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Tak było 5 lat temu …

a tak jest dziś.
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„Nie dlatego przestajesz się uśmiechać, że przybywa Ci lat, starzejesz się wtedy, gdy przestajesz się uśmiechać”

KOMUNIKAT Z OSTATNIEJ CHWILI
1 października 2015 r. w  Sejmie RP, odby-
ło się Inauguracyjne Posiedzenie Delegatów 
Obywatelskiego Parlamentu Seniorów. Jeden z re-
feratów nt. „Rola struktur regionalnych w proce-
sie integracji środowiska senioralnego” wygłosił 
Prezes UTW w Działdowie, Antoni Furtak. Nasi 
przedstawiciele pokierują pracami najważniej-
szych komisji. I tak Wiceprzewodniczącym Komisji 
ds. Organizacyjno – prawnych został Antoni Furtak, 
zaś I Wiceprzewodniczącym Komisji ds. Strategii, 
budżetu i finansów - Jerzy Giezek rekomendowa-
ny przez OR PZERiI oraz Radę Seniorów Miasta 
Działdowo. Członkiem wymienionej komisji zosta-
ła także Teresa Urban z Elbląga.

BĄDŹ WSPÓŁTWÓRCĄ „III WIEKU”
Zapraszamy organizacje, instytucje, naszych czy-
telników do współpracy przy tworzeniu tej gaze-
ty. Szczególnie zwracamy się do osób starszych. 
Dzielcie się swoją wiedzą i  doświadczeniem 
na temat organizowania sobie i innym dobrego 
życia. Wasza wiedza jest najcenniejsza.
Prosimy o nadsyłanie materiałów z dziedzin, któ-
re Was najbardziej interesują i którymi chcieliby-
ście się podzielić z innymi.
Zainteresowanych współtworzeniem naszego pi-
sma prosimy o kontakt.

Redakcja

Spis treści

10 lat UTW – inni o nas 2–3
X lat UTW w Działdowie 4–9
W naszych sekcjach działo się wiele 10–27
Oni byli tu od początku 28–29
Podziękowania 30
Z życia UTW 31–32
Seniorzy w Polsce 33–36

POWIATOWY PROGRAM NA RZECZ
OSÓB STARSZYCH  33–34
Nasz głos w Obywatelskim
Parlamencie Seniorów 35–36

Organizacje osób starszych
i niepełnosprawnych 37–39

MOPS Lidzbark 37
Wrota Mazur 38–39

Galeria złotego wieku 40

WYDAWCY:

UTW Działdowo

Powiat działdowski

Biuletyn finansowany ze środków 

Starostwa Powiatowego w Działdowie

ZESPÓŁ REDAKCYJNY:

red. naczelny: Janusz Lis

red. tech.: Maria Kozłowska

Antoni Furtak, Andrzej Odachowski, Jerzy Giezek, 

Krystyna Wasiak, Marek Smerdel,

Jadwiga Rapior-Sikorska, Agnieszka Smolicz-Pytlik, 

Krystyna Mroczkowska

KONTAKT:

biuletyn3wiek@utwdzialdowo.eu

AUTORZY ZDJĘĆ:

Rajmund Szczepański: spływ Welem, rajd Białuty

Pozostałe zdjęcia własność UTW.

DRUK:

Drukarnia TINTA Działdowo

Zastrzeżenia: Redakcja zastrzega sobie prawo do do-

konywania zmian i skracania dostarczanych materia-

łów. Autorzy tekstów prezentują swoje własne opinie.

Za treść ogłoszeń i opublikowanych listów redakcja 

nie odpowiada.

Nasi sponsorzy:



III WIEK 3
10

 LA
T

 U
T

W
 –

 IN
N

I O
 N

A
S

„Nie dlatego przestajesz się uśmiechać, że przybywa Ci lat, starzejesz się wtedy, gdy przestajesz się uśmiechać”

X LAT PATRONATU WYŻSZEJ SZKOŁY 
INFORMATYKI I EKONOMII TWP W OLSZTYNIE 
NAD UNIWERSYTETEM TRZECIEGO WIEKU 
W DZIAŁDOWIE

X lat istnienia UTW w  Działdowie i  patronatu 
nad UTW naszej uczelni to lata pełne sukcesów 
i działań na rzecz środowiska seniorów powiatu 
działdowskiego.
Przygotowana Strategia rozwoju WSIiE TWP 
w Olsztynie na lata 2015-2022 oraz będące za-
łącznikiem do tejże Strategii: Kierunki rozwoju 
Uczelni na kadencję 2015-2018, wśród podstawo-
wych punktów wielowymiarowej aktywności za-
wierają między innymi Patronat nad działalnością 
Uniwersytetów Trzeciego Wieku (UTW). Aktualnie 
Patronat dotyczy dwóch tego typu stowarzyszeń 
wyższej użyteczności. Jednym z  nich jest UTW 
w Działdowie.
Uczelnia, którą reprezentuję jako Rektor, desygnu-
je swoich pracowników naukowo-dydaktycznych 
do nieodpłatnego/honorowego wygłaszania wy-
kładów, w ramach statutowej działalności tegoż 
stowarzyszenia. 
Przykładowo: ostatnio Prorektor naszej Uczelni 
Pan dr Tadeusz Pawlus wystąpił z  wykładem 
na zamknięcie roku akademickiego 2014/2015 
UTW w  Działdowie. W  zbliżającym się roku 

akademickim 2015/2016 zakładamy, że kilka 
wystąpień z  wykładami w  ramach działalności 
działdowskiego stowarzyszenia, będzie również 
udziałem pracowników naszej Alma Mater. Poza 
tym w przypadku oczekiwań adresowanych w kie-
runku naszej Uczelni, deklarujemy publikowanie 
artykułów przez naukowców związanych z WSIiE 
TWP w Olsztynie w Biuletynie wydawanym przez 
UTW w Działdowie. 
Przewidujemy również sukcesywne dostarczanie 
UTW w Działdowie, ukazujących się w  ramach 
Uczelnianego Wydawnictwa, publikacji książko-
wych (indywidualnych i zbiorowych), periodyka 
naukowego „Warmińsko-Mazurski Kwartalnik 
Naukowy. Nauki Społeczne” oraz naszego nauko-
wo-informacyjnego czasopisma „Silva Rerum”. 
Poza tym, w sytuacji organizowania przez dział-
dowski UTW spotkań/konferencji/sesji po-
pularno-naukowych, przewidujemy aktywny 
udział naukowców z naszej Uczelni w tego typu 
przedsięwzięciach.

Życzę UTW w Działdowie dalszych lat sukcesów 
i działań, deklarując dalszą współpracę pomię-
dzy WSIiE TWP w Olsztynie a UTW w Działdowie

REKTOR
Dr hab. Adam Sosnowski

Profesor WSIiE TWP w Olsztynie
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„Nie dlatego przestajesz się uśmiechać, że przybywa Ci lat, starzejesz się wtedy, gdy przestajesz się uśmiechać”

Szanowni Studenci Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku w Działdowie! 

Z  okazji Jubileuszu 10-lecia Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku w Działdowie składam wszyst-
kim Studentom – Seniorom serdeczne gratulacje 
i życzę dalszych sukcesów w krzewieniu tak wspa-
niałej idei, jaką jest ustawiczne i aktywne zdoby-
wanie wiedzy.

Ma to szczególne znaczenie, ponieważ w naszym 
powiecie występuje coraz więcej osób starszych, 
dlatego moim zdaniem Uniwersytet Trzeciego 
Wieku jest jedną z najlepszych form realizacji ich 
oczekiwań, o ile zapragną się włączyć aktywnie 
w życie ekonomiczne, społeczne i kulturalne na 
równi z młodszym pokoleniem. 
Gratuluję Państwu aktywności i  kreowania po-
stawy nowoczesnego seniora, mając nadzieję, że 
Państwa Uczelnia, w której zdobywacie nie tylko 
wiedzę, ale znajdujecie również osobiste szczę-
ście, rozwinie się w przyszłości jeszcze prężniej, 
tworząc liczne filie.
Z wyrazami szacunku dla Waszej działalności

Marian Janicki 
Starosta Działdowski

Z  okazji X-lecia Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
w  Działdowie pragnę serdeczne pogratulować 
Jubileuszu studentom, wykładowcom i wszystkim 
osobom, które przez to dziesięciolecie kreowały 
działania Uczelni.
Z tej okazji chciałbym Państwu serdecznie podzię-
kować za aktywny i pełen zaangażowania udział 
w życiu uczelni i miasta. Doceniamy Waszą pracę 
i wysiłek. Jesteście Państwo osobami, które nie-
ustannie poszukują prawdy, miłują wiedzę i sztukę. 
Doceniacie możliwość obcowania z tymi, którzy 
nigdy nie przestali marzyć i niestrudzenie podążają 

ku „wyżynom”. To Wy realizujecie zadania na rzecz 
wymiany międzypokoleniowej i promocji lokal-
nych działań społecznych. 
Ten czas późnej dorosłości to czas, który jest za-
rezerwowany dla Państwa. Wykorzystajcie go na 
aktywne życie studenckie. Uniwersytet Trzeciego 
Wieku jest wspaniałym wynalazkiem, a bycie stu-
dentem to wielki zaszczyt i przywilej. 
Dziękuję za te 10 lat, za radość i entuzjazm, za 
szczególną atmosferę i wzruszenia podczas róż-
nych spotkań, za wszystkie inauguracje i zakoń-
czenia roku akademickiego.
Wszystkim Słuchaczom, Wykładowcom i Twórcom 
Uczelni życzę powodzenia w dalszym zdobywaniu 
wiedzy, która przyniesie wiele satysfakcji oraz bę-
dzie dobrze służyć realizacji celów edukacyjnych. 
Życzę, żeby następne dziesięciolecia inspirującej 
pracy i pogłębiania wiedzy były równie pomyśl-
ne i satysfakcjonujące, bo jak pisze prof. Jadwiga 
Sztumska „Marzenia nigdy nie idą na emeryturę”.

Burmistrz
Grzegorz Mrowiński
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„Nie dlatego przestajesz się uśmiechać, że przybywa Ci lat, starzejesz się wtedy, gdy przestajesz się uśmiechać”

„Do przodu żyj…”

Dziesięciolecie Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
w Działdowie to piękny jubileusz i jak każdy jubi-
leusz skłania do refleksji. Moja praca jako prezesa 
UTW w Działdowie przypada na lata 2006-2012. 
W tym okresie przybyło uniwersytetowi naprawdę 
wielu słuchaczy. 
W 2006 było nas 130 a w 2012 aż 264! Dla tak sze-
rokiego gremium przygotowaliśmy odpowiednią 
ofertę. Powołaliśmy nowe sekcje zainteresowań, 
organizowaliśmy wykłady otwarte, wyjazdy m.in. 
do teatru, opery, filharmonii, wycieczki krajoznaw-
cze, rajdy, spływy kajakowe, zajęcia na basenie 
w sąsiedniej Mławie, zabawy i spotkania towarzy-
skie, kursy komputerowe i lektoraty językowe.
Oczywiście uniwersytet nie był tworem zamknię-
tym jedynie dla swoich słuchaczy. Ofertę wspól-
nych spotkań i  zabaw kierowaliśmy do przed-
szkolaków (jasełka), dzieci i młodzieży szkolnej 
(pomoc w nauce w Centrum Caritas) do wszyst-
kich mieszkańców miasta i powiatu (występy sekcji 
„Wspólne śpiewanie” w trakcie uroczystości miej-
skich i powiatowych).
Jako uniwersyte t  uczestn iczy l i śmy 
w  Ogólnopolskich Spotkaniach Uniwersytetów 
Trzeciego Wieku w Warszawie i Gdańsku, oraz 
na spotkaniach Uniwersytetów Trzeciego Wieku 
zza wschodniej Granicy na zaproszenie Akademii 
Trzeciego Wieku z  Olsztyna. Przystąpiliśmy do 
Ogólnopolskiego Porozumienia Uniwersytetów 
Trzeciego Wieku z  siedzibą w  Warszawie. 
Opracowaliśmy lokalny program pod nazwą 
„Program wspierania aktywności i  zapobiega-
nia wykluczeniu społecznemu seniorów na lata 

2010-2015 dla miasta Działdowa”. Program zo-
stał przyjęty do realizacji i uchwalony przez Radę 
Miasta Działdowo w dn. 29 kwietnia 2010 r. 
W 2011 r. wzięliśmy udział w oficjalnej delegacji 
Powiatu Działdowskiego do partnerskiego po-
wiatu Bad Harsfeld w Niemczech (uczestniczyły: 
Krystyna Mroczkowska i Aleksandra Odachowska) 
Wydaliśmy również publikację jubileuszową z oka-
zji Pięciolecia UTW w Działdowie. 
Wszystkie wyżej wymienione działania zostały do-
cenione przez władze powiatowe, miejskie, uczel-
nię patronacką czyli Wyższą Szkołę Informatyki 
i Ekonomii w Olszynie oraz Uniwersytet Jagielloński 
w Krakowie.
Szeroki zakres działań powodował to, że słucha-
cze naszego uniwersytetu chętnie uczestniczyli 
w proponowanych zajęciach umożliwiających im 
rozwijanie umiejętności, pasji i zainteresowań oraz 
rozbudzanie nowych.
Za swoją działalność w  tym okresie UTW 
w Działdowie otrzymał:
 � Medal okolicznościowy – „90 lecie przyłączenia 

Działdowa do Polski,”
 � Statuetkę – „20 lecie Samorządu Terytorialnego 

Powiatu Działdowskiego”,
 � Medal „Copernicus” – od władz uczelni 

patronackiej, 
 � Certyfikat potwierdzający samo akredytację od 

władz Uniwersytetu Jagiellońskiego, (byliśmy je-
dynym wówczas uniwersytetem z wojewódz-
twa warmińsko-mazurskiego wśród 20 wyróż-
nionych z całej Polski).

Bardzo dziękuję wszystkim Państwu, którzy współ-
pracowali ze mną przez te lata. To dzięki Waszej 
aktywności i zaangażowaniu uniwersytet rozwi-
jał się z wielkim rozmachem i osiągnął tak wie-
le. Ewa Bam śpiewa „Do przodu żyj, żyj kolorowo, 
marzenia najbarwniejsze mniej…” dlatego w tym 
miejscu życzę Uniwersytetowi Trzeciego Wieku 
w Działdowie kolejnych, wspaniałych jubileuszy, 
a słuchaczom właśnie tych „najbarwniejszych ma-
rzeń” i możliwości ich zrealizowania.

