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Przystanek 60+ rok 2018
Rok 2018 to już drugi rok realizowanego przez
Łódzki Dom Kultury programu Wojewódzki
Przegląd Twórczości Dojrzałej Przystanek 60+.
Jest to oferta kulturalna skierowana do seniorów,
której głównym celem jest aktywizacja i integracja
środowisk senioralnych oraz promocja twórczości
amatorskiej ludzi w wieku 60+. W ramach tego
programu organizowane są przeglądy i plenery
artystyczne, warsztaty, konkursy, spotkania, wystawy i forum dyskusyjne.
Nasze Stowarzyszenie aktywnie włączyło się
w realizację tego programu będąc np. współorganizatorem Forum Dyskusyjnego, które odbyło się
w dniu 20.09.2018 roku w Piotrkowie Trybunalskim
w Centrum Idei Ku Demokracji. Nasi słuchacze
uczestniczyli w przeglądach artystycznych w kategoriach: rękodzieło, literatura, fotografia, w plenerach, konkursach i wystawach. Słuchacze naszego
UTW zdobyli w 2018 roku nagrody i wyróżnienia:
Róża Lesińska - dwa wyróżnienia w kategorii
fotografia, Bożena Gęgotek - I nagrodę w kategorii
fotografia, Roma Ogrodniczak - wyróżnienie w kategorii malarstwo i Teresa Ulcyfer - wyróżnienie
w kategorii gobelin.
W Plebiscycie zorganizowanym przez ŁDK
w ramach programu Przystanek 60+ w listopadzie
2018 roku, a kierowanym do osób i instytucji, które
w 2018 roku aktywnie uczestniczyły w działaniach
tego programu otrzymaliśmy nominacje:
Stowarzyszenie UTW w Piotrkowie Trybunalskim w kategorii - instytucja wspierająca seniorów,
Janina Franczak-Kujawska w kategorii - lider/menadżer Grupy senioralnej, Wanda Michalska
w kategorii - Senior Roku 2018. Na uroczystej Gali
w dniu 29.11.2018 roku podsumowującej realizację
programu Przystanek 60+ w 2018 roku ogłoszono
wyniki Plebiscytu - Seniorem Roku 2018 wybrana
została Wiceprezes naszego Stowarzyszenia Wanda
Michalska.
Tekst: W. Michalska, M.Hińcza

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
- Michał Stus
- Bogusława Kotas
- Anna Nowak
- Urszula Serwa
- Grażyna Kraska
- Jolanta Biłek

KOMISJA REWIZYJNA:
Maria Górka, Wanda Michalska, Lidia Walaszczyk
Na Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo-Wyborczym Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego
Wieku w Piotrkowie Trybunalskim w dniu 6 marca 2019 roku został wybrany podany wyżej skład organów
statutowych Stowarzyszenia.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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, Róża Lesińska, Jolanta Łukasik, Grażyna Świstak,
Krystyna Więckowska-Mazerant

Informacje
Dyżury Zarządu odbywają się w biurze UTW budynek B UJK Filia Piotrków Tryb.
ul. Słowackiego 114/116, 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 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 letnim przewidziana jest kontynuacja dotychczasowych zajęć:
Sport - aerobik na basenach i salach gimnastycznych, joga, tenis stołowy, spacery nordic walking
z Kołem Wędrowniczki, rajdy rowerowe (Grupa Rowerowa), udział w olimpiadach i zawodach
sportowych (Grupa Sportowa).
Kursy - jęz. angielski dla zawansowanych i początkujących
Koła zainteresowań - Miłośników Książki i biblioteka, Hobbystek (rękodzieło),
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 tych zajęciach .
1. Terminy zapisów do Stowarzyszenia UTW nowych członków w dniach:
4, 5, 11, 12, 18, 19 września 2019 roku, biuro UTW bud.B UJK, pok. nr 6
2. Wpłaty składek członkowskich dla słuchaczy UTW na rok akademicki 2019-2020 będą
przyjmowane|w czasie dyżurów skarbnika Zarządu (bud. B pok. nr 6)
w dniach: 5, 12, 26 czerwca 2019 roku oraz w dniach: 4, 5, 11, 12, 18, 19 września 2019 roku.
3. 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.
4. W semestrze letnim Zarząd UTW przewiduje zorganizowanie dla członków następujące wycieczki
turystyczne:
A. Dla wszystkich członków UTW
dn. 7. 05. 2019 rok

- Łódź

dn. 23. 05. 2019 rok

- Uniejów

dn. 9-11. 07. 2019 rok

- Poznań, Rogalin, Kórnik, Gniezno, Biskupin, Ostrów Lednicki

dn. 8 lub 10. 10. 2019 rok

- Uniejów

B. Dla członków UTW posiadających orzeczenia o niepełnosprawności (kopię orzeczenia należy
dostarczyć do biura UTW) i zameldowanych w Piotrkowie Trybunalskim.
dn. 6. 04. 2019 rok

- Otrębusy - wizyta w siedzibie zespołu Mazowsze

dn. 20-22. 08. 2019 rok

- Tarnów, Bochnia

.

