STOWARZYSZENIE
UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
w Piotrkowie Trybunalskim

BIULETYN NR

Piotrków Trybunalski, październik 2018 r.

24

Obywatelski Parlament Seniorów
Europejski Parlament Seniorów, w którym wzięli
udział przedstawiciele organizacji seniorskich
ze wszystkich państw członkowskich Unii
Europejskiej odbył się w dniach 25-25 listopada
1993 roku w Luksemburgu. Była to inicjatywa
Parlamentu Europejskiego. W konkluzji zgromadzenia rekomendowano, aby w każdym państwie
członkowskim powstał Parlament Seniorów jako
krajowe forum osób starszych i reprezentacja
seniorów, która mogłaby wpłynąć na politykę
państwa wobec osób starszych.
Rekomendacje z 1993 roku zostały wdrożone
w modelowej formie w Irlandii, gdzie od 1994 roku
funkcjonuje Obywatelski Parlament Seniorów.
W Polsce inauguracyjne posiedzenie Obywatelskiego Parlamentu Seniorów odbyło się 1 października 2015 roku. Uczestniczyli w nim delegaci
reprezentujący trzy środowiska tj. Uniwersytety
Trzeciego Wieku, Związek Emerytów, Rencistów
i Inwalidów oraz gminne rady seniorów. Pośród tych
delegatów była Janina Franczak-Kujawska.
Priorytetami OPS są;
- rzecznictwo i reprezentacja osób starszych
wobec władz publicznych,
- monitorowanie i ocena rządowych programów
dotyczących osób starszych,
- formułowanie stanowisk i opinii,
- inicjowanie i wspieranie systemowych rozwiązań
prawnych, organizacyjnych i finansowych
poprawiających sytuację życiową osób starszych.
Delegaci do OPS powoływani są na okres jednej
kadencji trwającej 3 lata. Druga kadencja OPS
rozpoczęła się w dniu 1.10.2016 roku i trwać będzie
do 30.09.2019 roku. Delegaci obejmują mandat
na 3-letną kadencję po złożeniu ślubowania na Sesji
Plenarnej. Delegatem Uniwersytetu Trzeciego
Wieku w Piotrkowie Trybunalskim na II kadencję
jest Janina Franczak-Kujawska.
OPS liczy 460 delegatów. Składa się z delegatów
rekomendowanych przez organ zarządzający
organizacji senioralnej która gwarantuje, iż posiada
on kwalifikacje, zaangażowanie i doświadczenie
w działalności senioralnej pozwalające na aktywne,
społeczne sprawowanie mandatu delegata OPS.
Realizacja zadań i potrzeb OPS opiera się
na pracy społecznej delegatów OPS.
Obywatelski Parlament Seniorów jest oddolną, samorządną organizacją środowisk senioralnych
powołaną dla reprezentacji, rzecznictwa interesów, prowadzenia dialogu i tworzenia płaszczyzny
współpracy z rządem i parlamentem w kreowaniu polityki senioralnej w Polsce.
Janina Franczak-Kujawska

Skład organów statutowych Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku
w Piotrkowie Trybunalskim
ZARZĄD:
Prezes
Wiceprezes ds. Programowych
Wiceprezes ds. Finansowych
Wiceprezes ds. Turystyki i Sportu
Skarbnik
Sekretarz
Członek

- Janina Franczak-Kujawska
- Wanda Michalska
- Bogusława Kotas
- Róża Lesińska
- Anna Nowak
- Grażyna Świstak
- Jolanta Biłek