Krystyna Mroczkowska
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„Nie dlatego przestajesz się uśmiechać, że przybywa Ci lat, starzejesz się wtedy, gdy przestajesz się uśmiechać”

Od 27 lutego 2012 roku do 24 lutego 2015 
roku Prezesem Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
w Działdowie był kol. Jerzy Giezek. W trakcie jego 
kadencji uniwersytet stał się bardziej rozpozna-
walny na szczeblu wojewódzkim i krajowym. Już 
w dniach 19-20 marca 2012 roku J. Giezek i A. Furtak 
wzięli udział w  I  Ogólnopolskim Kongresie 
Uniwersytetów Trzeciego Wieku w  Warszawie, 
pod patronatem p. Anny Komorowskiej. Natomiast 
w dniach 16 i 17 kwietnia 2012 roku w Działdowie 
tut. UTW zorganizował Wojewódzką Konferencję 
UTW Warmii i Mazur pod hasłem: „Współpraca 
z uczelniami i samorządami”. W konferencji udział 
wzięli delegaci 18 uniwersytetów. Patronat nad 
konferencją objął Urząd Marszałkowski, Starostwo 
Powiatowe w  Działdowie i  Burmistrz Miasta 
Działdowo. Konferencja do dzisiaj stanowi dobrą 
promocję naszego uniwersytetu. Przedstawiciele 
naszego uniwersytetu brali udział w wielu konfe-
rencjach, szkoleniach, jubileuszach i spotkaniach 
na różnych szczeblach. Po raz pierwszy 9 lipca 
2012 roku prezentowaliśmy swój dorobek delega-
cji niemieckiej z HERMSFELD ROTENBURG, bę-
dącej z wizytą w Starostwie Powiatowym. Nasze 
sekcje i  ich opiekunowie prezentowali wystawy 
prac plastycznych, robótek ręcznych, dokonania 
chóru „Cantiamo” i sekcji Miłośników Teatru Opery 
i Operetki. Od 2012 roku chór „Cantiamo”, każde-
go roku prezentuje swój dorobek na przeglądach 
Chórów Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Iławie.
13 stycznia 2013 roku po raz pierwszy w histo-
rii uniwersytet wziął udział w  zbiórce Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy. W  październiku 
2012 roku swoją działalność rozpoczęła sekcja 
„Zumby”. W  kolejnych latach swoimi występa-
mi uświetniała i uświetnia wszelkie uroczystości 
związane z działalnością uniwersytetu. 

18 lutego 2013 roku J. Giezek i  A. Furtak brali 
udział w Ministerstwie Pracy i Spraw Społecznych, 
w Konferencji na temat „Program na rzecz osób 
starszych na lata 2012-2014”. Przez cały 2013 rok 
A. Furtak brał czynny udział w posiedzeniach Rady 
ds. Polityki Senioralnej, tworzącej organ pomoc-
niczy Ministra, którego zadaniem było opraco-
wanie założeń długofalowej polityki senioralnej 
na lata 2014-2020. Analogiczny dokument został 
opracowany na szczeblu wojewódzkim gdzie 
J. Giezek i A. Furtak reprezentowali nasz uniwer-
sytet. Przez cały okres kadencji J. Giezek wraz 
z  innymi członkami uniwersytetu brali czynny 
udział w corocznych spotkaniach integracyjnych 
Polskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku zza 
Wschodniej Granicy. Począwszy od 2012 roku 
nasi studenci systematycznie biorą udział w spar-
takiadach seniora organizowanych przez Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Działdowie gdzie 
zdobyli prawie wszystkie wyróżnienia. Po wielo-
miesięcznych staraniach, 18 listopada 2013 roku 
Sąd Rejonowy w Olsztynie nadał Uniwersytetowi 
Trzeciego Wieku w  Działdowie status organi-
zacji pożytku publicznego uprawniający nas do 
odpisu 1% podatku. W  dniach 20-21 listopada 
2013 roku J. Giezek wziął udział w  konferencji 
na temat: „Działalności organizacji pozarządo-
wych we wspólnotach lokalnych „ organizowanej 
przez Federację Organizacji Socjalnych z okazji 
Jubileuszu 10 lecia powstania FOS-y. 10 osobowa 
reprezentacja UTW w Działdowie wzięła udział 
w I Senioradzie Warmii i Mazur, organizowanej 
przez Uniwersytety i Akademie Trzeciego Wieku 
w  Olsztynie. Mimo krótkiego okresu przygoto-
wań nasi studenci osiągnęli bardzo dobre wyniki. 
W rzucie piłką golfową złoty medal zdobył J. Giezek, 
w kolarstwie srebrny medal zdobył L. Chojnacki, 
zaś w  tenisie stołowym R. Hajduk. W  kwietniu 
i maju 2014 roku J. Giezek i A. Furtak brali czynny 
udział w pracach nad powołaniem Rady Seniorów 
Miasta Działdowo. J. Giezek opracował statut rady 
a następnie w sierpniu 2014 roku został wybra-
nym pierwszym Przewodniczącym Rady Seniorów. 
Przez całą kadencję pozyskiwaliśmy dotacje pu-
bliczne z samorządu wojewódzkiego, miejskiego 
i powiatowego. 

Jerzy Giezek
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„Nie dlatego przestajesz się uśmiechać, że przybywa Ci lat, starzejesz się wtedy, gdy przestajesz się uśmiechać”

Seniorzy jeszcze wspanialej rozkwitają
– i już 10 lat mają
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„Nie dlatego przestajesz się uśmiechać, że przybywa Ci lat, starzejesz się wtedy, gdy przestajesz się uśmiechać”

ZARZĄD UTW
Prezes – Antoni Furtak
I Wiceprezes – Andrzej Odachowski
II Wiceprezes – Janusz Lis
Sekretarz – Janina Zyznowska
Skarbnik – Zenona Bartnicka
Członkowie:  Wiesława Chojnacka 

Krystyna Wasiak 
Jerzy Giezek 
Jerzy Dąbrowski 
Marek Smerdel
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„Nie dlatego przestajesz się uśmiechać, że przybywa Ci lat, starzejesz się wtedy, gdy przestajesz się uśmiechać”

Mija 40 lat od założenia przez prof. Halinę Szwarc 
pierwszego w Polsce UTW.
20 lat temu powstał pierwszy UTW na Warmii 
i  Mazurach, którego założycielką była Eugenia 
Dudzik. Pięć lat później powołano UTW w Elblagu, 
drugi w województwie.
5 września 2005 r., jako trzeci, zarejestrowa-
ny został UTW w  Działdowie. Była to zasługa 
Jadwigi Trzcińskiej i grupy entuzjastów: Ireneusza 
Tyburskiego, Tadeusza Romsickiego, Bożeny 
Graszk, Jadwigi Dytkowskiej, Agaty Pstrągowskiej, 
Ireny Czarnyszewicz, Jana Stefaniny i Edwarda 
Skłodowskiego. Patronat nad naszym UTW ob-
jęła Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP 
w Olsztynie. Powołanie UTW w Działdowie było 
przykładem dla innych, w ślad poszły inne miasta 
powiatowe województwa. Dziś jest już 31 UTW 
w miastach i na wsi. 
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Działdowie roz-
wijał się dynamicznie, powołano wiele sekcji 
zainteresowań, organizowane były zajęcia i wy-
kłady o różnej tematyce. Zmieniały się Zarządy, 
a  Uniwersytet wychodząc naprzeciw zaintere-
sowaniom swoich słuchaczy, pozyskiwał ciągle 

nowych członków. Wiele ważnych zdarzeń dla 
naszego UTW minionego 10-lecia zasługuje na 
przypomnienie. Pełna informacja o nich znajduje 
się na naszej stronie internetowej, wymienię więc 
tylko dwa najważniejsze:
 � po pięciu latach od założenia, 2 września 

2010 r. UTW w Działdowie otrzymał Dyplom 
Samoakredytacji wydany przez Fundację 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, który odebra-
ła Prezes Krystyna Mroczkowska podczas 
Międzynarodowej Konferencji w Gdańsku

 � w czasie obchodów uchwalonego przez Senat 
RP „Roku UTW” - byliśmy organizatorem 
Konferencji Uniwersytetów Trzeciego Wieku 
Warmii i  Mazur w  dniach 16 - 17 kwietnia 
2012 r. Konferencji przewodniczyli: Jerzy Giezek, 
Prezes UTW i Antoni Furtak, Przewodniczący 
Porozumienia UTW W i M.

Z  perspektywy 10 lat wydaje się, że UTW 
w Działdowie spełnił bardzo ważną rolę w życiu 
społeczeństwa miasta i powiatu. Najważniejszym 
jednak jest to, że poprzez kształcenie ustawiczne, 
aktywizację ruchową i pobudzanie do twórczej ak-
tywności wprowadza osoby starsze w nowy, a za-
razem pełen wyzwań okres jesieni życia. 
Dlatego naszym mottem jest: 
„Nie starzeje się ten, kto nie ma na to czasu”
Życzę wszystkim słuchaczom UTW i seniorom, aby 
nie mieli czasu zestarzeć się.

Antoni Furtak
Prezes UTW

X lat UTW w Działdowie 
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Brydż to nie tylko gra i rozrywka. To również ćwi-
czenie umysłu przez logiczne myślenie, liczenie 
i zapamiętywanie co jest szczególnie ważne dla 
osób w naszym wieku.
Sekcja brydżowa naszego uniwersytetu działa od 
2007 roku. Tradycyjnie nasze spotkania odbywają 
się w poniedziałkowe wieczory w gościnnych po-
mieszczeniach Miejskiego Domu Kultury. Od po-
czątku przez naszą sekcję przewinęło się 50 osób. 

Co prawda tylko około 10 z nich gra systematycz-
nie, ale większość załapało bakcyla brydżowego 
i gra w zaciszu domowym. Na treningach staramy 
się poznać zasady brydża sportowego (trochę trud-
niejszy ale ciekawszy). 
Część członków naszej sekcji gra w  turniejach 
miejscowych, ale również ogólnopolskich. Kilka 
par nawet odnosi w nich sukcesy. Gramy też z po-
wodzeniem w lidze ciechanowskiej.

Jak czas szybko płynie – to już dziesięć lat jak 
grupa entuzjastów spotyka się co tydzień w MDK 
w Działdowie, aby pośpiewać. Powoli zaczęły się 
spełniać nasze marzenia o braniu udziału w prze-
glądach chórów i  występowaniu przed szerszą 
publicznością.
W grudniu 2010 roku po raz pierwszy wzięliśmy 
udział w  VI Powiatowym Przeglądzie chórów 
jako chór „Cantiamo”. Na prośbę Radnych Miasta 
Działdowo czynnie włączyliśmy się do obchodów 
Dni Działdowa. W  2011 roku na działdowskim 
Rynku wykonaliśmy koncert zatytułowany „Przez 
Polską Krainę”. Razem z nami śpiewali zebrani 
na rynku Działdowianie. We wrześniu 2011 roku 

wystąpiliśmy z koncertem dla Amazonek całego po-
wiatu. Od 2011 roku z Urzędu Miasta w Działdowie 
chór „Cantiamo” otrzymuje dotacje na warsztaty 
muzyczne. Dzięki nim rozwijamy swoje umiejęt-
ności wokalne. Grudzień – to czas spotkań opłat-
kowych. Chór „Cantiamo” uświetnia je koncertami 
kolęd słuchaczom UTW. Jesteśmy też zapraszani 
przez Burmistrza Miasta na spotkania opłatkowe 
organizowane mieszkańcom Działdowa.
Przed Zamkiem śpiewamy kolędy, a z nami wszy-
scy zebrani. Do tradycji chórzystów w  okre-
sie Świąt Bożego Narodzenia weszły spotkania 
z przedszkolakami. Chodzimy tam w ramach łą-
czenia międzypokoleniowego. Mamy nawiązane 

W naszych sekcjach działo się wiele 

Sekcja Brydżowa

Wspólne Śpiewanie Chór „Cantiamo” UTW

Najlepsza para w Grand Prix Działdowa 2015 w brydżu 
sportowym Mirosław Antoszewski i Janusz Marszałkiewicz

Trzecia para w Grand Prix Działdowa 2015 w brydżu 
sportowym: Aleksandra i Marian Odachowscy. Pierwszy 

z prawej sędzia turnieju Krzysztof Bartosiewicz, II miejsce 
w Grand Prix
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więzi z Przedszkolami nr 4 i 3. Tam razem z dzieć-
mi śpiewamy. Czujemy się o wiele lat młodsze.
W  kwietniu 2012 roku konferencję UTW woj. 
warmińsko-mazurskiego w  Działdowie Chór 
„Cantiamo” uświetnił swoim koncertem. Delegaci 
gratulowali nam pięknego występu. 
W  lipcu 2012 roku starostwo naszego powiatu 
gościło delegację z Niemiec. Chór „Cantiamo” wy-
stąpił z koncertem pieśni polskich i kanonu „Panie 
Janie” w języku niemieckim.
Wcześniej wspomniałam o  ważnych dla nas 
warsztatach nauczycielskich. W 2011 roku warsz-
taty prowadziła studentka wydziału artystycznego 
UWM w Olsztynie pani Kinga Musiał. W 2012 roku 
pracował z nami pan Artur Żuchowski – nauczyciel 
Szkoły Muzycznej II stopnia w Mławie. W 2013 i 2014 
r. warsztaty prowadziła pani Kinga Musiał. Dzięki 
warsztatom doskonaliliśmy umiejętności wokal-
ne. Te ćwiczenia pozwalały chórzystom pracować 
nad repertuarem do Przeglądu Chórów. Przeglądy 
Chórów UTW woj. warmińsko- mazurskiego or-
ganizowane są przez UTW w Iławie. Pierwszy raz 
chór „Cantiamo” brał udział w Przeglądzie Chórów 
w 2012 r. Chórem dyrygowała opiekunka grupy 
pani Agnieszka Smolicz-Pytlik. Drugi Przegląd 

Chórów UTW odbył się w 2013 roku. Chórem dy-
rygował pan Artur Żuchowski, który przygotowy-
wał nas do występu. Trzeci Przegląd Chórów UTW 
odbył się w 2014 roku. Ówczesną dyrygentką była 
pani Kinga Musiał, pracująca z chórem w ramach 
warsztatów muzycznych.
Branie udziału w Przeglądach Chórów UTW jest 
dla wszystkich chórzystów wielkim przeżyciem 
pod względem artystycznym i  emocjonalnym. 
Mamy możliwość ocenić siebie, słuchając innych 
chórów. Podobnie przeżywamy koncerty dla słu-
chaczy naszego Uniwersytetu, które wykonujemy 
z pełną świadomością ich oczekiwań. Wdzięczni 
jesteśmy za gratulacje i  uwagi. 5.11.2014 roku 
ostatni raz odbyły się zajęcia chóru w  Domu 
Kultury przy ul. Jagieły. 
Z żalem rozstawaliśmy się z tym miejscem- tam 
śpiewaliśmy dziewięć lat. 19.11.2014 roku spotka-
nie chórów odbyło się w nowym Centrum Kultury 
przy ul. Wolności. 21.12.2014 roku „Pod Zamkiem” 
z koncertem kolęd chór „Cantiamo” wystąpił jako 
chór UTW przy Domu Kultury w Działdowie. Od 
stycznia 2015 roku z  chórem „Cantiamo” pra-
cuje pani Kinga Musiał – zatrudniona na ¼ eta-
tu przez MDK. Dzięki niej na każdych zajęciach 

II Przegląd Chórów UTWI Przegląd Chórów UTW

Chór Cantiamo w czasie spotkania opłatkowego UTW III Przegląd Chórów UTW
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doskonalimy warsztat wokalny. 30 maja 2015 roku 
chór „Cantiamo” wziął udział w  IV Przeglądzie 
Chórów UTW woj. Warmińsko-mazurskiego 
w Iławie. Chórem dyrygowała mgr Kinga Musiał. 
Śpiewały 24 osoby. Atmosfera była serdeczna. 
Przywieźliśmy dyplom i podziękowania. 

