
Spostrzeżenia i opinie

Rok akademicki 2013/2014

  

Czas na wakacje dla dojrzałych studentów

  

Ostatnie zajęcia przed wakacjami były wspólnymi dla obu grup sekcji j. niemieckiego UTW.
Odbyły się one w kawiarni „U Mariusza” we wtorek, 3 czerwca. Przy kawie, ciastku i lodach
studenci bardzo mile spędzili ostatnie dwie godziny zajęć przed przerwą wakacyjną. Sekcja j.
niemieckiego serdecznie podziękowała za całoroczną pracę wykładowcy, Andrzejowi
Skibińskiemu. Nietypowa sceneria nie oznaczała jednak końca pracy. Studenci wysłuchali
bowiem wykładu „Germanizmy w  języku polskim”. Jest ich około 4 tysięcy. Traktowane są jak
wyrażenia nasze, polskie, a jednak nimi nie są, np. czynsz, dach, jarmark, szwagier czy ratusz.

  

W takiej przyjemnej atmosferze zakończył się rok akademicki z j. niemieckim. Studenci
postanowili jednak przyspieszyć czas do inauguracji nowego roku na UTW i zdecydowali
spotkać się w tym samym miejscu już 5 sierpnia.

  

Bogusław Matraszek

  

Pobyt w Mrzeżynie

  

W dniach od 9 do11 maja grupa koleżanek i kolegów skorzystała z oferty Senior 50 + i
odpoczywała nad polskim morzem w Mrzeżynie. Wyjazd tradycyjnie rozpoczął się zbiórką na
parkingu koło WBK 9 maja o godz. 8. Około godziny 13 byliśmy już nad morzem, ośrodek
okazał się piękny i zadbany, czuć rękę dobrego gospodarza. Rozlokowano nas w pokojach 2 i 3
osobowych z łazienkami, pięknie urządzonych i wygodnych. Pierwszy spacer oczywiście nad
morze, potem miasteczko i powrót na kolację. Wyżywienie było bardzo dobre, obfite i smaczne,
śniadania i kolacje w formie bufetu szwedzkiego a obiady serwowane na stoły przez kelnerów.
Wprawiło to nas w bardzo dobry nastrój, mimo że pogoda nie była najlepsza – padało i było
zimno. Drugiego dnia mieliśmy dodatkową atrakcję-ognisko z kiełbaskami i zabawę z
didżejem.Zabawa jak zawsze była szampańska i bawiliśmy się do końca całą grupą. W sobotę i
niedzielę mogliśmy skorzystać z okładów borowinowych w plastrach. Mieliśmy możliwość
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wypożyczenia kijków i rowerów, z czego spora grupa skorzystała. W niedzielę po obiedzie mile
żegnani przez gospodarzy wyruszyliśmy w drogę powrotną, zatrzymaliśmy się jeszcze w
Dobrzycy- centrum ogrodniczym gdzie można oglądać i kupować rośliny. Po zakupach i kawie
ruszyliśmy już do domu.

  

Pobyt był bardzo udany i myślę, że wyrażam opinię większości, ze warto by było tam pojechać
jeszcze raz…

  

Dorota Rosół - uczestniczka

  

Zdrowie

  

W dniach 14.i 28 kwietnia 2014r. dr Diana Bojarska wygłosiła cykl wykładów poświęconych
zdrowiu, a w szczególności  chorobie niedokrwiennej serca i niedokwiernemu i krwotocznemu
udarowi mózgu. Pani doktor omówiła dokładnie jaki wpływ na te choroby ma nadciśnienie
tętnicze i podwyższony cholesteror, szczeólnie jego frakcja LDL oraz jak prowadzic zdrowy tryb
życia i zdrowo sie odżywiać by w miarę możliwości uchronić się od tych chorób i żyć zdrowo.
Wykłady wzbudziły spore zainteresowanie. Słuchacze zadawali dużo pytań.

  

  

Targi AKTYWNI 50+

  

W dniach 5-6 kwietnia 2014 r w Poznaniu na terenie MTP odbyło się największe  w
Wielkopolsce wydarzenie dla seniorów. Po raz  piąty targi AKTYWNI 50+, pokazały ,że
aktywność jest najlepszym sposobem na ciekawe, zdrowe i przede wszystkim długie życie.

  

Członkowie naszego UTW, z sekcji plastycznej podczas targów prezentowali swoje prace
,prezentując architekturę i przyrodę naszego miasta. Brali czynnie udział w warsztatach
rysunkowych organizowanych przez Uniwersytet Artystyczny III Wieku w Poznaniu.
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Wszyscy uczestnicy naszej grupy mieli możliwość skorzystania z różnorodnych form
warsztatów, wykładów, pokazów, konsultacji medycznych prezentowanych w kilku grupach
tematycznych: zdrowie, edukacja, podróże, sport, uroda i styl życia, pasje, nowe technologie,
prawo i finanse.

  

Na zakończenie targów odbyły się wspaniałe koncerty w wykonaniu cenionych artystów polskiej
sceny.

  

Udział w targach zachęcił i zainspirował słuchaczy naszego UTW do dalszego rozwoju i
podejmowania nowych aktywności.

  

Zdjęcia: galeria

  

  

Walne zebranie

  

W dniu 24.03.2014r. odbyło się Walne Zebranie członków UTW. Obecność 78 członków
zapewniło kworum i sprawiło, że zebranie było prawomocne. Obecny był również  Starosta
Chodzieski pan Julian Hermaszczuk jako członek wspierający. Na przewodniczącą zebrania
wybrano Irenę Lochyńską a na sekretarza Marię Przygocką.

  

Prezes UTW Jadwiga Należyty przedstawiła sprawozdanie z działalności Zarządu za okres od
4.11.2013r. do 31.12.2013r. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013r. przedstawiła
skarbnik Bożena Należyta. Protokół komisji rewizyjnej z kontroli działalności i wykonania
budżetu za 2013r. przedstawiła przewodnicząca komisji rewizyjnej Anna Budziałowska.
członkowie UTW udzielili Zarządowi absolutorium. Zebranie zakończyły wolne wnioski.
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Z historii naszego miasta – wykład w Uniwersytecie  Trzeciego Wieku

  

W poniedziałek 17marca br., w sali sesyjnej Urzędu Miasta miał miejsce kolejny wykład  dla
słuchaczy chodzieskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Tym razem, w związku z obchodami
580-lecia nadania praw miejskich Chodzieży, spotkanie dotyczyło dziejów naszego miasta.
Wykład wygłosił historyk, pisarz i pracownik MBP w Chodzieży, Tadeusz Matraszek. Tematami,
jakie poruszał podczas swojego wystąpienia były historie dwóch, nie istniejących już dziś
chodzieskich pomników (pruski pomnik „Zwycięstwa” odsłonięty w 1913 roku oraz polski pomnik
„Wolności” odsłonięty w 1930 roku) oraz krótkie biografie zasłużonych dla miasta postaci:
landrata Axela Colmara von Meyenburga i ks. Leonarda Kurpisza. Wykład wzbudził spore
zainteresowanie wśród członków UTW, którzy chętnie zadawali pytania, a także komentowali
przedstawione problemy. Na zakończenie, przedstawiciel Uniwersytetu przekazał prelegentowi
dwa upominki: obraz przedstawiający chodzieskie domki tkaczy oraz symboliczny długopis,
mający motywować młodego historyka do dalszego zgłębiania dziejów naszego miasta.