KOMISJA REWIZYJNA:
Przewodniczący
Członek
Członek

- Danuta Woźniak
- Lidia Walaszczyk
- Maria Górka

W dniu 6 marca 2019 roku o godz. 17.00 w I terminie, a o godz. 17.15 w II terminie odbędzie się
Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku
w Piotrkowie Trybunalskim. W marcu 2019 roku kończy się trzyletnia kadencja obecnych władz
statutowych Stowarzyszenia. W czasie Zgromadzenia odbędą się wybory do nowych władz statutowych Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz do Rady Słuchaczy /samorząd studencki/.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
RADA NAUKOWA
prof. zw. dr hab. Andrzej Felchner,
prof. dr hab. Patrycja Jakóbczk-Adamczyk,
prof. zw. dr hab. Marian Kępiński,
dr hab. Jacek Bonarek,

dr Maria Walak,
dr Błażej Cecota,
dr hab. Marcin Kępiński

RADA SŁUCHACZY:
Maria Krawiec-Hińcza, Jolanta Łukasik, Krystyna Marciniak,
Barbara Sakowicz-Zyśk, Krystyna Więckowska-Mazerant.

Informacje
Dyżury Zarządu odbywają się w biurze UTW budynek B UJK pokój nr 6.
- Skarbnik - sprawy finansowe, wpłaty i wypłaty
- środy od 15:00 do 16:45
- Członkowie Zarządu
- czwartki od 15:00 do 17:00
W miesiącu lutym 2019 przerwa semestralna, brak dyżurów Zarządu.
- w czasie dyżurów czynny jest telefon
- 44 732 74 67
- strona internetowa UTW:
- www.utw-piotrkow.pl
- profil na Facebook
- www.facebook.com/utwpiotrkow
- e-mail sekretariatu UTW:
- sekretariat@utw-piotrkow.pl
- e-mail Rady Słuchaczy:
- rada.sluchaczy@utw-piotrkow.pl

W semestrze zimowym przewidziana jest kontynuacja dotychczasowych zajęć:
- Sportowe - arobik na basenach i salach gimnastycznych, joga, tenis stołowy, spacery nordic walking
z Kołem Wędrowniczki, rajdy rowerowe (Grupa Rowerowa),
- Kursy
- jęz. angielski dla zaawansowanych i początkujących,
- Kół zainteresowań - Miłośników Książki i biblioteka, Hobbystek (robótki ręczne),
Fotograficzne Foto-UTW, Klub Liryka Jesieni, Koło Podróżnik,
Koło Wędrowniczki
Z inicjatywy członków UTW mogą być zorganizowane również inne koła zainteresowań i grupy
zajęciowe. Zapraszamy słuchaczy Stowarzyszenia do uczestnictwa w zajęciach kół zainteresowań i grup
zajęciowych.
1. Zakładka Nasze Talenty na stronie internetowej UTW przewidziana jest do prezentowania osiągnięć
artystycznych, literackich i sportowych naszych słuchaczy. Prosimy o przekazywanie do Rady Słuchaczy
informacji i zdjęć do tej zakładki.
2. W roku 2018 nie będą organizowane wycieczki z dofinansowaniem PFRON.

Program wykładów i imprez na semestr zimowy
w roku akademickim 2018/2019

3 X 2018

10 X 2018

17 X 2018
24 X 2018
7 XI 2018
14 XI 2018
28 XI 2018
30 XI 2018
5 XII 2018
12 XII 2018
19 XII 2018

Uroczysta inauguracja nowego roku akademickiego 2018-2019
Wykład inauguracyjny - Piotrków w okresie międzywojennym
wykładowca UJK prof. zw. dr hab. Andrzej Felchner
godz. 17 00 aula bud. A
Piotrków Trybunalski - nowoczesny i historyczny
prezentacja multimedialna - Prezydent Piotrkowa Tryb. - Krzysztof Chojniak
Zebranie organizacyjne
Obiecanki cacanki czyli magia reklamy i sztuka marketingu
dr hab. Marcin Kępiński - UŁ
O nazwach ulic Piotrkowa Trybunalskiego
dr Lidia Pacan-Bonarek - UJK
Niemiecka propaganda II Wojny Światowej
dr Małgorzata Piotrkowska - prac.Muzeum w Piotrkowie Tryb.
Kobieta matka- kobieta nie matka
dr hab. Dorota Ruszkiewicz- UJK
Kobiety niepodległości
dr Rafał Jaworski - UJK
Andrzejki godz.17.00 - sala Arresto
Prawdziwa historia Świętego Mikołaja
dr Jolanta Dybała - UJK
Gościnne występy UTW Wiem Więcej z Radomska
Spotkanie wigilijne godz.17.00 sala Arresto