Dyskusyjny Klub Książki, którego członkowie są 
studentami UTW działa przy Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Działdowie. Pierwsze spotkanie od-
było się 7.11.2009 roku w  kawiarni Dolce Vita, 
gdzie spotykaliśmy się do listopada 2014 roku. Od 
grudnia spotykamy się w nowej siedzibie Biblioteki 
na ul. Wolność 64A. Ustaliliśmy, że nasze zebrania 
będą odbywały się w pierwszy czwartek miesiąca 

Jako opiekun chóru cieszę się, że są ludzie, dla któ-
rych śpiew to radość. Śpiew łączy ludzi i wyzwala 
w nich dobro.

Opiekun chóru „Cantiamo”
mgr Agnieszka Smolicz

Dyskusyjny Klub Książki

i kontynuujemy to do tej pory. Członkami naszego 
Klubu jest trzydzieści osób, nie wszyscy oczywi-
ście uczestniczą za każdym razem w dyskusjach 
nad książkami, ale przeciętnie jest ok. dwudziestu 
osób na spotkaniu. Do czerwca br przeczytaliśmy 
63 książki. Lektury, które czytamy wybiera mode-
rator ze spisu książek DKK proponowanych przez 
Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w  Olsztynie, 
która jest koordynatorem projektu.
W ramach projektu DKK odbywają się organizo-
wane przez WBP spotkania autorskie, nasz Klub 
gościł: Kazimierza Orłosia, Katarzynę Enerlich, 
Jana Bacewicza i Mirosława Jasiewicza, Sławomira 
Kopra.

Na spotkania zapraszaliśmy też pisarzy, którzy przy-
jeżdżali na spotkania autorskie organizowane przez 
Bibliotekę. Spotykali się z nami: Paweł Beręsewicz, 
Andrzej Marek Grabowski, Beata Ostrowicka.
Kiedy omawialiśmy książkę „Gogol w  czasach 
Google’a”, która znalazła się wśród nominowa-
nych do Nagrody Nike Wacław Radziwinowicz, 
przyjechał na nasze zaproszenie.

Zapraszaliśmy też naszych lokalnych twórców, 
których książki omawialiśmy: Urszulę Dzenis au-
torkę książki „Historia mojego życia”, Krystynę 
Sztramska, która jest w naszym Klubie i napisała 
książkę „Takie zwykłe szczęście”, Benedykta 
Zygfryda Perzyńskiego, autora książki „Znane 
i mniej znane. Ciekawe miejsca i miejscowości 
w powiecie działdowskim”.
Mieliśmy też okazję gościć Piotra Szatkowskiego, 
tłumacza na język pruski „małego księcia”.
W 2013 roku braliśmy udział w II Ogólnopolskiej 
Dyskusji Literackiej organizowanej przez Instytut 
Książki i Wydawnictwo Muza SA.

Spotkanie DKK w Reszlu
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Sekcja Geocaching

Rewizyta DKK z Reszla w Działdowie

I skrzynka znaleziona przez studentów UTW

Od 2010 roku w  każde wakacje jeździmy do 
Leśniczówki Pranie, gdzie znajduje się Muzeum 
K. I. Gałczyńskiego na koncerty muzyki i słuchamy 
recytacji poezji w wykonaniu znanych aktorów. 

Najnowsza sekcja naszego UTW w organizacji. 
Pierwsza w Polsce zarejestrowana przy UTW.
Geocaching to gra przypominająca harcerskie 
podchody, polegająca na szukaniu skarbów. Przy 
pomocy urządzeń GPS należy odnaleźć skrytki 
geocache zwane popularnie „keszami”, a następ-
nie odnotować ich zlokalizowanie w  specjal-
nych dzienniczkach /logbook/ oraz internecie. 
Pierwsze kesze znajdujemy już w  Działdowie 
i  okolicy /Malinowo, Iłowo/, dużo jest zloka-
lizowanych w  rejonie Lidzbarka, a  najwięcej 
w polskiej stolicy geocachingu – Górznie. Tam 
też udaliśmy się po wskazówki. Pierwszej lekcji 
udzielił nam Dariusz Pudełko 18 kwietnia – szko-
lenie w „Hajduczku”. Następnie z GPS i telefonami 
w ręku odnaleźliśmy nasze pierwsze skarby i od-
notowaliśmy nasz sukces:

Grupa studentów UTW Działdowa z pomocą Darka 
znalazła swój pierwszy kesz. Hurra! Rewelacja 

tworzymy sekcje geocaching przy UTW Działdowo 
Polecamy wszystkim seniorom.

Marian Odachowski

W 2013 roku wyjechaliśmy na wycieczkę do Reszla 
i  Św. Lipki, na zaproszenie DKK działającego 
w MBP w Reszlu.
Członkowie Klubu biorą udział w imprezach kul-
turalnych organizowanych w Działdowie przez 
Miejską Bibliotekę Publiczną, Miejski Dom Kultury 
i Działdowską Kuźnię Słowa, której członkami jest 
kilka Klubowiczek.
Szczególnie uroczyście obchodziliśmy trzylecie 
i pięciolecie istnienia Klubu. Na trzecie urodzi-
ny ukazał się folder okolicznościowy. A na piąte 
urodziny powstały okolicznościowe wiersze, któ-
rych autorkami są: Renata Buczyńska – prezes 
Stowarzyszenia Działdowska Kuźnia Słowa oraz 
Krystyna Sztramska i Elżbieta Karlsson, które są 
członkami DKS i naszego DKK.

Ewa Sotomska
opiekun DKK

UTW Działdowo sekcja geocaching znalazła naszą 
drugą skrzynkę - skarb. zmyślne światełko.

Odnotowaliśmy nasz drugi skarb. 
Dzięki Darkowi Pudełko.

Pozdrawiam.
Marian Odachowski
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Kolejne skarby znajdowaliśmy już w Działdowie. 
30 maja odnaleźliśmy „kesza” na starym grodzisku 
między Wielkim Łęckiem a  Nowym Dworem, 
a  31 maja w  starej lokomotywie – parowozie 
w Iłowie. Koleżanki i koledzy wszystko przed nami. 
Zapraszamy do nowej sekcji. Więcej informacji na 
stronie: www.geocaching.com.

Opiekun
Marian Odachowski

II skrzynka znaleziona przez studentów UTW

Uczestnicy Obywatelskiego Parlamentu Seniorów

Sekcja gimnastyczna

Galeria z Obywatelskiego Parlamentu Seniorów

Sekcja Gimnastyczna powstała jako jedna z pierw-
szych działających przy UTW. Pierwsze spotkania 
odbywały się w sali gimnastycznej Zespołu Szkół 
Medycznych. I natychmiast znalazły wiele zwo-
lenniczek wśród słuchaczek UTW. Prowadziła je 
wówczas p. Magdalena Lipińska. Od lutego 2008 r. 
- do chwili obecnej - gimnastykę prowadzi p. Anna 
Rutkowska. Sali użycza nieodpłatnie dyrektor 
Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 przy ul. Pocztowej 
- p. Dariusz Chełmiński. Zajęcia cieszą się nie-
ustannym powodzeniem wśród słuchaczek. Pani 
Ania prowadzi zajęcia profesjonalnie. Ćwiczenia 
uwzględniają sprawność i wiek słuchaczek. Każde 
spotkanie - to inne ćwiczenia, usprawniające ko-
lejną partię mięśni. Zachęcamy również panów 
do korzystania z tych zajęć. Zajęcia odbywają się 
w każdą środę - o godz.18,00 i trwają 50 minut.

Motto, jakie nam przyświeca to 
„Ruch jest życiem - życie jest ruchem”

Alfred Senger 
Jadwiga Smółka
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Klub powstał w październiku 2010 roku, z inicja-
tywy kol. Antoniego Furtaka który jest jego opie-
kunem. Myślą przewodnią założyciela Klubu było 
umożliwienie społeczeństwu Działdowa i okolic, 
dostępu do sztuki klasycznej przez duże „S”.
Korzystając z prywatnej płytoteki nagrań spektakli 
z najlepszych scen operowych świata, rozpoczęli-
śmy od repertuaru łatwiejszego i przyjemnego któ-
ry miał zachęcić do korzystania ze sztuki klasycz-
nej. Jako pierwsze zostały wyświetlone spektakle 
operetkowe: ‚Wiedeńska Krew” Johana Straussa 
i „Wesoła wdówka„ F. Lehara. 
Na początku korzystaliśmy z  nieprzystosowa-
nej sali w CKU w Działdowie i kina domowego. 
Z czasem – Burmistrz Działdowa zakupił na na-
szą prośbę profesjonalny sprzęt odtwarzający 
dla Miejskiego Domu Kultury i od tego momentu 
korzystamy z sali MDKu i jego urządzeń. Wtedy 
zaczęliśmy odtwarzać również spektakle opero-
we. Jako jedną z pierwszych była opera „Wolny 
Strzelec” Karla Marii Webera. Wśród uczestników 
byli zarówno obeznani ze sztuką jak i Ci; którzy 
nigdy w życiu nie byli na spektaklu operowym. Na 
twarzach uczestników widać było, że przeżywają 
udział w sztuce. Gdy na policzku jednej z ogląda-
jących zobaczyłem spływającą łzę – pomyślałem: 
dla tej jednej łzy warto było rozpocząć takie dzia-
łanie. Mimo że od tego czasu minęło już parę lat, 
nadal stanowi to dla mnie bodziec do działania.
W br. obchodzimy piątą rocznicę istnienia Klubu. 
Przez ten czas odtwarzaliśmy spektakle operet-
kowe, operowe. musicalowe i baletowe: Straussa, 

Romanca Operowo Klub Miłośników Teatru, Opery i Operetki

Operetka „W krainie uśmiechu”

Klub Miłośników Teatru, Opery i Operetki

Lehara, Mozarta, Pucciniego. Monteverdiego, 
Mullockera, Bethowena, Rossiniego, Sulivana. 
Lortzinga, Dionizettiego, Offenbacha, Verdiego, 
Chaczaturiana, Kalmana i  innych. Tytułów nie 
będę wymieniał bo jest tego długa lista. Pełną in-
formację można znaleźć na stronie internetowej 
naszego UTW.
Oprócz wyświetlania nagrań ze scen światowych 
uczestniczyliśmy w spektaklach „na żywo” wyjeż-
dżając do teatrów w Gdańsku, Gdyni, Warszawie, 
Bydgoszczy i Łodzi. Wyjazdy te zawsze cieszą się 
dużym powodzeniem a jedynym minusem jest to 
że zawsze brakuje miejsca dla wszystkich chęt-
nych. Świadczy to o tym, że jest duże zapotrze-
bowanie na odbiór tego rodzaju sztuki, które bę-
dziemy starali się realizować w następnych latach. 

Antoni Furtak
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„Nie dlatego przestajesz się uśmiechać, że przybywa Ci lat, starzejesz się wtedy, gdy przestajesz się uśmiechać”

Sekcja działa od początku powołania UTW. 
Najpierw poznawaliśmy naszą małą Ojczyznę: 
Działdowo i  najbliższą okolicę. Tradycją stały 
się wiosenne spacery po mieście oraz 14 sierp-
nia z  okazji rocznicy nadania praw miejskich. 
Potem ruszaliśmy dalej na piesze wędrówki do 
Malinowa, Sarnowa, Komornik, Burkatu, Księżego 
Dworu i innych miejscowości.
Sekcja organizuje i zaprasza wszystkich chętnych 
na: spacery po Działdowie, rajdy piesze i rowero-
we po najbliższej okolicy, wycieczki piesze po te-
renie powiatu działdowskiego, spływy kajakowe 
po Działdówce oraz Welu, autokarowe wycieczki 
jedno i kilkudniowe.
Niezapomnianych wrażeń dostarczyły wyciecz-
ki do Mławy, Lidzbarka, Olsztynka, Sierpca 
i Bieżunia, Brodnicy i Górzna. Najstarsi słucha-
cze wciąż pamiętają wycieczki na trasie: Golub 
Dobrzyń – Szafarnia – Płonne- Obory, 3 dniowy 
wypad do Białowieży, wyprawy do Szczecina 
z wycieczką autokarem i promem do Kopenhagi, 

Sekcja krajoznawczo - turystyczna 

Wycieczka po Ziemi Lubuskiej

Wycieczka do Nieborowa Brodnica i Górzno

Wycieczka po powiecie działdowskimWycieczka po Suwalszczyźnie z wypadem do Wilna i Kowna

wyjazd na Roztocze, w Góry Świętokrzyskie, na 
Ziemię Lubuską, w Kotlinę Kłodzką, do Pogorzelicy 
z wycieczką do Lubeki.

Opiekun Marian
Andrzej Odachowski
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„Nie dlatego przestajesz się uśmiechać, że przybywa Ci lat, starzejesz się wtedy, gdy przestajesz się uśmiechać”

Pierwsze spotkanie na tzw. „Biesiadzie Poetyckiej” 
w  Burkacie z  udziałem słuchaczy UTW 
w Działdowie odbyło się 6 grudnia 2005 r. (wg 
zapisu w kronice biblioteki). Drugie „Burkackie 
Biesiadowanie” odbyło się 8 czerwca 2006 r.
W  okresie prowadzenia sekcji Literackiej 
2005-2014 r. odbyło się ponad 30 spotkań na tere-
nie gminy Działdowo w miejscowościach: Burkat, 
Kurki, Filice, Turza Wielka z udziałem słuchaczy 
UTW w Działdowie, poetów lokalnych oraz go-
ściliśmy grupy z Ciechanowa, Mławy, Warszawy. 