  

  

Pożegnanie karnawału. 

  W środę 26 lutego  2014r. w sali klubowej Chodzieskiego Domu Kultury studenci UTW
pożegnali  tegoroczny karnawał. Zabawę przygotował samorząd studencki, który  również
wykonał dekorację sali. Słodki poczęstunek przygotowała sekcja  kulinarna.   Bawiliśmy się
przy muzyce wybranej przez Henię  Działoszyńską, która pełniąc rolę disc-dżokeja  prowadziła
zabawę i  konkursy (taniec z kapeluszem, taniec na gazecie itp.). Jak zawsze  wszystkim
dopisywały humory. Bawiliśmy się jak za dawnych dobrych czasów  zapominając o troskach i
dolegliwościach.  

Zdjęcia- patrz galeria
 

Wykład Tadeusza Matraszka

  

W poniedziałek, 24 lutego br., gościem chodzieskiego UTW był lokalny historyk, pisarz i
pracownik Miejskiej Biblioteki Publicznej, Tadeusz Matraszek. Prowadzący wykład przedstawił
zgromadzonym w sali MDK członkom Uniwersytetu dwie najświeższe, wydane w Chodzieży,
publikacje, a więc reprint „Kroniki kościołów chodzieskich” ks. Leonarda Kurpisza oraz własny
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„Tajny rozkaz”, wydany przez chodzieską MBP.

  

Spotkanie przebiegło w bardzo miłej atmosferze, a członkowie UTW z chęcią wysłuchali
opowieści zarówno o kłopotach i sukcesach dzieła ks. Kurpisza, a także o historycznych
aspektach przygód dwunastolatka w czasie Powstania Wielkopolskiego.

  

Po spotkaniu autor rozdał wiele autografów oraz zapowiedział swoją kolejną wizytę i wykład dla
członków UTW na 17 marca 2014 r. Wykład odbędzie się w sali sesyjnej UM, a dotyczyć będzie
pomników w dawnej Chodzieży, a także ważnych postaci z historii naszego miasta.

  

Zdjęcia: galeria

  

Wyjazd do opery

  

Dnia 22.02.2014 r. odbył się wyjazd naszych  słuchaczy do Opery Nova w Bydgoszczy na
operę Antoniego Dworzaka "Rusałka".
Jest to baśń liryczna w trzech aktach dla widzów od 8 - 80 lat/ zmieściliśmy się!/.
Premiera odbyła się kwietniu 2012 r. na Inauguracji XIX Bydgoskiego Festiwalu Operowego.
 "Rusałka "to historia o dojrzewaniu i o przekraczaniu progów, o tym ,że  prawda tkwi często
poza tym co słychać w mowie.Jest to jedno z  najpiękniejszych dzieł póznego romantyzmu i
należy do najmocniejszych  punktów repertuaru bydgoskiej opery.
Dodatkowym walorem jest oglądanie akcji w scenerii XIX -wiecznej Bydgoszczy.
Uczestnicy byli pod wrażeniem i oczekują ponowienia takich wyjazdów.
 Słuchaczka UTW Józefa   Karazniewicz-Wicher

  II Ogólnopolski Marsz Seniorów
  

W minioną sobotę, 28 września 2013 w Chodzieży, przy pięknej pogodzie, odbył się już II
Ogólnopolski Marsz Seniorów.  Marsz zorganizowano z okazji Międzynarodowego Dnia Seniora
przypadającego na 1 października.

  

Pomysł organizacji Marszu Seniora  zrodził się w Parlamentarnej Grupie Kobiet jako jedno
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z narzędzi służących przeciwdziałaniu procesowi wykluczania ludzi ze względu na wiek.

  

Marsz ten na miejscu zbiórki ( Targowisko Miejskie), ku zaskoczeniu organizatorów, zgromadził
wielu seniorów, miłośników  nordic – walking uprawiających ten rodzaj sportu

  

od dawna jak i tych, którzy po raz pierwszy chcieli spróbować tej formy rekreacji.

  

Warto dodać, że marsz z kijkami angażuje niemal wszystkie mięśnie i stawy, stąd też przed
wymarszem, instruktor nordic-walking p. Krzysztof Stasinowski  dokonał profesjonalnej, krótkiej
rozgrzewki uczestników.

  

Trasa wiodła piękną, podziwianą przez uczestników promenadą nad Jeziorem Miejskim do 
MOSiRu.

  

Po dotarciu na miejsce, kilka słów na temat tworzenia przestrzeni, w której ludzie starsi czuli by
się lepiej, pewniej, swobodniej,  na temat potrzeby integralności i wyzwalania aktywności
seniorów, przekazali również uczestniczący w marszu: posłowie Małgorzata [1] Janyska i
Adam Szejnfeld,  senator Mieczysław Augustyn, wicestarosta Mirosław Juraszek i burmistrz
Jacek Gursz.

  

Burmistrz Chodzieży zafundował wszystkim uczestnikom wspaniałą grochówkę oraz kiełbaski z
grila.

  

Całą imprezę uatrakcyjniała  Kapela Podwórkowa z Ryczywołu „ Chłopcy z tamtych lat”.

  

Marsz  Seniora był  okazją do zapoznania i wspólnej zabawy seniorów z różnych
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organizacji i stowarzyszeń działających na terenie miasta i gminy, no i oczywiście był wspaniałą
okazją do innego niż zwykle spędzenia sobotniego popołudnia.

  

Zdjęcia: patrz; galeria

  

  

  

  

Rok akademicki 2012/2013

  

Wycieczka do Szwajcarii Saksońskiej.

  

