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INAUGURACJA UTW

Oskary wręczone najbardziej zasłużonym studentkom UTW.
Puchary zdobyte na olimpadach UTW i Gliwicjusz Prezesa.

Inauguracyjny wykład prof. Buzka honorowego studenta naszego UTW.
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X Inauguracja Gliwickiego UTW 
odbyła się w auli GWSP przy ul. 
Bojkowskiej 37 w Gliwicach. Pre-
zes UTW powitała dostojnych 
gości: Europosła Jerzego Buzka, 
Ministra Edukacji Krystynę Szu-
milas, Dyrektora Departamentu 
MPiPS Marzenę Brezę, Zastępcę 
Prezydenta Miasta Gliwice Ada-
ma Neumana, Pełnomocnika 
Marszałka Woj. Śl. Joannę Stę-
pień, Rektora Pol.Śl Andrzeja Kar-
bownika, Prezesa ARL Bogdana Traczyka, 
Rektora GWSP Tadeusza Grabowieckiego, 
Posłów, Radnych, studentów GWSP-UTW, 
przedstawicieli Ogólnopolskiej Federacji 
Stowarzyszeń UTW i Porozumienia Śląskie-
go UTW oraz delegacje wielu UTW z całej 
Polski. Oto historia osiągnięć Uniwersytetu 
przedstawiona przez prezes Krystynę Jur-
czewską-Płońską: 
Kochani studenci Przyjaciele i Sympa-
tycy. Już 10 inauguracji za nami i 10 lat 
wspólnej pracy, zabawy, podróży i przy-
jaźni. Chcę przypomnieć co się zdarzy-
ło w tym czasie. Był rok 2003 – było 
nas  20. Stworzyłyśmy ten uniwersytet i po 
10 latach jest nas ok. 600. Przez ostatnie 

10 lat bardzo intensywnie działaliśmy na 
rzecz naszych studentów, będących teraz 
też słuchaczami GWSP przez nawiązanie 
bardzo bliskiej współpracy z tą uczelnią. 
Inicjatywa utworzenia naszego UTW zro-
dziła się z potrzeby uczestnictwa seniorów 
w życiu społecznym głównie z inteligenc-
kich środowisk naszego miasta. 
Przypomnę Państwu, że rok 2012 był ogło-
szony Europejskim Rokiem Aktywizacji 
Osób Starszych i Solidarności Międzypo-
koleniowej, nasz Parlament zaś ogłosił 
2012 rokiem UTW. 
W związku z tym aktualne priorytety po-
zwalają na wykorzystanie tego do zdoby-
cia większych funduszy dla Uniwersytetów 

INAUGURACJA ROKU AKAdemICKIeGO 2012/2013
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Trzeciego Wieku. Dlatego też bierzemy 
udział w konkursach unijnych i krajowych 
licząc na jeszcze szersze działanie eduka-
cyjne i aktywizujące seniorów nie tylko 
naszego UTW.
Przez te lata napisaliśmy 40 projektów 
z tego zrealizowaliśmy 33. 
Głównym naszym partnerem był jednak 
samorząd miasta Gliwice, z którym nasza 
współpraca układa się wspaniale. To dzię-
ki tym projektom mogliśmy zrealizować 
większość naszych planów z zakresu edu-
kacji, kultury i sztuki, zdrowia i aktywności 
fizycznej.
Przez 10 lat naszej działalności studenci 
gliwickiego UTW wysłuchali 268 cotygo-
dniowych wykładów o bardzo szerokiej 
tematyce, a to z zakresu historii, kultury, 
medycyny, prawa, psychologii, muzyki, li-
teratury oraz przyrodniczo-krajoznawcze, 
przybliżające kulturę i historię różnych re-
gionów Polski i świata. Lecz to nie jedyna 
forma naszej działalności. Bardzo duże zna-
czenie miały zajęcia w różnych sekcjach. 
Uczestnictwo w nich pozwoliło na naukę 
6 języków: niemieckiego, angielskiego, 
francuskiego, włoskiego, hiszpańskiego 
i esperanto, ponadto umożliwiło uprawia-
nie różnych sportów: aerobiku, gimnasty-
ki, pływania, nordic-walking, Tai-chi, jogi, 
tańca i brydża. Takie usportowienie wielu 
z naszych słuchaczy przyniosło wymierne 
efekty w postaci licznych pucharów i me-
dali zdobytych m.in. w ogólnopolskich 
olimpiadach UTW, które odbywają się rok-
rocznie w Łazach. UTW Gliwice zdobył już 
brązowy, 2 srebrne i złoty puchar olimpij-
ski, a to dzięki wywalczeniu ok. 45 medali.
Odbyło się również wiele kursów kom-
puterowych we współpracy z młodzieżą 
- BMC - integrującym dwa pokolenia, ale 
też wprowadzającym seniorów w nowy 
świat technik innowacyjnych poszerzając 
horyzonty i możliwości kontaktów przez 
internet. 

