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Witajcie Studenci Tłuszczańskiego UTW 

Czas rozpocząć kolejny Rok Akademicki.  

W związku z tym poniżej przedstawiam harmonogram 

spotkań wraz z tematami wykładów. 

Przypominam, że w tym roku spotykamy się we 

środy o godz. 17.00 

w Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu. 

 

 10.10.2012r. – wykład inauguracyjny – „Nierozstrzygnięte 

dylematy filozofii” - prof. Jacek Hołówka  z WSNS 

PEDAGOGIUM w Warszawie 

 24.10.2012r. –  „Stres i jego oddziaływanie na organizm” – 

Michał Stachurski 

 07.11.2012r. – „Manipulacje  w życiu społecznym” prof. 

Sylwester Tomiuk z WSNS PEDAGOGIUM w Warszawie 

16 listopada 2012r. – 2 rocznica założenia UTW –  

spektakl teatralny MAMRO 

21.11.2012r. – „Blaski i cienie późnej dorosłości” – Anna 

Radomska 

05.12.2012r. PEDAGOGIUM – w przygotowaniu 

19.12.2012r. – „Majowie: twórcy wspaniałej kultury  

i tajemniczego kalendarza” – Marek Łasisz 

Zajęcia dodatkowe dla Studentów: 

 zajęcia  gimnastyczne - poniedziałki o godz. 17.00  

w Szkole Podstawowej i czwartki o godz. 16.30 w CKSiR;   

 zajęcia tai chi – wtorek 12.00 w CKSiR; 
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Jeszcze przed wakacjami….  

 

ZAKOŃCZENIE ROKU AKADEMICKIEGO W TŁUSZCZAŃSKIM UTW 

 

19 czerwca w Sali Widowiskowej Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji miało miejsce 

oficjalne zakończenie Roku Akademickiego 2011/2012 Uniwersytetu Trzeciego Wieku  

w Tłuszczu.  

Wśród zaproszonych Gości nie mogło 

zabraknąć Burmistrza Tłuszcza Pana Pawła 

Bednarczyka oraz przedstawicieli Wyższej 

Szkoły Nauk Społecznych PEDAGOGIUM  

z Warszawy Pana prof. Zdzisława Kosyrza  

i Pani dr Beaty Nowak – wielkich Przyjaciół 

naszego UTW.   

Podczas oficjalnej części uroczystości Rektor 

Uniwersytetu Katarzyna Rostek dziękowała 

wszystkim Sponsorom i Sympatykom naszego 

Uniwersytetu za współpracę, zaangażowanie  

i poparcie dla inicjatyw podejmowanych przez 

społeczność studencką. Były dyplomy uznania 

i drobne upominki wykonane metodą decoupage. Dla najbardziej zaangażowanych  

w działalność uniwersytecką Studentów przygotowano nagrody książkowe. Niezwykle miłym 

momentem okazało się wręczanie hawajskich wieńców w ramach uznania od „tłuszczańskiej  

studenckiej braci” To niewątpliwie wyjątkowe 

wyróżnienie!  
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Część artystyczną uroczystości uświetnił występ 

Kompanii Teatralnej MAMRO z Białołęki, która  

w kapitalny sposób przedstawiła własną interpretację 

spektaklu „Mąż i Żona”  Aleksandra Fredry.  Po raz 

kolejny okazało się, że nie trzeba być zawodowym 

aktorem, by zaciekawić i rozbawić 

publiczność.  

Po spektaklu Studenci oraz zaproszeni 

Goście udali się do Gospodarstwa 

Agroturystycznego „PO KĄDZIELI” na 

Rudnikach, by w nieco mniej oficjalny sposób 

podsumować mijające 10 miesięcy spotkań 

uniwersyteckich. 

Były tańce, śpiewy, biesiadowanie! Zabawa 

przednia, a ochota na wspólne spędzenie 

kolejnych miesięcy działalności duża    

 

Nabierajmy więc sił, by z werwą wejść w kolejny Rok Akademicki!  

 

Tekst: Aleksandra Skonieczna 

Zdjęcia: Adam Kowalski  
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PODLASIE TRZECH RELIGII 

 

Tuż przed zakończeniem roku akademickiego udało nam się zorganizować fantastyczną 

wyprawę na Podlasie! I choć pogoda – mówiąc oględnie – nie bardzo nas rozpieszczała,  

to wspomnienia z miejsc, w których byliśmy równoważą wszystko! 

A było co oglądać. Wycieczkę rozpoczęliśmy w Tykocinie, gdzie zwiedzaliśmy kościół p.w. 

Trójcy Świętej, Synagogę oraz tamtejsze Muzeum. W kościele uwagę przykuwają zabytkowe, 

rokokowe organy, pochodzące z okresu pierwszych lat budowy świątyni. Charakterystyczny 

jest też wygląd świątyni – dwie wieże połączone z korpusem kościoła łukami i arkadami  

w kształcie półkolistych skrzydeł. 

Dużym przeżyciem była dla nas wizyta w Synagodze. Tykocińska Wielka Synagoga uważana 

jest za drugą pod względem wielkości w Polsce, po Starej Synagodze w Krakowie. Budynek 

oddaje klimat świątyni żydowskich. Wnętrze przyciąga uwagę przede wszystkim ze względu 

na zdobnictwo ścian. Widnieją na nich bowiem ogromne XIX – wieczne tablice z napisami  

w języku hebrajskim i aramejskim. Są to cytaty biblijne i teksty modlitw. Główna sala 

modlitewna ma wysokość 9 metrów. W jej centralnym punkcie znajduje się birma – miejsce 

w kształcie kwadratu z filarami, balustradą i baldachimem. Birma jest swego rodzaju amboną, 

z której odczytywana jest Tora. Na wschodniej ścianie sali mieści się szafa ołtarzowa - Aron 

ha-kodesz, która przechowuje zwoje Tory. Przykrywa ją bogato tkany, nowy, czerwony 

parochet – zasłona. 

