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Drodzy Czytelnicy 

Na pewno dojrzale i odpowiedzialnie. Uniwersytet Trzeciego Wieku jest tego najlepszym
przykładem. Czy i w jaki sposób podołaliśmy temu wyzwaniu? 0 tym m6wi ta
broszurka, ukazująca nas - słuchaczy UTW, których bogate życie i mądrość życiowa
zasługują na pamięć i refleksję.
W tym numerze w dalszym ciągu powracamy do wspomnień - pierwsze 10 lat pięknie
opisał nasz kolega Marian Bury w broszurce "CENIĄC PRZESZŁOŚĆ, ULEPSZAJĄC
TERAŻNIEJSZOŚĆ - WYGRYWAMY PRZYSZŁOŚĆ".

Jadwiga Skawińska

"Starość jest wyzwaniem,  
na które trzeba umiec odpowiedziec."

 
Jan  Pawel II

2021 nr 2Pismo Lubelskiego  Uniwersytetu Trzeciego Wieku Filia w Tomaszowie Lubelskim 

To, że się starzejemy, nie oznacza wcale
stabilizacji rozwojowej. Daje nam bowiem
różne możliwości zrozumienia sensu własnego
życia, satysfakcji, czy zadowolenia ale także
stawia przed nami kolejne zadania. Starość
jest nam zadana a to czy i jak si z tego
wywiążemy stanowi o naszej mądrości i
odpowiedzialności.Jak odpowiedzieliśmy na to
wyzwanie?



Założyciele 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku

w Tomaszowie Lubelskim

STRONA 2  CENIĄC PRZESZŁOŚĆ, ULEPSZAJĄC TERAŹNIEJSZOŚĆ – WYGRYWAMY PRZYSZŁOŚĆ | TU I TERAZ

Materiały pochodzą z broszury "Ceniąc przeszłość, ulepszając teraźniejszość – wygrywamy przyszłość", udostępnione dzięki uprzejmości pana Mariana Maja.
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Rozwinął się i ubarwił szary emerycki dzień

Jak wypełnić czas po zakończeniu pracy
zawodowej? Co zrobić, aby nie zerwać kontaktu z
życiem społecznym? Te i podobnepytania
stawiała pani Jadwiga Skawińska podczas
inauguracji pierwszego roku naszego
uniwersytetu (wcześniej chyba też).
Równocześnie dawała na nie odpowiedzi: trzeba
aktywizować starsze pokolenie, trzeba
nawiązywać kontakty z ludźmi o podobnych
problemach i aspiracjach, wyzwalać talenty
zapomniane i nowe i włączać się do pracy i życia
na miary swoich możliwości. Potrzebna więc jest
odpowiednia organizacja, instytucja, siła, która
podołałaby tym zadaniom. Taką siłą może być
tylko Uniwersytet Trzeciego Wieku. Pierwszy taki
uniwersytet powstał blisko pięćdziesiąt lat temu z
inicjatywy francuskiego profesora Pierrea Vellasa.

A w 2001 roku powstał także w Tomaszowie.
Jednak zanim odspiewalismy po raz pierwszy
,,Gaudeamus igitur..." upłynęło sporo czasu na
przekonywania, uzgadniania, szukania pomocnej
dłoni itp. Geneza naszego UTW prowadzi do
Warszawy.

Była sluchaczką Mokotowskiego UTW prof. Maria
Brogowska będąc z wizytą u rodziny - państwa
Jadwigi i Zbigniewa Skawińskich podzieliła się
swoimi przeżyciami związanymi z uczestnictwem
w zajęciach UTW. Opowiadała jak można
znakomicie zagospodarować czas wolny po
przejściu na emeryturę. Wtedy to właśnie zrodził
się pomysł utworzenia UTW w
TomaszowieLubelskim. Podczas kolejnej wizyty w
Tomaszowie prof. Brogowska przywiozła
biuletyny wydawane przez Mokotowski UTW. 