9 I 2019
23 I 2019
30 I 2019
Luty
9 II 2019
6 III 2019

8 III 2019

Cesarstwo Bizantyjskie - kobiety w purpurze
mgr Paulina Tompa - UJK
Polskie Państwo Podziemne w Piotrkowie Tryb.
dr hab. Marek Dutkiewicz - UJK
O nalewkach
Maciej Szołtysik - UJK
Przerwa semestralna
Bal Karnawałowy - sala Arresto
Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze
Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Piotrkowie
Trybunalskim I termin godz.17.00, II termin godz. 17.15
miejsce UJK w Piotrkowie Tryb. ul. Słowackiego 116 aula bud A
Dzień Kobiet - godz. 17.00 sala Arresto

Wykłady odbywają się zawsze w środę o godz. 17.00 w dużej auli UJK , budynek A. Terminy i tematyka
mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Zarządu UTW. Informacje o zmianach podawane będą
w gablocie UTW/ przy biurze Stowarzyszenia / p. nr 6, bud. B / oraz na drzwiach wejściowych przy auli.

Wyniki ankiety przeprowadzonej przez Radę Słuchaczy
wśród członków UTW w dniu 25 kwietniu 2018 roku
1. Tematyka wykładów - tytuły i tematyka dotychczasowych wykładów, którymi słuchacze byli
najbardziej zainteresowani to: medycyna i zdrowie, spotkania z gawędziarzem Piotrkowa Leszkiem
Józefackim, spotkania z leśnikiem Pawłem Kowalskim, wykłady pt.: Kleopatra - portret kobiety, Kobiety
agentki II Wojny Światowej, Patriotyzm fundamentem niepodległości oraz koncert „Lata dwudzieste, lata
trzydzieste”.
2. Wycieczki turystyczne jakimi są zainteresowani ankietowani.
jednodniowe
- 70,0 %
dwudniowe
- 48,5 %
wielodniowe
- 56,7 %
Proponowane trasy wycieczek:
jednodniowych:
Warszawa, Sandomierz, Arkadia-Nieborów, Łowicz, Arboretum w Rogowie, Uniejów,
wyjazdy na spektakle teatralne i koncerty do Łodzi, Warszawy i Katowic,
dwudniowych i wielodniowych:
Poznań-Gniezno, Puławy-Kazimierz, Bieszczady, Białystok i okolice, Warmia i Mazury,
Kujawy-Bydgoszcz, Trójmiasto, Opole i okolice, Zielona Góra i okolice w czasie winobrania.
zagraniczne:
wiedzanie zabytków i stolic państw sąsiadujących z Polską również w czasie
wycieczek krajowych wielodniowych.
3. Propozycje nowych kół zainteresowań, kursów i warsztatów:
warsztaty tematyczno-konsultacyjne: komputerowe (np. internet, poczta e-mailowa, Facebook),
psychologiczne, zdrowe żywienie- dieta, taneczne, pierwsza pomoc.
4. Śledzenie informacji przez członków UTW na:
strona internetowa UTW
- 69,1 %
Facebook
- 42,6 %
Rada Słuchaczy
opracowała Maria Krawiec-Hińcza