Sekcja literacka

Bogumiła Stachowiak odbiera nagrodę „WYKRZYKNIK”

Piotr Wysocki i Bogumiła Stachowiak na Powiatowym 
Wieczorze z Poezją

Burkackie Biesiadowanie

Szlak Piastowski Pogorzelica Spływ Welem

Udział wzięło ponad 60 poetów. Urząd Gminy 
w  Działdowie i  Gminna Biblioteka Publiczna 
w Burkacie wydały pobiesiadny tomik poezji „Świat 
marzeń, świat rzeczywistości”. Promocja zbiegła 
się z 60-leciem powstania biblioteki w Burkacie. 
Gośćmi byli również słuchacze UTW. Impreza 
zakończyła się przyjęciem w „Domu Weselnym 
Korona”. 
Nie zabrakło też słuchaczy UTW na uroczysto-
ści wręczenia nagrody dziennikarzy Tygodnika 
Ciechanowskiego i  Tygodnika Działdowskiego 
„WYKRZKINK” 10.03.2012 r. W spotkaniu uczest-
niczyli dziennikarze, poeci, mieszkańcy, bibliote-
karze. Ostatnie spotkanie sekcji literackiej odbyło 
się 20.10.2014 w Wielkiej Turzy.

Opiekun
Bogumiła Stachowiak
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„Nie dlatego przestajesz się uśmiechać, że przybywa Ci lat, starzejesz się wtedy, gdy przestajesz się uśmiechać”

Lektorat języka niemieckiego prowadzony jest od 
początku 2006 r.Na zajęcia uczęszczało wtedy 13 
słuchaczy UTW. Spotkania odbywały się w piątki 
w Centrum Edukacji przy ul. Pocztowej, a od 5 lat 
korzystamy ze świetlicy w Działdowskim Centrum 
Caritas. Uczyliśmy się z  podręcznika i  ćwiczeń: 
Sylwii Rapackiej, Małgorzaty Lewandowskiej 
i Joanny Nawrotkiewicz - ”Hier und da” cz. I i II oraz 
innych książek i bieżących materiałów ze stron in-
ternetowych np. zwyczaje świąteczne, andrzejkowe, 
sylwestrowe. Poznajemy słownictwo, idiomy, zasa-
dy gramatyczne, uczymy się prawidłowej wymowy, 
czytania oraz konstruowania własnych wypowiedzi. 
Uczymy się też kolęd, które wykonujemy podczas 
spotkań opłatkowych UTW. Poszerzamy wiedzę 
o krajach niemieckojęzycznych. Praktyczną wery-
fikację naszych umiejętności przeszliśmy podczas 
wycieczek w Dreźnie, Berlinie, Lubece. Aleksandra 
Odachowska i Krystyna Mroczkowska – Prezes UTW 
brały udział w roboczej wizycie delegacji starostwa 
działdowskiego w zaprzyjaźnionym powiecie Bad 
Hersfeld. Następnie w ramach rewizyty podejmowa-
liśmy delegację niemiecką prezentując osiągnięcia 
naszego UTW, a nasze koleżanki i koledzy musieli 
na żywo wykazać się znajomością języka. Od roku 
2015/2016, zgodnie z życzeniem słuchaczy, zajęcia 
będą odbywały się wyłącznie w języku niemieckim.

prowadząca
mgr Aleksandra Odachowska

Nordic walking – to forma rekreacji polegająca na 
marszach ze specjalnymi kijami.
Sekcja powstała na początku 2007 roku. Zaczynaliśmy 
w gronie kilku osób, które przywiozły nową modę z 
turnusu rehabilitacyjno-wypoczynkowego w Mielnie. 
Grupa amatorów spacerów z kijkami liczyła około 15 
osób, dzisiaj wędruje już 1/5 naszego UTW.
Spacerujemy przez cały rok z wyjątkiem dni mroź-
nych, wietrznych i deszczowych. 
Spacer zajmuje około godziny, czasem dłużej 
dla chętnych. Pokonujemy trasy liczącą od 5 do 

Lektorat języka niemieckiego 

NORDIC WALKING „Jędrusiowe Włóczykije”

Uczestnicy lektoratu języka niemieckiego

8 kilometrów. W 2008 roku grupa wybrała sobie 
nazwę „Jędrusiowe włóczykije” na cześć swe-
go kierownika i  opiekuna Andrzeja /Jędrusia/ 
Odachowskiego.
25 kwietnia 2009 r. patrol UTW pod kierun-
kiem Agaty Pstrągowskiej w Harcerskim Rajdzie 
Martyrologii wokół Lidzbarka został wyróżniony 
w kategorii seniorów za przygotowanie materia-
łów na temat Władysława Andersa oraz sprawność 
i rozwiązywanie zadań rajdowych. Od dwóch lat 
bierzemy udział w Ogólnopolskim Marszu Nordic 
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„Nie dlatego przestajesz się uśmiechać, że przybywa Ci lat, starzejesz się wtedy, gdy przestajesz się uśmiechać”

Walking studentów UTW organizowanym przez 
ATW w Wejherowie. W ostatnim marszu 9 maja 
br. brało udział 37 osób. Propagujemy ideę spa-
cerowania wśród innych stowarzyszeń i organi-
zacji, uczestniczymy w otwarciu nowych tras np. 

w grudniu 2014 r. w Narzymiu, bierzemy udział 
w festynach i imprezach plenerowych.

Opiekun
Marian Odachowski 

Majowy spacer z kijkami do Filic

I Ogólnopolski Marsz Nordic Walking studentów UTW

II Ogólnopolski Marsz Nordic Walking studentów UTW

Rajd Białuty
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„Nie dlatego przestajesz się uśmiechać, że przybywa Ci lat, starzejesz się wtedy, gdy przestajesz się uśmiechać”

Warsztaty plastyczne rozpoczęły działalność 
13-11-2006 r. Dzięki uprzejmości dyrektora 
Miejskiego Domu Kultury p. Dariusza Maćkowiaka 
zajęcia mogły odbywać się w pracowni plastycz-
nej w Domu Kultury przy ul. Jagiełły w każdy po-
niedziałek od godz. 14.00 do 16.00. Od początku 
zajęcia prowadzi nieodpłatnie instruktor pracowni 
plastycznej p. Emilia Wołejszo- plastyk z zawodu.
Jesienią nastąpiła przeprowadzka Domu Kultury 
do nowej siedziby przy ul. Wolności. Tam zajęcia 
odbywają się w każdy wtorek w godz. 13.00-15.00.
Na zajęciach poznajemy rodzaje materiałów, w ja-
kich można pracować i rodzaje technik plastycz-
nych. Wykonujemy kartki świąteczne i okolicz-
nościowe różnymi technikami. Robiliśmy ramki 
do obrazów i zdjęć, papierowe kwiaty, ozdoby na 
ścianę, szyliśmy poszewki na poduszki, wykony-
waliśmy odlewy gipsowe, które potem były ma-
lowane i lakierowane. Uczyliśmy się malować na 
szkle. Wykonywaliśmy ozdoby związane ze świę-
tami Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy. Ostatnio 
uczymy się malować suchymi pastelami, kredkami 
akwarelowymi i akwarelami.
Prace nasze były publicznie prezentowane kilka 
razy: 
 � 3.06.2007 r. Festiwal Zdrowia w  parku przy 

„Medyku”
 � 5.06.2007 r. w  Centrum Kształcenia 

Ustawicznego dla słuchaczy UTW
 � Maj 2009 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej 

w Działdowie
 � Czerwiec 2010 r. w  restauracji „Domino” 

w Komornikach z okazji 5-lecia UTW
 � Kwiecień 2011 r. w  CKU z  okazji konferen-

cji Uniwersytetów Trzeciego Wieku woj. 
warmińsko-mazurskiego,

 � Jesień 2013 r. indywidualna wystawa akwa-
reli p. Hanny Iwanow w Bibliotece Publicznej 
w Działdowie,

 � Marzec 2014 r. indywidualna wystawa akware-
li p. Hanny Iwanow w Działdowie w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej,

W maju 2007 r. „Heinz Glas”, „Dekorglass”, Urząd 
Miasta, Mieski Dom Kultury w Działdowie z okazji 

Warsztaty plastyczne

Święta Szkła ogłosiły dwa konkursy plastyczne. 
Jeden polegał na wykonaniu projektu opakowania 
szklanego do kosmetyków, a drugi – na ozdobieniu 
dwóch szklanych butelek. Opiekunka warsztatów p. 
Emilia Wołejszo zachęciła studentki UTW do wzię-
cia udziału w konkursach. W pierwszym konkursie 
II miejsce zajęła p. Elżbieta Gajtkowska, a w dru-
gim – III miejsce p. Wanda Stankiewicz. Pozostałe 
uczestniczki: p. Regina Friedrych, p. Irena Rojewska 
i  p. Krystyna Sztramska otrzymały wyróżnienia. 
Rozdanie nagród nastąpiło na festynie w  dniu 
16.06.2007 r. w parku przy Medyku. Tam tez zapre-
zentowano wszystkie prace uczestników konkursu.
W marcu 2011 r. mieliśmy okazję obejrzeć wysta-
wę ikon pisanych przez uczestników warsztatów 
w Domu Kultury w Dąbrównie oraz spotkać się 
z  dwiema autorkami prac, które opowiedziały 
o technice pisania ikon. Wystawa prezentowana 
była w Bibliotece Pedagogicznej w Działdowie. 
 Z inicjatywy ówczesnej prezes UTW p. Krystyny 
Mroczkowskiej i p. Eugenii Dudzik – prezes UTW 
w  Olsztynie doszło do spotkania z  uczestnika-
mi warsztatów plastycznych UTW z  Olsztyna. 
Spotkanie odbyło się 23.03.2011 r. w  Olsztynie 
i  miało za zadanie wymianę doświadczeń. 
Poznaliśmy różne sposoby ozdabiania pisanek, 
wykonywania kartek okolicznościowych metoda-
mi: matematyczną, wstążeczkową i pergamono. 
Uczyliśmy się wykonywać ozdoby związane ze 
świętami Wielkanocnymi oraz papierowe kwiaty. 
23.03.2012 r. w  zajęciach warsztatów plastycz-
nych uczestniczyła młodzież z  Gimnazjum 

Artystki wraz z opiekunką Emilią Wołejszo
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„Nie dlatego przestajesz się uśmiechać, że przybywa Ci lat, starzejesz się wtedy, gdy przestajesz się uśmiechać”

Sekcja pływacka „DELFIN”

Artystki w czasie zajęć twórczych

Nr 2 w  Działdowie. Spotkanie odbyło się w  ra-
mach ogólnopolskiego projektu edukacyjnego 
„Młody Obywatel” pt. 
„Wolontariat – wymia-
na międzypokoleniowa”, 
do którego przystąpiła 
szkoła. Uczniowie obej-
rzeli różne prace wyko-
nane przez słuchacz-
ki UTW a  później sami 
uczyli się malować na 
szkle i  wykonali kartki 
okolicznościowe me-
todą matematyczną. 
14.05.2012 r. uczestniczy-
liśmy w spotkaniu z mło-
dzieżą i nauczycielami – opiekunami w/w projektu 
w Gimnazjum Nr 2. Przygotowano pokaz multi-
medialny, referat i wystawę. Przy słodkim poczę-
stunku mogliśmy porozmawiać o pracy młodzieży 
i nauczycieli oraz jej efektach nad w/w projektem.
Uczestniczymy również w  akcjach charytatyw-
nych. W styczniu jedna z uczestniczek warsztatów 
plastycznych p. Bożena Konończuk przekazała 7 
kart wielkanocnych na licytację, która miała miej-
sce w Domu Kultury z okazji Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy.
Cotygodniowe spotkania umilane są nastrojową mu-
zyką, herbatką, kawą i słodkościami są pretekstem 

Zarząd UTW powołał w dniu 16.12.2007 roku sekcję 
pływacką „Delfin”. W dniu 27 grudnia 2007r. zostało 
zawarte i podpisane pomiędzy UTW w Działdowie 
a MOSIR w Mławie porozumienie o współpracy 
i możliwości korzystania z pływalni. Pierwszy wy-
jazd nastąpił 11 stycznia 2008 roku. Wzięło w nim 
udział 27 członków. Później wyjeżdżano systema-
tycznie w co drugi piątek miesiąca. Sekcja liczyła 
149 członków. W okresie 10 lat, 164 razy gościliśmy 
na basenie w Mławie. Łącznie w zajęciach wzię-
ło udział 3444 studentów. Sekcja posiada własny 
sprzęt do nauki pływania. Przez pływanie zapew-
niliśmy naszemu ciału powrót do kondycji fizycznej 
i psychicznej. 

do rozmów na temat sztuki, kultury i spraw bieżą-
cych, do przeglądania fachowej literatury i czaso-

pism. W nowej siedzi-
bie mamy możliwość 
korzystania z  kom-
putera i  przeglądania 
zbiorów dzieł malar-
skich umieszczonych 
w Internecie. Tu mamy 
okazję korzystania 
ze wskazówek i  do-
świadczeń koleżanek 
a  przede wszystkim 
opiekunki warsztatów 
p. Emilii Wołejszo.
Uczestnictwo w warsz-

tatach plastycznych daje możliwość odkrywania 
i  doskonalenia własnych często ukrytych uzdol-
nień plastycznych. Mamy okazję mile spędzić czas 
i nareszcie robić to na co w czasie aktywnej pracy 
zawodowej nie mieliśmy czasu. Spotkania są oka-
zją do realizowania zamiłowań i pasji, rozwijania 
umiejętności. Dają wiele satysfakcji z okazji miłego 
spędzania czasu. 
Dziękujemy opiekunowi warsztatów p. Emilii 
Wołejszo za poświęcony czas, przekazaną wiedzę 
i stworzenie miłej atmosfery na zajęciach.

Wanda Stankiewicz 
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„Nie dlatego przestajesz się uśmiechać, że przybywa Ci lat, starzejesz się wtedy, gdy przestajesz się uśmiechać”

Jest ono jedną z nielicznych form rehabilitacji i może 
być wykonywane bez względu na wiek i kondycje 
fizyczną. W trakcie zajęć nie tylko uczyliśmy się pły-
wać ale także korygowaliśmy wady postawy, pro-
wadziliśmy gimnastykę w wodzie, korzystaliśmy 
z biczy wodnych zimnych i gorących w wannach. 
Prowadziliśmy także zajęcia sportowe w wodzie gra-
jąc w siatkówkę czy też piłkę wodną. Część z nas po-
konała strach przed wodą. Wyjazdy na basen spra-
wiają ogromna radość, przynoszą ulgę i pełen relaks.
W 2014 roku nasi studenci osiągnęli bardzo dobre 
wyniki w pływaniu na I Spartakiadzie Seniora, or-
ganizowanej przez trzy uniwersytety olsztyńskie.