Ówczesny wiceprzewodniczący Rady Miasta
Zbigniew Skawiński przedstawił pomysł
utworzenia UTW na spotkaniu Akcji Wyborczej
na Rzecz Miasta oraz na posiedzeniach Komisji
Rady Miasta.

Nie było łatwo! Nie wszyscy z entuzjazmem
odnosili się do powstania UTW. Mieli inne
propozycje np. utworzenie Klubu Seniora czy
Kola Emeryta. Jednak radny Zbigniew Skawiński
przekonywał o słuszności swego pomysłu.

Pozytywna decyzja o utworzeniu UTW zapadła
dzięki poparciu ówczesnej Prezes Akcji na Rzecz
Miasta Pani doktor Anny Tur oraz Burmistrza
Miasta Ryszarda Koprowskiego.W maju 2001 r.
w Kurierze Lubelskim ukazała się informacja o
zakończeniu pierwszego roku działalności UTW
w Chełmie.Zbigniew Skawiński z Ryszardem
Koprowskim postanowili uczestniczyć w tym
wydarzeniu. Tam tez doszło do spotkania z dr
Zofią Zaorską Kierownikiem LUTW.

Nawiązano kontakty, uzgodniono spotkania. W
czasie wakacji doszło do kilku spotkań inicjatora
utworzenia UTW Zbigniewa Skawińskiego oraz
Jadwigi Skawińskiej z kierownictwem LUTW
panem doc. Mieczysławem Marczukiem, dr Zofią
Zaorską, a także z samorządem słuchaczy. Na
początku października kilka osób z Tomaszowa
uczestniczyło już w inauguracji LUTW w
Lublinie, a 22 października 2001 r. dokonano
oficjalnego otwarcia filii w Tomaszowie
Lubelskim.
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prof. B. Fąfrowicz ,,Kochane zdrowie" wzbudził
duże zainteresowanie. Niemniej interesujące
były wykłady prezentowane w ciągu roku, np.
,,Wspólczesne uwarunkowania sumienia",
,,Wolność człowiekawe współczesnym świecie",
,,Spotkanie ze Spitzbergiem", ,,Z dziejów
Lwowa", o czym pięknie mówila mieszkanka
Lwowa, polonistka w polskiej szkole lwowskiej -
Barbara Baczyńska, „Zabytki Petersburga”,,
,,Gawęda o Armenii” i inne. Słuchaliśmy tego z
zapartym tchem. 

24 maja 2002 roku mieliśmy zaliczony" pierwszy
rok studiów. Rok bardzo udany, bo ciągle
przybywało słuchaczy, rozwijały sięnowe formy
działalności, bywaliśmy w teatrze, jeździliśmy na
wycieczki, ukazały się pierwsze numery naszego
Biuletynu ,,Tu i Teraz". Wszystko po to, aby
ubarwić szary emerycki dzień. 

A dalej? Było coraz lepiej. Na inauguracji;
drugiego roku przybyło już ponad 50 os6b.
Gościliśmy, oprócz władz lokalnych, kierownika
Lwowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku -
Henrykę Harazdię Kierownika LUTW - Zofię
Zaorską, sekretarza UTW w Chełmie - Annę
Waldowską. Pani Henryka Harazda w swoim
wystąpieniu wyraziła m.in. trochę żalu, trochę
tęsknoty: „Nie Jesteśmy Polonią, jesteśmy
Polakami w obcym kraju, nie wyjechaliśmy tam
na zarobek, trwamy tam od dawna". W
wystąpieniu nie zabrakło słówo historii i pięknie
Lwowa oraz zaproszenia do odwiedzin tego, tak
polskiego miasta. To samo można tez
powiedzieć i o Wilnie. I gdyby nie UTW, nie
mielibyśmy wspaniałych wycieczek do obu tych
miast. Nie byłoby wycieczki do niedalekich 

Otwarcia nowej uczelni tomaszowskiej dokonał
Burmistrz Miasta mgr Ryszard Koprowski, a
wykład inauguracyjny wygłosiła prof. Biruta
Fąfrowicz. Ksiądz dziekan Jan Krawczyk wyraził
zadowolenie z faktu powstania UTW, a kończąc
swoje wystąpieniepowiedział - ,,Niech Dobry Bóg
błogosławi uniwersytetowi, jego profesorom i
słuchaczom. Szczęść Boże".

