
Sprawozdanie Zarządu Samorządu Słuchaczy 
Bytomskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

za rok 2019/2020 

 

Kolejny, 14. rok działania Samorządu BUTW to okres od września 2019 do czerwca 2020r. 

Rozpoczęliśmy od przygotowania Inauguracji Roku 2019/20 w dniu 18.09.19 w Bytomskim 
Centrum Kultury gdzie wraz z zaproszonymi gośćmi, na czele z Prezydentem Mariuszem 
Wołoszem, przy pełnej sali naszych słuchaczy wybraliśmy Studenta Roku. Została 
wyróżniona tym tytułem nasza koleżanka Irena Ołówka za swe zaangażowanie i dokonania 
dla naszego Uniwersytetu. Ponadto przyjęliśmy do naszego grona nowych studentów 
wręczając im ich indeksy, a zakończyła  tę piękną uroczystość artystycznym, tanecznym 
wystąpieniem zaprzyjaźniona młodzież z Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej w Bytomiu. 

Wspomnieć należy o naszych studentach, którzy jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem 
nowego roku, w dniu 14.09.19 wzięli udział w XI Półmaratonie Bytomskim na dystansie 
10,5 km w kategorii Nordic Walking, a są nimi: Marian Adamus - III-ce w  kategorii 60+ oraz 
Krzysztof Baster, Jan Cieplinski, bracia Jan i Józef Hańczur oraz Wiesław Rzepecki.  

Aktywność naszych słuchaczy przed i po Inauguracji Roku była widoczna na różnych 
polach działania. Grupa 70 osobowa w dniach 22- 29.09.19 była na wycieczce „Bałkańskie 
Klimaty" zwiedzając Albanię, Bośnię i Hercegowinę, Czarnogórę i Macedonię. 

Tak rozpoczęliśmy okres zajęć  na naszym Uniwersytecie we wszystkich jego aspektach 
strukturalnych, gdzie słuchacze uczestniczyli w lektoratach, zajęciach komputerowych, 
w kołach i sekcjach jakie były prowadzone przez instruktorów, wychowawców i Liderów. 
Ponadto cykl wykładów Otwartych i Tematycznych był okazją do poszerzenia wiedzy na 
różne tematy, do czego przyczyniły się również zajęcia związane z Projektami Politechniki 
Śląskiej, Konferencją Ekologiczną „Miasto - Smog" Inicjatywy Bytomskiej i Projekt Nordic 
Walking - Radzionków. 

Hitem wykładów Otwartych było zaproszenie znanych osobowości krajowej kultury, a byli 
nimi: 

1. Ojciec Leon Knabit (23.10.19) - tematy związane z książkami Jego autorstwa 
z mottem „Weź się w garść, bądź święty" oraz cytatem „Pierwsze 40 lat upływa 
człowiekowi na zorientowaniu się jak należy żyć. Dopiero następne 40 lat można te 
doświadczenie wcielić w życie". 

2. Danuta Stasikowska-Woźniak (08.11.19) - autorka cyklu powieści „Kobiety Biblii", 
znana pod pseudonimem Ewa Kassala, która przedstawiła rolę kobiet w ich życiu 
codziennym i na przestrzeni historii świata. Poznaliśmy jej książki z tegoż cyklu: 
Kleopatra, Królowa Saby i Maria Magdalena. 

3. dr Michał Rusinek ( 22.11.19 ) - z wykładem ,,Nic zwyczajnego, o Wisławie 
Szymborskiej" gdzie poznaliśmy ciekawe zdarzenia z życia i twórczości naszej 
Noblistki. 

Jako Zarząd wraz z Dyrekcją BUTW dbaliśmy o sprawną organizację wykładów ale również 
o realizację następujących wydarzeń : 

1. W dniu 2.10.19 uczestniczyliśmy w I Lekkoatletycznym Mitingu dla Seniorów UTW, 
który odbył się na stadionie V Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego 
im. Kamili Skolimowskiej w Bytomiu, gdzie nasi sportowcy wywalczyli 5 złotych 



10 srebrnych i 9 brązowych medali. Jako drużyna BUTW zdobyliśmy Puchar za I-ce, 
pokonując UTW Piekary Śl., Ruda Śl. i Świętochłowice. 

2. Wycieczka w dniu 20.10.19  do Zagłębia Złota, gdzie poznaliśmy historię  Skansenu 
Górniczego w Zlote Hory - Czechy i miasta Głuchołazy. 

3. Udział w Olimpiadzie Sportowej Seniorów w dniu 27.10.19 na hali sportowej MOSiR 
Radzionków, gdzie na 9 UTW zdobyliśmy jako drużyna III-ce. 