Opiekun
Jerzy Giezek 

Sekcja rehabilitacyjna rozpoczęła swoją dzia-
łalność w 2006 roku. Opiekunem sekcji jest kol. 
Zenobia Bartnicka. Pierwsze wyjazdy na turnusy 
rehabilitacyjno – wypoczynkowe organizowane 
były wspólnie z UTW Olsztyn przez kol. Jadwigę 
Trzcińską do Ciechocinka i Mielna - Unieście.
Od 2010 roku w turnusach rehabilitacyjno – wypo-
czynkowych uczestniczyło 114 osób, to jest słucha-
czy uniwersytetu. Na wypoczynek wyjeżdżaliśmy 
do takich miejscowościach jak: Ciechocinek, Łeba, 
Krynica-Zdrój, Ustka i Busko – Zdrój.
W roku 2010 wyjechało na wypoczynek i rehabili-
tację 61 osób, w 2011 – 19 osób, w 2012 - 14 osób, 
w 2013 - 13 osób, w 2014 – 5 osób i w 2015 – 2 
osoby. Ceny turnusów wahały się w granicach od 

Sekcja rehabilitacyjna

Ustka Oś. „Włókniarz” Łeba Oś. „Mazowsze”

1000 zł. do 2350 zł. w zależności od terminów, ilo-
ści zabiegów i miejsca pobytu. Koszty pobytu na 
turnusie pokrywał uczestnik.
Wszyscy uczestnicy turnusów wracali zadowole-
ni zarówno z zabiegów, obsługi, wyżywienia jak 
i uroków miejscowości, w których przebywali.
Aktualnie zapotrzebowanie na wyjazdy rehabilita-
cyjno – wypoczynkowe znacznie się zmniejszyło, 
bowiem wiele osób wyjeżdża indywidualnie ko-
rzystając z dopłat z Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Działdowie.

Opiekun
Zenobia Bartnicka
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Pierwsze spotkanie Sekcji Robótek Ręcznych 
„Ażurek” odbyło się 18 stycznia 2006 r.
Do sekcji należało 12 Pań. Spotkania odbywały się 
co drugi wtorek i trwały dwie godziny. Miejscem 
spotkań było początkowo Centrum Kształcenia 
na ul. Pocztowej. Obecnie Panie spotykają się 
w świetlicy PCK na ul. Księżodworskiej. W cza-
sie zajęć wykonują pracę igłą, szydełkiem i na 
drutach. Korzystają ze wzorów „Hafty Polskie”, 
„Robótki Ręczne Diana”, „Kram z  Robótkami”. 
Wymieniają się także własnymi wzorami, pomy-
słami i doświadczeniami.
Dzieła swoich rąk prezentowały Panie na wy-
stawie w  dawnej siedzibie Miejskiej Biblioteki 
Publicznej, Miejskim Domu Kultury podczas wizy-
ty gości z Niemiec – delegacji z powiatu Hersfeld-
Rotenburg oraz Konferencji Uniwersytetów 
Trzeciego Wieku w Działdowie w 2012r. Swoje 
prace przeznaczały także Panie na aukcje pod-
czas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Wieloletnim opiekunem sekcji była Hanna 
Szewczak, która ze względów zdrowotnych 
i  rodzinnych zrezygnowała z  jej prowadzenia. 
Obecnie „Ażurek” czeka na nowa szefową, a może 
szefa?

Marian Andrzej Odachowski

Sekcja robótek ręcznych „AŻUREK”

Ciechocinek Busko Zdrój

Wystawa prac w czasie wizyty delegacji z Niemiec

Prace p. M. Radomskiej, p. N. Romsickiej i p. Z. Bartnickiej
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Na życzenie słuchaczy UTW w  Działdowie po 
przerwie wznowiono w kwietniu 2013 r. zajęcia 
lektoratu z języka rosyjskiego. Dzięki uprzejmości 
Oddziału Rejonowego PCK w  Działdowie nasze 
zajęcia odbywały się w jego siedzibie przy ulicy 
Księżodworskiej 23 w każdy piątek od godz. 11.00. 
W zajęciach uczestniczyło jedenaścioro słuchaczy. 
Motywacją do spotkań słuchaczy była chęć przy-
pomnienia sobie języka, którego niegdyś uczono 
się, jak tez poznanie i przybliżenie kultury kraju 
rosyjskiego. Na miarę swoich możliwości starali-
śmy się prowadzić konwersację w języku rosyjskim. 
W czasie zajęć każdy z uczestników rozwijał swoje 
dotychczasowe umiejętności. Poruszaliśmy rozma-
ite wydarzenia kulturalne, społeczne i polityczne. 
Wszyscy mają za sobą – z  racji wieku – bogate 
doświadczenia, a niektórzy i osobiste wspomnie-
nia i z chęcią o nich opowiadali. Znajomość języ-
ka rosyjskiego słuchaczy jest zróżnicowana, lecz 
wszyscy z entuzjazmem podchodzili do zajęć. Na 
zajęciach wykorzystywaliśmy technikę kompute-
rową, szczególnie przydatną podczas słuchania 
i uczenia się ludowych pieśni rosyjskich. Zwykle 
zajęcia rozpoczynaliśmy od przygotowania her-
batki, słuchania i śpiewania pięknych rosyjskich 
piosenek. Podczas zajęć realizowaliśmy wcześniej 
zaplanowaną tematykę. W mijającym roku akade-
mickim między innymi postanowiliśmy przybliżyć 
słuchaczom poezję rosyjską. Analizę tematyki dla 
miłośników poezji rozpoczęliśmy od wybranych 
utworów liryki miłosnej wielkiego klasyka poezji 

Lektorat języka rosyjskiego
rosyjskiej Aleksandra Siergiejewicza Puszkina. 
Ponadto staraliśmy się zaspakajać zainteresowa-
nia poetyckie słuchaczy przybliżając im wybrane 
utwory innych poetów rosyjskich, np. z twórczo-
ści Siergiusza Jesienina. W  roku akademickim 
2014/2015 przygotowaliśmy i przeprowadziliśmy 
jedne zajęcia w plenerze. Odbyły się one na za-
proszenie jednej ze słuchaczek na jej prywatnej 
posesji. Każdy ze słuchaczy naszego lektoratu 
przygotował wybrane przez siebie danie. W czasie 
poczęstunku słuchacze określali po rosyjsku nazwy 
produktów, z których przygotowali potrawy. Była to 
wspaniała lekcja utrwalająca i poszerzająca leksy-
kę z zakresu żywienia, przygotowywania posiłków, 
zasad zachowania przy stole, jak też sprawdzająca 
umiejętność stosowania struktur trybu rozkazują-
cego oraz prośby.
Podczas ostatnich zajęć przy herbatce podsumo-
waliśmy całoroczną naszą pracę.
Lektorat języka rosyjskiego oprócz funkcji dydak-
tycznej spełnia też i  inną rolę, a mianowicie był 
szkołą współżycia towarzyskiego i bardzo dobrych 
stosunków koleżeńskich. Spotkania nasze to cenne 
chwile spędzone w gronie przyjaciół, przynoszące 
wszystkim wiele radości.

Opiekun lektoratu:
Barbara Stokłos

Uczestnicy lektoratu języka rosyjskiego
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Sekcja wzajemnej pomocy

Sekcja zielarska

Sekcja rozpoczęła działalność w 2005r., z chwilą 
zarejestrowania Uniwersytetu Trzeciego Wieku w 
Działdowie. W dalszym ciągu członkowie sekcji 
spotykają się w każdy pierwszy i trzeci poniedzia-
łek miesiąca o godz. 10:00 w siedzibie Oddziału 
Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w 
Działdowie, przy ul. Księżodworskiej 23. Obecnie 
do sekcji należy 36 członków. 
Głównym celem sekcji jest pomoc potrzebującym 
słuchaczom Uniwersytetu, chorym, niepełno-
sprawnym, nie zawsze radzącym sobie w trudnej 
sztuce życia. Działalność Sekcji została podzielona 
na trzy zasadnicze piony: administracyjny, gdzie 
członkowie sekcji zapewniają wsparcie logistycz-
ne wykładów, pion pomocowy, wspierający osoby 
chore i niepełnosprawne w sytuacjach życia co-
dziennego tj. zakupy, sprzątanie etc., oraz pion 
wsparcia prawniczo – urzędowego, czyli pomoc w 
sprawach urzędowych i wszelkiego rodzaju zawi-
łościach prawnych.
Opiekun sekcji Jerzy Giezek, zagłębia wszelkie 
prawnicze nowinki i tę aktualną wiedzę przedsta-
wia na spotkaniach. Jest pomysłodawcą, autorem 
i realizatorem cyklu „Prawo na śniadanie”. Chce 
by nie tylko on ale i wszyscy pozostali członko-
wie sekcji mogli efektywnie i fachowo doradzać 

potrzebującym słuchaczom. W okresie 10 lat odby-
ły się 173 spotkania sekcji, w których udział wzię-
ło 2595 studentów, udzielno pomocy 270 osobom, 
zabezpieczono 123 wykłady zaś opiekun sekcji 
udzielił 1741 porad prawnych stosując dewizę: 
„pragniesz otrzymać pomoc, musisz się otworzyć, 
wyjawić całą prawdę o swojej sytuacji, bez przekła-
mań i upiększeń, bo tylko w ten sposób możemy Ci 
właściwie i mądrze doradzić”. Formuła sekcji jest 
otwarta i każdy chętny może w niej brać udział.

Opiekun
Jerzy Giezek

Sekcja zielarska istnieje od początku działalności 
UTW i działa w połączeniu z Sekcją Wzajemnej 
Pomocy, której opiekunem jest Jerzy Gezek.
Na początku działalności Sekcji Zielarskiej opie-
kunem była Zofia Utnicka, a od roku akademic-
kiego 2011/2012 opiekunem sekcji został Ludwik 
Wierzbowski.
Początkowo była to kilkuosobowa grupa, która 
zainteresowana była ziołolecznictwem, a spotka-
nia często odbywały się w plenerze. Stopniowo 
grupa zwiększała swoja liczbę zainteresowanych 
i obecnie zdarza się nawet, że liczba uczestników 
przekracza 20 osób. Tematy poruszane na tych 



26 III WIEK
W

 N
A

S
ZY

CH
 S

EK
C

JA
CH

 D
Z

IA
Ł

O
 S

IĘ
 W

IE
LE

„Nie dlatego przestajesz się uśmiechać, że przybywa Ci lat, starzejesz się wtedy, gdy przestajesz się uśmiechać”

spotkaniach dotyczą głównie ziołolecznictwa 
oraz medycyny niekonwencjonalnej. Atmosfera 
tych spotkań jest ciepła i rodzinna. Przy kawce czy 
herbatce można posłuchać ciekawych informacji, 
usłyszeć nowy humor czy też poznać jakiś przepis 
na smaczne ciasto lub dobrą nalewkę.

Poruszane tematy:
1. Mniszek lekarski jako cenne zioło – jak zrobić 

z niego miód.
2. Pokrzywa jako źródło cennych witamin 

i mikroelementów.

Jak to się zaczęło? Państwo Odachowscy-
członkowie naszego UTW uczęszczali na zaję-
cia na siłownię „U Jacka” w Działdowie. Pewnego 
razu pan Andrzej rozmawiał z  panią Joanną 
Berestowską o  zajęciach prowadzonych na si-
łowni. Zaproponował utworzenie sekcji zumby 
dla członków naszego uniwersytetu. Pani Joasia-
instruktor zumby zgodziła się poprowadzić zajęcia 
ze studentami UTW. Stwierdziła, że zumba to dobry 
fitness dla każdego bez względu na wiek.17 paź-
dziernika 2012r. na uroczystym rozpoczęciu roku 
akademickiego prezes UTW - Jerzy Giezek powo-
łał do życia nową sekcję- sekcję zumby. Pierwsze 
zajęcia odbyły się 20 listopada 2012r na siłowni 
„U Jacka”.
Na pierwszych zajęciach pani Joasia powiedzia-
ła: zumba to rodzaj gimnastyki łączącej w sobie 

3. Lecznicze działanie soku z brzozy. 
4. Skrzyp polny i jego właściwości zdrowotne. 
5. Głóg i jego właściwości lecznicze.
6. Nalewka z kwiatów i owoców kasztanowca – do 

stosowania zewnętrznego.
7. Rzeżucha cenne właściwości zdrowotne.
8. Radiestezja w domu i w ogrodzie.

Opiekun
Ludwik Wierzbowski 

Zumba
elementy tańców latynoamerykańskich oraz fit-
ness. Dodała, że ćwiczenia są przyjemnością i spo-
sobem na aktywne spędzanie wolnego czasu. 
Wszystko to jest możliwe dzięki połączeniu takich 
rytmów jak : merengue, salsa, cumbia, reggaeton, 
flamenco, samba, taniec brzucha, cha-cha, rum-
ba, twist i wiele innych. Spotykamy się dwa razy 
w tygodniu, we wtorki i czwartki. Jesteśmy jedną 
z najmłodszych sekcji, która wciąż się rozwija. 
Jesteśmy bardzo aktywni. W 2013r. braliśmy udział 
w dwóch maratonach.21.09.2013r uczestniczyli-
śmy w Charytatywnym Maratonie Zumba(r) Fitness. 
Pieniądze zebrane podczas maratonu zostały prze-
kazane dla Wiktora Zalewskiego. W trzygodzin-
nym maratonie wzięło udział230 osób i zebrano 
6678.04 zł. 24.11.2013r. również braliśmy udział 
w  Charytatywnym Maratonie Zumba(r)Fitness. 

Mikołajki na Zumbie Pierwsza rocznica Zumby
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Świetna zabawa w czasie ćwiczeń Układ taneczny na zakończenie roku akademickiego

Maraton zorganizowała Joanna Berestowska. 
W czasie maratonu były zbierane środki pieniężne 
dla 3-letniego Mikołaja Sztangi. Udało się zebrać 
8000 zł. Na zakończenie roku akademickiego wy-
konujemy 3-4 układy taneczne dla naszych kole-
żanek i kolegów. Co roku 20 listopada świętujemy 
powstanie naszej sekcji. Jest tort na tę okoliczność 
i dodatkowa godzina zajęć w nagrodę za to, że je-
steśmy tacy wytrwali. Zachęcamy koleżanki do 
uczestnictwa w zajęciach zumby, która poprzez 

Książka
Dla ludzi z wyobraźnią
Jest jak przedziwny wielopiętrowy gmach emocji
W nim tysiące drzwi 
Od gładkich białych po otoczone złotymi futrynami
Od obdrapanych starych po dębowe solidne ręcznie rzeźbione
Od ledwie trzymających się ściany po metalowe lite niczym te do bunkra
Wokół zaś jest ogród pełny zakamarków z bramkami strzegącymi przejść.
Mając w dłoniach książkę
Trzymasz w nich klucz do jednych z tych drzwi, do jednej z tych bram.
Możesz wejść w świat za nimi 
Możesz wybrać, które z tych drzwi otworzysz.
Za nimi możesz pokochać, znienawidzić, walczyć lub się poddać, zginąć lub ocaleć…
Zakładką zrobisz przerwę na kawę.
Drzwi i bram jest tam bez liku, a korytarz z kluczami na ścianach nie ma końca
Na dach tego gmachu nikt wejść nie zamierza
Gdyż tych drzwi ostatnich niczym epilogu ostatniej książki 
Żaden człowiek z wyobraźnią
otwierać nie pragnie.

