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To już jedenasty raz rozpoczęliśmy rok akademicki w ramach Uniwersytetu Trze-

ciego Wieku.  

W sali Miejskiego Domu Kultury w dniu 8.10.2015 r. licznie zebrali się Słuchacze 

i Sympatycy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, aby uczestniczyć w inauguracji no-

wego roku akademickiego. Na wstępie odtworzono hymn  „Gaudeamus igitur”       

w wykonaniu chóru Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.  

Uroczystość otworzyła Pani Prezes Danuta Bańska witając zaproszonych gości.  

Swoją obecnością zaszczycili nas: 

– Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Czesława Wojewodzic, 

– Przewodniczący Rady Miejskiej Andrychowa Roman Babski, 

– Z-ca Przewodniczącego RM Władysław Żydek, 

– Przewodniczący Rady Programowo-Naukowej UTW Janusz Ślesak,     

– Członkowie Rady Programowo-Naukowej: Prezes Andrychowskiej Spółdzielni   

Mieszkaniowej Bogumiła   

   Zacny-Sporysz, lek. med. Leon Ferfecki, 

– Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Andrychowie Paweł Mrzygłód, 

– Redaktor naczelny Nowin Andrychowskich Marek Nycz, 

– Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Elżbieta Prus, 

– Dyrektor Ośrodka Wspierania Rodziny Marta Kajzer. 

WYKŁADY 
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W swoim wystąpieniu Pani Prezes zapoznała przybyłych z ważnym dla naszego środo-

wiska wydarzeniem jakim było powołanie Obywatelskiego Parlamentu Seniorów, któ-

rego I Sesja odbyła się w dniu 1 października br. w Sejmowej Sali Posiedzeń na ulicy 

Wiejskiej w Warszawie. Odczytała także życzenia jakie przesłał Minister Pracy i Poli-

tyki  Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz z okazji Międzynarodowego Dnia Osób 

Starszych. Przed i po uroczystości, osoby chętne mogły złożyć deklarację przystąpienia 

do Stowarzyszenia oraz wybrać rodzaj warsztatów, w których chciałyby uczestniczyć 

w nowym roku akademickim.  

               Wykład inauguracyjny pt. 

„Paradygmat nauki i studiowania” wy-

głosił Rektor Akademii Techniczno-

Humanistycznej prof. dr hab. inż. Ry-

szard Barcik. Wiele przeżyć artystycz-

nych i wzruszeń dostarczyli uczestni-

kom uroczystości uczniowie Liceum 

Ogólnokształcącego w Andrychowie 

przedstawiając poetycko-muzyczną 

opowieść „Wszystkie drogi prowadzą 

do ludzi”.  

 

Występowali: Daniel Susfał, Paulina Gawlas, Dominika Talar, Paulina Orszulak, Zu-

zanna Rauk, Marek Ochocki, Wojciech Mikuła, Anna Moskwik, Patrycja Bizoń, Anna 

Maciejczyk, Wojciech Piekarski, Tomasz Zieliński, Małgorzata Rusin, Miłosz Kolber, 

Mateusz Malarz, oraz dziewczęta z grupy teatralnej C’est la vie w choreografii Korne-

lii Zając i Stefanii Mrawczyńskiej (Aleksandra Saferna, Anna Badowska, Agnieszka 

Dura, Gabriela Kosek, Gabriela Nosal, Zuzanna Saferna, Alicja Pasternak). 

Występ przygotowały polonistki Agnieszka Bok i Iwona Kaczmarek.  
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Wykład w eksperymentalnej konwencji zaprezentowany przez lek. psychiatrę 

Leona Ferfeckiego 

W dniu 22.10.2015 r. wysłuchaliśmy wykładu składającego się z trzech części: 

umysłowo-wyobrażeniowej, 

fizycznej, 

mieszanej, okraszonej humorem. 
Część pierwsza zatytułowana była „O stosowaniu leków u seniorów – w oparciu o wykład 

prof. dr hab. Barbary Gryglewskiej”. Prof. Gryglewska z Collegium Medicum UJ. jest  Wo-

jewódzkim Konsultantem ds. Geriatrii. Wykład ten, skierowany do lekarzy, wygłosiła na 

Kongresie Naukowym: „Kobieta i Mężczyzna. Zdrowe starzenie się.” 