Ważnym elementem integracji i kultury 
były sukcesywne wyjazdy do teatrów, oper 
i filharmonii oraz wyjazdy edukacyjne. 
Także wspólne chodzenie na wybrane se-
anse filmowe w ramach DKF. Organizacja 
wielu wernisaży malarskich naszych stu-
dentów promocja i uznanie innych z te-
renu Śląska dała dużą satysfakcję naszym 
artystom. Sekcja florystyczna i plastyczna 
ubarwiała wszystkie nasze spotkania. 
Nie można też pominąć licznych spotkań 
literacko-poetyckich z udziałem zaproszo-
nych znanych poetów i prozaików oraz cy-
klicznych spotkań integracyjnych, takich 
jak: spotkania opłatkowe, pikniki, festyny 
z okazji dnia matki i dziecka, czy też jazzo-
we Zaduszki, bale przebierańców, powita-
nia wiosny, wieczorki wokalno-muzyczne 
itp. Imprezy te każdorazowo przyciągały 
większość naszych studentów i członków 
ich rodzin, integrowały 4 pokolenia, wła-
dze miasta i uczelni oraz zaproszonych 
studentów z innych UTW, głównie śląskich. 
Zawsze połączone były z radością, uśmie-
chem i bardzo dobrą rozrywką. 
Nasi słuchacze w ramach jedno lub kilku-
dniowych zajęć w terenie zwiedzili m.in. 
liczne zabytki w takich miejscowościach 
jak: Zamość, Sandomierz, Zwoleń, Czarno-
las, Lublin, Kozłówka, Kazimierz Dolny, Ba-
ranów, Pszczyna, Żywiec, Jeleśnia, Tychy, 
Stary i Nowy Sącz, Pisarzowice, Kielce, Chę-
ciny, Krynica, Krzyżowa, Świdnica, Zakopa-
ne, Kraków, Wrocław, Karpniki, Łomnica, 
Pławniowice, Rudy Raciborskie, Toszek, 
Wojsławice, Warszawa, Łódź, Poznań, An-
tonin, Gołuchów, Śmiełów, Janowice, Go-
czałkowice, Kórnik, Puszcza Białowieska, 
Białowieża, Koszęcin, Tarnowskie Góry (Ko-
palnia srebra, sztolnia), Leżajsk, Taciszów, 
Krasiczyn, Przeworsk, Jarosław oraz Łań-
cut. Nasi studenci odwiedzili Lwów gdzie 
na zaproszenie Lwowskiego UTW spotkali 
się z jego studentami, Stanisławów, Dro-
hobycz, Truskawiec, Wilno, Petersburg 
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i całą Skandynawię. Również zwiedziliśmy 
prawie całą Europę. Ponadto w Doncaster 
odbyły się warsztaty języka angielskiego 
na zasadzie wymiany ze studentami U3A, 
które nadal będziemy kontynuować. 
Na zaproszenie prof. Jerzego Buzka przed-
stawiciele gliwickiego UTW gościli w Bruk-
seli w Parlamencie Europejskim.
Nie byłoby dzisiejszej inauguracji, gdy-
by nie wieloletnia bezinteresowna praca 
grupy moich koleżanek z którymi stwo-
rzyłyśmy nasz Gliwicki Uniwersytet Trze-
ciego Wieku na miarę naszych oczekiwań. 
Myślę, że to się nam udało. Żadna książka, 
dyplom czy statuetka, którymi chciałabym 
wyróżnić naszych zasłużonych studentów 
nie odda i nie zrekompensuje ogromu 
pracy włożonego przez ten zespół. Słowa 
najserdeczniejszego podziękowania wraz 
ze statuetkami Oskara kieruję do tych ak-
tywnych koleżanek i kolegów, którzy od 
początku stworzyli ze mną nasz uniwer-
sytet i do dziś aktywnie i bezinteresownie 
w nim pracują:
1. danuta Cholińska
2. Barbara Bobrowska
3. Krystyna Zirnsak
4. danuta Zalewska
5. Celina Korpak
6. Krystyna Kosiak
Również chciałam wyróżnić tych co dołą-
czyli do nas później lub nie dotrwali w pra-
cy do dziś.
1. Alicja Ryś
2. magda Leś
3. Ala Czaplak
4. Bogusia Romanowicz
5. Grażyna Płazak
6. maria Kaczyńska
7. Teresa Żylińska
8. edward Kupczyk
9. Stanisław Purtak
10. Anna Kubik
11.Krystyna Stec
13.Grażyna Lewkiewicz

