
   

Sprawozdanie z działalności 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Ustroniu 

Rok akademicki 2018-2019 
 

Inauguracja nowego roku akademickiego odbyła się 29 września 2018 r. w sali 
widowiskowej MDK „Prażakówka” Wykład inauguracyjny wygłosił prof. dr hab. 
Tadeusz Sławek, w części artystycznej wystąpił zespól Tekla  Klebetnica. W 
uroczystości udział wzięły władze samorządowe miasta BM - Przemysław Korcz, 
przew. RM Marcin Janik, władze Fundacji Esprit z prezesem zarządu Anną Wójcik  
Pruszyńską oraz przew. RF Stanisławem Kubiciusem.  
 

I. Zajęcia w sekcjach 

 

 Języka angielski  - 3 grupy     

 Język niemiecki     

 Zajęcia Komputerowe - 2 grupy 

 Trening Pamięci     

 Tai Chi 

 Plastyka  

 Taniec liniowy  

 Joga        

 Gimnastyka dla Pań    

 Aquaaerobic w basenie  

 

II. Wykłady  

 

1. Inauguracja roku akademickiego - „Polskie sentymenty i resentymenty”                  

a. - prof. dr. hab. Tadeusz Sławek    
2. „Śladami Inków przez Peru  Boliwię” 

a. - z cyklu „Podróże bez paszportu” – Emilia Dudek 

3. Zagrożenia związane z tlenkiem węgla i pożarami w budynkach  

a. - Grzegorz Sroczyk PSP 

4. „Ekumenizm na Śląsku Cieszyńskim – akcenty pozytywne i negatywne” 

a. – ks. prof. dr hab. Józef Budniak 

5. „Czas radości, wesołości” – Małgorzata Kiereś 

a. - wspólne kolędowanie z EL „Czantoria 

6. „ Ziołolecznictwo dla seniorów” - lek. med.  Krzysztof Błecha 
7. Prof. dr hab. Daniel Kadłubiec „Z Karpętnej w świat” - wspomnienie o prof. S. 

Hadynie 
8. Depresja wśród seniorów  - spotkanie z dr. Andrzejem Kłodą   
9. Spadki i nie tylko czyli jak uporządkować swoje sprawy - spotkanie z 

adwokatem Krzysztofem Zagórą 
10. Pielęgnowanie przydomowych ogródków - Stanisław Kawecki   

 
  



   
III. Warsztaty  
 
Odbyły się 4 spotkania warsztatowe w następujących tematach: 

 - stroiki nagrobne   

 - porady kosmetyczne 

 - stylizacja ubrań 

 - naprawa i tworzenie biżuterii 

 

IV. Wycieczki, wyjazdy, imprezy kulturalne 

 

 
1. 02.01.2018 - 16 osób  

a. wyjazd na Koncert Noworoczny do Teatru Polskiego w Bielsku- Białej  
2. 05.01.2018 –18 osób 

a. wyjazd na Koncert Noworoczny do Teatru w Cieszynie  
3. Luty 2018  - 16 osób   

a. wyjazd na koncert do teatru w Cieszynie – „Anna German” 
4. 06.04.2018 – 47 osób 

a. wyjazd na koncert symfoniczny do NOSPR oraz zwiedzanie muzeum 
Śląskiego  w Katowicach  

5. 28.04.2018 -– 17 osób  
a. wycieczka autokarowa do Ołomuńca – zwiedzanie wystawy kwiatów  

6. 12.05.- 19.05.2018  – 20 osób  
a. wczasy rehabilitacyjne w Jarosławcu  

7. 05.-07.10.2018 – 28 osób  
a. wycieczka autokarowa do Bukowiny Tatrzańskiej  

8. 15.11.2018 – 15 osób  
a. wycieczka autokarowa do Nowy Jiczin  

9. 09.12.2018 - 35 osób wyjazd na koncert symfoniczny do NOSPR w 
Katowicach  

10. 04.12.2018 - 11 osób  
a. wyjazd do kina Piast w Cieszynie na film „Impresjoniści”  

11.  02.01.2019 – 20 osób  
a. wyjazd na Koncert Noworoczny do teatru w Bielsku-Białej  

12.  22.02.2019 – 17 osób  
a. wyjazd do teatru w Bielsku-Białej na spektakl „Ciało Bambina” 

13.  04.03.2019- 15 osób   
a. wyjazd do teatru w Cieszynie na spektakl K.Jandy „Pomoc domowa”  

14.  05.03.2019  - wyjazd do teatru w Cieszynie na spektakl K.Jandy „Zapiski z 
wygnania”. 
 

 
 

Ponadto słuchacze otrzymali dofinansowanie do koncertów   organizowanych w 
ramach Ustrońskiej Jesieni Muzycznej – 16  osób oraz do wybranych spektakli  
odbywających się w ramach Ustrońskich Spotkań Teatralnych 14 osób. 
 



   
 
 

V. Imprezy Integracyjne  
 

 01.06.2018 r.   Zakończenie roku akademickiego 2017/2018 

 08.03 2019 r.   Spotkanie z okazji Dnia Kobiet 
 
  

Inne 
. 

28.02.2019 r.  - spotkanie z mieszkańcami Hermanic pt .”Przy kołoczu i kawie o ustróńskij 
sprawie” , w którym uczestniczyło ponad 40 osób 

 
 

Działalność UTW finansowana jest z trzech źródeł,  tj. 

 składki członkowskie  (10 zł za miesiąc) 

 opłaty za zajęcia ( 8 zł za godz) 

 dotacja z    Urzędu Miasta w wysokości 10 000 zł zrealizowana na podstawie złożonej 
oferty i podpisanej umowy. 
 

Ponadto sekcja plastyczna otrzymała dotację ze Starostwa Powiatowego na realizację 

zadania pt. „Historia i sztuka łączy pokolenia” w wysokości 2 000 zł. Plener zostanie 

zrealizowany w maju. UTW posługuje się własnym LOGO, który widnieje na wszystkich 

plakatach, ulotkach materiałach informacyjnych. Dla potrzeb UTW wydrukowane zostały 

plakaty o działalności  plakaty reklamujące wykłady oraz ulotki. Wykonano także baner 

reklamujący, który umieszczono przed budynkiem Fundacji Esprit 

 

 