Przedstawiła w nim dane statystyczne dotyczące ilości zażywanych leków przez seniorów 
w poszczególnych grupach wiekowych i występującej bardzo często polipragmazji czyli 
przyjmowania przez chorego więcej niż 5 leków równocześnie. Jest to sytuacja bardzo nie-
pokojąca ponieważ wraz z liczbą przyjmowanych leków wzrasta wykładniczo ryzyko wystę-
powania polekowych działań niepożądanych. Najbardziej szkodliwe są interakcje powodują-
ce zniesienie działania lub zwiększenie stężenia leku/-ów oraz nasilenie ich działania tok-
sycznego. Niektóre interakcje wywołują groźne dla życia objawy niepożądane pod postacią 
zaburzeń rytmu serca, przełomu nadciśnieniowego, krwotoków, uszkodzenia wątroby, nerek 
czy szpiku, które nie zawsze zostają rozpoznane i mogą być traktowane jako kolejne scho-
rzenie wymagające podjęcia dalszej interwencji farmaceutycznej. 

Wykład ten, wygłoszony  za zgodą prof. Gryglewskiej, został wybrany przez wykładowcę 
nie bez przyczyny. Tak wielu z nas, lub z naszych bliskich leczy się równocześnie u więcej 
niż jednego specjalisty. Wiedza, którą pozyskaliśmy, powinna nas seniorów uwrażliwić na 
konieczność konsultowania, a wręcz dopytywania lekarzy o interakcje między zapisywanymi 
lekami, jak również suplementami diety czy witaminami. 

Część druga, ruchowa, przymusiła słuchaczy do opuszczenia zagrzanych krzeseł i wykona-
nia kilku ćwiczeń fizycznych. Spodobał nam się ten przerywnik i zastosujemy go na następ-
nych wykładach. 

     

 

 
 
I część trzecia; leczenie śmiechem poprzez czytanie tekstów satyrycznych mało dziś znane-

go rosyjskiego pisarza Michaiła Zoszczenki. Czytanie wyrafinowanych humoresek trzeba 
jeszcze poćwiczyć. Terapię śmiechem akceptujemy, zachęcamy do stosowania także wszyst-
kim czytającym naszą stronę internetową.  

http://utw.andrychow.eu/wp-content/uploads/2015/10/fer4.jpg
http://utw.andrychow.eu/wp-content/uploads/2015/10/Fry%C5%9B.jpg
http://utw.andrychow.eu/wp-content/uploads/2015/10/fer2.jpg
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Wykład: „Stwórzmy razem dobry klimat” 

W dniu 5 listopada wysłuchaliśmy ciekawego wykładu Agnieszki Sadowskiej – Konczal, 
edukatora ekologicznego oraz doktorantki na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krako-
wie. Gość spotkania opowiedziała seniorom o obserwowanych zmianach klimatycznych 
oraz o tym,  jak wielki wpływ na nie mają nasze działania. 

  

Jeżeli spróbujemy ograniczyć używanie samochodu (spacer taki zdrowy), będziemy pa-
miętać o gaszeniu niepotrzebnie palących się żarówek, wyłączać, a nie pozostawiać na 
czuwaniu urządzeń elektrycznych i elektronicznych, damy Ziemi odetchnąć. 
Obserwowany wzrost średniej temperatury na ziemi, powoduje przesuwanie stref klima-
tycznych, topnienie lodowców, wymieranie gatunków, wzrost poziomu oceanów, ograni-
czenie zasobów wody pitnej. Te dwa ostatnie są i będą przyczynami przemieszczania się 
ludzi na inne tereny i powstawania lokalnych konfliktów. 
Tak więc, zróbmy tyle ile możemy, aby mieć poczucie, że zostawiamy naszą planetę  dla 
potomnych w jak najlepszej kondycji. 
 

                    

http://utw.andrychow.eu/wp-content/uploads/2015/11/wyk%C5%82ad-11.jpg
http://utw.andrychow.eu/wp-content/uploads/2015/11/wyk%C5%82ad-4.jpg
http://utw.andrychow.eu/wp-content/uploads/2015/11/wyk5.jpg
http://utw.andrychow.eu/wp-content/uploads/2015/11/w-14.jpg
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Wykład "Akupunktura - oszustwo czy terapia?" 