    Renata Buczyńska
    2014 -09-07
    (Ewie i członkom Dyskusyjnego Klubu Książki dedykuję) 

zabawę wpływa na kształt sylwetki ćwiczących, 
dodatkowo napawa nas optymizmem i dobrym sa-
mopoczuciem. Dobór kroków, kombinacje ruchów 
i energetyczna muzyka gwarantują nam świetną 
zabawę i dawkę energii, która utrzymuje się rów-
nież po zakończeniu zajęć.

Opiekunka
Krystyna Wasiak
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Oni byli od początku
Dyskusje panelową z udziałem: Agaty Pstrągowskiej, Ireny Czarnyszewicz, Barbary Chądzyńskiej 
prowadzi Jadwiga Rapior Sikorska

Agata Irena Barbara Jadwiga

Agata: Byłam na emeryturze i właściwie zastanawiałam 
się co dalej. I wtedy trafiłam na artykuł o Uniwersytetach 
Trzeciego Wieku. Ta idea mocno mnie zainteresowała, 
możliwość realizowania się w różnych sekcjach- to było 
to czego wówczas mi było potrzeba. Okazało się też, że 
Jadwiga Dytkowska i Jadwiga Trzcińska już rozpoczęły 
działania w celu utworzenia takiego stowarzyszenia 
w Działdowie, więc dołączyłam do nich. 

Basia: Ja dowiedziałam się o tej wspaniałej inicjaty-
wie od Agaty. Ponieważ ta idea bardzo mi się spodo-
bała szybko wyraziłam swoją akceptację i dołączyłam 
do zespołu. Dla mnie powstanie UTW było taką nową 
furtką, takimi otwartymi drzwiami dla emerytów. 

Irena: Trzeba w  tym miejscu dodać, że samo po-
wstanie UTW w  Działdowie to duża zasługa Pani 
Trzcińskiej. Gdyby nie jej zaangażowanie, to pewnie 
wtedy jeszcze nasze stowarzyszenie by nie powstało. 
A przecież początki są zawsze najtrudniejsze. Sądzę 
też, że pomógł i upór Pani Trzcińskiej. To ona dostar-
czała dokumenty z Wrocławia i Olsztyna gdzie takie 
stowarzyszenie już powstało, na których my się wzo-
rowaliśmy. Pomagał w tym Pan Edmund Skłodowski, 
który z kolei ściągał dokumenty z Białegostoku.

Agata: Początki to był olbrzymi entuzjazm. 
Spotykaliśmy się w prywatnym mieszkaniu Jadwigi 
Dytkowskiej. Każdy z  nas uruchamiał swoje 

najróżniejsze „chody” i  tak dzięki tym różnym, do-
brym kontaktom uzyskiwaliśmy materiały i pomoc, 
np. odpowiedni papier na zaproszenia „załatwiła” 
Irena Czarnyszewicz, a materiał na legitymacje Pan 
Jan Stefanina. Każdy załatwiał co mógł: drukowanie, 
lokal w starostwie etc. Był to autentyczny entuzjazm 
i bezinteresowność. Nikt nie liczył i nie mówił ile kosz-
tuje np. korzystanie z prywatnych telefonów, benzyna 
wlewana do naszych samochodów. Chcieliśmy wszy-
scy doprowadzić do powstania naszego UTW. 

Basia: Dużo się wówczas działo fajnych rzeczy. Był 
lektorat j.niemieckiego i  j.angielskiego. Była sekcja 
gimnastyczna. Działalność swą rozpoczął Dyskusyjny 
Klub Książki. I przede wszystkim ten entuzjazm wi-
doczny u wszystkich. Cieszyliśmy się na wspólne spo-
tkania. Przychodziło się na zajęcia dużo wcześniej by 
móc się spotkać ze znajomymi, pogadać. 

Agata: Chyba wszyscy patrzą na te początki dzisiaj 
z perspektywy 10 lat, możemy powiedzieć, że było 
bardzo, bardzo fajnie. Powstanie wówczas naszego 
stowarzyszenia to był „strzał w dziesiątkę”. Chcę też 
podkreślić, że sekcje, które wówczas powstały dzia-
łają do dzisiaj. A  ilu ludzi uczestniczyło wówczas 
w różnych zajęciach, np. na lektorat j.niemieckiego 
przychodziło ok. 30 osób. Generalnie rzecz biorąc 
sekcje były przepełnione. 

Jak powstawał Uniwersytet Trzeciego Wieku w Działdowie i jakie były początki jego działania?
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A co myślą dzisiaj o UTW?

A jakie propozycje miałybyście Panie na dalsze lata działania naszego UTW? 

Irena: Myślę, że 10 lat temu byłam trochę innym czło-
wiekiem. Wtedy chciało mi się tworzyć coś nowego, 
pracować, działać. Dla nas wszystkich, ówczesnych 
„pionierów” chęć doprowadzenia do powstania sto-
warzyszenia było takim wielkim bodźcem, „kopem” 
do działania.

Basia: W pierwszym okresie działalności UTW w spo-
tkaniach towarzyskich, zabawach uczestniczyli tylko 
członkowie. I to było bardzo fajne. Trochę się zmieniła 
atmosfera, gdy w tych spotkaniach zaczęły uczestni-
czyć małżeństwa. Część członków „wykruszyła” się 
z tych zabaw. 

Irena: A  ja znowu potrzebuję nowego bodźca do 
działania. Mimo wszystko oczekiwałam czegoś in-
nego niż to co jest dzisiaj. Oczywiście uczestniczę 

w wykładach, jestem członkiem DKK, ale jednak to 
jeszcze „nie jest to”. Dzisiaj UTW to dla mnie głównie 
miejsce spotkań z koleżankami i znajomymi. 
 
Agata: Myślę, że coś „jest na rzeczy”. Trzeba chyba 
dokonać zmian w zapraszaniu wykładowców. Zmian 
w sensie tematyki wykładów. Wykłady muszą być cie-
kawsze. Te propozycje tematyczne, które są nie za-
wsze interesują większość członków.

Basia: Sytuacja z pewnością się zmieni od przyszłe-
go roku akademickiego, gdy w życie wejdzie ścisła 
współpraca z uczelnią z Bydgoszczy. 

Agata i Irena zwracają również uwagę na obser-
wowany u dużej liczby członków stowarzyszenia 
brak takich jak kiedyś „chęci do działania”. 

Wszyscy: Bardzo pożyteczne i  potrzebne sto-
warzyszenie. Daje dużo radości wielu ludziom. 
Umożliwia aktywność, daje możliwość pogłębia-
nia swych zainteresowań w różnych dziedzinach. 
Chroni seniorów przed wykluczeniem z aktywno-
ści społecznej. To dzięki UTW stajemy się bardziej 

Agata: Myślę, że trzeba się otworzyć na teren. Warto 
zrobić 2 lub 3 wykłady i zajęcia w terenie, np. cie-
kawego wykładu można wysłuchać również w  te-
renie a  przy okazji zainteresować też nim miesz-
kańców gmin. Nasz np. członek stowarzyszenia nie 
z Działdowa byłby wraz z kierownictwem stowarzy-
szenia odpowiedzialny za program i za realizację ta-
kich zajęć. Prowadzący tę dyskusję również gorąco 
popiera taki pomysł. 

Irena: Również to o czym była tutaj już mowa – cie-
kawsza tematyka wykładów.

Tę bardzo interesującą dyskusję zakończyła Basia: 
„Życie jest po to, żeby je przeżyć pięknie i robić to co 
kochamy”

J. Słowacki

otwarci na kontakty z innymi ludźmi. Wychodzimy 
z domu. A Basia dodaje: Gdy uśmiechamy się do 
życia, ono uśmiecha się do nas. Umiejmy cieszyć się 
otaczającym światem i odczuwać piękno i drobne ra-
dości na co dzień. 

To UTW daje nam właśnie takie możliwości.
Dziękuję miłym Paniom za również miłą rozmowę. 

Dyskusję prowadziła
Jadwiga Rapior Sikorska
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Podziękowania
W tym miejscu chciałbym podziękować za pomoc 
okazywaną nam przez ostatnie X lat, naszej Uczelni 
patronackiej tj Wyższej Szkole Informatyki i Ekonomii 
TWP w Olsztynie. Podziękowania składam na ręce 
JM Rektora dr hab. Adama Sosnowskiego.
Dziękuję również JM Rektorowi UWM prof 
Góreckiemu za nieodpłatne wspieranie UTW - de-
legując wykładowców akademickich na wykłady, 
dzięki czemu słuchacze UTW mogą uczestniczyć 
w wykładach wysokiej klasy naukowców.
Słowa wdzięczności i podziękowania kieruję rów-
nież do:
 � Pana Starosty Powiatu Działdowskiego Mariana 

Janickiego za wsparcie i ogromną życzliwość 
okazywaną naszemu Uniwersytetowi,

 � Pana Burmistrza Miasta Działdowo Grzegorza 
Mrowińskiego za wspieranie Uniwersytetu,

 � Pani Wiceprezes DAR, Dyrektor Działdowskiego 
Centrum Kształcenia Ustawicznego Anny 
Kraśniewskiej za możliwość korzystania z auli 
i pomieszczeń CKU oraz pomoc w organizowa-
niu wykładów i spotkań,

 � Dyrektora MDK p. Dariusza Maćkowiaka za 
przychylność okazywaną naszym słuchaczom 

 � Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych Pana 
Dariusza Chełmińskiego. Dyrektora Centrum 
Edukacji za nieodpłatne udostępnianie po-
mieszczeń dla naszych sekcji zainteresowań,

 � Pani Teresie Nowakowskiej Radnej Sejmiku 
Wojewódzkiego za sympatię i wsparcie mate-
rialne naszego UTW,

 � Podziękowania kieruję również do Redakcji 
Gazety Działdowskiej, Tygodnika Działdowskiego 
i portalu Moje Działdowo za nieodpłatne publi-
kowanie naszych komunikatów i artykułów, któ-
re przybliżają czytelnikom działalność naszego 
Uniwersytetu oraz informują o aktualnych wyda-
rzeniach z życia Uniwersytetu,

 � Największe wyrazy podziękowania i uznania 
należą się jednak koleżankom i kolegom pro-
wadzącym Sekcje zainteresowań. To dzięki 
Waszemu zaangażowaniu, słuchacze chętnie 
uczestniczą w  zajęciach a  nasz Uniwersytet 
rozwija się tak dynamicznie.

Wszystkim których wymieniłem i tym o których nie 
wspomniałem – dziękuję za i … proszę o więcej … 
dla dobra Naszego Uniwersytetu.

Prezes UTW
Antoni Furtak

Wdzięczni studenci Uniwersytetu III Wieku.
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18 czerwca zakończyliśmy uroczyście rok akade-
micki 2014/2015. Było podsumowanie, podzięko-
wania, kwiaty, występ chóru „Cantiamo” i energe-
tyczny popis naszych dziewczyn z sekcji Zumby. Po 
części oficjalnej słuchacze bawili się przy muzyce 
Józka Rochonia w „Przedzamczu”.
Zaraz po zakończeniu roku pojechaliśmy do 
Pogorzelicy na wypoczynek, ale także zwiedza-
nie wybrzeża zachodniego, aż po Świnoujście. 
Byliśmy w Stralsundzie w największym w Europie 
oceanarium.
W lipcu maszerowaliśmy po czerwonym szlaku 
grunwaldzkim przez Pierławki, Skurpie, cmentarz 
wojenny w Tynowie do Turzy Wielkiej.
8 sierpnia 30 osobowa grupa wybrała się do 
Mrągowa na Festiwal Kultury Kresowej.
Dni Działdowa to kolejna porcja imprez rekreacyj-
no-turystycznych: spacer i zwiedzanie miasta, rajd 
pieszy wokół Działdowa przez Kisiny i Kurki, 30 
kilometrowy rajd rowerowy wokół dawnego jeziora 
działdowskiego i wreszcie spływ kajakowy po Welu 
na atrakcyjnym i pełnym niespodzianek odcinku 
Koty – Lidzbark. 
28 sierpnia liczna reprezentacja UTW udała się 
na imprezę integracyjną do Rybna. Bawiliśmy się 
wspólnie z członkami innych organizacji pozarzą-
dowych z terenu naszego powiatu. Brawo Rada 
Organizacji Pozarządowych, brawo Kolego Antoni. 
Czekamy na kolejną imprezę integracyjną. 
Na początku września pojechaliśmy na wyciecz-
kę „Piastowskim szlakiem”. Byliśmy w Strzelnie, 

Zakończenie roku akademickiego 2014/2015 Piastowskim Szlakiem

Z życia UTW
Było minęło

Gnieźnie, Poznaniu, Kórniku, Rogalinie – dęby 
jeszcze stoją, chociaż nasz „Lech” w coraz gor-
szej formie. Zwiedzaliśmy pracownię Arkadego 
Fiedlera w  Puszczykowie, skansen miniatur 
w Pobiedziskach oraz Ostrów Lednicki, na którym 
zaczęła się polska państwowość. Cudownych wra-
żeń dostarczyła nam Lednica dla seniorów, a słów 
ojca Jana Góry i jego „nietypowych” intencji: „żeby-
ście nie ględzili” nie zapomnimy do końca życia. 
15 września dzielnie walczyliśmy, zwłaszcza na-
sze Panie, w konkurencjach sportowo-rekreacyj-
nych na stadionie MOSiR w  „Spartakiadzie dla 
seniorów”.
26 września szukaliśmy złotej jesieni w powiato-
wym rajdzie pieszym organizowanym przez UTW 
przy wsparciu Starosty Działdowskiego. Wspólnie 
z kolegami i koleżankami z Iłowa przemierzyli-
śmy 12 kilometrowy szlak od cmentarza wojen-
nego w Mławce do Białut. Sekcja nordic walking 
w  Iłowie i  Narzymiu działa już bardzo prężnie 
i zmierza do utworzenia własnego UTW lub filii 
UTW Działdowa. Zakończenie rajdu zbiegło się ze 
świętem pieczonego ziemniaka w Białutach.
2 października prawie 60 -osobowa grupa po-
jechała na spektakl „Świętoszek” do Teatru im. 
S. Jaracza w Olsztynie. Była też liczna reprezenta-
cja naszej sekcji fotograficznej, ponieważ w holu 
teatru otwarta została wystawa prac Rajmunda 
Szczepańskiego z Działdowa.