14.Krystyna deja
15. Krystyna Siemionka
16. małgosia Krzecińska
Jeszcze raz serdecznie dziękuję w/w za 
ich wielkie zaangażowanie, doceniając ich 
wieloletni trud. 

Działalność gliwickiego UTW to nie tylko 
codzienna praca na rzecz naszych słu-
chaczy. To także działania o charakterze 
długofalowym, strategicznym, mające 
przyczynić się do poprawy bytu seniorów 
w całym kraju. W tym celu zainicjowaliśmy 
razem z nowosądeckim UTW powstanie 
Ogólnopolskiej Federacji UTW z siedzibą 
w Nowym Sączu. Natomiast z katowickim 
UTW przy Uniwersytecie Śląskim stwo-
rzyliśmy Śląskie Porozumienie UTW, które 
integruje nasze środowisko w regionie 
i w całej Polsce. Ułatwia to kontakty z sa-
morządami, rządem i parlamentem. Na 
rzecz poprawy sytuacji ludzi starszych 
nie tylko z UTW, ich aktywizacji i działaniu 
przeciw ich wykluczeniu uniwersytet nasz 
zainicjował powstanie Rady Seniora przy 
Samorządzie i Prezydencie miasta Gliwice. 
Przedstawiciele naszego UTW też aktywnie 
uczestniczyli w wielu spotkaniach z wła-
dzami samorządowymi, z rządem i brali 
udział w kilku posiedzeniach parlamentu 
dotyczących spraw seniorów. Wspomnę 
ważne spotkanie z premierem Donaldem 
Tuskiem w Szczawnicy, które zaowocowa-
ło powstaniem rządowego programu ds. 
seniorów i UTW, zespołu parlamentarnego 
ds. seniorów oraz departamentu do spraw 
seniorów i UTW w MPiPS z przyznanym bu-
dżetem na projekty, których priorytetami 
są: aktywizacja seniorów, integracja tego 
środowiska i integracja międzypokolenio-
wa. Istotnym było też spotkanie z p. Anną 
Komorowską w pałacu prezydenckim, na 
którym przyznano m.in. order zasługi dla 
prezesa ogólnopolskiej Federacji UTW, co 
potwierdziło nasze sukcesy. Studenci na-
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szego UTW brali też udział w wielu kon-
ferencjach o zasięgu krajowym, jak i mię-
dzynarodowym np. na kongresie UTW 
w Warszawie. Występowali też i występują 
na Forum III Wieku przy międzynarodo-
wym Forum Ekonomicznym w Krynicy 
i innych spotkaniach dotyczących proble-
mów seniorów. 