W  dniach od 12 do  14 kwietnia 2013r. Słuchacze grupy języka niemieckiego UTW w
Chodzieży zorganizowali wycieczkę do Szwajcarii Saksońskiej. Wycieczce przewodził  jak
zawsze niezawodny  i świetnie zorganizowany Pan Andrzej Skibiński- lektor j. niemieckiego
UTW. Z Chodzieży wyjechaliśmy o godz. 7.00 udając się do miasteczka jedwabnych kwiatów
Sebnitz w okręgu drezdeńskim.  W Sebnitz zwiedziliśmy najstarszą w Europie Manufakturę
kwiatów z jedwabiu. Po krótkim spacerze po miasteczku udaliśmy się do schroniska
młodzieżowego w Bahratal, gdzie po zjedzeniu smacznej kolacji i odśpiewaniu Babicki
wzięliśmy udział w biesiadzie. Po śniadaniu udaliśmy się autokarem do Pirny. W Pirnie 
zwiedziliśmy stare miasto  z pięknymi  zabytkowymi kamienicami i przecudny wykonany z
kamienia Kościół Mariacki. Znajdujący się w kościele kamienny ołtarz i kamienna chrzcielnica
budziły podziw zwiedzających. W godzinach południowych popłynęliśmy Łebą ,stateczkiem  z
Pirny do Twierdzy Königstein. Twierdza nigdy nie została zdobyta ,pomijając przypadkowego
kominiarza , któremu przypalono pięty by udowodnić, że jest szpiegiem. Następnie udaliśmy się
do kompleksu widokowego Bastei. Zwiedzanie Baszty zakończyliśmy w rzęsistym deszczu.
Zmoknięci i nieco wygłodzeni dotarliśmy do schroniska w Bahratal, gdzie podano nam jak
zwykle bardzo smaczną kolację. Po nocnym odpoczynku pojechaliśmy autokarem do Drezna ,
gdzie oczekiwała nas przesympatyczna Pani Julita ,która była naszą przewodniczką. Z panią
Julitą zwiedziliśmy  najpiękniejszy sklep mleczarski na świecie, sklep musztardowy , artystyczny
pasaż na Nowym Mieście .Następnie jadąc ulicami Drezna  podziwialiśmy drezdeńskie zabytki,
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które bardzo pięknie zaprezentowała nam nasza przewodniczka Pani Julita. Po owacyjnym 
pożegnaniu  Pani Julity udaliśmy się w drogę powrotną do Chodzieży. Około  godz.22.00 w
dobrych nastrojach chociaż nieco zmęczeni zakończyliśmy naszą niemiecką przygodę.

  

  

Napisał Janusz Knapik

  

Zdjęcia: patrz galeria

  

Wycieczka do Wałcza

  

14 maja b.r. duża grupa członków UTW Chodzież (pełny autokar) spędziła na wycieczce w
Ośrodku Edukacji Przyrodniczo-Leśnej „Morzycówka”  w Wałczu.

  

Seniorzy spacerowali brzegiem Jez. Raduń i po moście wiszącym, na którym trochę „bujało” i 
lekko podskakiwała adrenalina.

  

W pięknym drewnianym budynku, wykonanym z bali, wysłuchali też prelekcji uroczej

  

p. Magdy Marchwiak, która ze swadą opowiadała  o lesie i pracy leśników. W izbie dydaktycznej
panował półmrok, co w połączeniu z ogniem z kominka i zgromadzonymi eksponatami, tworzyło
atmosferę tajemniczą i magiczną…tu chciało się posiedzieć za drewnianym stołem, wypić
kawę….

  

Potem nadleśniczy ośrodka p. mgr Tomasz Partyka zabrał wycieczkowiczów na spacer 3 km 
ścieżką wśród lasów bukowo - dębowych i po drodze pokazywał ciekawe obiekty przyrodnicze,
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opowiadał o swojej pracy, którą wykonuje z pasją.

  

Po powrocie z lasu, zwiedzający w małych grupkach spacerowali po ścieżkach arboretum,
gdzie zgromadzono różne gatunki roślin:bagienne, łąkowe, okrywowe…Wspaniale wyglądały
żółte, mięsiste kaczeńce i okryte kwieciem rododendrony.

  

Po zwiedzaniu czekała na wszystkich smaczna zupa fasolowa  i pieczone nad ogniskiem
kiełbaski.

  

Uczestnicy wycieczki pogłębili swoją wiedzę o lesie i przyjemnie, zdrowo spędzili czas, a
miłośnicy fotografowania wzbogacili swoją kolekcję zdjęć, gdyż widoki, które kolejno odsłaniała 
natura, zapierały dech w piersiach!

  

Zdjęcia patrz: galeria

  

Opracowała- G. Jakobsze

  

  

  

  

Rok 2013 Rokiem Juliana Tuwima .

  

W grudniu 2012r.  Uchwałą Sejmu RP  VII  Kadencji  ogłoszono Rok 2013 Rokiem Juliana
Tuwima .
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Uniwersytet  Trzeciego Wieku w Chodzieży w ramach cyklicznych spotkań związanych z
muzyką  które odbywały się w „Pensjonacie u Kota Wasyla”, tym razem zorganizował  tam
koncert muzyczny do wierszy Juliana  Tuwima.

  

Wykonawcą koncertu był Jacek Telus autor projektu „Poczet Poetów Polskich”, pod Honorowym
Patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zadaniem projektu jest
popularyzowanie poezji polskiej i z tej roli doskonale wywiązał się zaproszony przez UTW -
wykonawca  koncertu.

  

Jacek Telus jest artystą wielostronnie utalentowanym. Jest muzykiem, kompozytorem,
wykonawcą ale także poetą. Opublikował 3 tomiki wierszy jako teksty do własnych piosenek, ale
również jako interesującą poezję.

  

Wydał kilka albumów CD z jego muzyką  do wierszy współczesnych polskich poetów: Wisławy
Szymborskiej, Czesława Miłosza, Ildefonsa Gałczyńskiego, Mieczysławy Buczkówny, Bolesława
Leśmiana, Zbigniewa Herberta, Mieczysława Jastruna, Tadeusza Nowaka.

  

W piątkowy kwietniowy wieczór  słuchaczom UTW przypomniany został  jeden  z najbardziej
twórczych poetów 20-lecia międzywojennego  Julian Tuwim, jako: tłumacz poezji angielskiej,
rosyjskiej, francuskiej, autor popularnych wierszy dla dzieci, autor wspaniałych tekstów
satyrycznych, autor, który ogromną część swojej twórczości poświęcił tekstom piosenek,
śpiewanych między innymi przez Mieczysława Fogga, Hankę Ordonówną jak i Czesława
Niemena, Ewę Demarczyk, Marka Grechutę, Justynę Steczkowską, Kaję  i Jacka Telusa –
wykonawcę koncertu dla słuchaczy UTW. Bisując, zaśpiewał nam „Nic dwa razy się nie zdarza”
z poezji Wisławy Szymborskiej, a wtórowały mu słuchaczki UTW. Po skończonym koncercie,
niektóre z uczestniczek  stwierdziły, że o wiele łatwiej poezji się słucha niż czyta.

  

  

Zdjęcia: patrz galeria
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Wycieczka do Poznania

  

W sobotę 1 grudnia br. grupa 3o osób z Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Chodzieży
postanowiła oderwać się od codziennych obowiązków i spędzić ten dzień inaczej.

  

Ponieważ w nowym roku akademickim powstała sekcja turystyczna,  nowa szefowa sekcji, kol.
Dorota Rosół, zabrała się ochoczo do organizacji życia turystycznego w UTW. Pierwszy wyjazd 
zaplanowano do Poznania. Specjalnie dla nas  w  sobotę, wbrew zapowiedziom, pogoda
okazała się łaskawa. Przyświecało nawet słonko. Zaczęliśmy zwiedzanie od Palmiarni
Poznańskiej, mieszczącej się w Parku Wilsona. Założono ją w 1911 roku i obecnie jest
największą w kraju (4.900 m2) i jedną z największych w Europie. Znaleźliśmy się w ogrodzie
marzeń ( 1.100 egzotycznych gatunków roślin), w którym odnaleźliśmy ciszę, spokój i piękno
zaklęte w  drzewach, krzewach i pnączach sięgających niemal nieba. Była to dla nas podróż po
odległych kontynentach wśród  tropikalnych kaktusów i palm z różnych stref  klimatycznych.
Dużą ciekawość wzbudziło Akwarium, gdzie w porośniętych glonami skałach  mogliśmy
podziwiać około 170 gatunków najprzeróżniejszych ryb. Urzekały nas one swoją wielkością,
kształtem, budową, kolorystyką itp.