Marian Odachowski



32 III WIEK
Z 

Ż
Y

C
IA

 U
T

W

„Nie dlatego przestajesz się uśmiechać, że przybywa Ci lat, starzejesz się wtedy, gdy przestajesz się uśmiechać”

Rajd dookoła Powiatu

Spacer z kijkami do Księżego Dworu

Rybno

Spartakiada Seniorów

Spływ Welem

Spływ Welem

Spartakiada Seniorów
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Powiatowy Program na rzecz osób starszych 
na lata 2015–2020
Dwugłos nt wdrażania Programu

Stanowisko Starosty Działdowskiego

Z inicjatywy Rady Organizacji Pozarządowych starosta Marian Janicki powołał w styczniu 2014 r. Zespół 
ds. opracowania powiatowego programu działań na rzecz osób starszych, w skład którego, weszli: 
przedstawiciele starostwa, ale również PCPR, MOPS, GOPS oraz organizacji pozarządowych i konsul-
tanci zewnętrzni.
W kwietniu 2014 r. na II Konferencji Organizacji Pozarządowych ww. zespół przedstawił wypracowany 
przez siebie dokument o nazwie: Powiatowy program na Rzecz Osób Starszych na lata 2015-2020 i przed-
łożył go do konsultacji społecznych. Dokument został zatwierdzony i przyjęty do realizacji Uchwałą 
Nr 493/14 Zarządu Powiatu Działdowskiego w dn. 16 września 2014 r.
W marcu br. Zarząd UTW w Działdowie wystąpił do Starosty Działdowskiego z inicjatywą i ofertą współ-
działania na rzecz realizacji ww. programu. Z podobną inicjatywą wystąpiła również Rada Organizacji 
Pozarządowych Powiatu Działdowskiego. Niżej przedstawiamy dwugłos w tej sprawie:

Powiatowy Program na Rzecz Osób Starszych na 
lata 2015-2020 ma charakter interdyscyplinarny, 
dlatego jego realizacja wymaga ścisłej współpracy 
samorządu powiatowego z wieloma partnerami, 
administracją rządową, samorządem wojewódz-
kim, samorządami gminnymi, jednostkami pomo-
cy i integracji społecznej, placówkami działający-
mi w obszarze ochrony zdrowia, oświaty, kultury 
i sportu, instytucjami kościelnymi, a także podmio-
tami zajmującymi się aktywizacją zawodową i spo-
łeczną, a także z organizacjami pozarządowymi. 
Dla wszystkich wymienionych podmiotów uchwa-
lony przez nasz samorząd powiatowy program ma 
stanowić przede wszystkim impuls do wdrażania 
trwałych i systemowych rozwiązań na rzecz osób 
starszych.
Nie ukrywam, że założone w programie cele, które 
najogólniej rzecz ujmując, dotyczą poprawy zdro-
wia osób starszych, zapewnienia bezpieczeństwa 
socjalnego, wyrównywania szans, aktywizowa-
nia i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu 
osób starszych, są ambitne, ale możliwe do zre-
alizowania przynajmniej w stopniu zadowalają-
cym. Uważam więc, że dla samorządu powiato-
wego priorytetami w obecnej kadencji powinny 
być wszelkie działania, które przyczynią się do 

uruchomienia w najbliższych latach poradni ge-
riatrycznej (działania: 1.1.1 i 1.1.9) i wypożyczalni 
sprzętu rehabilitacyjnego, ortopedycznego i pielę-
gnacyjnego (1.1.3.) oraz do realizacji projektów/
programów z zakresu profilaktyki, ochrony zdro-
wia, rehabilitacji i  standaryzacji usług medycz-
nych dla osób starszych (1.1.6). Istotne jest rów-
nież tworzenie jak największej liczby miejsc dla 
osób starszych w placówkach pomocy społecznej 
(1.2.1 i 1.2.7) oraz działania na rzecz powstawa-
nia placówek adekwatnych do potrzeb osób star-
szych (1.2.2 i 1.2.4) wraz z wdrażaniem najnow-
szych rozwiązań w zakresie usług opiekuńczych 
(1.2.3). Planujemy także zlecanie organizacjom 
pozarządowym zadań z zakresu pomocy społecz-
nej w obszarze wsparcia osób starszych (1.2.6), 
aktywności kulturalnej i edukacji osób starszych 
(2.2.3 i 2.3.4), turystyki, sportu i rekreacji osób star-
szych (4.2.4). Niezwykle ważne będzie również 
włączanie przedstawicieli organizacji seniorskich 
do prac w zespołach powoływanych przez samo-
rząd powiatowy do opracowania, opiniowania czy 
monitorowania programów społecznych (2.5.8). 
W najbliższych latach prowadzone będą również 
prace zmierzające do dalszej rozbudowy ścieżek 
rowerowych oraz istniejących szlaków turystycz-
nych przy współudziale samorządów gminnych 
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(4.1.3 i 4.3.7). Planowane jest również powołanie 
rzecznika osób starszych (2.5.2) działającego przy 
organach powiatu.
Pamiętać należy o tym, że realizacja powyższych 
działań uzależniona jest jednak od środków, jakie 
samorząd powiatowy i organizacje pozarządowe 
mogą pozyskać, np. z funduszy europejskich oraz 
od wielkości środków własnych, dlatego powinni-
śmy planować i działać w taki sposób, aby środ-
ki finansowe, jakimi dysponuje samorząd, trafiały 
tam, gdzie pozyskiwanie ich innymi drogami, jest 
niemożliwe. Obecnie środki budżetowe powiatu są 

dość znaczne, dlatego też tylko dobre przygotowa-
nie konkretnych projektów pozwoli je wydatkować 
we właściwy sposób. Podkreślę, celem naszych 
działań jest sukcesywne przekazywanie organi-
zacjom pozarządowym zadań własnych powiatu 
do realizacji, ale tylko tym, które są do tego orga-
nizacyjnie i merytorycznie przygotowane.

Starosta Działdowski
Marian Janicki

Stanowisko Organizacji Pozarządowych

Powiatowy Program na rzecz osób starszych 
obowiązuje już kilka miesięcy i należaołoby za-
stanowić się jakie działania należy podjąć by re-
alizacja Programu przyniosła zamierzone efekty. 
Przykładem pozytywnym jest zrealizowanie zapi-
sanego w Programie Działania 2.7.3. „Realizacja 
i emisja materiałów promujących potencjał i ak-
tywność osób starszych, w szczególności wydawa-
nie publikacji „Biuletyn III WIEK” poświęcony oso-
bom starszym i niepełnosprawnym „ Organizacji 
pozarządowe uważają natomiast że program po-
winien byc realizowany szerzej z wykorzystaniem 
środków zainteresowanych realizacją programu 
podmiotów. Zdając sobie sprawę że nie jest moż-
liwym realizacja Programu w przeciągu jednego 
czy dwóch lat należy podjąć działania dla wdro-
żenia wszystkiego co jest możliwe. Dlatego pro-
ponujemy skupienie sie na zapisach Programu 
mających szanse realizacji. I tak w działaniach 
na rok 2016 proponujemy realizację nw wybranych 
działań:
Działanie 1.1.8. Organizowanie i przeprowadze-
nie kampanii społecznych,na temat profilaktyki 
i ochrony zdrowia oraz wykładów, itp.w powyż-
szym zakresie.
Działanie 1.2.4. Świadczenie większej liczby usług 
opiekuńczych, osobom starszym.
Działanie 1.2.12. – Stworzenie powiatowego 
Banku Informacji gdzie osoby potrzebujące po-
mocy mogłyby znaleźć informację o tym kto takiej 
pomocy może im udzielić.
Działanie 2.2.3. Zlecanie organizacjom zadań 
z zakresu aktywności kulturalnej osób starszych 

w tym likwidacja wykluczenia w zakresie dostępu 
do dóbr kultury wyższego rzędu.
Działanie 2.3.3. Upowszechnianie, promocja, 
wspieranie działalności oraz potencjału UTW jako 
placówki edukacji i aktywizacji osób starszych.
Działania 2.3.4. Zlecanie organizacjom pozarzą-
dowym zadań z zakresu edukacji osób starszych.
Działanie 2.5.2. Powołanie rzecznika osób star-
szych w powiecie.
Działanie 2.5.5. Tworzenie lokalnych (gminnych) 
programów na rzecz osób starszych.
Działanie 2.5.7. Tworzenie, wspieranie i promocja 
organizacji działających na rzecz osób starszych.
Działanie 2.5.9. Wspieranie merytoryczne, eduka-
cyjne, doradcze, eksperckie i in.
organizacji, przez samorządy lokalne szczególnie 
w zakresie wsparcia w pozyskaniu środków ze-
wnętrznych .
Działanie 2.7.1. Promowanie i wyróżnianie inicja-
tyw promujących aktywność społeczną, kulturalną 
i edukacyjną osób starszych(np. konkurs aktywne-
go seniora).
Działanie 4.2.4. Zlecanie organizacjom pozarzą-
dowym zadań z zakresu turystyki, sportu i rekreacji 
osób starszych.
Działanie 4.3.10 – Stworzenie na stronie www 
powiatu, „Terminarza imprez sportowych, tury-
stycznych i rekreacyjnych”.
Wymienione wyżej działania to tylko część działań 
zapisanych w Programie. Dodajmy; działań najła-
twiejszych do zrealizowania.
By działania te mogły być zrealizowane wskaza-
nym byłoby: stworzenie platformy współdziałania 
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Pani Przewodnicząca, Szanowni goście i  dele-
gaci OPS. Zwołany po raz pierwszy Obywatelski 
Parlament Seniorów to ważne wydarzenie. W dzi-
siejszych obradach uczestniczą przedstawiciele 
dwóch najliczniejszych organizacji senioralnych 
- Uniwersytetów Trzeciego Wieku i  Polskiego 
Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów a tak-
że przedstawiciele Rad Seniorów miast i  gmin 
będący przedstawicielami całego środowiska se-
nioralnego. Zdajemy sobie sprawę że jest to okres 
przejściowy bowiem w przyszłości w miarę powo-
ływania kolejnych Rad Seniorów i po ich organi-
zacyjnym okrzepnięciu ich rola w Obywatelskim 
Parlamencie Seniorów powinna się zwiększyć. 
Powinny dołączyć do grona delegatów OPS także 
przedstawiciele innych organizacji senioralnych, 
ale po zweryfikowaniu ich demokratycznego wybo-
ru. Definicja organizacji senioralnej powinna zna-
leźć się w akcie rangi ustawy i być respektowana 
przy tworzeniu wszelkich innych aktów prawnych 
dotyczących osób starszych i sposobu ich zrzesza-
nia się. Tymczasem każdy z nas tu obecnych ma 
do spełnienia ważne zadanie. Musimy mieć wy-
sokie poczucie odpowiedzialności za działania 
i rolę, jaką ma spełnić OPS. Miejsce w którym ob-
radujemy – siedziba Sejmu Polskiego – to miejsce 
gdzie tworzy sie prawo, dlatego my tu zgromadzeni 
mamy obowiązek inicjowania zmian prawa dla do-
bra obywateli a seniorów w szczególności.
Szanowni Zebrani Niezwykle ważną sprawą śro-
dowisk senioralnych jest ich integracja i mówie-
nie wspólnym głosem o ważnych dla środowiska 
sprawach. 
Reprezentuję ruch Uniwersytetów Trzeciego Wieku 
dlatego moje wystąpienie dotyczące budowania 
struktur regionalnych oprę na doświadczeniu 

samorządu, instytucji i organizacji pozarządowych 
dla realizacji i monitorowania tych celów i zadań 
– szczególnie jeżeli chodzi o  zadania możliwe 
do realizacji z  minimalnym udziałem środków 

finansowych. Wtedy ten Program nie będzie tylko 
marzeniem zapisanym na papierze.