A teraz słów parę o naszej kadrze dydak-
tycznej, bez której nie byłoby wielu z na-
szych osiągnięć.
Wykładowcami i prelegentami byli wybitni 
przedstawiciele świata nauki, sztuki, litera-
tury oraz polityki. Trudno tutaj wymienić 
wszystkich, bowiem było ich kilkudziesię-
ciu. Dlatego przypomnę tylko część z nich. 
Naszymi wykładowcami byli m. in. profe-
sorowie: Jerzy Buzek, Marian Bietkowski, 
Leon Markiewicz, Stanisław Nicieja, Zyg-
munt Woźniczka, Jerzy Hickiewicz, Fran-
ciszek Ziejka, Tadeusz Grabowiecki, Jerzy 
Radomski, Jan Kazimierczak, Roman Kurz-
bauer, Genowefa Grabowska i Magdalena 
Środa.
 
Sądzę, że ta krótka historia przybliżyła na-
sze działania na rzecz aktywizacji intelek-
tualnej, psychicznej, społecznej i fizycznej 
osób starszych, adekwatnie do ich wieku, 
stopnia sprawności i zainteresowań. Poza 
powyższym jesteśmy otwarci na daleko 
idącą współpracę z różnymi organizacjami, 
także prowadzonymi przez ludzi młodych 
jak BMC –Zaowocowało to już realizacją in-
teresującego projektu „Tutor dla seniora” - 
już pięć edycji w którym to młodzież miała 
okazję poznać naszych studentów i dzięki 
nim poznać kawałek prawdziwej i żywej 
historii, której nie uczyli w szkole. Seniorzy 
zaś mogli czerpać wiedzę głównie tech-
niczną od młodych, sympatycznych osób 
w formie kursów komputerowych, obsługi 
fotoaparatów i telefonów komórkowych.
Podziękowania

Z wielką przyjemnością chcę w imieniu 
słuchaczy UTW, zarządu i własnym podzię-
kować za pomoc w realizacji naszej misji 
panom: prezydentowi Gliwic Zygmuntowi 
Frankiewiczowi, Prezesowi ARL Bogdano-
wi Traczykowi, rektorowi Tadeuszowi Gra-
bowieckiemu i Dyrektorowi Andrzejowi 
Gillnerowi a za ich pośrednictwem współ-
pracującym z nami pracownikom Urzędu 
Miejskiego, Agencji Rozwoju Lokalnego, 
GWSP i GCOP.
Również Prezesowi Ogólnpol. Federacji 
UTW Wiesławie Borczyk z którą zainicjo-
wałyśmy jej powstanie, Pełnomocnikowi 
Rektora UŚ ds. UTW w Katowicach Helenie 
Hrapkiewicz z którą utworzyłyśmy Śląskie 
Porozumienie UTW i ściśle współpracuje-
my, Prezesom BMC Rafałowi Foitowi i Łu-
kaszowi Andzlowi.
Podziękowania składam także wielu jakże 
przydatnym w naszej pracy wolontariu-
szom.
Korzystając z okazji chcę wspomnieć jede-
nastu naszych słuchaczy, którzy na prze-
strzeni ostatnich 9 lat odeszli od nas na za-
wsze. Są to: Łucja Cieślak, Ryszard Stumpf, 
Irena i Jerzy Lisieccy, Anna Chmielewska, 
Stanisława Gąska, Irena Libardi, Wanda 
Koronowicz, Zofia Zając, Janina Mazurkie-
wicz, Zofia Żurawska, Barbara Urawska. 
Cześć Ich Pamięci. 

Złote myśli prezesa:
UTW uczy, UTW bawi 

UTW seniora na nogi postawi. 
Bo młodzież z nami się integruje 
i lepszą starość seniorom szykuje

więc nie masz na starość lepszego leku 
jak Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Krystyna Jurczewska-Płońska