W dniu 19.11.2015 r. mieliśmy okazję wysłuchać i przekonać się "na własnej skórze" jak 

działa, znana na dalekim wschodzie od tysięcy lat, metoda leczenia. Mgr Robert Pawlikow-

ski, pasjonat bezpiecznych i efektywnych technik terapeutycznych, nakreślił nam zasady 

rządzące się akupresurą i akupunkturą. 

  

 Te dwie techniki masażu  i wywodzą się z medycyny chińskiej. Ich podstawę stanowi ener-

gia życiowa qi oraz jing i jang. Pomagają  zredukować napięcie mięśni i wyleczyć niektóre 

schorzenia. Niektórzy z nas zgodzili się wejść w rolę pacjentów, aby wykładowca mógł doko-

nać pokazu akupresury przy występowaniu poszczególnych dolegliwości. Opowiedział nam 

również o rozwoju tej metody leczenia w Polsce. Słuchacze z zainteresowaniem wysłuchali 

wykładu, po którym mieli możliwość bezpośredniego kontaktu z wykładowcą. 

     

http://utw.andrychow.eu/wp-content/uploads/2015/11/wwyk%C5%82ad1.jpg
http://utw.andrychow.eu/wp-content/uploads/2015/11/wyk8.jpg
http://utw.andrychow.eu/wp-content/uploads/2015/11/wyk6.jpg
http://utw.andrychow.eu/wp-content/uploads/2015/11/wyk7.jpg
http://utw.andrychow.eu/wp-content/uploads/2015/11/wyk9.jpg
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Wykład "Zrozumieć Kantora?" 

Na to pytanie próbowała odpowiedzieć w swoim wykładzie w dniu 10 grudnia mgr Krystyna 
Korbut-Płonka.  Przedstawiła nam artystę totalnego, reżysera, twórcę happeningów, mala-
rza, scenografa, pisarza, teoretyka sztuki, aktora we własnych przedstawieniach, wykładowcę 
krakowskiej ASP. 

                      

Mówiła o Kantorze, jako o człowieku  bez reszty pochłoniętego pracą, pełnego pasji, opętane-
go wizją twórczą i nie przyjmującego żadnych kompromisów. Największe sukcesy odnoszące-
go w teatrze, gdzie w czasie spektakli docierał do odbiorcy poprzez zabieranie go w głąb jego 
własnej pamięci. Pamięć ta miała pomagać widzowi budowanie z pozostałości wspomnień 
zrozumiałe i bliskie każdemu człowiekowi obrazy. Jego spektakl ”Umarła klasa”, przez który 
stał się rozpoznawalny na świecie, to opowieść o niemożności powrotu do dzieciństwa. Rów-
nież inne jego sztuki opowiadają o niemocy powrotu do przeszłości, bohaterowie są najczę-
ściej wyniszczeni, chylący się ku destrukcji.  W jednym ze swych tekstów napisał: „Moim DO-
MEM było i jest moje Dzieło”.      

 

 

 

 

 

 

Trudno zrozumieć artystę tak awangardowego, którego akt twórczy nie istniał w danym mo-

mencie, lecz był dynamiczny, w ciągłym ruchu, otwarty na działanie. Tak więc prawdziwy mi-

łośnik sztuki ma u Kantora wiele jeszcze do odkrycia, do smakowania jego twórczości. 

http://utw.andrychow.eu/wp-content/uploads/2015/12/kantor0.jpg
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Wykład „Zapomniana droga do nieba”. 

Intrygujący, pobudzający wyobraźnię, skłaniający do zadawania pytań, tak odebraliśmy wy-

kład mgr Janusza Ślesaka. Przedstawił w nim wiele informacji naukowych dotyczących ko-

smosu, a przede wszystkim nakreślił historię fascynacji człowieka jego tajemnicą.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymaliśmy wiele ściśle fizycznych danych na temat naszej Galaktyki i jej miejsca we 
wszechświecie, prognoz naukowców co do przyszłości kosmosu.  W trakcie wykładu pozna-
liśmy poglądy niektórych naukowców dotyczące tematu; Arystotelesa, Galileusza oraz bliż-
szych nam Alberta Einsteina, ks. prof. Michała Hellera, Chandrasekhara,  Edwina Hubble      
i innych. Nie wszystko udało nam się pewnie zrozumieć, lecz wykład z pewnością będzie in-
spiracją do głębszego zainteresowania się kosmologią. 
Na koniec wykładowca przedstawił myśl  Woltera: „Człowiek wolny idzie do nieba taka dro-
gą jaka mu się podoba”. 
 