Ciekawym zabytkiem Tykocina jest Alumnat. Ufundował go w XVII wieku starosta 

tykociński z przeznaczeniem na dom wojskowy. Wówczas korzystali z niego weterani  

i inwalidzi wojenni. Jego staropolska nazwa pochodzi od łacińskiego słowa alumnare – 

żywić, wychowywać. Obiekt ten jest zbudowany na planie czworoboku i posiada wewnętrzny 

dziedziniec. Obecnie mieści się tam przytulna restauracja, znana z serii filmów „U Pana Boga 

za piecem”, „U Pana Boga w ogródku” i „U Pana Boga za miedzą”. 

W centrum Tykocina znajduje się niewielki ryneczek, gdzie stoi pomnik Stefana 

Czarnieckiego, pochodzący z 1763 roku. Jest to najprawdopodobniej drugi po Kolumnie 

Zygmunta najstarszy świecki pomnik w Polsce.   

Kolejnym etapem naszej wyprawy był Supraśl. Tu w Monasterze Zwiastowania Najświętszej 

Marii Panny poczuliśmy siłę i potęgę prawdziwego klasztoru! Przepiękne wnętrze Cerkwii 

pomocniczej św. Jana Teologa  zdobione w charakterystyczny dla religii prawosławnej 

sposób z cudownym Ikonostasem w części głównej podkreślały dostojeństwo tego miejsca. 
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Do tego dość ortodoksyjny przewodnik, który na każdym kroku podkreślał, iż jesteśmy  

w miejscy zadumy i modlitwy.  

„Mieszka we mnie Polak i Tatar  

Jeden nosi maciejówkę drugi krymkę.  

Szablę w snach ostrzą tak samo  

Szalony poezją na stepach Kipczaku  

tatarską szablą walczę o Wielką Polskę  

Wilcze futro z litewskich lasów  

leży na obu tak samo”.  

Selim Chazbijewicz „Tatarski sen” 

 

Po Tykocinie i Supraślu przyszedł czas na Kruszyniany. Tutaj krzyżują się ścieżki Tatarów  

i Polaków. W tym miejscu prócz atrakcji dla ducha czekała na nas uczta dla ciała  

w kresowej atmosferze Jurty Tatarskiej właścicielka – 

Dżenneta Bogdanowicz ugościła nas pierekaczewnikami  

i herbatą tatarską o niepowtarzalnym wręcz smaku!  

Z zaciekawieniem wysłuchaliśmy krótkiej historii tego 

miejsca oraz opowieści o tatarskich korzeniach rodziny 

Dżennety i jej Męża, pieczołowicie pielęgnujących tradycje 

i obyczaje Tatarskie. Pełni sił udaliśmy się do niewielkiego 

meczetu, znajdującego się nieopodal. I tu po raz kolejny 

przekonaliśmy się, że atmosferę miejsca tworzą ludzie –  

w tym przypadku – przewodnik. 

 Niesłychanie sympatyczny, wesoły i otwarty na dialog młody człowiek w humorystyczny 

sposób przedstawił nam historię tych ziem i historię Tatarów, zamieszkujących te tereny  



6 
 

(sam zresztą jest Tatarem). Opowieść swoją snuł oprowadzając nas po Cmentarzu 

Muzułmańskim, a kończąc we wspomnianym wcześniej meczecie.  

Pomimo niesprzyjającej pogody wycieczkę zdecydowanie należy uznać za udaną!  

 

Tekst: Aleksandra Skonieczna 

Zdjęcia: Wiesława Jędrysiak, Aleksandra Skonieczna 

 

 

PUNKT POMOCY DZIECKU i RODZINIE PO WAKACJACH 

 

W dniach 16-27 lipca 2012r. w Punkcie Pomocy Dziecku i Rodzinie odbyły się półkolonie 

organizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu. Oferta okazała się strzałem  

w 10-tkę! Dzięki finansowemu wsparciu ze strony Burmistrza Tłuszcza oraz środkom  

z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  32 uczestników w wieku 6-

13 lat spędzało wspólnie czas, ucząc się i bawiąc. Oferta wakacyjna obejmowała m.in. zajęcia 

plastyczne (decoupage, papierowiklina, eko-biżuteria) i artystyczne (taniec).  

   

 

Gościliśmy w gospodarstwie agroturysty-

cznym „Po Kądzieli” na Rudnikach, gdzie 

Pani Helenka  opowiadała o życiu na dawnej 

wsi, ilustrując opowieści licznie zgromadzo-

nymi przedmiotami. Była przejażdżka wo-

zem konnym,  nauka chodzenia na szczu-

dłach i wspinaczki po skrzynkach, zajęcia 

uczące wykonywania zabawek ze słomy,  

a na zakończenie – ognisko.  
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W „Leszczynowym Zaciszu” w Rozalinie 

przemili Gospodarze – pani Małgosia i pan 

Paweł - zorganizowali dla uczestników 

zabawę na belach słomy, udostępnili bogato 

wyposażony plac zabaw oraz zaprosili na 

swoją plantację, gdzie do woli mogliśmy 

zajadać zrywane prosto z krzaków borówki 

amerykańskie  

Byliśmy także w radio FaMa, gdzie odkrywaliśmy tajniki nadawania audycji radiowych. Nasi 

Milusińscy nagrywali swoje wystąpienia,  

z których powstał profesjonalny news, 

wyemitowany na antenie Radio podczas 

wiadomości 

Dzięki uprzejmości jednej z Mam mogliśmy 

przybliżyć Dzieciom kulturę Włoch – państwa 

nierozerwalnie związanego z Polską choćby 

poprzez postać Papieża - Polaka. Były 

opowieści o życiu we Włoszech, nauka słówek, 

studiowanie map oraz albumów ze zdjęciami. 

Nie zabrakło także włoskiego poczęstunku: była mozzarella i pyszna bruschetta posiłek 

został wspólnie przygotowany i wspólnie zjedzony!!! 

Warto zaznaczyć, iż dzięki uprzejmości i otwartości firmy OSKROBA mogliśmy zapewnić 

słodki poczęstunek uczestnikom Oferty Wakacyjnej. DZIĘKUJEMY ! 

Na zakończenie każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy dyplom oraz drobne upominki. 

Mamy nadzieję, że w przyszłym roku uda nam się powtórzyć akcję, która znalazła wielkie 

uznanie w oczach zarówno Rodziców jak i Dzieci.  