4. XI Turniej Brydżowo-Szachowy o Puchar Dyrektora CKU, który odbył się w dniu 
30.11.19 w auli CKU, gdzie na 11 ekip UTW nasza drużyna wywalczyła czołowe 
miejsca. I tak: Elżbieta Szołtysik i Eugeniusz Jopek = I-ce, Józef Hańczur = II-ce 
oraz Maria Kapuścińska i Jerzy Skibniewski = III-ce w indywidualnych rozgrywkach 
w szachach. Te zwycięstwa pozwoliły wywalczyć również dla drużyny wspomniany 
Puchar. 

5. Wycieczka do Krakowa w dniu 20.12.19 połączona ze zwiedzaniem Szopek 
Krakowskich i Jarmarku Świątecznego, a zakończona pobytem w Teatrze 
J. Słowackiego na spektaklu  „Turnus mija, a Ja niczyja". 

6. Koncert Noworoczny w dniu 09.01.20 w BCKu dla całej naszej studenckiej 
społeczności, która mogła z zaproszonymi gośćmi oglądać i podziwiać występy 
artystyczne aktorów  z Teatru Castello. 

7. Uhonorowanie naszej koleżanki Bożeny Związek w auli CKU, w dniu 27.01.20, 
tytułem „Bytomianka Zimy 2019", przyznanej przez Bytomską Ligę Kobiet, gdzie 
podczas tegoż benefisu mogliśmy zapoznać się z wokalnymi dokonaniami w skali 
miasta i naszego Uniwersytetu. 

8. Udział sekcji pływackiej w Mistrzostwach Bytomia w pływaniu, które odbyły się na 
basenie, przy ul. Parkowa 1 w dniu 8.01.20, gdzie zdobyliśmy 4 złote, 3 srebrne 
i 2 brązowe medale. 

9. Tradycyjny, coroczny Bal Karnawałowy pt. „Cygański Tabor", który odbył się w dniu 
20.01.20 w Restauracji Biesiadnik, podczas którego grupa 100 słuchaczy 
w wymyślnych, pięknych strojach cygańskich szalała na parkiecie w takt rytmicznych 
melodii. 

10. Udział w VII Ogólnopolskiej Senioriadzie Zimowej w Rabce Zdrój, w dniach 24-
25.02.20 gdzie nasi narciarze: Barbara Kampczyk i Zygmunt Ćwiąkała zdobyli I-ce 
w slalomie, Józef Hańczur =III-ce. Natomiast cała ekipa 12 zawodników wywalczyła 
XII-ce na startujących 34 ekip UTW. 

11. Udział w jubileuszowej V edycji Sztafety „10 km w wodzie - Seniorzy i młodzież", 
która odbyła się w dniu 1.03.20 gdzie nasi pływacy walczyli z ekipami UTW 
Chorzów, Łazy, Świętochłowice i uczniami Szkoły Sportowej Bytom o Puchar 
Dyrektora CKU. Zwyciężyła, przepływając cały dystans 10 km ekipa z UTW Łazy,  
II-ce Świętochłowice i BUTW. 

12. Spotkanie w dniu 06.03.20 w auli CKU na kolejnej edycji „Dzień Kobiet" polegającej 
na prezentacji naszych zespołów: chór „Wrzosy Jesieni”, Club Roman-tycznych 
Serc, Studio Piosenki „60-ka” i Teatr Trema, z ich nowym repertuarem dla 
wszystkich Pań na naszym Uniwersytecie. 

Działanie Zarządu to również współpraca z Komisją Rewizyjną pod przewodnictwem 
Jadwigi Rączka, która pilnowała dobrego gospodarowania budżetem Samorządu 
związanego z wydatkami na całą działalność naszego Uniwersytetu. 

Dbaliśmy o współtworzenie życzliwości i zgodnego współdziałania z naszymi słuchaczami 
poprzez spotykanie się z nimi na wtorkowych dyżurach w Agorze, gdzie ustalaliśmy 
wspólne pomysły i sposoby na dalsze nowe formy działania naszej społeczności. 



Pomagaliśmy grupie wolontariatu pod przywództwem Ewy Tyburczyk w organizowaniu 
spotkań, pomocy rzeczowej dla przebywających w Domach Pomocy Społecznej 
i zaprzyjaźnionej społeczności na Ukrainie. 

Dokumentujemy nasze działania w formie Ustaw, Kroniki, kwartalnika „Trzeci oddech" 
i poprzez stronę Internetową utw.bytom.pl 

Niestety nasza działalność została przerwana z powodu pandemii koronowirusa  
od 12 marca aż do końca II semestru, czyli do czerwca 2020r. Ta nieprzewidziana sytuacja 
zredukowała nasze działania, które były zaplanowane w naszym rocznym harmonogramie. 

Zarząd Bytomskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Roku Akademickim 2019/20 
Jan Cieplinski 

Ewa Tyburczyk 
Stefania Borkowska 

Damian Mzyk 
Jan Pytel   

Kazimierz Wojtaszek  
Bytom, 20.06.2020 

 
 