  

Na podsumowanie pobytu w Palmiarni, w otoczeniu egzotycznej roślinności
rozsmakowywałyśmy się w przepysznych kawiarnianych smakołykach.

  

Jadąc do centrum miasta, przewodnik opowiadał o ciekawych zdarzeniach i obiektach które
mijaliśmy. Mimo, iż Mickiewicz miał z Poznaniem niewiele wspólnego, był lubiany na tym
terenie. W centrum miasta jego imieniem nazwano Uniwersytet oraz Plac Mickiewicza.
Najbardziej znany pomnik Mickiewicza znajduje się właśnie na tym placu, w sąsiedztwie
pomnika Poznańskiego Czerwca 1956, naprzeciw uniwersyteckiego rektoratu. Pomnik powstał
w 1960r i mierzy 4metry.

  

Do wydarzeń związanych z Czerwcem 56 mieliśmy okazję wrócić odwiedzając w Zamku
Muzeum Powstania Poznańskiego Czerwiec 1956”, gdzie pracownik muzeum ze szczegółami
przybliżył (a dla niektórych z nas przypomniał) te dramatyczne wydarzenia. Ponadto w muzeum
mieliśmy okazję zobaczyć ekspozycje dokumentujące pierwsze w PRL masowe wystąpienia
społeczeństwa przeciwko władzy komunistycznej .Na wystawie są fotografie wiecujących
robotników koło Zamku, gmachu Komitetu PZPR, walki pod gmachem Urzędu Bezpieczeństwa,
pacyfikację miasta. Prezentowane są  również pamiątki po zamordowanych w trakcie zajść,
m.in. najmłodszym 13 letnim Romku Strzałkowskim, portrety zatrzymanych, cele w której byli
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przetrzymywani itd.

  

Po zwiedzeniu Muzeum wstąpiliśmy do Kościoła św. Marcina z zabytkowym  tryptykiem
ołtarzowym z XVw. Niewielka świątynia wzniesiona najprawdopodobniej w XIII obejmowała
wtedy lewobrzeżną część Poznania. Następnie wokół niej rozwinęła się osada pod nazwą św.
Marcin, a w XVIIIw, włączona została do Poznania. Pozostałością po niej jest ulica Swięty
Marcin. Stało się już tradycją, że 11 listopada w dniu sw. Marcina po sumie odpustowej rusza
spod Kościoła do Zamku pochód, gdzie św. Marcin przejmuje na 1 dzień klucze i władzę nad
miastem. Z tamtego okresu wywodzi się też tradycja wypieku rogali świętomarcińskich.

  

Wolny czas, jaki nam pozostał do odjazdu, przeznaczono na zwiedzanie i zakupy świąteczne w
najbardziej pomysłowym i eleganckim Centrum Handlowym, jakim jest od 2003roku Browar
Poznański.

  

Zdjęcia dokumentujące nasz pobyt: patrz galeria

  

Koncert w Pensjonacie ‘’ U Kota Wasyla”.

  

  

30 listopada 2012 w „ Andrzejkowy  wieczór” w Pensjonacie „ U Kota Wasyla”, Uniwersytet
Trzeciego Wieku w Chodzieży, dla swoich słuchaczy zorganizował koncert, który był kolejną
ucztą dla duszy.

  

Wykonawcami byli: Helena Bregar – sopranistka a akompaniował jej Piotr Jańczak

  

  

 12 / 32



Spostrzeżenia i opinie

Helena Bregar - dyplomatka Szkoły Muzycznej im.F.Chopina w Pile w klasie śpiewu solowego a
także solistka Chóru Kameralnego „ Canto ‘’ z Wyrzyska. Laureatka I nagrody na VI 
Międzynarodowym  Festiwalu Piosenki Włoskiej „ La Skarpa Italiana”.

  

Piotr Jańcza - dyrygent, kompozytor, pianista. W 2009 uzyskał tytuł dr. sztuki muzycznej w
dyscyplinie artystycznej – dyrygentura. Jest założycielem Chóru Kameralnego „ Canto ,, w
Wyrzysku. Autor wielu kompozycji chóralnych które zyskały uznanie na całym świecie zostając
między innymi utworami obowiązkowymi w wielu prestiżowych międzynarodowych konkursach
chóralnych.

  

Inspiracją koncertu w Pensjonacie „U Kota Wasyla” były tanga i walce, które swoją specyficzną 
nastrojowością , rytmiką i w wykonaniu tych artystów  pozwoliły nam znaleźć się w innym
świecie. Tanga ukazywały burzliwość  miłości i jej tragizm, zaś walce – błogość i spokój. Te dwa
oblicza  potrafili  w tak dosadny sposób odkryć przed publicznością Helena Bregar i Piotr
Jańczak. Piękny głos, piękne teksty, piękne wykonanie  i do tego piękna wykonawczyni – czego
chcieć więcej?

  

Zdjęcia: patrz galeria

  

  

  

  

Samorząd Przyjazny Edukacji seniorów w Chodzieży.
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Konferencja, która miała miejsce w Senacie RP 27 listopada br. pod tytułem „ Samorząd
przyjazny edukacji seniorów”, odbywała się w  ramach obchodów ogłoszonego przez Senat

  

roku 2012 – Rokiem Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

  

Witając uczestników konferencji senator Mieczysław Augustyn – przewodniczący Komisji
Rodziny i Polityki Społecznej poinformował, że Senat w ogromnej części swej pracykoncentruje
się na wspieraniu działań zmierzających do utrwalania pozytywnego wizerunku seniorów,
przeciwdziała groźbie ich wykluczenia, wykorzystuje wiedzę i doświadczenie seniorów dla
rozwoju Polski.

  

Prowadzący obrady senator Kazimierz Wiatr – przewodniczący Komisji Nauki, Edukacji i Sportu
przypomniał, że edukacja trwa przez całe życie, ( każdego dnia poznajemy ciągle coś nowego,
nowe słowa, nowe znaczenia wyrazów ) a przekaz wiedzy nie zawsze jest od nauczyciela do
słuchacza. W przypadku UTW często wiadomości ich członków są na tyle ważne, że korzysta z
nich wielu młodych.

  

Ta forma aktywności seniorów ( połączenie doświadczenia z mądrością życiową) jest bardzo
cenna i należy ją w szerszym stopniu wykorzystywać.

  

Na temat kształtowania rządowej polityki senioralnej i programu na rzecz osób starszych mówiła
Marzena Breza – dyrektor Departamentu Polityki Senioralnej  w Ministerstwie Pracy i Polityki
Społecznej. Mówiła, jak w dobie starzejącego się społeczeństwa, ważny jest udział osób
starszych w kształtowaniu polityki  senioralnej, partnerstwie z samorządami, organizacjami
pozarządowymi- przedszkolami,  szkołami. Ważne jest zrozumienie starzenia się  w różnych
grupach wiekowych.