 

 

 

 

 
 
O zawrót głowy przyprawi-
ły nas czarne dziury i infor-
macja, że w centrum Drogi 
Mlecznej istnieje czarna 
dziura o masie około 
4 milionów mas Słońca. 
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Wykład: „Dziel i rządź, czyli o tym, dlaczego dobrych ludzi dzielą złe emocje”. 

 

W dniu 21.01.2015 r. wysłuchaliśmy wykładu Bartosza Lisowskiego, doktoranta biofi-

zyki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Wśród wielu dziedzin naukowych będących w 

kręgu jego zainteresowań znalazła się również psychologia moralności.  

 

Wykładowca mówił o tym, 
że nasze sądy moralne po-
wstają na zasadzie natych-
miastowych odczuć odno-
śnie innych ludzi i ich za-
chowań, czyli na zasadzie 
intuicji. Intuicje te wydają 
nam się oczywistymi praw-
dami, wzbudzając w nas 
pewność, że ci, którzy są in-
nego zdania, nie mają racji. 
Mechanizm jest taki, że 
wnioski wyciąga się szybko, 
a potem dobiera się do nich 
rozumowe uzasadnienie, 

lecz do wsparcia swoich, a nie cudzych wniosków. Wracając do intuicji, różnią się one 
w zależności od kultury, chociażby kultury lewicy i prawicy, co tłumaczy, dlaczego li-
berałowie i konserwatyści mają tak różne pojęcie na temat tego, co dobre i złe. Przyto-
czył mapę moralności sporządzoną przez Jonathana Haidta , który to wyjaśnia, dlacze-
go konserwatyści posługują się tą mapą bardziej sprawnie niż liberałowie. W kwe-
stiach moralnych prawica jest więc znacznie bardziej otwarta od lewicy. 
Jakie więc mamy szanse porozumienia, w jaki sposób przerzucać mosty pomiędzy za-
cietrzewionymi? 
Zainteresowanych tą wiedzą odsyła do książki „Prawy umysł” psychologa społecznego 

Jonathana Haidta, który analizuje genezę podziałów między ludźmi i wskazuje drogę 

ku wzajemnemu zrozumieniu. 
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Gruzja nas urzekła. 

„Batumi, ach Batumi herbaciane pola  Batumi” – śpiewały niegdyś Filipinki. Studenci UTW 

z  Andrychowa  i Tomaszowa Mazowieckiego postanowili zobaczyć owe herbaciane pola dzi-

siaj. Wybrali się więc na wycieczkę „Gruzja w rytmie Cza- Cza”. Rytm cza – cza został co 

prawda trochę spowolniony przez upały,  ale i tak daliśmy radę .  Po wylądowaniu w Kutaisi 

podążaliśmy szlakiem historii, którą przybliżał nam nasz wspaniały przewodnik Gruzin Dawid.      

 

 

   

 

 

 

Zwiedziliśmy starożytną stolicę  Mcchetę, gruziński prawosławny kompleks klasztorny z IX     

i wiele innych ciekawych zabytków z kamiennym miastem Uplisciche. Wiele emocji towarzy-

szyło nam podczas wyprawy na Kazbek. Warto było. Widoki zapierające dech w piersiach. 

Jeszcze pobyt w Tbilisi i błogi odpoczynek w Batumi. Atrakcji było mnóstwo: pikniki w plene-

rze, warsztaty w pieczeniu gruzińskiego chleba, lepienie pierogów pod okiem szefa kuchni       

i inne niespodzianki. Najbardziej jednak utkwiło nam w pamięci niezwykle serdeczne przyjęcie 

nie tylko wśród organizatorów pobytu, ale i wśród napotykanych zwykłych ludzi. Gruzja dzi-

siaj to kraj, który wolnym krokiem buduje demokrację. Efekty już widać . Droga przed nimi 

wyboista, dlatego cenią sobie prawdziwych przyjaciół . Piękny kraj, jednak pełen kontrastów. 