Miłym akcentem było wręczenie aktywnym  
studentom nagród w postaci statuetek- 
Oskarów UTW, dyplomów uznania i ksią-
żek. Potem wystąpili goście. Głos zabrali: 
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Jak co roku miało miejsce 28 wykładów, popartych filmami, przeźroczami oraz frag-
mentami koncertów. Dotyczyły one jak zawsze bardzo szerokiej tematyki. Wygłaszane 
były przez lekarzy, finansistów, prawników, podróżników, pisarzy i historyków, często 
z profesorskimi tytułami, z Polski, jak i za-
granicy. Dzięki nim słuchacze naszego UTW 
mogli lepiej poznać m.in. życie wybitnych 
jazzmenów, jak i Wojciecha Kilara, Igna-
cego Paderewskiego, Fryderyka Chopina. 
Poznali nasi studenci historię Polaków na 
Zaolziu, polskich władców i ich niemiec-
kich małżonek, sylwetki Zygmunta Krasiń-
skiego, Dagny Przybyszewskiej, Kazimierza 
Jagiellończyka, a także losy uciekinierów 
z łagru oraz historię medycyny na świecie. 
Wykłady przybliżyły także kulturę i życie co-
dzienne mieszkańców Bliskiego Wschodu, 
Indii, Bangladeszu, Japonii oraz Ameryki 
Południowej. Praktyczne znaczenie dla słu-
chaczy UTW miały wykłady o schorzeniach 
narządów ruchu czy też energii odnawial-
nej oraz bezpiecznych finansach seniora. 
Wykłady dotyczyły też rzeczy o wymiarze 
filozoficznym np. sekretów istnienia – jak 
odnaleźć źródło radości życia. Ponadto jeden z wykładów poprzedzony był prelekcją, 
dotyczącą bezpieczeństwa seniora w ruchu drogowym.

NAJCIeKAWSZe WyKłAdy I PReLeKCJe W ROKU 2011/2012

Minister Edukacji, Zastępca Prezydenta 
Miasta Gliwice, Dyrektor Departamentu 
z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, 
Rektor GWSP. Odczytany został też list 
Marszałka Województwa Śląskiego, przy-
wieziony przez Pełnomocnika Marszałka. 
Kolejnym punktem uroczystości był krótki 
film o pracy Profesora Buzka w Parlamen-
cie Europejskim jako Przewodniczącego 
Parlamentu poprzedzający bardzo inte-
resujący wykład Profesora Jerzego Buzka 
dotyczący problemów Europy jak i innych 
regionów świata. Z aplauzem spotkała 
się część artystyczna inauguracji: występ 
taneczny dzieci zespołu Salake oraz arie 
operetkowe w wykonaniu gości - studen-
tów Jastrzębskiego UTW. Po zakończeniu 

części artystycznej odbyło się integracyj-
ne spotkanie studentów z Profesorem 
Buzkiem, szanownymi gośćmi i władzami 
miasta oraz uczelni przy pysznym poczę-
stunku i kawie. Po zakończeniu zaintere-
sowanym gościom pokazano Gliwice na 
czele z naszą słynną Radiostacją, w której 
to przewodnik opowiedział historię „Gli-
wickiej Prowokacji”. W drodze powrotnej 
goście zwiedzili Muzeum Odlewnictwa. 
Inauguracja, w której wzięło udział ponad 
300 osób, w tym wielu przyjezdnych gości 
z całej Polski ( ok. 100 osób), spotkała się 
z dużym entuzjazmem uczestników i po-
kazała wzorowy przykład współpracy mię-
dzy samorządem miasta a UTW.