Zarząd UTW złożył w MOPR w Piotrkowie Tryb. wniosek o dofinansowanie podanych w pkt. B.
wycieczek z funduszu PFRON.
5. Kwiaty uśmiechem rośliny to tytuł wystawy fotograficznej organizowanej przez koło Foto-UTW
dla wszystkich członków Stowarzyszenia. Otwarcie wystawy odbędzie się w dniu inauguracji na UTW
nowego roku akademickiego 2019-2020, miejsce - hol przed aulą UJK bud. A.
Zdjęcia (max. 4) należy przesłać drogą e-mailową na adres Rady Słuchaczy do 5 września 2019 roku.
Bliższych informacji udziela lider koła Foto-UTW.

Program wykładów i imprez na semestr zimowy
w roku akademickim 2018/2019
6.03.2019 rok

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze
Członków Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku.

8.03.2019 rok

Dzień Kobiet sala Arresto godz. 17.00

13.03.2019 rok

Cesarstwo Bizantyjskie - kobiety w purpurze
mgr Paulina Tompa UJK

20.03.2019 rok

O dawnej medycynie
mgr Dominika Juszczak UJK

27.03.2019 rok

Choroby tarczycy
Ewa Karzewnik - lekarz endokrynolog

10.04.2019 rok

Kultura i społeczeństwo
dr hab. Danuta Mucha UJK

17.04.2019 rok

Układ kostno-stawowy
wykładowca Szkół Medycznych TEB Edukacja

8.05.2019 rok

Poezja socrealistyczna
dr hab. Pelagia Bojko UJK

15.05.2019 rok

Spotkanie z przyrodą
Paweł Kowalski - leśnik, kier. Osady Leśnej w Kole

22.05.2019 rok

25 Pułk Piechoty w Piotrkowie Trybunalskim w latach1921-1932
Krzysztof Wiączek - Muzeum w Piotrkowie Tryb.

5.06.2019 rok

Manipulacja makiawelizmem
- jak sobie radzić z wpływem społecznym i nie dać się oszukać.
dr hab. Marcin Kępiński UŁ

12.06.2019 rok

Kanikuła - rzecz o wakacjach
dr hab. Jacek Bonarek UJK

19.06.2019 rok

Piknik Integracyjny.
Pod Dębami ul. Wierzejska (koło Strzelnicy) godz.14.00

2.10.2019 rok

Uroczysta inauguracja nowego roku akademickiego 2019-2020
godz.17 00 aula UJK bud. A

Wykłady odbywają się zawsze w środę o godz. 17.00 w auli UJK (parter) budynek A. Terminy i tematyka
wykładów mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Zarządu UTW. Informacje o zmianach podawane
będą w gablocie przy biurze UTW (parter, pokój nr 6, bud. B) oraz przed rozpoczęciem wykładu.

Informacja o członkach Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku
w Piotrkowie Trybunalskim w roku akademickim 2018-2019
1.Wiek
55 lat i poniżej
61- 65 lat
71 - 75 lat
81 lat i powyżej
2. Wykształcenie
wyższe

średnie
zawodowe

1,6 %
25,9 %
18,6 %
2,2 %
35,3 %
w tym:

56 - 60 lat
66 - 70 lat
76 - 80 lat

5,1 %
36,4 %
10,2 %

nauczyciele
9,1 %
ekonomiści
7,0 %
inżynierowie 8,5 %
inni
10,7 %

58,5 %
6,2 %

3. Płeć
kobiety

88,5 %

4. Miejsce zameldowania
miasto Piotrków Tryb.

95,0 %

Informacja została opracowana przez Radę Słuchaczy w oparciu o dane osobowe podane przez członków
UTW w deklaracjach członkowskich i ankietach korygujących.
Piotrków, listopad 2018 rok