P-cy Rady OPPD
Antoni Furtak

NASZ GŁOS W OBYWATELSKIM 
PARLAMENCIE SENIORÓW

Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur 
w budowie struktury regionalnej.
Na początek – nieco historii: Pierwszy UTW na 
Warmii i Mazurach powstał 20 lat temu. Był tu UTW 
w Olsztynie. Kolejne powstały w Elblągu (XV Lat) 
i w Działdowie (X lat temu). Dzisiaj w wojewódz-
twie warmińsko-mazurskim jest już 31 UTW sku-
piających ok 7 tys. członków. Część z nich posiada 
strukturę prawną Stowarzyszenia ale część działa 
nieformalnie przy Bibliotekach i samorządach. 
Wszystkie spełniają ważną rolę w  środowisku 
seniorów. 5 lat temu zainicjowaliśmy ruch inte-
gracji środowiska UTW Warmii i  Mazur powo-
łując nieformalne (nie posiadające osobowości 
prawnej) Porozumienie UTW Warmii i  Mazur. 
W 2010 roku było nas wtedy 15 UTW zgrupowa-
nych w Porozumieniu. Nie patrzyliśmy wówczas 
na strukturę z której wywodzi się UTW – wszyscy 
byliśmy i jesteśmy równi. Postawiliśmy sobie za 
cel integrację środowiska i mówienie wobec władz 
wspólnym głosem o problemach osób starszych 
i naszych organizacji. Od 2010 roku zorganizowa-
liśmy 10 Konferencji Wojewódzkich jedno i dwu-
dniowych zapraszając przedstawicieli władz – in-
tegrowały one nasze środowisko i pokazywały jak 
ważną rolę pełnią Uniwersytety Trzeciego Wieku 
w  społeczeństwie. Działaliśmy nie tylko wśród 
własnych członków ale nasze działania przenosi-
liśmy na całe społeczeństwo. W tym czasie dzia-
łając jako struktura nieformalna dostrzegliśmy jej 
mankamenty. Porozumienie UTW Warmii i Mazur 
nie posiadając osobowości prawnej nie mogło apli-
kować o środki na działalność UTW. Mogły to robić 
tylko UTW posiadające osobowość prawną a i tak 
były ograniczenia co do terytorialnego zaangażo-
wania pozyskanych środków. W efekcie wiele UTW 
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było i  jest pozbawione możliwości wsparcia ich 
działalności i dotyczy to przede wszystkim UTW 
w małych miejscowościach , gdzie są największe 
potrzeby a  najmniejsze możliwości pozyskania 
środków. Rozumiejąc to, już ponad 3 lata temu na 
konferencjach UTW w Działdowie i Ostródzie pod-
jęliśmy temat powołania Federacji UTW działającej 
na podstawie Ustawy Prawo o Stowarzyszeniach. 
Dyskusja nad tą inicjatywą i kolejnymi wersjami 
Statutu Federacji trwała 3 lata. Głównym wątpliwo-
ściami było to że Ustawa Prawo o Stowarzyszeniach 
- nie przewiduje pełnoprawnego członkostwa 
w Federacji, organizacji nie posiadających osobo-
wości prawnej, takie organizacje mogą być tylko 
członkami wspierającymi. Dyskryminuje to część 
UTW nie posiadających osobowości prawnej. Po 
długich debatach postanowiono że zostanie powo-
łana Federacja UTW Warmii i Mazur która będzie 
działać na rzecz wszystkich UTW i zdobywająca 
środki dla całego środowiska, jednocześnie posta-
nowiono że na okres przejściowy - Porozumienie 
UTW nie posiadające osobowości prawnej pozo-
staje i  działa w ścisłej współpracy z Federacją. 
W ten sposób jesteśmy jednością w dwóch ciałach. 
Przyświeca nam tylko jeden cel – dobro seniorów. 
Po przyjęciu tych ustaleń część UTW posiadających 
osobowość prawną - w kwietniu br powołało do 
życia Federację UTW Warmii i Mazur. Rozwiązanie 
współistnienia dwóch struktur tych z osobowo-
ścią prawną i tych bez niej, jest jednak tymczaso-
we i nie powinno trwać na dłuższą metę. Dlatego 
wnioskujemy z tej trybuny do Sejmu RP o zmia-
nę Ustawy Prawo o Stowarzyszeniach by pełno-
prawnymi członkami Federacji mogły być również 
organizacje nie posiadające osobowości praw-
nej jeżeli działają w ramach wspólnego Statutu. 
Jednocześnie chciałbym zaapelować z tej trybuny 
do powoływania kolejnych Regionalnych Federacji 
UTW w każdym województwie. Uważamy że jest 
to właściwa droga do jednoczenia ruchu UTW 
w Polsce. Zaczęliśmy pracę od podstaw tworząc 
UTW w całym kraju w różnych miejscowościach 
i  w  różnej formule prawnej. Ma to szczególne 
uzasadnienie z uwagi na to że, integracja środo-
wiska senioralnego powinna odbywać się głównie 
na poziomie regionu. Tam jest wspólna władza, 
podobne problemy, jednolita polityka senioralna 
i środki na jej realizację. Proces integracji, podjęcia 

wspólnych działań dla dobra seniorów jest w re-
gionie łatwiejszy z uwagi na mniejszą odległość 
i  podobne problemy. Regionalne ośrodki senio-
ralne mogą i powinny odegrać bardzo znacząca 
rolę w kreowaniu i realizacji procesu integracji, 
powinno to dotyczyć nie tylko UTW ale również 
Rad Seniorów będących przedstawicielami całego 
środowiska senioralnego. Tworzymy w ten sposób 
oddolnie masowy ruch społeczny który jest senio-
rom bardzo potrzebny. Jesteśmy jednak rozprosze-
ni w swoim działaniu, dlatego niezwykle istotne 
jest byśmy zaczęli proces rzeczywistej integracji 
naszego środowiska. Dzisiaj nadszedł już czas by 
tworzyć struktury regionalne UTW. W niektórych 
regionach już się to dzieje – we Wrocławiu powsta-
ła Federacja UTW Dolnego śląska , są działania 
zmierzające do powołania kolejnych, dlatego za-
apelujmy z tej trybuny by zaktywizować te działa-
nia i tworzyć struktury regionalne UTW w każdym 
województwie. Z czasem po okrzepnięciu struktur 
regionalnych, powinniśmy się zastanowić nad po-
wołaniem jednolitej struktury krajowej. 
Wracając do obrad OPS zwracam się z propozy-
cją by w dokumencie końcowym naszych obrad 
zawrzeć apel do Sejmu który zostanie niedługo 
wyłoniony w wyborach, by idea corocznego zwo-
ływania OPS stała się obowiązującą tradycją, bez 
względu na to jaka opcja polityczna będzie miała 
w nim większość. Mamy też nadzieję, że nowy par-
lament będzie kontynuatorem polityki senioralnej 
stworzonej w okresie ostatnich lat. To niezmiernie 
ważne, aby ten nowatorski nurt polityki społecz-
nej nie został spowolniony. Dziękuję z tego miej-
sca za wsparcie, jaki ruch UTW uzyskał ze strony: 
Komisji Polityki Senioralnej Sejmu , Ministerstwa 
Pracy i innych instytucji,. Dziękuję też przedsta-
wicielom organizacji pozarządowych którzy brali 
udział w tworzeniu podwalin prawnych dla reali-
zacji długofalowej polityki senioralnej w Polsce.
Dziękuję za uwagę.

Antoni Furtak
Prezes UTW w Działdowie
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Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lidzbarku

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lidzbarku 
swoją siedzibę ma w budynku przy ulicy Jeleńskiej 
26. Jest to instytucja, która świadczy pomoc na rzecz 
integracji mieszkańców miasta i gminy i wzrostu ja-
kości ich życia. Celem jest niesienie różnorodnych 
form pomocy osobom i rodzinom, które z różnych 
przyczyn niezdolne są do rozwiązywania swych 
życiowych problemów, a w szczególności ludziom 
starszym, niepełnosprawnym, chorym, samotnym, 
zagrożonym demoralizacją, rodzinom pozbawio-
nym środków do życia, ubogim i bezradnym. Celem 
jest także kształtowanie postaw społecznych sprzy-
jających bezpośredniemu uczestnictwu w działa-
niach na rzecz potrzebujących, bądź wspierania 
takich działań.
Pomoc MOPS polega w szczególności na:
1. Przyznawaniu i  wypłacaniu przewidzianych 

ustawą świadczeń: 
 � świadczeń rodzinnych w  formie zasiłków 

rodzinnych, dodatków z tytułu samotnego 
wychowywania dzieci, dodatków z  tytu-
łu kształcenia i  rehabilitacji dzieci niepeł-
nosprawnych, zasiłków pielęgnacyjnych, 
świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych 
zasiłków opiekuńczych;

 � świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
 � dodatków mieszkaniowych i energetycznych;
 � zasiłków okresowych, celowych, specjalnych 

zasiłków celowych, zasiłków stałych itp.;
2. Realizacji usług opiekuńczych i specjalistycz-

nych usług opiekuńczych( wsparcie osoby i ro-
dziny w środowisku zamieszkania zgodnie z in-
dywidualnymi potrzebami);

3. Dożywianiu dzieci w szkołach; 
4. Kierowaniu mieszkańców do domów pomocy 

społecznej, ośrodków wsparcia;
5. Kierowaniu bezdomnych do placówek zapew-

niających schronienie i posiłek;
6. Wspieraniu rodzin niewydolnych wychowaw-

czo, zagrożonych ograniczeniem lub pozbawie-
niem władzy rodzicielskiej pomocą ze strony 
asystenta rodziny;

7. Poprzez działający przy Ośrodku Zespół 
Interdyscyplinarny pomoc osobom, rodzinom, 
dzieciom doświadczającym przemocy domowej;

8. Prowadzeniu pracy socjalnej na rzecz osób i ro-
dzin ;

Od 1lipca 2015 roku przy Miejskim Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Lidzbarku działa świetlica środowi-
skowa dla dzieci.
W zamierzeniach Ośrodka w najbliższym czasie jest 
wprowadzenie wolontariatu. 

Realizując swoje zadania MOPS w Lidzbarku sta-
ra się współpracować z innymi ośrodkami pomo-
cy społecznej, ze szkołami, Policją, prokuraturą, 
sądami, placówkami służby zdrowia, Poradnią 
Psychologiczno-Pedagogiczną, instytucjami po-
zarządowymi, pracodawcami, Gminną Komisją 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, porad-
niami leczenia uzależnień i innymi specjalistami. 
Wartości jakimi pracownicy MOPS kierują się w pra-
cy to: odpowiedzialność, godność drugiej osoby, 
uczciwość wobec innych i samego siebie, rzetel-
ność, a także tolerancja i sprawiedliwość.
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Wrota Mazur - 10 lat istnienia

Bez fajerwerków i hucznego świętowania minę-
ła niedawno dziesiąta rocznica istnienia i dzia-
łania w  naszym środowisku Stowarzyszenia 
Wspierającego Rozwój Lidzbarka „Wrota Mazur”. 
Przygodę działania razem w Stowarzyszeniu pod-

jęła grupa osób, która widziała potrzebę oddolnego 
włączenia się w nurt lokalnych przemian i samoor-
ganizowania się do działań dla siebie i dla innych, 
w wymiarze jednostkowym, grupowym i zbioro-
wym, a wszystko to poprzez pomoc, dobry przy-
kład, koncepcję rozwoju i kształtowanie nawyków.
W pierwszych latach działalnością Stowarzyszenia 
kierowała Pani Barbara Marchlewicz i nic dziwne-
go, że za jej „rządów” postawiono na estetyzację 
miasta. Ni stąd ni zowąd pojawiały się w mieście 
piękne kosze wypełnione kwiatami, niektóre mosty 
stroiły się w kwiatowe skrzynki, a pobocza dróg 
dojazdowych do Lidzbarka wiosną zakwitały złoty-
mi miniaturkami żonkili. Z tego okresu działalności 

Stowarzyszenia pochodzą pierwsze ekspertyzy 
i koncepcje zagospodarowania tzw. „małego je-
ziorka” i terenów wokół, uwalniania miasta, oko-
lic i szlaków wodnych od wszędobylskich śmieci. 
Dzisiaj żyjemy i  chcemy żyć w czystym, upięk-

szonym kwiatami mieście. Nie zawsze tak było. 
Nad potrzebą zmian w tym kierunku i końcowym 
efektem pracowaliśmy wszyscy. Stałym symbolem 
pracy Stowarzyszenia w tym okresie jest funkcjo-
nujący do dziś i doskonale się mający system pod-
świetlenia bryły kościoła św. Wojciecha.
Dalsze lata działalności Stowarzyszenia to nauka 
aktywnego i atrakcyjnego wypoczynku poprzez 
takie działania jak organizacja spływów kajako-
wych , pieszych wędrówek, połączonych z promo-
cją walorów krajobrazowych naszej okolicy, któ-
re w Polskę i świat nieśli liczni ich uczestnicy. Na 
wyjazdach seminaryjnych poznawaliśmy historię 
naszych ziem, tą odległą, związaną z tworzeniem 

Takiej wody nie było już dawno

Zdrojowiada Szukamy nowych przyjaciół dla powierzonych nam książek

Tyle „narodu” wyciągnęliśmy z domów na spływ po Welu
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się naszej państwowości, jak i tą niedawną, pisaną 
życiem i dokonaniami ludzi z niepodległościowego 
podziemia lat 45 - 47. Dzięki tym działaniom po-
woli, ale skutecznie z tych ostatnich zdejmowali-
śmy długoletnie, niesprawiedliwe i hańbiące odium 
bandytyzmu. W trudnych chwilach życia i kłopo-
tach pomagaliśmy tym, którzy takiej pomocy po-
trzebowali. Byliśmy tam gdzie się coś ciekawego 
i pożytecznego działo. Ciekawsze działania oraz 
ich efekty dokumentowaliśmy na własnej stronie 
internetowej: www.wrotamazur.org.
Podsumowując swą dziesięcioletnią historię 
ośmielamy się twierdzić, że nadal jesteśmy swo-
im działaniem potrzebni środowisku, a ponieważ 
naturalną rzeczą jest rotacja członków, więc szu-
kamy nowych, powtarzając sformułowany kiedyś 
apel, który i dziś nie traci na aktualności: 
”Zakładając szeroki udział społeczeństwa 
w w/w działaniach Zarząd zwraca się z gorącą 
prośbą do wszystkich nie obojętnych, twórczo 
nie zadowolonych z tego co jest, mających po-
mysł na lepsze i ciekawsze życie, tych co widzą 

i czują szerzej niż na odległość swych prywat-
nych spraw, o współpracę ze Stowarzyszeniem, 
a przede wszystkim o stanie się jego członkami. 
Im więcej nas, tym więcej pomysłów, tym większa 
możliwość ich realizacji, tym większa satysfak-
cja, że wspólnie coś zrobić możemy, bez ogląda-
nia się na innych i bez ciągle jeszcze funkcjonu-
jącego podziału na my i oni. We współpracy nie 
pytamy o przynależność partyjną, nie interesuje 
nas światopogląd, nie pytamy czyś biedny czy 
bogaty. Wszystkich, którzy chcą współpracować 
z Stowarzyszeniem serdecznie witamy i prosimy 
uznać je za Swoje”.

Zbigniew Rzeszutko

PS: W  dniu 10 czerwca br. zmieniły się władze 
Stowarzyszenia. Jego prezesem został wybrany do-
tychczasowy zastępca Tomasz Dudaniec, pełniący 
również funkcję Przewodniczącego Rady Miasta 
i Gminy Lidzbark.

Po udanych zakupach za złotówkę na “pchlim targu” Uczymy innych chodzić z kijkami

Na spotkanie z Klubem Książki 

Ścieżkami wąskimi lub traktem szerokim 

Wąwozem, szczeliną, pod górę i na dół

W ścisku i samotnie jak pielgrzym wędrownik 

Uśmiechnięte lub groźne, miłujące lub gniewne 

Idą myśli w pochodach słów nieokiełznanych 

Z historiami wyjętymi z twardych ksiąg okładek

Biegną tam, gdzie zapach wina rozgrzanego sercem 

I gdzie smak owoców świeżych nawet zimą 

Podają sobie ręce jak dobrzy przyjaciele

I myślą się dzielą jak w czas biedy chlebem 

Czasem szemrzą jak strumień co pieści kamienie 

Czasem krzyczą, gdy wystrzał i ptak żelazny pod niebem

Czasem milkną, gdy w sercu sumienie zagryzie 

Czasem śmieją się głośno, gdy cud cudnie rozkwitnie 

Słowa książek dla innych rządkiem maku spisane

Jednakie jak rosa na trawie nad ranem 

Dla tych co w Klubie pieką z nich chleb świeży, nowy 

Są jak obraz malowany stupalczastym pędzlem 

I jak oddech Boga , i jak łza na tęczy 

Więc biegną na spotkania jak do gniazda ptaki 

I siadają wśród gałęzi Drzewa co w wiedzę bogate 

wszędobylskie, rozgadane, niemilknące jak świerszcze 

Roztańczone ustami i stronami księgi.

Krystyna Sztramska 
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