8

SPOTKANIA LITeRACKO-POeTyCKIe, OKOLICZNOśCIOWe
I LeKCJe W TeReNIe

W spotkaniach literacko-poetyckich wystąpili poeci, w tym nasi słuchacze Danusia 
Bula i dr Ludwika Gadomska, która wygłosiła swoje piękne wiersze obozowe i miłosne. 
Spotkanie opłatkowe - 17.12.2012 to jak zwykle coroczne przepiękne wydarzenie pie-
lęgnujące piękne staropolskie tradycje. Uczestniczyło w nim ponad 200 osób w tym wie-
le samotnych, dla których było to istotne świąteczne wydarzenie. Rangę tego spotkania 
podkreśliła obecność tak szacownych gości jak: prezydenta Miasta Z. Frankiewicza, bi-
skupa G. Kusza, rektora, kwestora i kanclerza GWSP, prezesa ARL, przedstawicieli władz 
zaprzyjaźnionych UTW z terenu Śląska. Wśród gości były też władze m.in. MZUK oraz 
BMC. Wspólny posiłek, dzielenie się opłatkiem jak i kolędowanie połączyły ludzi w róż-
nym wieku, o różnych poglądach i życiorysach. Spotkanie to, nie tylko miało charakter 
nawiązania do wielowiekowej tradycji w kulturze polskiej, lecz także przyczyniło się do 
integracji, w tym międzypokoleniowej.
„Kultura i piękno Podhala – źródłem zdrowia se-
niora” 16-19.11.2012 - to wyjazd połączony z edu-
kacją kulturalną w praktyce. Było to spotkanie z ar-
chitekturą i kulturą sakralną Podhala i Zakopanego 
począwszy od starej, zabytkowej, drewnianej, takiej 
jak np. Kościół p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej 
z 1847 r., kościół św. Antoniego, do współczesnych 
pięknych budowli kościelnych jak: Sanktuarium Fa-
timskie na Krzeptówkach z lat 1987-92, które zbudowano jako wotum dziękczynne za 
uratowanie życia Jana Pawła II po zamachu na Niego, czy też kościół parafialny p. w. Miło-
sierdzia Bożego. To tylko niektóre z odwiedzonych obiektów przez studentów gliwickie-
go UTW. Obiektów ukazujących piękno sztuki i rzeźby góralskiej. Szczególnym ducho-
wym przeżyciem było zwiedzanie starego cmentarza na Pęksowym Brzyzku. To miejsce 
szczególne, zmuszające do zadumy i refleksji nad Polską, a w tym jej kultury. Przywołać 
tu warto np. spoczywających tam pisarzy i artystów jak: Tytus Chałubiński, Sabała, Kor-
nel Makuszyński, Władysław Orkan, Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Karol Stryjeński, Antoni 
Kenar, Władysław Hasior i wielu innych zasłużonych. Wyjazd był połączony z zajęciami 
uaktywniającymi seniorów – jak aerobik i nordic – walking w dolinach Tatrzańskich.
Wyjazd do Lalik, Wisły i Cieszyna był połączeniem czynnego wypoczynku z możliwo-
ścią kontaktu ze sztuką i zapoznaniem się z prak-
tycznym rozwiązywaniem problemów socjalnych 
lokalnych społeczności. Umożliwił on m.in. zwie-
dzenie galerii zlokalizowanej na granicy trzech 
państw gdzie przybliżono nam postać jednego 
z najsłynniejszych alpinistów Jerzego Kukuczki. 
Wyjazd do Cieszyna umożliwił zapoznanie się 
z innowacyjnym budownictwem jak i zakładami 
przeznaczonymi dla osób wykluczonych z nor-
malnego życia.
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Z kolei wyjazd edukacyjny do Czarnolasu, Zwolenia, Puław, Kozłówki, Kazimierza 
dolnego, Sandomierza i  łańcuta pokazał nie tylko piękno tych ziem ale i znaczące dla 
polski zabytki kultury. Przedstawił sylwetki byłych właścicieli z rodów Zamoyskich, Czar-
toryskich, Potockich oraz Lubomirskich i ich wkład w kulturę i historię Polski. 

Piknik Rodzinny z Okazji dnia matki i dziecka tym razem zorganizowany w Czecho-
wicach jak zwykle spotkał się z bardzo dobrym przyjęciem przybyłych gości jak i słu-
chaczy UTW. Integrował on dzieci, młodzież jak i dorosłych w różnym wieku i o różnym 
doświadczeniu życiowym. Wzięło w nim udział ok. 150 osób. Piękny śpiew i gra Henia 
Poloczka przyczyniły się do świetnej zabawy uczestników tego spotkania. Występy dzie-
ci szkolnych i konkursy były dużą atrakcją dla czterech pokoleń. Każde dziecko dostało 
nagrodę i łakocie. 
Dzień Kobiet był także okazją do świetnej wspólnej 
zabawy, która zawsze integruje środowisko UTW. 
Tańcom i śpiewom nie było końca. 
Z bardzo dużym zainteresowaniem spotkały się wy-
jazdy do zakładu Opla, które umożliwiły poznanie 
pełnego cyklu produkcji samochodów tej firmy i po-
kazały jak dalece postąpiła automatyzacja produkcji 
w ostatnich latach.