Mgr Zofia Pacześna życzyła: ,,Abyśmy znaleźli
sposoby i środki, wolę i siły, by w naszym
trudnym świecie piękniej, radośniej i bardziej
twórczo żyć...". Wcześniej postawiła pytanie: ,,Czy
zdoła ona (filia LUTW) rozwinąć sił i okrzepnąć?
Czy zdoła ubarwić zwykły, szary emerycki dzień".
Rzeczywiście początki były trudne. Udało się
jednak przełamać wszelkie bariery. Życzenia
złożyły tez mgr Krystyna Żmuda - dyrektor
Zespołu Szkól Ekonomicznych, mgr Anna Klos -
dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie, dr Anna Tur - przewodnicząca
Stowarzyszenia Akcja Wyborcza na Rzecz Miasta i
Regionu i wielu innych. Kierownikiem Filii LUTW
w Tomaszowie Lubelskim została mgr Jadwiga
Skawińska. Pani kierownik podziękowala
pierwszym sprzymierzeńcom za pomoc w
tworzeniu nowego przedsięwzięcia w naszym
mieście: Stowarzyszeniu Akcja Wyborcza
Urzędowi Miasta, parafiom rzymskokatolickim,
Tomaszowskiemu Domu Kultury. Szczególne
słowa podziękowania przekazała dr Zofii
Zaorskiej za cenne uwagi i rady przy tworzeniu
naszej filii.

To pierwsze spotkanie pod hasłem ,,Non scholae
sed Vita discimus" umiliły występu chóru
,,Tomaszowiacy" i uczniów z Zespołu Szkół
Ekonomicznych. Wykład inauguracyjny  
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wówczas m. in., ze tomaszowska Filia UTW
rozwija się bardzo prężnie i można brać z niej
przykład.

Warto jeszcze dodać, że pod koniec września
2005 roku ukazał się nasz pierwszy zeszyt
historyczny z cyklu ,,Ocalić od zapomnienia". W
zeszycie znalazły się wspomnienia dziewięciu
osób, studentów tomaszowskiego UTW.

Mały jubileusz, czyli 5-lecie naszej uczelni
przypadł na wrzesień 2006 roku. Wówczas było
nas, studentów prawie stu. Posypały się
dyplomy dla najaktywniejszych, podziękowania
od dr Zofii Zaorskiej i odwładz miasta za bardzo
ważną rolę, jaką spełnia tomaszowska filia w
naszym mieście. Bo oto już śpiewa nasz chór
,,Camerata", bo na przeglądzie artystycznej
twórczości seniorów w Dęblinie nasze
reprezentantki zajęły: I miejsce w kategorii
,,Recytacje" i II miejsce w kategorii ,,Duety".
Marysia Goral opracowała dla kabaretu ,,Aluzja",
pełne optymizmu i humoru piosenki
prezentowane w refleksyjnym programie,,Dola
starego człowieka". Alicja Sosnowska nie tylko
pięknie śpiewa i recytuje, ale także pisze:
„jesienią życia... snuje się jeszcze czas minionych
lat..., lęk przed zastygłą monotonią życia,
poszukiwanie nowego drugiego życia... Myślę, że
znalezienie takiej przystani w naszym mieście nie
jest trudne. Można przecież ukończyć jeszcze
jeden uniwersytet w życiu - Uniwersytet
Trzeciego Wieku ".