Koła zainteresowań, grupy zajęciowe, warsztaty i kursy
W roku akademickim 2017-2018 działały:
grupy zajęciowe:
aerobik na basenach i salach gimnastycznych, joga,
koła zainteresowań:
Miłośników Książki i biblioteka, fotograficzne Foto-UTW,
Miłośników Podróży - Podróżnik, Nordic Walking - Wędrowniczki,
Hobbystek (robótki ręczne), Liryka Jesieni, rowerowe, tenis stołowy,
grupa sportowa (udział w olimpiadach seniorów, organizacja
zawodów sportowych),
warsztaty i kursy:
fotograficzne, języka angielskiego dla początkujących i zaawansowanych.
Ze względu na małe zainteresowanie słuchaczy UTW zawiesiły swoją działalność Koło Historyczne, Koło
Kulinarne i Koło Foto-Pasjonatów.
Koło Foto-UTW
Jesienią 2013 roku z inicjatywy członków UTW
zainteresowanych fotografią powstało koło fotograficzne Foto-UTW. Koło działa w formie warsztatów,
które obecnie prowadzi Tomasz Zygier - członek
Stowarzyszenia Fotograficznego Kreatywni.
Swoje prace członkowie koła pokazywali na wystawach organizowanych przez Koło:.
Mało znane zabytki i zakątki Polski
- październik 2016 rok, UJK w Piotrkowie
Świat zwierząt w Polsce
- październik 2017 rok, UJK w Piotrkowie
Wystawa poplenerowa
- marzec 2018 rok, UJK w Piotrkowie
Piękna nasza Polska cała
- wystawa poplenerowa: czerwiec i lipiec
2018 rok w Bibliotece Miejskiej w Piotrkowie, sierpień
2018 rok w Domu Kultury w Radomsku, wrzesień 2018
roku na Wojewódzkich Dniach Seniora w Piotrkowie.
W latach 2017-2018 członkowie Koła zdobywali
nagrody i wyróżnienia indywidualne w konkursach
przeglądów twórczości fotograficznej seniorów programu ŁDK Przystanek 60+ oraz konkursach lokalnych
organizowanych przez MOK, Towarzystwo Przyjaciół
Piotrkowa i Starostwo Piotrkowskie. Członkowie koła
uczestniczyli w programie Senior ekspertem Juniora
w ramach którego prowadzili zajęcia fotograficzne
w dwóch piotrkowskich przedszkolach. Koło prowadzi
kronikę w formie albumu z wybranymi fotografiami
członków Koła. W październiku 2018 roku na UJK
prezentowana będzie wystawa członków Koła Smutek…
Radość
Na stronie tytułowej tego Biuletynu pokazane są
zdjęcia z wystawy Piękna nasza Polska cała.
Lider Koła - Jolanta Biłek

Koło Miłośników Podróży- Podróżnik
Z inicjatywy członków UTW w kwietniu 2012 roku
powstało Koło Miłośników Podróży-Podróżnik, którego
liderem od jego założenia jest Elżbieta Sar.
Koło skupia słuchaczy Stowarzyszenia zainteresowanych poznawaniem ciekawych i pięknych miejsc
w Polsce i na świecie. Na spotkaniach dzielimy się
swoimi wrażeniami z prywatnych wojaży krajowych
i zagranicznych (zdjęcia, relacje, prezentacje),
organizujemy zwiedzanie ciekawych miejsc w Piotrkowie i okolicach oraz organizujemy przynajmniej raz
w roku jednodniowe wycieczki krajowe (ostatnio
Nieborów-Arkadia-Łowicz; Kopalnia Bełchatów

- zwiedzanie odkrywki; Kopalnia Srebra w Tarnowskich
Górach; Żyrardów i Arboretum; zabytki Pszczyny).
W zajęciach koła bierze udział średnio od 15-30
słuchaczy UTW.
W roku akademickim 2017-2018 zwiedzaliśmy
w Piotrkowie Browar Rzemieślniczy Jan Olbracht
i Oczyszczalnię Ścieków oraz wyjechaliśmy na jednodniową wycieczkę do Pszczyny.
Lider Koła - Elżbieta Sar