Jak otaczające ich pasmo Kaukazu.  

 

Spektakl „Skrzypek na dachu” - Teatr Rozrywki w Chorzowie. 

 

24 listopada obejrzeliśmy wzruszającą opowieść o losach żydowskiej 

rodziny żyjącej na wsi w carskiej Rosji. Pomimo biedy ojciec rodziny 

nie traci nadziei na lepsze jutro. W pewnej chwili musi wybrać pomię-

dzy poszanowaniem odwiecznej tradycji, a utratą ukochanych córek. 

Główny bohater, zawsze z pokorą przyjmujący wyroki losu, pyta wprost 

Pana czy: … „zepsułbym Ci boski świata plan, gdybym ja był wielki 

pan?”  Jest to jeden z największych spektakli nowoczesnego teatru mu-

zycznego,  który odniósł na Broadwayu natychmiastowy sukces. Na 

chorzowskiej scenie grany jest od 18 lat zawsze przy pełnej widowni!  

Tak było i tym razem, bawiliśmy się przy wspaniałej muzyce i świetnych popisach wokalno-

aktorskich.  

WYJAZDY 
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 PROJEKT  „POSZERZAMY HORYZONTY” REALIZOWANY PRZY WSPAR-
CIU FINANSOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 

        „Poznajemy atrakcje Beskidu Małego” – pod takim hasłem odbył się w dniach   
5 - 6.10.2015 r. dwudniowy pieszy rajd na Leskowiec. Wzięło w nim udział 26 osób;         
13 członków naszego Uniwersytetu i 13 członków innych UTW  z terenu Małopolski –       
z Oświęcimia, Rabki, Suchej Beskidzkiej i Nowego Targu.  
 

 Osoby reprezentujące nasze Stowarzy-
szenie, to członkowie grupy turystycz-
nej wprawieni w chodzeniu po górach. 
To Oni opiekowali się zaproszonymi 
gośćmi, pokazywali i opowiadali o pięk-
nie naszego regionu.  Rajd był ostatnim 
działaniem  projektu pt. „Poszerzamy 
horyzonty” - współfinansowanego ze 
środków Województwa Małopolskiego.   
Wędrówka piesza rozpoczęła się w An-
drychowie i prowadziła przez Biadasów, 
Przełęcz Inwałdzką, Trzy Panienki          
i Gancarz na Leskowiec. Po drodze był 
czas na odpoczynek, rozmowę i wza-
jemne poznanie się. Nocleg mieliśmy 
zapewniony w schronisku na Leskowcu, 

a wieczorem wszyscy udaliśmy się na szczyt góry,  na nocne spotkanie astronomiczne pn. 
„Z Andromedą na Leskowcu”. Na usianym gwiazdami niebie podziwialiśmy  gwiazdozbiór 
Andromedy oraz inne obiekty astronomiczne o których opowiadał bardzo interesująco Pan 
Janusz Ślesak. Następnego dnia rano wyruszyliśmy w drogę powrotną. W okolicy Andry-
chowa  zboczyliśmy w stronę Zagórnika,  aby  gościom  pokazać  jedno z  najpiękniejszych  
i unikatowych miejsc – czarne łupki wierzowskie – jak można się było spodziewać miejsce 
to zauroczyło ich. 
Wędrówkę zakończyliśmy na Pańskiej Górze, tam czekało na nas ognisko i wspaniały po-
częstunek – ciasto  z owocami, chleb ze smalcem i prażonki. Takie pożegnanie przygoto-
wało 4 członków grupy turystycznej działającej przy naszym UTW. Wszyscy byli bardzo 
zadowoleni z udziału w rajdzie. Goście poznali nowe szlaki – po raz pierwszy zdobywali 
Leskowiec wędrując przez Gancarz, doświadczyli przemiłej atmosfery jaką tworzą gospo-
darze schroniska na Leskowcu. Dopisała nam pogoda, towarzystwo było wyśmienite, inte-
growaliśmy się, był czas na wzajemne rozmowy i wymianę doświadczeń. Uczestnicy rajdu 
zadeklarowali chęć podtrzymywania nawiązanych więzi, kontynuowania podobnych dzia-
łań w przyszłości. Najstarsza uczestniczka miała 76 lat i bez trudu pokonała całą trasę. 
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Warszawa widziana oczami seniora – to tytuł wyjazdu edukacyjnego do Warszawy 
w ramach projektu „Poszerzamy horyzonty” współfinansowanego ze środków województwa 
małopolskiego. W dniach 27-28.08.2015 r.  w grupie 50 –ciu słuchaczy naszego Stowarzysze-
nia odwiedziliśmy Warszawę. Dla niektórych z nas było to pierwsze spotkanie ze stolicą.  