Rada Słuchaczy

Koło Hobbystek
Z inicjatywy członków naszego Stowarzyszenia UTW w 2015 roku powstało Koło Hobbystek, liderem
koła została wybrana Maria Kozubowska. Członkami koła są uzdolnione manualnie słuchaczki UTW,
które lubią haftować, szydełkować, dziergać na drutach, ale też wykonywać np. kwiaty, biżuterię,
karki świąteczne, gobeliny. Swoje prace pokazują na wystawach i okolicznościowych prezentacjach.
W ostatnim okresie swoje prace prezentowały na spotkaniu Nasze Talenty w maju 2017 roku organizowanym
przez nasze UTW, Wojewódzkich Dniach Seniora (wrzesień 2018 rok), wystawie na UJK z okazji
inauguracji nowego roku akademickiego 2018/2019. Członkowie Koła biorą udział w Plenerach
i w Przeglądach organizowanych przez ŁDK w ramach projektu Przystanek 60+.
Od października 2018 roku liderem Koła jest Elżbieta Matyja.
Styczeń 2019 rok

Lider Koła Elżbieta Matyja

Koło Tenis Stołowy
Miłośnicy tenisa stołowego UTW grają rekreacyjnie w tenisa już od jesieni 2011 roku. Do czerwca
2018 roku ćwiczyli na sali udostępnionej nieodpłatnie przez Szkołę Podstawową nr12, a od października
2018 roku grają na sali piotrkowskiego OSiR. Liderami Koła byli kolejno: Hanna Tazbir - inicjatorka
powstania Koła, Janusz Starostka, a od października 2018 roku nowym liderem został Albin Kwiecień.
Członkowie Koła brali udział w corocznych Olimpiadach Sportowych dla Seniorów.
Styczeń 2019 rok

Lider Koła Albin Kwiecień

Koło Miłośników Książki – biblioteka
Każdy poświęcił jakąś część swojego życia
na czytanie. Od niepamiętnych czasów człowiek
pisał opowieści, dzielił się swoimi przemyśleniami
,opowiadał historie. Książkę trzeba otworzyć czytając trudno odłożyć. Utożsamiamy się z postaciami, recenzujemy każdą na swój sposób.
Są fragmenty, które zawsze rozczulają. Ulubione
danie i książkę łączy głód... Nikt nie czuje się
samotny w księgarni i w bibliotece. Mała książka,
ale wielki człowiek, który ją napisał i ten, który ją
czyta. Nie zapominajmy o czytaniu ...
„ jesteś tym co czytasz”
„ z książką Ci do twarzy”
„ kto czyta nie błądzi ”
„kawa - tylko z książką”
Koło Miłośników Książki - biblioteka istnieje już od 2007 roku początkowo jako Koło Literackie,
a od 2013 roku działa pod obecną nazwą. Głównym celem Koła jest promocja czytelnictwa, poszerzanie
wiedzy o literaturze poprzez uczestnictwo w odczytach, prelekcjach, wieczorach autorskich i spotkaniach
z pisarzami. W ramach koła działa biblioteka, która obecnie liczy około 330 pozycji książkowych a powstała
z darowizn głównie słuchaczy i zaprzyjaźnionych instytucji.
styczeń 2019 rok

Lider Koła Danuta Wożniak

Program - Aktywna Przyszłość
W 2018 roku Stowarzyszenie UTW nawiązało współpracę ze Stowarzyszeniem SpołecznoKulturalnym ETHNOS w Łodzi w ramach projektu pt. „ Aktywna przyszłość” dofinansowanego z
Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.
W efekcie współpracy zostały zorganizowane trzy wyjazdy do teatrów w Łodzi (10 bezpłatnych biletów
na każdy wyjazd)
- dn. 14.11.2018 roku do Teatru Jaracza na spektakl „Umrzeć z tęsknoty - najpiękniejsze piosenki
żydowskie ”
- dn. 2.12.2018 roku do Teatru Wielkiego na operę „Madame Butterfley”
- dn. 12.12.2018 roku do Teatru Muzycznego na musical „Skrzypek na dachu”.
W dniu 16.01.2019 roku dla wszystkich słuchaczy naszego Stowarzyszenia w auli UJK został
zorganizowany koncert pt. „Pieśni i romanse cygańskie”, w którym wystąpili: wirtuoz - Jan Wiśniewski
oraz aktorka Teatru Małego w Łodzi Anna Grażyna Suchocka - poezja.
W ramach realizacji projektu odbył się wykład pt. „Autoprezentacja - co nasze gesty mówią o nas”
Marii Nowackiej i warsztaty fotograficzne pt. „Autoprezentacja w portrecie” prowadzone przez fotografika
Jadwigę Zauder.
Mamy nadzieję, że dalsza współpraca ze Stowarzyszeniem ETHNOS będzie nadal tak owocna .
Styczeń 2019 rok

Wanda Michalska

Koła zainteresowań

Koło Hobbystek

Koło Tenis Stołowy

Wycieczki

Lipce Reymontowskie

Uniejów

Wokół szopek - spacer po Krakowie