Koło Rowerowe
Koło Rowerowe skupia członków naszego Uniwersytetu gustujących w przejażdżkach rowerowych.
Spotkania pasjonatów dwóch kółek odbywają się wiosną
i jesienią najczęściej w soboty lub niedziele. Trasy
przejażdżek prowadzą po obrzeżach Piotrkowa, a także
po okolicznych miejscowościach. Dbając o kondycję
i sprawność fizyczną podziwiamy piękno przyrody
i zwiedzamy ciekawe miejsca w okolicy.
Nasze spotkania uwieczniamy w postaci fotografii
publikowanych na Facebook’u.
Stanisław Jakubczak

Koło Wędrowniczki
W roku akademickim 2015/16 reaktywowało działalność sięgającą roku 2007 Koło Nordic Walking przyjmując nazwę „Wędrowniczki”. Tak więc trzeci sezon za
nami. Wędrujemy z kijkami, jeśli pogoda pozwoli,
w każde sobotnie przedpołudnie.
W roku akademickim 2017/18 zorganizowałyśmy
samodzielnie 18 spacerów, najczęściej po bliskich okolicach Piotrkowa (lesie Wierzejskim, nad Bugajem, lasach
w stronę Witowa i Meszcz), ale także nad Zalewem
Sulejowskim w Podklasztorzu i na Murowańcu. Jako
grupa UTW uczestniczyliśmy w jesiennym i wiosennym
Rajdzie Nordic Walking organizowanym przez OSiR.
Trasy, które pokonywałyśmy wynosiły od 8 do 12 km,
ale zdarzyło się też nawet 18 km.
Uwieńczeniem sezonu kijkowego była wycieczka
do Warszawy pod hasłem „Po majowych ogrodach
Warszawy”. „Zaliczyłyśmy” Las Kabacki, Ogród
Botaniczny w Powsinie i Ogrody Wilanowskie.
Szczegółowy opis wycieczki oraz zdjęcia na stronie
internetowej UTW i w Kronice naszego Koła.
Rok akademicki 2017/18 upłynął nam nadzwyczaj
aktywnie. Mam nadzieję, że 2018/19 będzie jeszcze
lepszy i dołączą do nas nowi entuzjaści Nordic Walking.
Lider Koła - Dorota Nitecka

Działalność kół

Spotkanie integracyjne
W dniu 13 czerwca 2018 roku nad jeziorem
Bugaj - Pod Lipami Stowarzyszenie UTW
w Piotrkowie Tryb. zorganizowało Spotkanie integracyjne, kulturalno-sportowe Uniwersytetów
Trzeciego Wieku. Spotkanie było kontynuacją
odbywających się od wielu lat Pikników Integracyjnych kończących kolejny rok akademicki.
Oprócz licznej grupy słuchaczy naszego UTW były
delegacje UTW z Bełchatowa, Opoczna, Tomaszowa
Mazowieckiego, Radomska oraz Radomszczański
UTW „Wiem więcej”. W spotkaniu uczestniczyli
zaproszeni goście: Krzysztof Chojniak - prezydent
Piotrkowa Trybunalskiego, Marian Błaszczyński przewodniczący Rady Miasta, Włodzimierz
Kaczmarek - pełnomocnik Starosty Piotrkowskiego,
Magdalena Ciżewska - instruktor OEA MOK
w Piotrkowie, Teresa Radzikowska - konsultant
teatralny Łódzkiego Domu Kultury.
W czasie spotkania swoje programy artystyczne
prezentowały poszczególne UTW, a w zawodach
sportowych brali udział słuchacze wszystkich UTW.
Liderzy poszczególnych konkurencji sportowych
otrzymali atrakcyjne nagrody.
Dobre jedzenie, muzyka i tańce towarzyszyły
nam do godzin wieczornych. Było radośnie, miło
i wesoło. Do zobaczenia za rok…
Maria Krawiec-Hińcza

Wycieczki

Pszczyna
Koszęcin

Kalisz - Skalmierzyce
Kraków

Łódź

Ojców