Ważnym wydarzeniem w szóstym roku naszych
studiów była realizacja projektu ,,Seniorzy w
rozmiłowywaniu młodego pokolenia w
dziedzictwie Ojców", finansowanego przez 

Spotkanie to było prawdziwą ucztą duchową.
Ogromne wrażenie wywarło na nas spotkanie z
Władysławem Sitkowskim, poetą ludowym,
społecznikiem, regionalistą, działaczem
Stowarzyszenia Twórców Ludowych. W swoich
wierszach wyraża tęsknotę za Wołyniem, swojej
dawnej malej ojczyzny: „Śnisz mi się ziemio,
wołyńska glebo...", opiewa też nową małą
ojczyznę - Roztocze: ,,Hej, Roztocze - ma kraino.
Twe uroki niebem płyną...".

l tak można by mówić długo o wspaniałych
wykładach i wycieczkach, o rosnącej liczbie
słuchaczy naszej uczelni, o licznej grupie gości (z
Lublina, Puław, Chełma, Kraśnika, Białej
Podlaskiej, Świdnika), którzy przyjechali do
Tomaszowa, aby zobaczyć nasze Roztocze i
uczestniczyć w uroczystym zakończeniu
czwartego roku działalności naszego UTW. Doc.
dr Mieczysław Marczukpowiedział 

„Życiowa prywatność przestaje wystarczać, Uroda czasu
przedłuża aktywność,
Uniwersytet Trzeciego Wieku wychodzi naprzeciw, 
Podaje dłoń bogactwem wiedzy,
Wlewa wiosnę do naszych serc, 
Wydobywa zapomniane talenty..."

Werbkowic, gdzie mieszka Zofia Dyda, nasza
studentka, autorka pięknych liryków. Właśnie
zaprosiła nas do swoich ukochanych Werbkowic
na spotkanie autorskie połączone z prezentacją 
 kolejnego  tomiku  poezji o wymownym tytule
,,Nie gaszę światła nadziei". Pani Zofia
wypowiada się o życiu z ogromną pasją i głębią
nadziei. Mówi też:
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Jego realizacja przybierała różne formy:
widowiska, wykłady, wy cieczki, śpiew, recytacje,
zawsze wspólnie - seniorzy i młodzież.
Przykładem niech będą: wycieczka ,,Szlakiem
walk partyzanckich Zamojszczyzny", wycieczka
,,Szlakiem dworków i pałaców po Roztoczu".
Spotkanie z kapelą zespołu ,,Roztocze"
połączone z opowiadaniem o kultywowaniu
regionalnych tradycji, zwyczajów i obrzędów.
Dwie dwugodzinne lekcje w Zespole Szkół Nr 2
na temat: „Zabytki Tomaszowa Lubelskiego"
oraz ,,Dzieje szkolnictwa w Polsce i Tomaszowie
Lubelskim", to tez poznawanie przeszłości i
łączenie jej z dniem dzisiejszym, to tez integracja
młodości z dojrzałością. Nie sposób pominąć
widowiska ,,Odwieczny dar - chleb nasz
powszedni", mówiącego o szlachetnym trudzie
rolnika i szczególnym miejscu chleba w polskiej
tradycji i kulturze. Podczas wieczornicy ,,Zielone
lata" seniorzy spotkali się zharcerzami. Było
wspólne śpiewanie i opowiadania, a więc
,,chociaż zmieniają, się pokolenia, watra plonie i
będzie płonąć przeznastępne lata".

Na początku marca 2007 roku w Tomaszowskim
Domu Kultury dokonano podsumowania prac
związanych z realizacją, projektu ,,Seniorzy w
rozmiłowywaniu młodego pokolenia w
dziedzictwie Ojców". Stwierdzono, że projekt
znacznie wpłynął na integrację seniorów z
młodzieżą, że młodzież bliżej poznała piękno i
inne wartości tego, co się zestarzało, że ludzie w
wieku dojrzałym potrafią, coś tworzyć, że mają
duże doświadczenie i spory zasób wiedzy.
Seniorzy zaś przekonali się, że młodzież jest
zdolna i potrafi wykorzystać swoje talenty do
tworzenia piękna.

Polsko - Amerykanską Fundację Wolności.
Celem projektu było m. in. wzmocnienie więzi
międzypokoleniowej, poszanowanie swojej malej
ojczyzny, a tym samym kształtowanie postaw
patriotycznych itolerancji. Głównym
beneficjentem była młodzież Zespołu Szkół Nr 2
(dawny Zespół Szkół Ekonomicznych), harcerze
z ZHP i seniorzy z UTW. Inauguracja tego
pięknego przedsięwzięcia miała miejsce w
czerwcu 2006 roku u Państwa Anny i Zbigniewa
Tur w skansenie zwanym ,,Turówką", w
niedalekim Majdanie Górnym.