  

O współpracy z samorządem w realizacji edukacyjnych aspiracji seniorów wypowiadała się
zarówno Krystyna Lewkowicz- koordynator Ogólnopolskiego Porozumienia UTW  jak i Wiesława
Borczyk – prezes Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW. Podczas konferencji ogłoszono
wyniki ogólnopolskiego konkursu o tytuł „ Samorząd przyjazny edukacji  osób starszych i
integracji międzypokoleniowej”, którego organizatorem był Senat RP.
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Konkurs był adresowany do samorządów wszystkich  szczebli, które w latach 2008 – 2012
realizowały programy promujące edukację jako najlepsze narzędzie przeciwdziałające
wykluczeniu społecznemu osób starszych.

  

Nagradzając zgłoszone prace, kapituła która oceniała projekty, brała pod uwagę innowacyjność
proponowanych rozwiązań, sprzyjanie integracji międzypokoleniowej, wykorzystanie
partnerskiej współpracy z organizacjami pozarządowymi.

  

W  kategorii powiatów w konkursie „ Samorząd przyjazny edukacji osób starszych i integracji

  

międzypokoleniowej” Powiat Chodzieski otrzymał  II wyróżnienie.

  

Po wręczeniu nagród odbywała się prezentacja osiągnięć zwycięzców w poszczególnych
kategoriach konkursu.

  

W ciekawy multimedialny sposób prezentację działań związanych z tematyką  konkursową

  

przedstawił Starosta Chodzieski Mirosław Juraszek,  przy okazji  promując walory poznawcze
Chodzieży i okolicy.

  

Powiat chodzieski reprezentowany był przez Wicestarostę – Mirosława Juraszka, 2 osoby z
Domu Pomocy Społecznej, 2 z UTW Margonin i 3 z UTW Chodzież.

  

Dzięki uczestnictwu w tej naradzie miałyśmy okazję poznać najlepsze formy promocji
pozytywnego wizerunku seniora, zapoznać się z formami współpracy seniorów z samorządami
w innych częściach kraju, poznać dobre praktyki samorządowe na rzecz  przeciwdziałania
wykluczeniu społecznemu, czy prób przezwyciężania negatywnych stereotypów związanych z
wiekiem.
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Zdjęcia: patrz galeria

  

  

  

  

  

  

  

Rok akademicki 2011/2012
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Zakończenie roku akademickiego 2011/2012

  

  

  

  

  

W miłej i sympatycznej atmosferze  14 czerwca 2012r, Uniwersytet Trzeciego Wieku w
Chodzieży, zakończył piąty rok swojej działalności. Tym razem spotkanie odbywało się na
wolnym powietrzu na Strzelnicy w Studzieńcu. Były zarówno bardzo sympatyczne wspomnienia
z minionych 5 lat jak i  ożywiona dyskusja  połączona z wymianą  doświadczeń na tematy
związane  z pracami w ogródkach czy działkach. Ponieważ okres wakacyjny dla wielu z nas 
będzie czasem zbiorów  ogródkowych plonów, robieniem przetworów,  zatem dyskusja na te
tematy  była bez końca. W jej efekcie, panie doszły do wniosku, że chętnie widziałyby potrzebę
utworzenia w nowym roku akademickim sekcji kulinarnej by móc podzielić się swoimi 
umiejętnościami w zakresie robienia przetworów, nalewek , a może  na tej podstawie
opracować  książkę kucharską? Zarówno  pięć lat naszej działalności jak i to spotkanie
podsumowujące zakończenie roku upłynęło bardzo szybko. Niektóre z pań żałowały, że do
naszych cyklicznych spotkań będą musiały czekać aż 3 miesiące. By urozmaicić sobie wakacje,
zaproponowano zatem  wiele spotkań towarzyskich na świeżym powietrzu, na których zapewne
zrodzą się nowe,  twórcze propozycje do wykorzystania w przyszłości  w naszym UTW.
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Obchody 20 lecia gmin partnerskich

  

W dniach od 9.06.do 10.06.2012r. członkinie UTW z Chodzieży uczestniczyły w uroczystych
obchodach 20 letniej współpracy i partnerstwa pomiędzy zaprzyjaźnionymi miastami z Niemiec
Nottuln a miastem polskim Chodzieżą. Rok 2012 został ustanowiony Europejskim Rokiem
Aktywności osób starszych oraz solidarności między ludźmi młodymi i starszymi .W związku z
powyższym jednym z zaplanowanych punktów programu był udział członkiń UTW z Chodzieży
w panelu dyskusyjnym " Aktywne starzenie się "W tym panelu wymieniono się doświadczeniem,
działaniem i osiągnięciami jakie zostały wypracowane przez poszczególne organizacje takie jak:
UTW, PDPS, Hospicja i inne. Osoby biorące udział w tym panelu szeroko omawiały w jaki
sposób zapewniają opiekę ludziom starszym, którzy tej opieki potrzebują oraz w jaki sposób
pobudzają do działania osoby , które mimo mniejszej aktywności zawodowej /choroba, renty
emerytury / mogą jeszcze aktywnie uczestniczyć w życiu osób nie radzących sobie z
samotnością i brakiem pomysłów na spędzanie czasu. Wymieniono się doświadczeniami w jaki
sposób motywować młodych ludzi do pomocy i współpracy.

  

Zdjęcia patrz: galeria

  

  

  

Konferencja w Sypniewie

  

„ Zyj aktywnie” – Formy wsparcia przez samorządy organizacji zajmujących się aktywizacją
mieszkańców w wieku starszym.

  

[1] Pod takim tytułem odbyła się  31 maja br. międzynarodowa konferencja w Ośrodku     
Szkoleniowo Jeździeckim w Sypniewie, której organizatorem  było Starostwo Powiatowe w
Chodzieży oraz  UTW.

  

Uczestniczyły w niej kilkunastoosobowe delegacje z Ukrainy i Niemiec .Z Polski - władze
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reprezentujące  samorząd powiatu, miasta oraz przedstawiciele organizacji związanych z
tematyką konferencji.

  

W konferencji brały udział Zarządy Uniwersytetów Trzeciego Wieku z Margonina i Chodzieży.
Mieliśmy okazję poznać jakie są  w tych krajach możliwości wspierania aktywności ludzi którzy
są niepełnosprawni, przestali pracować ze względów zdrowotnych, przeszli na emeryturę, itd.

  

Jak działają w tych państwach  organizacje  zajmujące się wspieraniem aktywności ludzi
starszych,  jakie są  formy i możliwości  pomocy socjalnej , materialnej, jak działa stworzone na
terenie Niemiec  Centrum Innowacji w Gospodarce Zdrowotnej,- które skupia wszelkie
informacje o ludziach potrzebujących pomocy .

  

Rolę uniwersytetów trzeciego wieku w popularyzowaniu aktywnego starzenia na terenie swojej
działalności  przedstawiała  zarówno  Prezes UTW Chodzież jak i   Margonin.

  

Namacalnym dowodem rozwijania  zdolności twórczych u ludzi  zrzeszonych w  obydwu
uniwersytetach były wystawy  prac malarskich oraz rękodzielnictwa- zaprezentowane podczas
konferencji.