Zwiedziliśmy: Muzeum Powstania Warszawskiego, 
Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Zamek 
Królewski, Kościół Świętego Krzyża.  

Mieliśmy okazję sprawdzić jak podróżuje się war-
szawskim metrem.  

Wspaniała pogoda pozwoliła na spacery po Parku 
Łazienkowskim, Ogrodach Wilanowskich i po Sta-
rym Mieście skąd podziwialiśmy stadion Narodowy 
i Most Świętokrzyski.  

Oglądaliśmy Warszawę z platformy widokowej na trzydziestym 
piętrze Pałacu Kultury oraz odwiedziliśmy groby znanych Polaków 
pochowanych na Wojskowym Cmentarzu Powązkowskim. 
 
Wieczorem w pierwszym dniu wycieczki poznaliśmy sympatyczne 
słuchaczki Warszawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Fry-
deryka Chopina i wraz z nimi podziwialiśmy Warszawę nocą, wy-
mieniając spostrzeżenia i poglądy. 
 
Te dwa dni były dla nas bardzo intensywne i męczące, pomimo tego 

wszyscy zgodnie wyrażali zadowolenie, że mogli tak wiele zoba-

czyć i poznać. 

Wszyscy wyposażeni byli w słuchawki i każdy mógł słuchać barwnych opowieści przewod-
niczki o historii zwiedzanych miejsc. 

Oprócz wcześniej wymienionych działań, w ramach tego projektu zainteresowani słuchacze 

mogli uczestniczyć w warsztatach zdrowego żywienia i lektoracie języka angielskiego. 
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Wystawa prac malarskich. 
Członkowie grupy malarskiej działającej przy 
Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Andrycho-
wie, wraz ze swoim instruktorem panem Je-
rzym Kozakiem, zaprosili do obejrzenia wy-
stawy swoich prac w siedzibie Wadowickiej 
Biblioteki Publicznej, przy ul. Legionów 1. 
Uroczysty wernisaż odbył się w dniu 
24.06.2015 r. a prace naszych artystów senio-
rów, które powstały podczas 9 lat funkcjono-
wania  warsztatów malarskich, można było 
oglądać do 14.08.2015 r.   
Oprócz wystawy obrazów, zwiedzający mogli 
zapoznać się z historią Uniwersytetu Trzecie-
go Wieku w Andrychowie. 

Forum III Wieku to konferencja, która odbyła się w dniach 9-12 września br. w ramach 
XXV Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju, największego i najważniejszego spotkania 
polityków i ludzi biznesu w Europie Środkowo-Wschodniej. 

W dniu 9 września w Nowym Są-

czu nastąpiło uroczyste otwarcie 

Forum III Wieku. Gości i uczest-

ników przywitała mec. Wiesława 

Borczyk, Prezes Ogólnopolskiej 

Federacji Stowarzyszeń Uniwer-

sytetów Trzeciego Wieku i Prezes 

Sądeckiego UTW oraz Starosta 

Nowosądecki Marek Pławiak. Na-

stępnie odbyła się debata 

„Partycypacja osób starszych w życiu publicznym. Stan obecny i wyzwania na przyszłość”. 

Podczas dyskusji głos zabrał m.in. Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosi-

niak-Kamysz, który na koniec dziękował całemu środowiskowi seniorskiemu, za organiza-

cję kolejnego Forum: …” To jest niesamowite, co tu się wydarzyło w ostatnich latach, jak 

rozwijał się ruch senioralny w Polsce, ile powstało Uniwersytetów Trzeciego Wieku i klu-

bów seniora”.   