Państwo Turowie powitali swoich gości chlebem
i solą. Pan Zbigniew opowiedział ciekawą
historię rodu, opisał eksponaty zgromadzone w
skansenie, podkreślając ich wartości mówiące o
korzeniach rodu: pamięć, szacunek i duma z
pokazywania dziedzictwa kulturowego. Później
wystąpił miejscowy zespół folklorystyczny
,,Majdanianki", a nasza studentka Zofia Dyda
pięknie recytowała swoje wiersze o treści
regionalnej. Młodzież była ogromnie
zainteresowana całym widowiskiem, a
szczególnie wystrojem zagrody wiejskiej i
folklorem zawartym w piosenkach i wierszach.
Jakby w rewanżu uczniowie, pod kierunkiem
nauczycielki Zespołu Szkół Nr 2 Bogusławy
Marczak zaprezentowali ciekawy program
artystyczny.

Taki był początek realizacji projektu. Natomiast
inauguracja VI roku pracy naszego UTW
przypadła na dzień 12 października 2006 roku.
Wykład inauguracyjny wygłosił ówczesny
Wojewoda Lubelski Wojciech Żukowski. Temat
,,Doświadczenia życiowe osób starszych -
przewodnikiem dla młodych" w pełni
harmonizował z hasłem przyjętego do realizacji
projektu.
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II zeszyt historyczny z cyklu ,,Ocalić od
zapomnienia" wydany w lutym 2007 roku
korespondował z tematyką pierwszego projektu,
ta o III zeszyt z tego cyklu, wydany w maju 2008
roku był ściśle powiązany z projektem drugim.
Na 80 stronach tego wydawnictwa, w różnej
formie wypowiedziały się 34 osoby. Byli to
seniorzy z naszego UTW i uczniowie Gimnazjum
Nr 1. A oto male próbki tej twórczości:

Jeszcze brzmiały w uszach oklaski po
uroczystym zakończeniu realizacji pierwszego
projektu, a już w czasie inauguracji roku
akademickiego 2007/2008 kierownik naszego
UTW Jadwiga Skawińska zaprezentowała plan
działania dotyczący nowego projektu pn.
„Wychowywać ku przyszłości”. Tym razem
beneficjentem została młodzież i nauczyciele
Gimnazjum Nr 1. I tym razem główne znaczenie
miały mieć kontakty międzypokoleniowe, w
wyniku czego powinna wzrosnąć rola seniorów,
ich godność, o czym mówił referat inauguracyjny
,,Rozważania o godności z perspektywy
człowieka w okresie starzenia się''. 

Istotnym celem projektu było też podniesienie
świadomości obywatelskiej obu pokoleń oraz
rozbudzanie taki cech jak: wzajemny szacunek,
kultura bycia i patriotyzm.

Współpraca UTW ze szkolą, przebiegała
wzorowo. Zajęcia prowadzono w formie
warsztatów, wykladów, pogadanek, wycieczek
itp. Dużym uznaniem cieszył się np. wykład ,,I ja
będę seniorem", po którym rozwinęła się
ożywiona dyskusja. „Tworzymy pociqąg
pokoleń" to zajęcia warsztatowe akcentujące
więzi rodzinne. Aerobik, grysportowe - ,,Witamy
wiosny na sportowo", to promocja zdrowego
stylu życia. Sprawie zdrowia poświęcony był
bogaty program Dni Promocji Zdrowia
realizowany przez Zbigniewa Skawińkiego. O
kulturze mówił ciekawy wykład ,,Kultura jako
wyróżnik człowieka", a uzupełnieniem tego była
wycieczka na operetkę ,,Ptasznik z Tyrolu" oraz
sztuka ,,Most" w wykonaniu młodzieży pod
kierunkiem i w reżyserii nauczycielki Gimnazjum
Nr 1 Marii Kozyry. 