Aleksandra Skonieczna 
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Aktywni po pięćdziesiątce ! - Kolejna edycja 

 

W sierpniu Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu 

rozpoczął realizację kolejnego projektu skierowanego 

do tłuszczańskich Seniorów. Mam tu na myśli projekt 

„Aktywni po pięćdziesiątce!”, beneficjentami którego 

są osoby powyżej 50 roku życia, mieszkające na 

terenie Gminy Tłuszcz oraz nieaktywne zawodowo,  

chcące aktywnie i twórczo spędzić czas. 

Głównym celem projektu jest integracja i aktywizacja 

społeczna 14 kobiet i  10 mężczyzn  z terenu Gminy 

Tłuszcz, stworzenie oferty edukacyjno-aktywizacyj-

nej, podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności  

spędzania wolnego czasu, podniesienie kompetencji 

społecznych.     

W ramach projektu odbyła się już dwudniowa wycieczka integracyjno-krajoznawczo-

edukacyjna, z której udało się nam stworzyć wystawę zdjęć prezentowanych podczas Festynu 

na zakończenie lata. Pod czujnym okiem Pani Elżbiety Zdrodowskiej prowadzone są także 

zajęcia zdobienia przedmiotów techniką decoupage. Oprócz spotkań rozwijających duszę 

proponujemy także zajęcia wzmacniające tężyznę fizyczną (gimnastyka z instruktorem) 

dzięki funduszom pochodzącym z projektu mogliśmy po raz kolejny gościć Kompanię 

Teatralną MAMRO z Białołęki.   

 

Projekt jest współfinansowany przez  Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej; Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz 

aktywnej integracji. 

 
 

 

ALTERNATYWNE SPOSOBY LECZENIA – ZIOŁOLECZNICTWO 

 

W kulturze europejskiej posługiwanie się ziołami leczniczymi było czymś naturalnym  

i stosowanym przez wieki. Już około roku 1100 n.e. mnisi z Canterbury kopiowali księgę 

„Apuleis” będącą niejako podręcznikiem ziołolecznictwa i w ten sposób przyczyniali się 

do rozszerzania wiedzy na temat uzdrawiania ziołami. Klasztory były na ówczesne czasy 
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niekiedy jedynymi punktami oświaty, w których gromadzono pisma, między innymi  

o tematyce leczniczej. 

Na całym świecie jest ponad 20.000 rodzajów 

roślin, które są używane w celach medycznych. 

Wciąż jesteśmy świadkami wytwarzania coraz to 

nowych produktów kosmetycznych i do pielęg-

nacji skóry na bazie przeróżnych składników. Na 

przykład świeże pomidory albo ananas potrafią 

usunąć martwe komórki skóry już po kilku minutach. Olej marchwiowy i sok z aloe vera 

potrafią skutecznie eliminować szkodliwe ultrafioletowe promienie słoneczne, które 

najbardziej mają wpływ na starzenie się skóry. Rumianek i rabarbar można z powo-

dzeniem stosować do rozjaśniania włosów, henna daje włosom ciepły, czerwony kolor,  

a indygo nadaje się do farbowania na niebiesko.  

W dzisiejszym świecie panuje często opinia, że można zrozumieć naturę poprzez 

podzielenie jej na poszczególne części i naukowe zanalizowanie tych części. Botanika jest 

tą dyscypliną, która patrzy na rośliny i ich złożoną budowę, podczas gdy chemia analizuje 

chemiczne składniki znajdujące się w roślinach i izoluje aktywne składniki. Gdy 

naukowcy w ten sposób wypracowują swoje teorie, z wąsko definiowanych hipotez, jest 

możliwe, że uchodzą ich uwadze niewytłumaczalne często działania roślin na organizm 

człowieka. Wielu naturalnych uzdrowicieli już od dawna twierdziło, że to cała roślina jest 

ważna dla uzdrawiania człowieka, a nie 

tylko jakieś wyodrębnione z niej skład-

niki, które roślina zawiera w sobie. 

Fizyka kwantowa, która bardziej skupia 

się na procesach zachodzących w naturze, 

aniżeli tylko na poszczególnych częś-

ciach natury, do pewnego stopnia potwierdza tę teorię, gdyż naprowadza na nowe tory 

myślenia w dziedzinie chorób i dysharmonii zachodzących w organizmie człowieka.  

Wielość ziół i środków ziołowych daje możliwość 

stosowania terapii naturalnej w przypadkach niemalże 

wszystkich chorób. Oczywiście stosowanie ziół jest 

szczególnie skuteczne i bezpieczne, jeśli jest dokony-

wane w konsultacji z lekarzem i za jego zgodą. 
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Obecnie można dokonać następującego podziału chorób, które skutecznie da się leczyć 

ziołami i preparatami ziołowymi: choroby serca i naczyń, choroby układu oddechowego, 

choroby przewodu pokarmowego, choroby wątroby, dróg żółciowych i trzustki, choroby 

układu moczowego, choroby przemiany materii, choroby narządu ruchu, choroby 

alergiczne, choroby kobiece, choroby wieku starczego, choroby skóry, choroby gardła, 

nosa, krtani i uszu, choroby jamy ustnej, choroby oczu, choroby neurologiczne.  

Są tacy, którzy wierzą w uzdrawiającą moc natury. Pamiętajmy jednak, że uzdrowienie 

dokonuje się nie tylko poprzez środki medyczne podawane choremu, ale przede wszystkim 

poprzez godne traktowanie każdego człowieka.  

Kilka podpowiedzi dla początkujących zielarzy 

Zbiór liści - dokonujemy gdy liście są suche, czyste i nieuszkodzone, najlepiej wcześnie 

rano i zaraz przed okresem kwitnienia rośliny. Od razu można liście zamrozić lub ususzyć 

w małych bukiecikach, w miejscu ciepłym, wolnym od kurzu i z dobrą wentylacją bez 

dostępu bezpośredniego promieni słonecznych. Suszymy liście 4-10 dni do momentu gdy 

można je kruszyć. Przechowujemy suche liście w ciemnych, hermetycznie zamykanych 

naczyniach. 

