
 

 

 

 

 

 

 

  

ECHO SENIORA UTW WSBIP 
Rok akademicki  2018/2017 

WYDANIE 7 /LISTOPAD  
UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU WSBiP 

 dla NIEPODLEGŁEJ 

        Rok 2018 jest rokiem szczególnym dla narodu polskiego, a 11 
listopada to kulminacyjny dzień uroczystych obchodów 100 
Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Ostrowiecki 

Uniwersytet Trzeciego Wieku zaplanował kilka ważnych wydarzeń, 

wpisujących się w Rocznicowe Obchody Niepodległości. 

I. Jednym z pierwszych działań była naukowa Konferencja 
historyczna pod nazwą: 

,,Drogi ku niepodległej Polsce w latach 1914 – 1918. 
Tradycje Legionowe na Ziemi Świętokrzyskiej’’ 
zorganizowana przez UTW WSBiP 30 kwietnia 2018r.  
w ramach zrealizowanego zadania publicznego, 
współfinansowanego ze środków Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. 
        Celem Konferencji było pogłębienie wiedzy 
historycznej seniorów o sytuacji rodaków podczas I wojny 
światowej i drodze do odzyskania niepodległości  
z uwzględnieniem znaczenia Legionów Józefa 
Piłsudskiego, a także zaprezentowanie szczególnie 
zasłużonych Polaków w walce o wolność Ojczyzny  
i ich roli w budowaniu i umacnianiu państwowości 
polskiej. 
         Dokładniejsza relacja z tejże Konferencji jest 
zamieszczona w publikacji Jubileuszowej ,,15 lat UTW 
WSBiP’’ w rozdziale VI ,,Nasza historia, tradycja i 
tożsamość. UTW dla Niepodległej’’. 
 
/Zdjęcia z konferencji/ 
 

II. Kolejnym działaniem, w pewnym sensie uzupełnieniem 
Konferencji w związku 
z obchodami Stulecia Niepodległości Polski, było 
zorganizowanie 30 czerwca br. wycieczki edukacyjnej  
szlakiem  historycznym Ostrowiec Św.- Kielce- Oblęgorek 
dla 50-ciu seniorów- liderów uniwersyteckich i 
wolontariuszy. 

         Celem wycieczki było poznanie tradycji legionowych 
Kielc oraz sylwetek Ojców Niepodległości szczególnie 
związanych z Kielecczyzną, m.in. dążeń 
niepodległościowych Henryka Sienkiewicza. Program 
wycieczki obejmował zwiedzanie Muzeum Narodowego w 
Kielcach, w tym Sanktuarium Józefa Piłsudskiego i Muzeum 
Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku. 
         Bezpośredni kontakt z niezwykle bogatym 
dziedzictwem historycznym  
i kulturowym  był też źródłem pogłębionych przemyśleń i 
refleksji o potrzebie  

i obowiązku troski o polską tożsamość i 
przekazywanie tego przesłania młodym 
pokoleniom. 
 

III.  Artystycznym wydarzeniem był 7 listopada 
2018r.- wernisaż wystawy zorganizowany w 
Bibliotece Pedagogicznej w Ostrowcu Św. Swoje 
prace wykonane różnymi technikami, prezentowały 
słuchaczki Sekcji Plastycznej oraz prowadząca 
Sekcję pani Zofia Słapek- artysta plastyk. 

          Spotkanie rozpoczęło się bardzo uroczyście 
odśpiewaniem Hymnu Polski według słów 
oryginału rękopisu Józefa Wybickiego, 
wyszukanego przez pracowników Biblioteki 
Pedagogicznej. W dalszej kolejności sylwetka 
Józefa Piłsudskiego została przedstawiona przez 
Zofię Słapek, a obecni na wystawie mieli okazję 
podziwiać portrety oraz karykatury Marszałka  
autorstwa Pani Zofii. 
           Dopełnieniem uroczystego charakteru 
spotkania było wspólne śpiewanie pieśni 
patriotycznych przy akompaniamencie 
muzycznym na akordeonie  
w wykonaniu Ewy Bałazy. Oprawa taka nadała 
spotkaniu uroczystą i  podniosłą atmosferę. 
 
/Zdjęcia z wystawy/ 
 

IV.  Stulecie Odzyskania Niepodległości przez 
Polskę. 

12 listopada 2018 w Osiedlowym Domu Kultury 
w Ostrowcu Św. odbyło się uroczyste zakończenie 
realizacji projektu pn. ,,100 lat Niepodległej 
Polski. Tradycje legionowe na Ziemi 
Świętokrzyskiej’’.  W uroczystości uczestniczyli 
słuchacze UTW, mieszkańcy ostrowieckich 
osiedli i przedstawiciele Klubów Seniora oraz 
zacni goście: Izabela Zaborowska – Rektor 
WSBiP, Barbara Kluba prezes Sekcji Emerytów i 
Rencistów ZNP, Agnieszka Rogalińska, prezes 
Agencji Rozwoju Lokalnego, Marek Zaręba, 
prezes Ostrowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, 
Grażyna Chudzińska, przewodnicząca  Rady 
Nadzorczej OSM, Beata Anasiak, kierownik 



 

 

 

 

ODK i Grażyna Maj, przewodnicząca Klubu 
Seniora ,,Malwa’’. 
          Po odśpiewaniu hymnu państwowego 
gości powitała Matylda Niewójt, prezes UTW, 
następnie uroczystość poprowadziła Krystyna 
Borys, która na początku podsumowała zadania z 
projektu, współfinansowanego przez Urząd 
Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. 
          Następnie liczni uczestnicy tego 
patriotycznego spotkania wysłuchali w skupieniu 
bardzo ciekawego wykładu Ewy Działowskiej  
p.o. dyrektora Muzeum Historyczno- 
Archeologicznego na temat: ,, Kawaleria i 
piechota polska w latach 1914-1918’’.  