  

Pomiędzy paniami prezentującymi swoje  wyroby artystyczne a Niemcami i Ukraińcami,
wytworzyła się sympatyczna, ożywiona i przyjazna  atmosfera .Podziwiano, dopytywano o
szczegóły dotyczące prezentowanych wyrobów,  sprzedawano, wymieniano adresy,  
nawiązano bliższe kontakty , robiono wspólne zdjęcia , wymieniano się upominkami. Podczas
konferencji, swoje umiejętności zaprezentował również nasz uniwersytecki chór „Apasjonata”
wykonując kilka pieśni.

  

Całość konferencji udokumentowana jest zdjęciami. Patrz galeria.
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Kolejną sobotę 19 czerwca  członkowie UTW  spędzali poza Chodzieżą,

  

-  tym razem zwiedzając Toruń.

  

Zgodnie z programem uzgodnionym wcześniej przez Starościnę Roku, toruńska przewodniczka 
zmierzając w stronę  Starówki, przekazała nam najważniejsze wiadomości ogólne o Toruniu.

  

Wśród głównych traktów Starówki, które przemierzaliśmy, zachwycająco wyglądały  domy
mieszczan toruńskich, odzwierciedlając dawne średniowieczne miasto.

  

Fasady gotyckich kamienic bogato profilowane, wielobarwnie malowane, zdobione , (Kamienica
Pod Gwiazdą z pięknymi elementami  roślinnymi ) zachwycały nas swoją  oryginalnością .
Najbardziej cieszyły oczy   kamienice zachowane w dawnym stylu gotyckim, barokowym czy
renesansowym. Szkoda, że jest ich niewiele, gdyż w XIX wieku te domy czynszowe
przebudowano, lub zastąpiono nowymi budynkami w stylu eklektycznym czy modernistycznym.
Wśród kamienic Starego Rynku wyróżnia się monumentalny gmach  toruńskiego Dworu Artusa.
Dawny Dwór Artusa, zbudowany w 1386r, był siedzibą ekskluzywnego  Bractwa św. Jerzego i
należał do najbardziej reprezentacyjnych  budowli w Toruniu. Był niemal doszczętnie spalony 
(1703r). Następnie odbudowywany, powiększany, remontowany , wreszcie w 1891r z powodu
pękania ścian, rozebrano go i postawiono gmach obecny, przywracając jego dawny wygląd.

  

Wśród toruńskich domów mieszczańskich wyróżnia się  Kamienica Kupiecka - Dom Kopernika,
który jest najbardziej znanym i odwiedzanym zabytkowym obiektem turystycznym.
Najprawdopodobniej w domu tym  urodził się wielki astronom i spędził tu pierwsze 7 lat życia. W
roku 1960 powstało Muzeum Kopernika, we wnętrzu którego mieszczą się wystawy stałe
poświęcone życiu i dziełom uczonego.
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W niektórych pomieszczeniach wystawowych,  prezentowany jest dom i środowisko rodzinne,
lata nauki lata  twórczości we Fromborku. Można również zapoznać się z wnętrzami
mieszczańskimi (od XVI wieku), z wyglądem  średniowiecznego Torunia itp. Miejscem
szczególnie związanym z postacią Kopernika, a zarazem pierwszym w chronologii z nim
powiązanym jest Katedra św. Janów, a zwłaszcza boczna Kaplica Kopernikowska. Na jej
środku stoi wczesnogotycka chrzcielnica, w której w roku 1473 chrzczono Mikołaja. Pierwszym
przejawem uczczenia pamięci genialnego astronoma, było ufundowanie przez miejskiego
lekarza w 1589r w Kaplicy Aniołów w Katedrze św. Janów, symbolicznego epitafium z portretem
wielkiego astronoma (najstarsza zachowana podobizna Mikołaja Kopernika namalowana
ok.1574roku).Mieliśmy również okazję być w Planetarium - zwanym Niebo Kopernika, jednym z
najnowocześniejszych i najoryginalniejszych planetariów w Europie. W Planetarium tym można
obcować z niebem, a seans w którym uczestniczyliśmy pozwolił nam przenieść się do
najodleglejszych zakątków kosmosu. Nie sposób być w Toruniu i nie kupić toruńskich pierników,
wypiekanych w tym mieście już od XIII wieku, które są najbardziej znanym elementem tradycji i
legendy toruńskiej, wyróżniającej Toruń na świecie.(Słowo piernik pochodzi od staropolskiego
określenia przyprawy korzennej, czyli pieprznej, zwanej pierną, którą dodawano do ciasta z
mąki i miodu). Właśnie w takie pierniki każda z nas  zaopatrzyła się będąc w Toruniu. Dużą
atrakcją w pięknej, słonecznej pogodzie, była godzinna przejażdżka statkiem po Wiśle.
Mogliśmy podziwiać wspaniałą, monumentalną architekturę staromiejskiego Torunia, (czerwień
murów, dachów, bram, baszt), oraz interesujący układ urbanistyczny, doskonale widoczny ze
stateczku, którym zakończyliśmy naszą wycieczkę po Toruniu.

  

  

Wycieczka do Poznania 

  

  

Skorzystaliśmy z zaproszenia  Księdza Prałata Jana Stanisławskiego ( przed laty Proboszcza
Kościoła św. Floriana w Chodzieży), który gościł w UTW;  i zgodnie z deklaracją księdza,
wybraliśmy się na wycieczkę do Poznania, by przy okazji  zwiedzić najstarszą polską Katedrę (
od 968r). Ksiądz prałat w latach 1977 – 86 był proboszczem Katedry Poznańskiej. Zatem
oprowadzając nas, czuł się gospodarzem, a jego wiedza na temat Katedry okazała się –
niewyczerpana.

  

W czerwcu 1983roku, tą najstarszą polską katedrę podniesioną do godności Bazyliki Mniejszej
odwiedził Papież Jan Paweł II. Księdzu Stanisławskiemu, jako proboszczowi Katedry
Poznańskiej przypadł zaszczyt podejmowania w Katedrze Ojca Świętego. Przy okazji
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dowiedzieliśmy się  o niektórych  zakulisowych, ciekawych wątkach związanych z tymi
odwiedzinami. Katedra Poznańska zwana Bazyliką  Archikatedralną położona jest na wyspie
Ostrów Tumski w Poznani. .Katedra ( siedziba pierwszego w Polsce biskupa) sięga samych
początków chrześcijaństwa w Polsce – drugiej połowy X wieku. Jest ona miejscem pochówku
pierwszych władców Polski i przypuszczalnym miejscem chrztu Mieszka I.