Suszenie kwiatów - małe, całe główki 

kwiatowe lub większe płatkowe kwiato-

stany, rozpościeramy na papierze lub gazie 

w ciepłym, wolnym od kurzu i z dobrą 

wentylacją miejscu od 1-3 tygodni. Kwiaty 

należy przewracać kilka razy w ciągu tego 

okresu suszenia. Róże i inne duże kwiaty 

można wpleść w rozciągniętą siatkę, główkami do góry.  

Suszenie ziaren - zbieramy tylko dojrzałe ziarna ze zdrowych roślin, najlepiej robić to  

w gorący, suchy dzień. Strząsamy ziarna do papierowej 

torebki lub ucinamy całą roślinę. Kładziemy ziarna lub 

części rośliny z ziarnami na papierze lub wieszamy je na 

dwa tygodnie w suchym miejscu. Wyłuskujemy ziarna 

z roślin i przechowujemy je w hermetycznym naczyniu. 

Zbiór korzeni - oczyszczamy korzeń z ziemi, usuwamy 

drobne korzonki boczne i myjemy. Tniemy korzeń na 

małe kawałki i rozpościeramy je w lekko podgrzanym 
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piecu (50-60 stopni Celsjusza) w ciągu 2-6 godzin. Przechowujemy następnie w ciemnych, 

hermetycznych naczyniach. Według tej metody większość korzeni daje się przechowywać 

przez wiele lat bez absorbowania wilgoci. 

Herbatki ziołowe i wyciągi - przygotowujemy napełniając czajniczek świeżymi lub 

suszonymi liśćmi, kwiatami, ugniecionymi nasionami, korą lub korzeniami i zalewając je 

gotującą wodą. Napar pozostawiamy do zaparzenia na 5 minut. Używamy 1 łyżeczkę do 

herbaty suszonych ziół lub jedną świeżą gałązkę z 6-9 listkami na filiżankę. Przecedzamy 

przed podaniem do spożycia. 

Wywar - przyrządzamy ze zmiażdżonego korzenia, kory lub nasion, które wkładamy do 

zimnej wody w naczyniu z przykryciem. Gotujemy aż do momentu, gdy tylko jedna 

czwarta wody pozostanie w naczyniu i przece-

dzamy pozostałą zawartość.   

Maść - należy stopić 250 gram wazeliny, dodać 

30 gram ususzonych lub 90 gram świeżych ziół. 

Powoli gotujemy zawartość przez około  

2 godziny i przecedzamy. 

Nalewka - wkładamy 100 gram ususzonych lub 

250 gram świeżych ziół do naczynia  

i zalewamy zawartość 5 dl alkoholu. Odcedzamy po 2 tygodniach. 

Źródło: www.ziololecznictwo.com 

 

REFLEKSJE NAD OSL  

 

Nadajmy życiu sens…. 

Pojawia się w moich myślach, co jakiś czas, refleksja wewnętrzna: jaki jest sens tego 

co robię w życiu zawodowym? Czy to wszystko ma sens?  Sama sobie odpowiadam: Jak 

można nie wierzyć w sens i skuteczność swojej pracy, gdy  żyje się z tak aktywnej 

społeczności, wśród ludzi z pasją i miłością do życia i ludzi? Wśród ludzi, którzy na jedno 

hasło, jedną propozycję są gotowi do działania? Taką społecznością są tłuszczańscy Seniorzy. 

Seniorzy? Przecież większość Pań i Panów ma kondycję i poczucie humoru, którego mogą  

zazdrościć osoby dużo młodsze! Dzisiejszy Senior to osoba bardzo zabiegana, żyje 

najczęściej z kalendarzem w ręku. Bo przecież codziennie odbywają się jakieś zajęcia  

w ramach UTW: gimnastyka, tai-chi, wykłady, konferencje, wycieczki, zajęcia taneczne, 

teatr, kino, kolejny projekt aktywizujący,  a przecież trzeba znaleźć czas dla wnucząt… Dla 

http://www.ziololecznictwo.com/
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tych ludzi ważne jest, aby pracować dla szerszego ogółu. Dla dobra wspólnego.  I tak biegnie 

czas, który jest zagospodarowany. Nie przecieka przez palce, ma sens. O nadanie życiu sensu 

właśnie chodzi. Własnemu i innych…. 

 

Animator/ka  z intuicją  poszukiwany, poszukiwana 

72 z 83 ankietowanych laureatów Nagrody Nobla przyznało, że bez intuicji nie 

udałoby się osiągnąć sukcesu. Albert  Einstein 

nazywał intuicję słuchem muzycznym w dziedzinie 

nauki. Naukowcy radzą, aby nie myśleć, gdy coś 

kupujesz. Analiza nadmiaru dostarczanych informacji 

przegrywa z intuicyjnym podejściem do tematu. 

Eksperymenty pokazują, że świadomy wybór ma rację 

bytu, gdy mamy do porównania kilka prostych 

parametrów np. wybrać dobry aparat fotograficzny na podstawie ilości pikseli i szybkości 

migawki. Gdy kryteria wyboru jest dużo więcej to najlepszą decyzję podejmują ci, których 

uwagę rozproszono. „Włącza” się wtedy myślenie nieświadome. Naukowcy radzą „nie myśl, 

gdy chcesz coś wymyślić”, a także „nie myśl, by być szczęśliwym” i „nie myśl, by zarobić”. 

Warto zawierzyć intuicji. Czym jest intuicja? Uważa się, że jest to głos duszy. Poczucie,  

że coś wiem tylko nie wiem skąd. Warto przyjrzeć się bliżej intuicji. W czasie życia 

gromadzimy bardzo wiele informacji, doświadczeń, wiedzy. Nie wszystkie są  świadomie 

przetworzone. I właśnie procesy nieświadome, szybkie, automatyczne i poza naszą kontrolą 

są odpowiedzialne za podszepty intuicji. Okazuje się, że intuicję można rozwijać.  

Na początek warto uznać jej wartość. Przyglądać się naszym odczuciom, spostrzeżeniom, 

emocjom. Obserwować i analizować sny. Nie dosłownie, ale intuicyjnie. 

