
     

Sprawozdanie z działalności 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Ustroniu 

Rok akademicki 2019-2020 
 

Nowy rok akademicki rozpoczął  się uroczystością inauguracyjną  27 września 

2019 r. w sali widowiskowej MDK „Prażakówka” Na spotkanie  przybyli nie tylko niemal 

w komplecie słuchacze UTW, ale także burmistrz Przemysław Korcz, przewodniczący 

Rady Miasta Marcin Janik, dziekan Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie prof. Zenon 

Gajdzica i prodziekan prof. Bogusław Dziadzia, prof. Grażyna Kubica-Heller z 

Uniwersytetu Jagiellońskiego, przew. Rady Fundacji Stanisław Kubicius, członkowie 

RF. oraz przedstawiciele UTW z Cieszyna i z Końskiej. Wykład inauguracyjny wygłosił 

dr Jan Olbrycht pt. ”Problemy stojące przed Europą u progu trzeciej dekady XXI wieku”. 

W części artystycznej wystąpiła znana ustrońska wokalistka Karolina Kidoń i jej 

uczniowie. 

 

 

I. Zajęcia w sekcjach 

***** Kontynuacja projektu 

 Język angielski- 2 grupy 

 Język niemiecki     

 Język czeski    

 Zajęcia komputerowe - 3 grupy  

*****Zajęcia płatne  

 Język angielski - 2 grupy  

 Gimnastyka dla Pań     

 Joga   - 3 grupy 

 Taniec liniowy   

 Trening pamięci       

 Plastyka (malarstwo)     

 Taniec towarzyski    

 Tai Chi  

 Nordic Walking    

 Aquaaerobik-basen solankowy   

   

II. Wykłady 

 

1. „Problemy stojące przed Europą u progu trzeciej dekady XXI wieku”    

a. - wykład inauguracyjny  - dr Jan Olbrycht           

2. „Muzungu  ( biały człowiek) w Ugandzie i Rwandzie”                             

- spotkanie z podróżniczką  Emilią Dudek.  

3. „Bezpieczny senior” - spotkanie z aspirantem - Tomaszem Pszczółką. 



     
4. „Opowieści wigilijne” - spotkanie świąteczne  z udziałem Chóru  

Jubileuszowego ZPiTZC im. J. Marcinkowej  

5. „Zanzibar”  - Spotkanie z podróżnikiem Muzeum Ustrońskie Romanem 

Macurą 

6. Adam Makowicz - legenda jazzu - spotkanie z mistrzem improwizacji 

7. „Od Cieszyna do Bogumina” - promocja książki  prof. Daniela Kadłubca 
 

III. Warsztaty  

 

Odbyły się 4 spotkania warsztatowe: 

 Naprawa i tworzenie biżuterii 

 Stroiki świąteczne – wielkanocne  

 Naprawa i tworzenie  biżuterii 

 Ozdoby świąteczne, pudełka ozdobne  

IV.   Imprezy kulturalne, wycieczki i inne  

1. 25.05. - 01.06 2019 -  Turnus Rehabilitacyjny do Krynicy Morskiej  

2. 20.07.2019    - Wycieczka do Wrocławia  

3. 22-24.11.2019 - Wycieczka do Bukowiny Tatrzańskiej  

4. 11.2019  - wyjazd do kina Piast do Cieszyna  na film pt.” Audiencja” 

5. 11.2019 - wycieczka do Opawy 

5.12.2019 - wyjazd do teatru do Bielska Białej na spektakl pt. „Kalina”   

6. 09.03.2020 - Impreza integracyjna w Karczmie nad Wisła - Dzień Kobiet 

Inne 

29 lutego 2020 r.  odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Przy kołoczu i kawie o 

ustróńskij sprawie” tym razem w Ustroniu Lipowcu, w spotkaniu wzięło udział 

ponad 60 osób. 

Ponadto słuchacze otrzymali dofinansowanie do koncertów   organizowanych w 
ramach Ustrońskiej Jesieni Muzycznej  - 14 osób oraz do wybranych spektakli  
odbywających się w ramach Ustrońskich Spotkań Teatralnych - 10 osób. 
 Z dniem 10 marca 20220 r. zajęcia zostały zawieszone z uwagi na rozwijającą się 
pandemię koronawirusa Covid 19. Organizowano zajęcia On-line dla niektórych 
sekcji, ze słuchaczami utrzymywano kontakt poprzez GU. Niestety zajęć nie udało 
się uruchomić do końca roku akademickiego. We wrześniu 2020 r. zrealizowano 
wcześniej zaplanowany turnus rehabilitacyjny nad morze do Dąbek. 
 
 
 