edUKACJA I KULTURA

Jak co roku wielkim powodzeniem cieszyły się wyjazdy do Teatrów, Oper, Filharmonii 
oraz uczestnictwo w DKF w gliwickim kinie Amok. Wyjazdy objęły najbardziej znane 
placówki kultury z którymi od wielu lat współpracujemy w tym m.in. krakowskie teatry 
Stary i STU oraz równie znane we Wrocławiu, Katowicach, Chorzowie, Zabrzu i Bytomiu. 
Wielkim przeżyciem dla naszych słuchaczy było uczestnictwo w spektaklu ,,Judy Gar-
land – na końcu tęczy,, w krakowskim teatrze STU. Spektakl ten poza swym naturalnym 
pięknem był wyjątkowy. Wyjątkowy bo było to 25-lecie pracy Beaty Rybotyckiej w tym 
teatrze co zostało uhonorowane życzeniami i kwiatami od grona wybitnych polskich ak-
torów i piosenkarzy, którzy swą obecnością podkreślili wyjątkowość tego dnia. Spotkało 
się to z ogromnym aplauzem ze strony widzów. Brawom nie było końca. Ponadto nasi 
studenci zobaczyli m.in.:Historię filozofii po góralsku, Zakochanego Mozarta, Toscę, Ko-
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WARSZTATy ZdROWIA

KONFeReNCJe

Z wielkim entuzjazmem słuchaczy spotkał 
się wyjazd przybliżający Tatry, który umoż-
liwił aktywny wypoczynek poprzez liczne 
kąpiele w wodach termalnych w Bukowinie 
i Białce Tatrzańskiej oraz spacery w pięknych 
dolinach tatrzańskich. Wszystko to w ramach 
warsztatów zdrowia, na które również złożyły 
się ćwiczenia fizyczne uaktywniające senio-
rów- jak aerobik, nordik – walking w Tatrach 
oraz wykłady z medycyny (kardiologii) i far-
macji (farmakologii) – Szanowne Zdrowie.

Nasi słuchacze uczestniczyli w licznych 
konferencjach z udziałem posłów, 
ministra, dyrektorów departamentów, 
Rzecznika Praw Obywatelskich 
i wybitnych specjalistów problematyki 
senioralnej. Konferencje dotyczyły 
problematyki:
1 Strategia działań na rzecz starzejącego 
się społeczeństwa- Katowice
2 II Małopolskie Forum UTW – Kraków
3 Pakt na rzecz seniorów - Sejm RP
4 V Forum UTW przy XXII Forum 
Ekonomicznym w Krynicy – Zdroju
5 Perspektywy rozwoju infrastruktury na 
rzecz edukacji i aktywności osób starszych 
–Łeba
6 Międzynarodowy Kongres UTW - 
Olsztyn

guta w rosole, Cholonka, W krainie Czardasza, Skrzypka na dachu i Piątą stronę świata.
W dalszym ciągu kontynuowane były warsztaty malarskie ,plastyczne i florystyczne. Wie-
le ciekawych prac studentów gliwickiego UTW znalazło uznanie u oglądających nasze 
wystawy i wernisaże gości i znawców sztuki.
Ponadto tradycyjnie już nasi słuchacze uczestniczyli w nauce języków obcych (angielski, 
niemiecki, włoski, hiszpański, francuski i  esperanto) oraz w kursach obsługi komputera – 
w grupach według stopnia zaawansowania, w współpracy z młodzieżą.
Także przez cały rok akademicki odbywały się zajęcia sportowe takie jak: aerobik, gimna-
styka, pływanie, Nordic-walking, Tai-chi, joga, brydż, ćwiczenia ogólnorozwojowe tańce 
oraz treningi przygotowujące naszych studentów do Ogólnopolskiej Olimpiady UTW.

Zarząd UTW w Parlamencie z ministrem pracy 
Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem
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V OGóLNOPOLSKA OLImPIAdA UTW łAZy 2013

Ogólnopolska olimpiada sportowa seniorów UTW odbyła się w dniach 18.05.2013-
19.05.2013 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 36 Uniwersytetów. Ponad 900 studentów UTW występowało jako uczestni-
cy. 
W ogólnej klasyfikacji, UTW Gliwice zdobył SReBRNy PUCHAR zajmując II miejsce 
ex equo z UTW Zawiercie. I miejsce zajął UTW ze Zgierza. 