Jak wykorzystać intuicję w animacji społecznej? Czym jest animacja społeczna?   Na 

to pytanie postaram się znaleźć odpowiedź. Animacja społeczna jako proces działań  

w ramach organizowania społeczności, ma na celu dodawanie sił do działania oraz ich 

wzmacnianie, zachęcanie, ożywianie oraz poprawę jakości życia społeczności lokalnych,  

w szczególności zagrożonych społecznym wykluczeniem. Jej celem jest uwalnianie ludzi od 

pasywności i izolacji społecznej, wzmacnianie wiary we własne siły i możliwości, 

uwrażliwianie na problemy oraz zachęcanie do podejmowania inicjatyw, ukierunkowanych na 

ich rozwiązywanie oraz budowanie sieci komunikacyjnych między poszczególnymi 

podmiotami, zarówno indywidualnymi, jak i zbiorowymi (Kargul, 1995, s.283-284).  
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Animator czy organizator społeczności lokalnej to osoba pracująca ze społecznością lokalną 

w celu osiągnięcia pożądanej zmiany społecznej. Społeczność, dzięki pracy organizatora 

społeczności lokalnej odnosi osobistą korzyść w postaci poprawy warunków i jakości życia. 

To szczególna osoba posiadająca intuicję w budowaniu relacji międzyludzkich. Zachęcająca 

do podejmowania różnego rodzaju działań, których celem jest rozwiązywanie problemów 

utrudniających im codzienne funkcjonowanie oraz zaspokajanie potrzeb. Oprócz intuicji, 

ważna jest motywacja, a także odpowiednie kompetencje, umiejętności i wiedza. Jak 

wiadomo te ostatnie można zdobyć i wyćwiczyć. Motywacja i intuicja natomiast są cechami 

wrodzonymi. W opinii teoretyków i wielu praktyków animacji społecznej bycie skutecznym 

animatorem wymaga rzetelnej pracy nad sobą, swoją osobowością, pokorą, otwartością  

i bezinteresownością, a tego nie uczą żadne studia, kursy i szkolenia dedykowane 

animatorom.  Informacje te zostały zebrane od laureatów nagrody Heleny Redlińskiej  

w trakcie trwania Forum Aktywności Lokalnej w Wojcieszycach w 2010 r.  

Metoda środowiskowa jaką jest organizowanie społeczności lokalnej (OSL) przeżywa 

renesans. Pobudzanie do działań lokalnych, organizowanie samopomocy budzi  

w ludziach poczucie siły. Uczy aktywności i sensownego działania. Aktywizuje, co przekłada 

się na jakość życia samych zainteresowanych. Jak wskazują doświadczenia wielu ośrodków 

pomocy społecznej pracujących metodą środowiskową, aktywna integracja jest  

o wiele efektywniejsza niż nieefektywna pomoc materialna. Potwierdza to również 

doświadczenie naszego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tłuszczu, gdzie spadła liczba osób 

korzystających z pomocy finansowej, a co za tym idzie nie rosną wydatki związane  

z udzielaniem zapomóg. 

  

Jeśli więc czujesz intuicyjnie, że jesteś stworzony/stworzona  

do pracy ze społecznościami, chcesz zająć się organizowaniem społeczności lokalnej  

i zmienić coś w swoim otoczeniu, zawsze czekałeś/aś na moment, żeby stać się liderem 

lub animatorem - to właśnie nadszedł ten moment. Nie analizuj, nie myśl, nie kalkuluj, 

działaj intuicyjnie! Zgłoś się do Ośrodka Pomocy Społecznej. Pomożemy Ci w tym 

 

Katarzyna Rostek 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej 

Rektor UTW w Tłuszczu 
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WYPRAWA DO  PETERSBURGA 

 

6 sierpnia grupa Studentów naszego UTW wyruszyła w podróż, której celem był Sankt-

Petersburg. Poniżej relacja z podróży, odwiedzanych po drodze miast oraz zwiedzania 

jednego z najpiękniejszych zakątków świata.  

 

GÓRA KRZYŻY – pierwszy przystanek na trasie. 

Miejsce to jest unikalnym na skalę światową 

pomnikiem historii i kultury. Znajduje się  

w pobliżu Szawel, ok. 200 km od Wilna. 

Nazywane jest często litewską Golgotą. Historia 

tego miejsca sięga roku 1430, kiedy na szczycie 

wzniesienia stanęła kapliczka upamiętniająca 

chrzest Żmudzi. Podaje się, że w 1900 roku 

znajdowało się tutaj ok. 1900 krzyży, a już w 1923 roku – ok. 400. Źródła podają, iż obecnie 

na Górze Krzyży jest około 200 tys. krzyży. 

 

WILNO 

„Wieżycami smukłymi jak polne lilie 

Z rozedrganych ust Wilna śpiew w niebo wyrasta 

Z łożyskiem gwiaździstym jak Wilia się wije 

Jak Wilia od gwiazd lśniąca na dolinie miasta” 

      (Tadeusz Łopalewski) 

 

Wilno to przede wszystkim Ostra Brama i Cmentarz na Rosie. Oba te miejsca dostarczyły 

nam wielu wzruszeń i wywołały mnóstwo wspomnień… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostra Brama  Cmentarz na Rosie – grób Marszałka Józefa 

Piłsudskiego 
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Pomnik na Górze Trzykrzyskiej   Zamek w Trokach – dawnej stolicy Litwy 

 

Potem była Ryga (stolica Łotwy) i Tallin (stolica Estonii)…  

 

W końcu naszym oczom ukazał się cel naszej 

podróży piękny SANKT PETERSBURG !!!! 

Budując to miasto car Piotr I wzorował się na 

Wenecji. Z tego też powodu przez Rosjan 

miasto bywa często nazywane „Wenecją 

Północy”. Petersburg położony jest w delcie 

Newy nad Zatoką Fińską, która jest częścią 

Morza 

Bałtyckieg

o (miasto 

leży na 42 

wyspach, 

nad 40 ka-

nałami!). W samym centrum miasta znajduje się ponad 

300 mostów, natomiast ogólnie w tej „północnej stolicy” 

kraju jest ich ok. 800! Z racji dalekiego północnego 

posadowienia w lecie występują tu tzw. „białe noce”. W tym czasie najdłuższy dzień trwa 

blisko 19 godzin, a Słońce tylko na krótko chowa się za horyzontem… 
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Jednym z wielu zabytków Petersburga jest 

Ermitaż, położony tuż nad samą Newą, między 

Nadbrzeżem Pałacowym a Placem Pałacowym. 