,,Gdy złota jesień zapuka do drzwi i twojego serca, 
nie lękaj się, otwórz je najszerzej,
niech się rozgości i pozostanie jak najdłużej.. "
(Zofia Dyda, studentka UTW)

,,Moim zdaniem w rodzinie potrzebny jest autorytet
Kaidy człowiek szuka w swoim życiu jakichś wzorów.
Pierwszymi autorytetami stają się przeważnie rodzicie "
(Katarzyna G6miak, kl. III c)

We wstępie do tego wydawnictwa nauczycielki
z Gimnazjum Nr 1 napisały:

,,Jesteśmy przekonane, że współpraca seniorów z naszą
młodzież już wydała oczekiwane owoce, czego dowodem
są dojrzałe i wnikliwe przemyślenia naszych uczni6w "
(Maria Kozyra, Anna Bartnicka)

Sądzę, że komentarz jest tu zbędny.
Podczas uroczystego podsumowania wyników
projektu Burmistrz Miasta Ryszard Sobczuk
podziękował seniorom i uczniom za pracę,
podkreślił też niezwykle wartości zrealizowanych
inicjatyw dążących do wzmocnienia więzi
międzypokoleniowych. Stwierdziłteż, że UTW
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jest wyraźnie widoczny w życiu naszego miasta.
W listopadzie burmistrz przekazał nam nowy
lokal na siedzibę UTW. Wtym miejscu warto
podkreślić dużą zasługę Zbigniewa
Skawińskiego, który znalazł właśnie to
pomieszczenie i pomógł w jego remoncie i
adaptacji na potrzeby uniwersytetu. A skoro
mowa o efektach materialnych, warto dodać, że
za środki finansowe przyznane przez Fundację
tomaszowska Filia LUTW zakupiła rzutnik
multimedialny, sfinansowała wycieczki do
Warszawy i do Lublina oraz pokryła częściowo
wydatki na zakup strojów dla chóru ,,Camerata".

Oba projekty były wspierane przez: Urząd
Miasta, Starostwo Powiatowe, Tomaszowski
Dom Kultury, parafię p.w. NSPJ, Muzeum
Regionalne, Rewizje Tomaszowskie oraz
drukarnię Komp Druk.

Beneficjenci, partnerzy projektu i inni
realizatorzy tego przedsięwzięcia otrzymali,
niezależnie od podziękowań, dyplomy oraz
okolicznościowe upominki.

Trudno jest przedstawić wieloletnią pracę w
niewielkim artykule. Ale nie można pominąć
dorobku artystycznego słuchaczy naszego
Uniwersytetu. Najwcześniej zabłysła Zofia Dyda,
znana poetka z grupy literackiej, działającej przy
Domu Kultury w Hrubieszowie, jedna z
pierwszych studentek tomaszowskiego UTW,
autorka kilku tomików poezji napisanej ,,z
potrzeby serca". Już w grudniu 2001 roku w
naszym Biuletynie ,,Tu i Teraz" znalazły się jej
liryki, a w styczniu 2002 roku autorka
prezentowała swoje utwory podczas spotkania
opłatkowego. Później były promocje kolejnych 

tomików wierszy, wielokrotne recytacje
utworów stosownych do tematyki naszych zajęć
programowych, udane uczestnictwa w
konkursach. Udział w zajęciach UTW wyzwalał
w poetce nowe pomysły. Niewątpliwie
inspirował też innych naszych słuchaczy do
pisania wierszy. Doskonałym przykładem jest
utwór Marii Garbarz pt.„Wiersz dla Pani Zofii
Dydy":

Głównym zadaniem Uniwersytetu jest
rozwijanie sprawności intelektualnej,
fizycznej i psychicznej słuchaczy oraz
propagowanie wsród nich profilaktyki
zdrowotnej.   