 

Studenci UTW promują Gliwice
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Skład Samorządu Słuchaczy UTW Gliwice

Przewodniczący:  Krystyna Kosiak
Sekcja organizacyjo-język. Krystyna Kosiak  609613073
 Cecylia Korpak  696360598
Sekcja ds. administr.-personalnych 
Grażyna Lewkiewicz  322307475
Sekcja profilaktyki zdrowia Barbara Bobrowska  500149943
Sekcja teatralna  maria Kaczyńska  607110847
Sekcja literacka  danuta Cholińska  880480786
Sekcja Olimpijska-sport  Krystyna deja  667753007
 Czesław Okoński  508838618
Sekcja gimnastyczna  Aldona Fiołka Skrzyszewska 502261744
Sekcja pływacka  Teresa Żylińska  694013205
Sekcja brydżowa  danuta Zalewska  602130320
Sekcja Turystyczna Krystyna Jurczewska-Płońska  603976172
Sekcja wolontariatu  Anna maćkowska  501501164  
Sekcja ds. komputerowych  Błażej Budzyński  324612145

ZARZĄd ZAPRASZA WSZySTKICH CHĘTNyCH dO WOLONTARyJNeGO WłĄCZANIA SIĘ dO 
POmOCy W PRACACH PRZy ReALIZACJI PLANóW UTW NA NAJBLIŻSZy ROK AKAdemICKI 

Studenci UTW poznają swój kraj

Na przestrzeni ostatnich 9 lat odeszli od nas na zawsze: 
łucja Cieślak, Ryszard Stumpf, Irena i Jerzy Lisieccy, 
Anna Chmielewska, Stanisława Gąska, Irena Libardi, 

Wanda Koronowicz, Zofia Zając, Janina mazurkiewicz, 
Zofia Żurawska, Barbara Urawska. 

Cześć Ich Pamięci
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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 Krystyna Siemionka

Maria Kaczyńska
Krystyna Kalita

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 – Dyrektor MZUK, 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

mgr Andrzej Gillner - członek Rady;
Barbara Bobrowska – Wiceprezes UTW, członek Rady

mgr Danuta Cholińska – Kier. Sekcji literackiej, członek Rady
inż. Krystyna Zirnsak - II v-ce prezes UTW, członek Rady

Wiceprezes
Krystyna Zirnsak

Sekretarz
Danuta Zalewska

Wiceprezes
Barbara Bobrowska

Skarbnik
Małgorzata Krzecińska
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Gliwicki UTW zdobył srebrny puchar
w tym 15 medali: 9 złotych, 5 srebrnych,1 brązowy.
 

I miejsce ZłOTy medAL
1/ Stanisław Twardysko pływanie
2/ Janina Bosowska pływanie
3/ Wiesław Kornicki pływanie
4/ Kunegunda Iwańska biegi
5/ Mieczysław Riss biegi
6/ Czesław Okoński biegi
7/ Jacek Kamiński szachy
8/ Wojciech Kosiak kajaki
9/ Kazimierz Dąbkowski strzelectwo

II mIeJSCe SReBRNy medAL
10/ Lidia Wieczorek biegi
11/ Ryszard Klawender biegi
12/ Lucyna Herman przełaje rowerowe
13/ Stanisław Herman przełaje rowerowe
14/ Teresa Żylińska kajaki

III mIeJSCe BRĄZOWy medAL
15/ Barbara Gronowska tenis ziemny 

Pokaz mody Ilony misiak - modelki z UTW Gliwice

Stanisław Twardysko

Teresa Żylińska

Wiesław Kornicki

Kunegunda Iwańska

mieczysław Riss

Lidia Wieczorek
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V OGóLNOPOLSKA OLImPIAdA UTW
łazy 2013

Czesław Okoński

Kazimierz dąbkowski

Jacek Kamiński

Ryszard Klawender Lucyna Herman

Stanisław Herman

Barbara Gronowska

Janina Bosowska
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Studenci UTW w Kozłówce.

Studenci UTW w Łańcie.

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