W skład zabudowań Ermitażu wchodzi 5 

zabytkowych budynków. Najstarszy i jedno-

cześnie największy z nich to Pałac Zimowy, 

nieco młodszymi są: Mały Ermitaż, Stary 

Ermitaż oraz Teatr Ermitażu. Najmłodszym 

XIX-wiecznym gmachem jest Nowy Ermitaż. Słowo ermitaż to po francusku pustelnia. To 

właśnie tutaj caryca Katarzyna II spędzała wiele czasu na samotnych rozmyślaniach. 

Niewielu ludzi miało dostęp do tego pałacu. Sama caryca mówiła, że tylko ona i myszy mogą 

zachwycać się bogactwami Ermitażu. To prawdopodobnie największe i najbogatsze muzeum 

współczesnego świata! 

Kolejnym etapem naszej wędrówki była Cerkiew 

Zmartwychwstania Pańskiego (chram na Krwi).  

Ta znajdująca się przy kanale Gribojedowa Cerkiew 

jest zbudowana w starym ruskim stylu, ściśle 

nawiązującym do cerkwi Wasyla Błogosławionego  

w Moskwie. Została wybudowana w miejscu, gdzie 

13 marca 1881 roku (wg kalendarza juliańskiego  

1 marca) został zabity car Aleksander II. Cerkiew 

wzniesiono dosłownie w poprzek ulicy. 

Niewątpliwie jednymi z ważniejszych zespołów 

architektonicznych w Petersburgu są Sobór Kazański i Sobór św. Izaaka.  

Pierwszy z nich wybudowany został na wzór 

bazyliki św. Piotra w Rzymie w latach 1801-

1811. Kościół charakteryzuje półkolista 

kolumnada o długości 111 m oraz 80-

metrowa kopuła. Wystrój soboru jest bardzo 

skromny co sprawia ponure wrażenie. Przed 

soborem stoją posągi bohaterów walk  

z Napoleonem: feldmarszałka Kutuzowa  

i jego towarzysza broni Michaiła Barclaya de 

Tolly. Do dziś Sobór Kazański jest czynną świątynią, w której odbywają się nabożeństwa. 
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Sobór św. Izaaka (1818-1858) jest drugą co do 

wielkości świątynią w Rosji. Sobór uznawany jest 

także za czwarty co do wielkości obiekt sakralny 

świata! Budowla mierzy 101,5 m wysokości,  

a w jej wnętrzu może przebywać jednocześnie 14 

tys. osób. Świątynia uwieńczona jest ogromną, 

pokrytą 100 kg czystego złota kopułą o promieniu 

11 m. Sobór był budowany przez prawie 40 lat! 

Powstał na podmokłych terenach, dlatego przez wiele lat trzeba było utwardzać podłoże 

wbijając specjalne pale. Obecnie Sobór św. Izaaka jest miejscem, gdzie podczas największych 

świąt odprawiane są msze. Poza soborem, dla turystów udostępniona jest także kolumnada,  

z której rozpościera się widok na cały Petersburg. 

25 km od Petersburga znajduje się jeden  

z najpiękniejszych pałaców świata – Pałac 

Jekateryninski (Carskie Sioło). Miejscowość 

została założona przez Katarzynę I, żonę Piotra 

Wielkiego, jako jej letnia rezydencja.  

 

 

To ogromny kompleks, w skład którego, oprócz 

głównego pałacu Katarzyny wchodzi wiele 

pomniejszych pałaców i budowli, ogrody, parki  

ze stawami oraz 

dodatkowymi 

budynkami. 

Przepych i bogac-

two tego miejsca 

wprost zapierają 

dech w piersiach! 

Wewnątrz 

Wielkiego pałacu 

znajduje się kilka-

dziesiąt komnat, w których mnóstwo jest obrazów 

ukazujących carów. Charakterystyczne są też piece w stylu holenderskim 

http://rosja.lovetotravel.pl/
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Wielki Pałac Peterhof jest skarbem 

rosyjskiej i światowej architektury  

i sztuki. W przeszłości był letnią rezy-

dencją rodziny carskiej. Sam car, Piotr 

Wielki, zaprojektował układ pałacu. 

Wielki Pałac Peterhof jest nie bez przesady nazywany jednym z najpiękniejszych  

i najbogatszych pałaców całego świata. Bywa nazywany „światową stolicą fontann”. Na 

terenie całego parku o powierzchni blisko 600 ha znajdują się 144 fontanny, często złote,  

o 2000 strumieni wodnych. W parku znajdują się cztery zabytkowe kaskady. Cały zespół 

fontann wyrzuca łącznie 34 tys. litrów wody na sekundę (!). Ciekawe jest to, iż fontanny 

pałacu funkcjonują bez skomplikowanych urządzeń, pomp, ponieważ w konstrukcji parku 

Peterhof wykorzystano nierówności w terenie oraz naturalne źródła wodne, położone wyżej 

nad poziomem morza niż park w Peterhofie 

Najważniejszym budynkiem Peterhofu jest pochodzący  

z początków XVIII wieku pałac z dwoma małymi, ale 

jakże bogatymi cerkwiami. Wewnątrz tego budynku 

znajduje się mnóstwo komnat urządzonych w prawdzi-

wie carskim stylu. Nie brak tu pamiątek po Piotrze 

Wielkim. 

Przed frontem 

głównego pałacu Peterhofu znajdują się najwspanialsze 

fontanny parku - to tzw. Wielka Kaskada. Znajduje się 

tu 225 rzeźb i aż 64 fontanny. 

 

 

Główna z nich - fontanna przedstawiająca 

biblijnego Samsona otwierającego paszczę lwa 

wydobywa w górę 20-metrowy strumień wody. 