  

Dzięki księdzu Stanisławskiemu ( w ławach prezbiterium),mieliśmy okazję z bliska  oglądnąć
wielki ołtarz ( prawdziwy klejnot Katedry) dowiedzieć się wiele ciekawych faktów związanych z
nim jak i całą Katedrą,  być w miejscach zazwyczaj niedostępnych dla zwiedzających. Z 13
kaplic które oglądaliśmy, największe wrażenie zrobiła na nas,  Złota Kaplica ( Mauzoleum
Królewskie pierwszych władców Polski), obraz Wniebowzięcia NMP (kopia Tycjana) itd. Nie
sposób opisać wszystkiego co nas zachwyciło. Zwiedziliśmy również Podziemia Katedry. A w
nich, fragmenty murów przedromańskich, misa z X wieku najprawdopodobniej chrzcielnica w
której być może przyjął chrzest Mieszko I pozostałości nagrobków, a w ostatniej krypcie, która
jest miejscem  spoczynku metropolitów poznańskich, trumny ze szczątkami kilkunastu
biskupów.

  

Następnie zwiedziliśmy Muzeum Archidiecezjalne, które jest jedną z najstarszych tego typu
instytucji w kraju. W muzeum zobaczyliśmy dzieła sztuki religijnej i przedmioty świadczące o
duchowości człowieka, jak kolekcję malarstwa i rzeźby gotyckiej, kolekcję portretów dostojników
kościelnych , postaci historycznych, tkanin, porcelany, sreber ( wśród nich monstrancje, kielichy,
relikwiarze itp.).

  

Stary Rynek , po którym oprowadzała nas przewodniczka opowiadając i zwracając nam uwagę 
na jego szczegóły -  zachwycił nas i ogromnie zaciekawiła historia z nim związana. Dopiero
będąc z przewodniczką  zwróciliśmy uwagę na urok kamieniczek, zachwyt  Ratuszem, Wagą
miejską, Fontannami, Bamberską, Pręgierzem, Pałacami Działyńskich , Mielżyńskich, Biblioteką
Raczyńskich. Byliśmy na Wzgórzu Przemysława – Zamku Królewskiego,(siedziby książąt
wielkopolskich i królów polskich) Zamek obecnie jest w końcowej fazie odbudowy. Wzgórze
Przemysława  jest enklawą zieleni, starych drzew i ścieżek spacerowych , po których z
przyjemnością w pięknej pogodzie  chodziliśmy. Wielu z uczestników  mówiło, że wycieczka ta
była wspaniałą lekcją  historii a zarazem

  

pięknie i relaksowo spędzoną sobotą.
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Zdjęcia z wycieczki:  patrz galeria

  

  

  

  

 III  Wielkopolskie Spotkania Sportowo Integracyjne UTW

  

Już trzeci raz członkowie UTW z Chodzieży brali udział w Wielkopolskich. Spotkaniach
Sportowo Integracyjnych Uniwersytetów Trzeciego Wieku

  

organizowanych przez UTW Sieraków. Odbywały się one w doskonale przygotowanym
kompleksie sportowym, nad pięknym jeziorem  Jaroszewskim.

  

Po serdecznych  powitaniach nas przez organizatorów  imprezy, władze samorządowe powiatu,
miasta  i gminy Sieraków, wystąpił zespół taneczny oraz orkiestra działająca przy Kopalni Soli w
Sierakowie. Regulamin zawodów zakładał możliwość uczestniczenia w takich konkurencjach
jak; strzelanie, kręgle,  rzut beretem na odległość , rzut pojemnikiem na odległość , rzut do kury,
układanie chłopka, bieg z woreczkiem na głowie na czas, rzut lotką, drejfusy, felga. Każdy z nas
wybrał udział w tych dyscyplinach, w których czuł się najlepiej.  Konkurencja była ogromna,
gdyż z roku na rok coraz więcej uniwersytetów uczestniczy w tej spartakiadzie. Koledze
Marianowi Kaczmarkowi z naszego UTW udało się stanąć na podium trzykrotnie, zdobywając I
miejsce w rzucie beretem na odległość oraz III miejsce w biegu z woreczkiem na glowie.
Również koleżanka Ulka Frankowska, zdobyła II miejsce w rzucie do kury. Z pośród kilkuset
osób biorących udział w zawodach sportowych, w klasyfikacji ogólnej, dla najlepszego
zawodnika we wszystkich konkurencjach,  III miejsce zajął  kol. Marian- tym razem zdobywając
puchar Zdecydowanym f.aworytem zmagań sportowych roku bieżącym był przedstawiciel UTW 
Piła- wysportowany młody emeryt wojskowy, po AWF, który wielokrotnie stawał na podium
odbierając nagrody. Duże gratulacje należą się naszej  ekipie. Zarówno tym, którzy odebrali
nagrody, tym, którzy zdobyli następne miejsca, tym, którzy wspaniale kibicowali, no i oczywiście
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tym, którzy zadbali o oprawę artystyczną naszej drużyny. Było to nie tylko sprawdzenie swoich
umiejętności sportowych, ale też wspaniała zabawa na świeżym powietrzu, w wyśmienitych
humorach wyzwalających potencjał twórczy naszych koleżanek,czego dowodem są zrodzone
na poczekaniu hasła dopingujące naszą chodzieską grupę. Np.

  

…najpiękniejsza młodzież , z UTW Chodzież..

  

lub…z Chodzieży grupa mała, ale w siłę doskonała… itp

  

Koleżanki Terenia Januchowska i Wiesia Bukowska nigdy i nigdzie nie próżnują, zatem
podczas pobytu w Sierakowie wykorzystały swoje możliwości twórcze układając na poczekaniu
piosenki, które tam zaprezentowały.

  

  

Np. Wszystkich dziś ciekawość budzi, skąd się wzięło tyle ludzi,

  

Sieraków przyjmuje gości w swojej pięknej miejscowości

  

Hop, siup tra,  la, la, la, la, będzie frajda doskonała,

  

Hop, siup, tra, la, la, la, la, i zabawa też.

  

Lub

  

Gdy seniorzy dzień swój mają, atmosfera musi być.
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Zaraz prosto się trzymają, nie przeszkadza im tu nic.

  

Kierunek do Sierakowa, tu ożyjesz znów od nowa

  

Choć deszcz leje  i wiatr wieje nie przeszkadza przyjść nam tu.

  

  

Skończyły się już zawody, pożegnania nadszedł czas

  

My będziemy tęsknić co dzień, tak nam miło przebył czas.

  

  

Z Sierakowa  jedziemy przez Czarnków do Chodzieży,

  

Bo nam się udało powalczyć jak należy.

  

  

Marianek zdobył miejsca 3x po kolei
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I stawał na pudle, to wszyscy widzieli.

  

  

A Ulka rzutem w kurę zdobyła srebrne jaja

  

Stanęła na pudle,na miejscu gdzie jest dwója.

  

  

A potem były brawa, 100 lat im odśpiewano,

  

oklaski nie milkły i buzi im dawano.

  

Zdjęcia z tej wspaniałej imprezy. Patrz galeria.