W dniu 10 września Uczestnicy Forum III Wieku brali udział w panelach XXV Forum Eko-
nomicznego w Krynicy-Zdroju. Tematem debat oraz paneli dyskusyjnych, zaplanowanych 
również na pozostałe dni konferencji, była partycypacja osób starszych w życiu publicz-
nym, zmiany demograficzne, srebrna gospodarka, społeczna odpowiedzialność biznesu 
(CSR), oraz perspektywy rozwoju Uniwersytetów Trzeciego Wieku i inicjatyw międzypo-
koleniowych. 

VII Edycja Forum III Wieku w Nowym Sączu 

Inne wydarzenia 



 

 14 

       Sesja plenarna Forum III Wieku odbyła się 
w dniu 11 września w Miasteczku Galicyjskim  
w Nowym Sączu. W jej ramach mec. Wiesława 
Borczyk, przedstawiła temat: „Uniwersytety 
Trzeciego Wieku 2015-2020  – wyzwania   i per-
spektywy rozwoju”. Odbyły się również panele 
dyskusyjne, na temat; „Bezpieczny senior – kon-
sument”, „Regionalne Forum UTW – Małopol-
skie doświadczenia w zakresie inicjatyw prose-
niorskich”. Dyskutowano również   o nowej 
Ustawie o osobach starszych, Ogólnopolskim 

Parlamencie Seniorów oraz o gminnych radach seniorów. W Forum uczestniczyły dwie repre-
zentantki UTW w Andrychowie: Danuta Bańska i Maria Przebinda. 
Organizatorami Forum III Wieku są Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz Ogólnopolska 

Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku, w porozumieniu z Fundacją Instytut 

Studiów Wschodnich. 

Obywatelski Parlament Seniorów 

W dniu 1 października 2015 r. w Sali Plenarnej Sejmu na ulicy Wiejskiej w Warszawie od-

była się I Sesja Obywatelskiego Parlamentu Seniorów. Inicjatorem tego przedsięwzięcia była 

Fundacja Ogólnopolskie Porozumienie UTW oraz Polski Związek Emerytów, Rencistów       

i Inwalidów, Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń UTW, gminne rady seniorów. Posiedze-

nie otworzyła Marszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska, udział w posiedzeniu wzięła 

pani Premier Ewa Kopacz, Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak Ka-

mysz, Minister Zdrowia Marian Zembala, poseł Michał Szczerba. 

Delegatem naszego UTW była Prezes Zarządu Danuta Bańska. Celem powołania OPS jest 

rzecznictwo i reprezentacja osób starszych wobec władz publicznych, monitorowanie i ocena 

rządowych programów dotyczących osób starszych, formułowanie stanowisk i opinii, inicjo-

wanie i wspieranie systemowych rozwiązań prawnych, organizacyjnych i finansowych po-

prawiających sytuację życiową osób starszych. Na inauguracyjnym posiedzeniu delegaci zło-

żyli ślubowanie, przyjęto regulamin działania, ukształtowano władze oraz powołano trzy ko-

misje problemowe. 

Zakończył się 24. finał Wielkiej Orkiestry Świątecz-

nej Pomocy. Według wstępnych wyliczeń wolonta-

riusze zebrali ponad 44 mln zł. W tym roku zebrane 

pieniądze zostaną przeznaczone na pediatrię i po-

moc seniorom. Na ulicach kwestowało 120 tys. wo-

lontariuszy w tym również nasi słuchacze m.in. Ur-

szula Wacław i Zbigniew Lot.  

My również chcemy pomagać 

Dzięki nim dołożyliśmy do  zgromadzonej kwoty dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt 

trzy złote i trzydzieści trzy grosze.   
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Konferencja „Edukacja i aktywność” 

        Delegacja naszego UTW (kol. Danuta Bańska i Janina Dyrcz-Rzycka) uczestniczyła 

w  Konferencji „Edukacja i aktywność – najlepsze metody przeciwdziałania marginalizacji        

i wykluczeniu osób starszych w Małopolsce”. Małopolska Debata nt. Rozwoju Edukacji i Ak-

tywności Osób Starszych zorganizowanej przez Ogólnopolską Federację Stowarzyszeń Uniwer-

sytetów Trzeciego Wieku we współpracy z Jagiellońskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku          

w Uniwersytecie Jagiellońskim, w dniu 20 listopada 2015 r. w Auli Collegium Novum Uniwer-

sytetu Jagiellońskiego w Krakowie.  