Fontanna św. Samsona to najwyższy wodotrysk 

Peterhofu. Nieco dalej stoi bliźniacza fontanna, 

również wyobrażająca Samsona, jednak tym 

razem pokonującego potwora morskiego. 
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Wiele jeszcze można opowiadać o miejscach, w których byliśmy. Wspaniała grupa, 

fantastyczni kierowcy i panie przewodniczki – Maria i Beata – wszyscy umiejętnie potrafili 

stworzyć niezapomnianą atmosferę Dziękujemy i … do zobaczenia! 

         

  

 

T  

 

 

Tekst: Aleksandra Skonieczna, Wiesława Jędrysiak 

Zdjęcia: Wiesława Jędrysiak  

 

 

MASAŻ  - TERAPIA I RELAKS DLA KAŻDEGO 

 

W ostatnich latach obserwujemy duże zainteresowanie masażem i to wszelkimi jego 

rodzajami. Powodem tego zainteresowania jest dobrodziejstwo, jakiego doznajemy poddając 

się temu naturalnemu czynnikowi. Naturalnemu, bo  polegającemu na mechanicznym 

pobudzaniu  tkanek,  najczęściej za pomocą rąk masażysty,  a więc przy użyciu  określonych 

rękoczynów. W tej chwili, oprócz masażu klasycznego, wykonywanego zawsze przy użyciu 

rąk masażysty i w swoim założeniu, 

leczniczego, liczne salony masażu i SPA 

oferują nam wielorakie formy masażu 

relaksacyjnego przy użyciu różnych 

„przyrządów” i pomocy, np. masaż bańką 

chińską, gorącymi kamieniami, masaż 

stemplami ziołowymi, itd. Ponieważ różne 

są cele zastosowania masażu – różne są 

techniki i sposoby jego wykonywania. Masaż należy do najstarszych zabiegów 

terapeutycznych. Był stosowany już w starożytności jako uzupełnienie obrządków religijnych, 

a z czasem, stał się popularny w medycynie ludowej. Masaż stanowił naturalną metodę 

leczniczą  w starożytności, a od XVI w. zaczął być uznawany przez lekarzy zajmujących się 
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tzw. medycyną konwencjonalną  „akademicką”. Jednym z pierwszych  lekarzy zauważa-

jących istotę i fizjologię masażu był francuski chirurg  Ambroży Paré, który swoje obserwacje  

zapisał w  swojej pracy naukowej, gdzie ogłosił również masaż oficjalną  metodą leczenia. 

Następcy francuskiego chirurga rozszerzali jego dorobek naukowy opracowując  np. Program 

stosowania masażu w licznych przypadkach chorobowych, lub jak Szwed Per Henrik Ling 

opracowywali gimnastykę, w której zakres wchodził masaż leczniczy. Za autora „masażu 

naukowego” uznawany jest holenderski lekarz Johan Mezger, który określił zasady masażu, 

wskazania i przeciwwskazania do jego stosowania u poszczególnych pacjentów. Także polscy 

lekarze w końcu XIX w i początkach XX w. przysłużyli się do popularyzacji  

i rozwoju medycznych form masażu. Obecnie masaż jest uznaną przez medycynę formą 

terapii, ale jednak nie panaceum na wszystkie dolegliwości człowieka. Proszę zatem 

pamiętać, że gdy traktujemy masaż jako zabieg leczniczy, to masażysta powinien ściśle 

współpracować z  lekarzem i fizjoterapeutami. Równie ważne jest spełnienie przez masażystę 

warunków względem pacjenta – podchodzić ze zrozumieniem do jego choroby, zdobyć jego 

zaufanie, być wyrozumiałym i cierpliwym. Poza tym praca, jaką wykonuje wymaga od niego 

pełnej sprawności fizycznej, dbałości o higienę  oraz stan rąk, dłoni, paznokci a także pełnego 

skupienia na pracy, którą wykonuje bądź co bądź na „żywym organizmie” czyli na ciele 

pacjenta, będącym pewnego rodzaju „świątynią”. Oczywiście masaż ma niepodważalne 

znaczenie lecznicze, ale przyczynia się również do poprawy psychofizycznej sprawności 

pacjenta. Działa na cały organizm powodując odprężenie i zmniejszenie napięcia psychi-

cznego. Wiele osób uważa, że przyjemność, jaką daje masaż ma sama w sobie znaczenie 

terapeutyczne. Każdy z nas potrzebuje relaksu, ucieczki od trosk, zadbania o swoje ciało. 

Każdy, kto spróbował kiedykolwiek relaksującego  oddziaływania masażu będzie chciał 

poczuć się zadbanym i zrelaksowanym na co dzień. Masaż relaksacyjny sprawdza się świetnie 

w odprężeniu, orzeźwieniu i usprawnieniu organizmu po długotrwałym wysiłku zarówno 

fizycznym i psychicznym związanym ze 

stresami dnia codziennego.  

Wyjątkowo przyjemną odmianą  masażu 

relaksacyjnego jest masaż  aromaterapeu-

tyczny, w którym rękoczyny czyli mecha-

niczne oddziaływanie rąk masażysty na ciało 

masowanego jest wspomagane przez anty-

stresowe, uspokajające bądź pobudzające  

i ożywcze działanie naturalnych olejków eterycznych na zmysł węchu pacjenta. 
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Zabiegiem silnie relaksującym, pomagającym 

osiągnąć uczucie spokoju i rozluźnienia, 

przyspieszającym metabolizm jest masaż gorą-

cymi kamieniami. Szczególnie ciekawą grupą 

masaży charakteryzującą się  holistycznym tra-

ktowaniem ciała, pracą z „całym ciałem” jest 

grupa masaży orientalnych, do których zaliczamy 

m.in. Polinezyjski Ma Uri, hawajski Lomi Lomi, 

chiński, tajski, tybetański, japoński i inne. 

Wyjątkowym rodzajem masażu, zaliczanym zarówno do masaży leczniczych przez swoje 

oddziaływanie na konkretne  organy ciała, jak i relaksacyjnych przez likwidację bólu i napięć 

jest refleksoterapia stóp. Specyfiką tego masażu jest uciskanie poszczególnych punktów-

receptorów na stopach (stref odruchowych) oddziałujące na  konkretny narząd.  