  

  

  

  

Wycieczka do Drezna
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23 marca 2012 roku z parkingu przy kościele św. Floriana wyruszyła 3 wycieczka do Niemiec.
Organizatorem była grupa niemiecka pod przewodnictwem pana Andrzeja Skibińskiego.Po 8
godzinach dotarliśmy do Miśni, gdzie zwiedziliśmy manufakturę miśnieńską i muzeum
porcelany. Duże wrażenie zrobił na nas pokaz ręcznego formowania filiżanki, produkcja
figurki/składała sie z wielu elementów, które pani sklejała/,malowanie podszkliwne i
naszkliwnewykonywane ręcznie wg ustalonego wzoru. W muzeum podziwialiśmy wyroby z
całego okresu produkcji. O 20 dotarliśmy do schroniska, gdzie na dwa dni był nasz dom. Po
krótkim odpoczynku spotkaliśmy sie w stołówce aby degustować przywiezione nalewki i
podzielić sie pierwszymi wrażeniami. W sobotę po śniadaniu udaliśmy sie do Drezna. Tam
czekała na nas przewodniczka. Zwidzenie rozpoczęliśmy od Placu Teatralnego przy którym stoi
opera i katedra katolicka. Następnie zrobiliśmy wycieczkę objazdową po starym i nowym
Dreźnie. O 13 zjedliśmy obiad, a po nim obejrzeliśmy Frauenkirche, kościół protestancki
odbudowany w latach 1994-2005. zburzony w lutym 1945 roku. Następnie udaliśmy się do
Zwingeru, aby zobaczyć Galerię StarychMistrzów.Przewodniczki bardzo ciekawie opowiadały o
wybranych obrazach, zwracając uwagę na szczegóły których sami byśmy nie zauważyli.
Podziwialiśmy między innymi dzieła Tycjana, Rubensa, Rembranta, Rafaela Santi i wielu
innych. Po kolacji były śpiewy i tańce. W niedzielę udaliśmy się do Stolpen gdzie jest zamek, 
który na 49 lat stał się mieszkaniem a właściwie więzieniem dla hrabiny Cosel. Później
wykorzystaliśmy piękną pogodę i w ogródku wypiliśmy kawę a niektórzy piwo. O 13
wyruszyliśmy w drogę powrotną. Były śpiewy, opowiadanie kawałów i podróż szybko minęła. O
19.30 byliśmy w Chodzieży. Wszyscy byli zadowoleni i już planowali następny wyjazd.
opisała Irena Lochyńska

  

Zdjęcia - patrz galeria

  

  

  

  

W czwartek 9 lutego 2012 w Chodzieskim Domu Kultury studenci UTW bawili się na tzw.

"Babskim Combrze".

Całą zabawę przygotował Samorząd Studencki.
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Motywem przewodnim zabawy był chłopek ala COMBER , który był atrakcją wieczoru, zrobiony
przez jedną z naszych koleżanek, Dankę Gościńską. Ona również na ten wieczór wykonała
dekorację sali.Ciekawy program artystyczny przygotowały koleżanki z samorządu studenckiego,
a cały wieczór umilał nam zespół muzyczny z Młodzieżowego Domu Kultury.Inwencja pań w
doborze strojów przeszła wszelkie oczekiwania.Były one tak różnorodne, ciekawe i
zaskakujące, że niektórych przez cały wieczór trudno było rozpoznać.Bawiliśmy się jak za
dawnych dobrych czasów zapominając o wszelkich dolegliwościach jakie nam towarzyszą w
życiu codziennym.

  

Dziś w domu kultury pełno przebierańców.
Nie zabraknie śpiewów, nie zabraknie tańców.
Od wieków studenci lubili się bawić,
radością i śmiechem świat można naprawić.
Troski i choroby w domu pozostawmy,
a dzisiaj się cieszmy, a dzisiaj się bawmy.

Zdzisia Solarczyk

  

Cała zabawa udokumentowana została na zdjęciach.

Patrz: galeria Comber 2012

  

  

  

19 słuchaczy z naszego uniwersytetu wzięło udział w „ Pilotażowym programie
aktywizacji studentów uniwersytetów III wieku”, który zorganizowany został w Wyższej
Szkole Biznesu w Pile w dniu 1 grudnia 2011.

  

Program ten współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.
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W spotkaniu  wzięli udział przedstawiciele UTW z Piły, Złotowa, Margonina i Chodzieży.

  

Celem inicjatywy zawartej w  programie było między innymi;

  

-popularyzowanie różnorodnych korzyści płynących ze współpracy międzypokoleniowej,

  

- przeciwdziałanie negatywnym stereotypom starości i wzajemnym uprzedzeniom, jakie 

  

istnieją pomiędzy ludzmi młodymi i starymi,

  

- wspieranie aktywności seniorów, pokazywanie potencjału, który tkwi w ludziach
starszych,

  

- promowanie  aktywności ludzi angażujących się w działania  międzypokoleniowe,

  

promowanie wolontariatu, itp.

  

Każdy z uniwersytetów uczestniczących w realizacji tego programu, przedstawiał w
formie 

  

opisu  projekt swojego pomysłu i tak:

  

Tytuł projektu UTW Piły –„ Pilski Babilon +/- 55. Rola pilskich kobiet w życiu publicznym”

 29 / 32



Spostrzeżenia i opinie

  

Złotowa  -  „Akademia wolontariatu”. oraz ”Moje wspomnienia młodości” .

  

Margonina  -  „ Sladami naszej historii”

  

Chodzież    -  „ Dni nauki w Chodzieży.”

  

Uczestnicząc w tym spotkaniu mieliśmy okazję  nie tylko zapoznać się i ocenić 
poszczególne projekty , ale   również  zobaczyć wystawę  obrazów z poszczególnych
utw, wymienić doświadczenia i podzielić się wrażeniami z działalności uniwersytetów. 

  

  

Zdjęcia-  patrz :  galeria

  

  

  

…” Pamiętaj, że twoje najmilsze wspomnienia, będą prawie

  

zawsze związane z czymś, co zrobiłaś dla innych”…
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Myślę, że dla naszych koleżanek Halinki i Ziuty, to motto jest ich codzienną życiową dewizą.

  

Ciche i spokojne o bardzo bogatym wnętrzu, zawsze chętne i pomocne w każdej sytuacji i w
stosunku do wszystkich potrzebujących pomocy.

  

Pomyślały również o tym, by nasz mały jubileusz 5-lecia działalności Uniwersytetu Trzeciego
Wieku w Chodzieży nie obył się bez echa. W tym celu wymyśliły, zaprojektowały i wydały
jubileuszowy kalendarz na rok 2012, zaskakując nas
wszystkich.

  

Pomysł wspaniały! Na tytułowej stronie kalendarza umieściły zdjęcia wianuszków wykonanych
przez Halinkę, która w niesamowity sposób potrafi wykorzystywać wszelkie dary natury. (
Takimi wianuszkami niejedna z nas została przez nią obdarowana).

  

Ponieważ w naszym uniwersytecie jest więcej osób posiadających zdolności artystyczne, czy
nie warto byłoby każdego roku wydawać kalendarz, w którym uwieczniane byłyby dokonania
artystyczne innych koleżanek? Taki pomysł poddały obecne inicjatorki wydanego kalendarza.

  

Pomysł chyba wart upowszechnienia. Co sądzicie o tym? A może są inne propozycje?

  

Zgłaszajcie na adres mailowy utw.chodziez@op.pl 
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Wszystkich prosimy o dzielenie się z nami swoimi spostrzeżeniami i opiniami, które będą
umieszczane na tej stronie.

  

  

  

  

Prosimy pisać na adres utw.chodziez@op.pl
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