Prelegentka  zaprezentowała portrety legionistów 
Józefa Piłsudskiego, obrazy walk 
wyzwoleńczych, opowiedziała m.in. o siódemce 
Beliny. Władysław Belina-Prażnowski ( 1888-
1938), człowiek o niezwykłej odwadze, z garstką 
żołnierzy jako pierwszy wyruszył na akcję 
bojową , przekroczył granice Rosji  
i z sześcioma kolegami wypełnił ryzykowne 
zadanie. Potem Beliniacy dokonali cudu, mimo 
braku koni, dostatecznego uzbrojenia, jednak 
tworzyli oddziały, które  
z heroicznym poświęceniem wyzwoliły Kielce i 
Lublin. Droga do odzyskania niepodległości nie 
była łatwa, ułani i piechota polska przelewali 
swoją krew  
za wolność ojczyzny. 
          Niewątpliwie ciekawostką tego wykładu 
była również informacja, 
że w Pierwszej Brygadzie Józefa Piłsudskiego w 
1914 roku było 89 studentów  
i absolwentów krakowskiej ASP, a wśród nich 
Leopold Gottlieb, Kazimierz Dąbrowa- 
Młodzianowski, Zygmunt Rozwadowski, 
Wojciech Kossak i Julian Fałat, Edward Śmigły- 
Rydz i inni, którzy dokumentowali w obrazach 
życie obozowe 
i wojenne bohaterów tamtych dni. 

          

W części artystycznej zespół taneczny UteWianki zatańczył 
taniec narodowy. 

Polonez był tańczony także podczas zaborów na 
dworach szlacheckich i na salonach europejskich.  

Do wydarzeń " UTW dla Niepodległej " należy dodać rajd 
pieszy z Kunowa do Chocimowa 23-osobowej 
grupy słuchaczy, który zorganizowała 28 
listopada  prowadząca Sekcję turystyczną Zofia Babską 
/przewodnik świętokrzyski /, a pomagała   prezes UTW 
Matylda Niewójt. 
Względnie ciepła, słoneczna pogoda i radość ducha 
maszerujących pozwoliły swobodnie pokonać trasę. W samo 
południe doszliśmy do Gościńca " Baba Jagna " w 
Chocimowie, gdzie czekał na nas gospodarz 
-  przesympatyczny 
pan Wiesław Tkaczuk. W bardzo gustownym, rustykalnym 
i   cieplutkim wnętrzu zjedliśmy wyjątkowo smaczną zupę 
gulaszową z mięsem z jelenia, chlebek z ziarnami i 
przepyszne ciasta, które szybko zniknęły z talerzy. Do tego - 
kawa, herbata i odrobina naleweczki. Wspaniała uczta dla 
ciała!! 
Ale ....było także coś dla ducha. Wróciliśmy pamięcią do 
wydarzeń sprzed 100 lat. Prezes Matylda Niewójt odczytała 
Depeszę Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego do Rządów 
Państw : Stanów Zjednoczonych, Anglii, Francji, Włoch, 
Japonii, Niemiec i do Rządów Wszystkich Państw 
Wojujących i Neutralnych.  
Akcentem patriotycznym było także wspólne śpiewanie 
pieśni legionowych, co stworzyło niezwykły, podniosły 
nastrój. 
      Spotkanie było także okazją, aby przypomnieć, że właśnie 
28 listopada 100 lat temu, dekretem Józefa Piłsudskiego, 
kobiety otrzymały prawa wyborcze -" Wyborcą do Sejmu jest 
każdy obywatel państwa bez różnicy płci" -głosił Artykuł 1 
dokumentu. Przewodnik Zofia Babska przypomniała 
nazwiska kilku bohaterek, " niepokornych dam ", które 
zdobyły dla Polski niepodległość, a dla siebie - wolność, 
prawa wyborcze i godność. Są wśród nich : Zofia 
Moraczewska, Wanda Gertz, Irena Kosmowska, Zofia 
Nałkowska. 
Po " oficjalnej " części spotkania wyszliśmy przed Gościniec. 
Pan Wiesław rozpalił ognisko, a my, wśród gwaru, śmiechu i 
wesołego śpiewu, piekliśmy kiełbaski . Cudowny klimat i 
wspaniała integracja seniorów, którzy potrafią edukować się, 
ale także aktywnie i radośnie spędzać czas. 
  
       Ogromne podziękowania należą się panu Wiesławowi 
Tkaczukowi za świetnie zorganizowane i niezwykle miłe 
przyjęcie  w Gościńcu. My tu na pewno jeszcze 
przywędrujemy!!!! 
 