Odwrotnością terapii uciskowej jest masaż bańką chińską, będący odmianą terapii 

podciśnieniowej, której podstawę stanowi wytworzenie podciśnienia we wnętrzu bańki  

i działanie na masowane tkanki w sposób mechaniczny i odruchowy. Poza wszystkimi 

aspektami zdrowotnymi i relaksacyjnymi wielu rodzajów masażu, ważne jest kosmetyczne 

oddziaływanie masażu na skórę, poprawa jej walorów estetycznych i funkcjonalnych. Jednym 

słowem  masaż ma  odmłodzić  i  uczynić nasze ciało piękniejszym  nie tylko za sprawą 

mechanicznego oddziaływania ale również za pomocą użytych do tego środków  

kosmetycznych – peelingów złuszczających obumarły naskórek, oliwek, kremów, itp. 

mających zbawienne działanie na masowane fragmenty skóry. Zatem polecam wszystkim tę 

formę relaksu lub terapii jako naturalną metodę mobilizacji organizmu do regeneracji, 

odprężenia bądź pomocy w pielęgnacji ciała. 

Krystyna Gostyńska - masażysta 

 

nad… AKTYWNI PO PIĘĆDZIESIĄTCE Z WIZYTĄ U ŻUBRÓW 

 

W poniedziałek 27 sierpnia o 6-ej rano wyjeżdżamy do Białowieży. Przy nieco deszczowej 

pogodzie (ale z pogodą ducha) wsiadamy do autokaru. Z dobrymi humorami, całą drogę 

śpiewamy a naszym wodzirejem jest niezmordowana Tereska. W przyjemnej atmosferze czas 
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 mija szybko i już jesteśmy na miejscu. Sioło Budy. Oczom własnym nie wierzymy! Piękna, 

słoneczna pogoda, fantastyczny klimatyczny obiekt - czysty,  zadbany  na zewnątrz … 

ślicznie! Przyjęto nas z wspaniale, rozdano klucze do pokojów,  

… a wewnątrz? …. Jeszcze piękniej ….. standard europejski!!!  

Obiad zjedliśmy mo-

żna by rzec królew-

ski – smaczny i obfi-

ty. Po obiedzie poje-

chaliśmy do muzeum 

w Białowieży. Ten 

nowoczesny obiekt 

zachwycił nas sposo-

bem, w jaki prezentuje się tutaj poszczególne grupy zwierząt zamieszkujących Puszczę 

Białowieską. Zwierzęta pokazane w naturalnych rozmiarach: żubry, lisy, dziki  

i wszystkie inne które żyją w puszczy. Nie sposób 

wszystkiego wymienić i wszystkiego spamiętać! Wiele 

gatunków wyginęłoby gdyby nie leśnicy – ludzie z pasją, 

którzy zadbali o to aby odbudować poszczególne grupy 

zwierząt, jeżdżąc po ogrodach zoologicznych i przywożąc je 

do puszczy. W lasach Puszczy Białowieskiej rośnie wiele 

gatunków drzew, ale najpiękniejsze są dęby.  Niektóre mają nawet 400-500 lat. Jest tutaj 

miejsce zwane „Miejscem Mocy”. Okoliczni mieszkańcy wierzą, że będąc tutaj trzeba stanąć 

pod dębem i wówczas człowiek dostaje  dużą dawkę mocy, wigoru i sił, które starczają na 

długo.  
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Po powrocie czekały na nas warsztaty. Śmietana w maselnicy, bibuła i wiązki słomy. 

Podzieliliśmy się na grupy. Jedna grupa ubijała masło, które smakowało wyśmienicie 

Kolejna grupa – męska - ze słomy wyplatała koszyczki. I ostatnia  -  z bibuły uczyła się robić 

kwiaty. 

 

Podczas warsztatów nie zabrakło śpiewów i wspaniałego 

humoru. Ponadto okazało się, że do Gospodarstwa przyjechała 

telewizja belgijska, która kręciła programy pokazujące 

interesujące miejsca w Polsce oraz sposoby spędzania czasu 

wolnego. Tym sposobem nakręcono materiał o naszym pobycie  

i warsztatach Emisja programu przewidziana jest na marzec 

2013 roku. Po zakończonych zajęciach przenieśliśmy się do 

Wiaty Wielkiego Łowczego, gdzie przygotowano dla nas kolację 

bogatą w regionalne potrawy. Nad ogniskiem pieczono kiełbaski, 

biesiadę umilał akordeonista, były śpiewy i tańce. 

Zmęczeni ale zachwyceni klimatem białowieskiej puszczy 

udaliśmy się na spoczynek.  

Kolejny dzień przywitał nas piękną, słoneczną pogodą. Zaraz 

po śniadaniu rozpoczęliśmy zwiedzanie miejscowego 

skansenu.  

Oprowadzał nas przemiły Pan przewodnik – Włodzimierz 

Muśko. Niektórym z nas przypomniały się lata dzieciństwa - 

jak to u babci było, co dziadek miał w komorze czy spiżarni. 
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We wsi Budy jest wiele miejsc pamięci, stworzonych ku 

czci osób, które zginęły podczas wojny w tragicznych 

okolicznościach. O nich też nie zapomnieliśmy, składając 

kwiaty podczas spaceru z przewodnikiem. Byliśmy także w 

miejscu zwanym Dąbrową Budnicką. To jedna z naj-

piękniejszych i największych dąbrów Puszczy.  

Dzięki staraniom nasze-

go przewodnika w tym 

miejscu powstała kapliczka poświęcona Sybirakom. 

Wykonano również tabliczki opisujące historię tego miejsca 

i całej wioski. Warto wiedzieć,  że najpotężniejszy dąb w tej 

Dąbrowie „Strażnik wsi Budy” liczy 400-500 lat i jest 

jednocześnie jednym z najpotężniejszych dębów w całej 

Puszczy Białowieskiej!  

Po obiedzie nadszedł czas odjazdu.  Pożegnaliśmy Sioło 

Budy z zamiarem powrotu. Nie był to jednak koniec naszej 

wycieczki.  

Po drodze postanowiliśmy odwiedzić 

Ciechanowiec, by zobaczyć muzeum rolnictwa 

oraz zwiedzić skansen. Po dwugodzinnym 

zwiedzaniu, zmęczeni – ruszyliśmy w drogę 

powrotną do Tłuszcza. