych z pracą UTW oraz 
zaostrzyć apetyt na następne spotkania olimpijskie.

SPorT I ZdroWIe

Poza udziałem naszych słuchaczy w Ogólnopolskiej Olimpiadzie UTW przez cały rok aka-
demicki odbywały  się zajęcia sportowe oraz  warsztaty zdrowotne. Od lat kontynuowane 
są ćwiczenia jogi, gimnastyki w formie aerobiku i gimnastyki rehabilitacyjnej, Tai – Chi, 
pływanie i Nordic Walking. 

nordic Walking
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medale zdobyte przez UTW gliwice

Srebrny medal: 
- w pływaniu stylem dowolnym 
(k. Topolska, S. Twardysko)
 - bieg 200m (c. okoński)
 - bieg 60m (j. gajos)
 - kajaki (T. Żylińska)
 - strzelectwo (j. jóźwicki) 

Brązowy medal: 
- pchnięcie kulą (S. Szymkowiak)
 - rowery (S. herman)
 - szachy (j. kamiński)

olimpijczycy z 16 UTW

Teresa Żylińska
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III ogÓlnoPolSka olImPIada UTW
 łaZy  28 - 29.05.2011r.

krystyna Topolska Stanisław herman

Srebrny puchar UTW gliwice

Stanisław Twardysko

Zwycięzcy drużynowi

grupa baletowa UTW gliwice

jadwiga gajos

czesław okoński

janusz jóźwicki
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Ekipa olimpijska UTW Gliwice.

www.utw-gliwice.pl, e-mail: utw.gliwice@wp.pl