Formy działalnosci. 
1.  Wykłady edukacyjne. 
2.  Zespoły zainteresowan:
+ wspierający sprawność fizyczną
+ dziennikarski
+ literacki
+ małych form teatralnych
+ rękodziela artystycznego
+ kabaret "Szwagry»
+ Kwartet męski
+ Chor ,,Camerata"

,,Musisz żyć dla innych jeżeli chcesz żyć z
pożytkiem dla siebie"
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Rzec można, że poezja rozkwitła na
Uniwersytecie. Pojawiły się nowe talenty:Alicja
Ozga, Marianna Borysowska, Helena Węglarz,
Józefa Śrutwa, Jadwiga Dziedzic, Maria Goral,
Maria Wiśniewska, Janina Dzika, Zbigniew
Skawiński. Zainteresowanie poezją
zaowocowało powstaniem zespołu literackiego
pracującego pod kierunkiem Janiny Dzikiej.
Wiersz Pani Jasi ,,Magiczna data rok 2000"
znalazł się w pierwszej dziesiątce spośród
tysiąca utworów prezentowanych podczas I
Radomszczańskiej Biesiady Poetyckiej. Naszą
autorkę uhonorowano pucharem i dyplomem.
Maria Goral pisze wiersze, tańczy i jest
twórczynią kabaretu ,,Aluzja". Kabaret ten z
powodzeniem bawił nie tylko słuchaczy UTW,
ale występował w Tomaszowskim Domu Kultury
dla publiczności z miasta, oklaskiwany był w
Lubyczy Królewskiej i na Ogólnopolskich
Juwenaliach Trzeciego Wieku. Teksty pisze
Maria Goral przy wsparciu Jadwigi Dziedzic.
Obecnie działa i prężnie rozwija się kabaret
,,Szwagry", który współtworzą Piotr Bojko i Jan
Kuśmierczuk.
Nasi seniorzy także pięknie śpiewają. Powstał
chór ,,Camerata", który zdobył szereg nagród,
pod kierunkiem Piotra Jurgielewicza, obecnie
chórem dyryguje Piotr Giska. Podczas II
Ogólnopolskich Juwenaliów chór został
uhonorowany specjalna nagrodą zawykonanie
pieśni ,,Kumbaya my Lord". Na XIV Festiwalu
Pieśni Maryjnej w Górecku Kościelnym chór
zdobył Bursztynowy Różaniec. Podczas

„Kiedy zapuka do życia samotność, jest to wydarzenie,
które zostawia ślad w sercu na długo. Pogodzeni z losem,
aby znaleźć sens życia na nowo, postanowiliśmy na
resztę dni pozostać razem " (nie jedyni, a wszyscy są
słuchaczami naszego UTW).

Sądzę, że te przykłady, informacje, imiona i
nazwiska (z pewnoscią nie wszystkie) świadczą o
tym, ze tomaszowska Filia UTWspełnia swoją
rolę w wysokim stopniu. Świadectwo naszej
uczelni wystawia Alicja Ozga: 

,,Z serca płyną słowa twoich wierszy 
o polskiej wsi, o polskiej ziemi
,jak skrzypi wóz i szumią wierzby 
i jak się sad zieleni.”

ostatnich Juwenaliów nasz solista Andrzej Malec
zajął wysokie, drugie miejsce, a soliści:
Maria Bartecka, Teresa Laba, Jan Kuśmierczuk i
Tadeusz Kulik otrzymali wyróżnienia. Śpiewają i
recytują także inni, ale trudno jest wymienić
wszystkich.

W ubiegłym roku powstał Zespół Małych Form
Teatralnych, którym kieruje Helena Fiutka.
Zadebiutował on wspaniale przedstawioną
scenką,,Pani Twardowska". Zofia Polańska
zorganizowała Zespół Rękodzieła
Artystycznego, a z rąk pasjonatów tego zespołu
wyłaniają się kolorowe cacka. Jest też Zespół
Wzmacniający Sprawność Fizyczną. Rozwija się
on dynamicznie, odgrywa ważną rolę
prozdrowotną,a prowadzi go fachowo Piotr
Bojko. Od początku działa Zespół Dziennikarski,
który wydaje gazetkę ,,Tu i Teraz", zeszyty
historyczne ,,Ocalić od zapomnienia", aktualizuje
na bieżąco strony intemetową UTW.

