
Informacja 

o spotkaniu roboczym przedstawicieli śląskich uniwersytetów trzeciego wieku 

W dniu 24.10.2014 r. odbyło się w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bytomiu spotkanie 

robocze przedstawicieli uniwersytetów trzeciego wieku działających w aglomeracji górnośląskiej. 

Inicjatorem spotkania, które odbyło się już po raz drugi, był Bytomski Uniwersytet Trzeciego 

Wieku. Celem spotkania była – tak jak i poprzednim razem – wymiana doświadczeń oraz inicjatyw 

dotyczących organizowania działań otwartych na udział słuchaczy innych UTW. 

W spotkaniu uczestniczyli  przedstawiciele uniwersytetów trzeciego wieku w: 

 Bytomiu (Stefania Borkowska, Jan Cieplinski, Damian Mzyk, Jan Pytel, Ewa Tyburczyk, 

Kazimierz Wojtaszek), 

 Gliwicach (Krystyna Jurczewska-Płońska i Barbara Bobrowska) 

 Katowicach dr Helena Hrapkowicz i Joanna Krzysteczko), 

 Piekarach Śląskich (Krystyna Goliś i Jadwiga Głogowska), 

 Świętochłowicach (Ewa Kłyś), 

 Tarnowskich Górach (Barbara Holy, Bogusława Sukiennik i Helena Tabór). 

Przybyłych na spotkanie przywitali dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bytomiu pan 

Ryszard Kłak i wicedyrektor – pani Elżbieta Morgoń-Ochman. Spotkanie prowadził 

przewodniczący Zarządu Samorządu Słuchaczy Bytomskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku kol. 

Jan Ciepliński, który na wstępie przypomniał przybyłym o celu spotkania i oddając głos 

poszczególnym uczestnikom poprosił, aby przede wszystkim skupić się na tych wydarzeniach, 

w których mogą uczestniczyć inne uniwersytety. 

Jako pierwsza głos zabrała Krystyna Jurczewska-Płońska – prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

w Gliwicach. W swoim wystąpieniu skupiła się na funkcjonowaniu Gliwickiej Rady Seniorów, 

której jest przewodniczącą oraz przedstawiła realizowany przez Uniwersytet projekt „Szlakiem 

historii”. Kończąc swoją wypowiedź zaprosiła osoby zainteresowane tematem działania Rady 

Seniorów do Gliwic na debatę zaplanowaną na czwartek 30 bm.  

Dr  Helena Hrapkiewicz – kierownik Uniwersytetu Trzeciego Wieku działającego przy 

Uniwersytecie Śląskim w Katowicach opowiedziała o działającym na uczelni kole historycznym 

i jego bliskiej współpracy z Muzeum Historii Katowic oraz Biblioteką Śląską w Katowicach, 

a także o wypadającej w roku 2015 rocznicy 150-lecia Katowic i związanych z tym planach 

Uniwersytetu. Zaproponowała, aby w szerszym zakresie zająć się tematyką regionalną i rozważyć 

możliwość organizowania krótkich wycieczek krajoznawczych z udziałem studentów różnych 

Uniwersytetów. 

Koordynator Piekarskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku – Krystyna Golis opowiedziała 

o sportowych „Senioraliach” organizowanych od dwóch lat w Piekarach Śląskich i o wernisażach 

plastycznych, w czasie których prezentowane są prace studentek i studentów Uniwersytetu. 

Pani Ewa Kłyś reprezentująca Uniwersytet Trzeciego Wieku w Świętochłowicach przedstawiła 

aktualne działania swojej uczelni oraz projekty związane z niedawnym otwarciem 

w Świętochłowicach Muzeum Powstań Śląskich. 

Przedstawicielki Tarnogórskiego Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku opowiedziały 

o dokonaniach grupy artystycznej „Wyszkubki” (I nagroda na tegorocznych Oświęcimskich 

Spotkaniach Artystycznych Seniorów) i uniwersyteckiego chóru oraz o współpracy Centrum 

Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim.. 

Gospodarze z szerokiego spektrum „otwartych” działań podejmowanych na Uniwersytecie wybrali  

Śląski Turniej UTW w Szachach i Brydżu Sportowym, międzypokoleniowe dyktando „Trzy 



Pokolenia”, spotkania Klubu Romantycznych, spotkania autorskie pisarki i studentki Uniwersytetu 

kol. Urszuli Jaksik oraz ciągle doskonalący swój warsztat Chór „Wrzosy jesieni”. 

Podsumowując wystąpienia i dyskusję, która następnie się rozwinęła obecni na spotkaniu przyjęli 

następujące wnioski: 

1. Należy kontynuować działania zmierzające do zacieśnienia współpracy między 

Uniwersytetami i nadać jej praktyczny wymiar. 

2. Wymiar ten powinien obejmować: 

 wspólne organizowanie wybranych przedsięwzięć przez dwa lub więcej 

Uniwersytetów; 

 wzajemne informowanie się o wszelkich działaniach mających formułę otwartą, tzn. 

umożliwiającą udział studentów innych Uniwersytetów – informacje te mogą być 

zamieszczane na internetowej stronie Bytomskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

w zakładce „Między nami Uniwersytetami”; 

 przygotowanie na początku rozpoczynającego się roku akademickiego wspólnego 

kalendarza imprez otwartych organizowanych przez poszczególne Uniwersytety; 

 wymianę informacji na temat ciekawych wykładów i wykładowców. 

Realizując powyższe postanowienia ustalono, że: 

1) Piekarski Uniwersytet Trzeciego Wieku przygotuje się do zorganizowania w maju 2015 r. 

spotkania na Kopcu Wyzwolenia w Piekarach Śląskich; 

2) Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gliwicach w ramach projektu „Szlakiem historii” zaprosi 

słuchaczy innych Uniwersytetów na wycieczkę do Radiostacji Gliwickiej; 

3) w ramach obchodzonego w przyszłym roku Jubileuszu 150-lecia Katowic  Uniwersytet 

Trzeciego Wieku w Katowicach zaprosi słuchaczy innych Uniwersytetów na  „Spacery po  

Katowicach”; 

4) Uniwersytet Trzeciego Wieku w Świętochłowicach przygotuje zaproszenia do wspólnego 

zwiedzania Muzeum Powstań Śląskich; 

5) Bytomski Uniwersytet Trzeciego Wieku podejmie działania ukierunkowane na 

zorganizowanie lokalnej zimowej spartakiady UTW w Dolomintach - Sportowej Dolinie; 

6) Bytomski Uniwersytet Trzeciego Wieku wyśle zaproszenia do grup artystycznych 

pozostałych Uniwersytetów do wzięcia udziału w comiesięcznych spotkaniach Klubu 

Romantycznych Serc; 

7) uczestniczące w spotkaniu Uniwersytety rozważą możliwość zorganizowania wspólnej 

wystawy prac plastycznych; 

8) następne spotkanie robocze odbędzie się wiosną 2015 r., a jego organizatorem będzie 

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gliwicach. 

Na zakończenie dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego Ryszard Kłak podziękował obecnym 

za udział w spotkaniu i za owocne obrady oraz życzył wytrwałości i uporu w trudnej pracy 

animatorów uniwersytetów trzeciego wieku. 

 

 

 

 