Spotkanie noworoczne 

W dniu 14.01.2016 r. słuchacze naszego Uniwersytetu uczestniczyli w spotkaniu noworocz-

nym w sali klubu osiedlowego ASM pięknie przystrojonej świątecznymi ozdobami. Zebra-

nych przywitała Prezes UTW Danuta Bańska i złożyła życzenia na Nowy Rok przekazując też 

życzenia dla wszystkich Słuchaczy od biura podróży Pura Vida, z którego usług korzystamy. 

A oto fragment życzeń: „witalności Japończyka, radości życia Fidżyjczyka (93%), optymizmu 

Nigeryjczyka (85%)” wg badań Inst. Gallupa 2014.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

         Spotkanie poprowadziła kol. Janina Dyrcz-Rzycka, która przywitała licznie przybyłych  

i składając wszystkim serdeczne życzenia noworoczne, zaprosiła do wspólnego świętowania. 

Grupa słuchaczek pod przewodnictwem kol. Elżbiety Woźniak przygotowała poczęstunek; 

wszystkim bardzo smakowały upieczone przez nie słodkości. Koleżanka Stanisława Jóźwiak   

z wdzięcznością dziękowała za wszystko w czym brała udział jako członkini Stowarzyszenia 

w  ubiegłym roku.  Odśpiewaliśmy 100 lat koleżance, która w tym właśnie dniu obchodziła 

urodziny. Bawiliśmy się  uczestnicząc w konkursie ze znajomości kolęd,  słuchając indywidu-

alnych występów przygotowanych przez koleżanki: Danutę Ochmanek i Mieczysławę Prus. 

Wszyscy chętnie włączali się do śpiewu kolęd i pastorałek inicjowanego przez grupę wokalną. 

Ale przede wszystkim cieszyliśmy się że mogliśmy się spotkać i złożyć sobie życzenia powo-

dzenia w 2016 r. Atmosfera serdeczności i wzajemnej życzliwości  panująca na sali spowodo-

wała, że uczestnicy z żalem opuszczali spotkanie. 

http://utw.andrychow.eu/?p=3024
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Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie wspierają : 
 Urząd Miejski w Andrychowie 
 Andrychowska Spółdzielnia Mieszkaniowa 
 ABS Bank Spółdzielczy w Andrychowie 
 Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie 
 Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Andrychowie 

Napisz do nas : utw.andrychow@gmail.com 
Prezes Stowarzyszenia – Danuta Bańska,  email : danuta.banska@gmail.com 
Telefon : 605 43 45 20 
Siedziba Stowarzyszenia : 34-120 Andrychów, ul. Krakowska 112 (IIp) ABS Bank Spółdzielczy  

  Na wesoło. 

A oto jak nasza koleżanka Danuta Ochmanek widzi swoją  przyszłość naukową: 

 
 
Na uniwersytecie, wiedzy zgłębiałam tajniki, 
Czas podsumowania - podaję wyniki. 
 
Jedenaście latek to jak z bicza trzask, 
Na pracę doktorską już najwyższy czas. 
 
Policzyłam więc naprędce, 
Tu kierunków sto lub więcej. 
 
I  dręczący jest dylemat: 
Jaki pracy ma być temat? 
 
Na cały świat opinia płynie 
Polak świetnie zna się na medycynie. 
 
Może Pan Ferfecki będzie promotorem; 
Zdrowia psychicznego zostanę doktorem. 
 
Albo zdam się na przypadek losu; 
U Pana Ślesaka - eksperta kosmosu. 
 
Lecz czas na decyzję, 
Wybór nie jest prosty. 
 
Wreszcie temat znalazłam:   
  „Mchy i porosty”. 
 
Dlaczego? To nie przypadek, 
Bo dla mnie pozostał omszały leśny dziadek. 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

http://www.asm.andrychow.pl/
http://www.bsandrychow.pl/
http://www.kultura.andrychow.eu/
http://www.facebook.com/pages/LO-Andrych%C3%B3w/171876566171722
mailto:utw.andrychow@gmail.com
mailto:danuta.banska@gmail.com