Wprawdzie zespołu matrymonialnego nie ma,
ale w naszym Biuletynie ,,Tu i Teraz" (nr 20) jest
zapis:
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Pani Jadwiga Skawińska, dusza naszego UTW,
akcentowała kiedyś słowa prof. A. Kamińskiego:
„jak dodać życia do lat, gdyż niesamo życie,ale
jego jakość decyduje o wartości". Na starcie, kiedy
było zaledwie 12 słuchaczy panowała niepewność
co do dalszych losów naszej uczelni. Zastanawiano
się, czy zdoła ona krzepnąć i ubarwić szary
emerycki dzień Dziś, śmiało może powiedzieć: 
 tak, rozwinęła się, okrzepła  i przyniosła wiele
radości i satysfakcji nie tylko seniorom.
Nawiązaliśmy piękny kontakt z młodzieżą
zacieśniając więź międzypokoleniową, UTW stał
się znaną i lubianą instytucją w mieście. Chlubimy
się swoim hymnem autorstwa Zofii Dydy, którego
początek brzmi: „Nie bójmy się jesieni, wszak ona
złota jest..."
Ten rozwój naszego Uniwersytetu Trzeciego
Wieku, jego atrakcyjność i zaistnienie wśród
tomaszowskiego społeczeństwa jest niewątpliwą
zasługą pani kierownik tej placówki, która przez
cały miniony okres z pełnym poświęceniem przy
pomocy samorządu dba o należyty dobór
programu, jego sensowność i bogactwo.
Skutecznie zabiega tez o sponsorów i przyjaciół,
bez których nie byłoby takich osiągnięć. Nasi
sprzymierzeńcy i przyjaciele byli już wcześniej 

,,Gdy się  w domu bardzo nudzisz 
I gdy tęskno Ci do ludzi,
Gdy chcesz bardzo być potrzebna, 
Niezależna, kompetentna,
Chcesz wśród Ci życzliwych ludzi
Jeszcze moment się potrudzić
l wytężyć się choć trochę,
Liznąć wiedzy za darmochę...
Przecież dzisiaj tego trzeba
Nie dla chleba, nie dla chleba.
Więc czekamy, przyjdź człowieku
Na Uniwersytet Trzeciego Wieku ".

wymienieni.

Na naszych zajęciach czysto bywali dostojni
goście: przedstawiciele Lubelskiego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku - doc. dr Mieczysław Marczuk,
dr Zofia Zaorska, dr Wiesława Majczak, mgr
Elżbieta Misztal, mgr Małgorzata Stanowska, mgr
Halina Oleksa. Wielokrotnie gościliśmy Wojciecha
Żukowskiego jako przewodniczącego Rady
Miasta, wojewody, obecnie posła RP. Swoją
obecnością zaszczycili nas ks. dziekan Jan
Krawczyk, wszyscy burmistrzowie,
przedstawiciele Starostwa Powiatowego.
Wszyscy są naszymi przyjaciółmi i wszyscy
przysparzają nam splendoru.
Ale trudno byłoby pracować bez codziennej
pomocy. Trzeba przecież coś zainicjować,
zaakceptować, zorganizować, przykleić, napisać,
kupić itp. Takim pomocnikiem na co dzień jest
Samorząd, który prężnie działa pod kierunkiem
przewodniczącej Jadwigi Karpowicz, Wspaniale
wypełniają swoje obowiązki: skarbnik Mieczysław
Piwo, z-ca kierownika Teresa Laba, kronikarz
Urszula Szałapska, członkowie Tadeusz Kulik,
Marian Bury, Maria Bartecka, Danuta Kogut.
Dziękuję panu Zbigniewowi Skawińskiemu, który
od początku prowadzi dokumentację
fotograficzną i jest zawsze pomocny przy
rozwiązywaniu wszelkich, codziennych spraw
związanych z organizacją i działalnością
uniwersytetu.

Wszystkim wymienionym i wielu niewymienionym
należą się serdeczne podziękowania.

Marian Bury
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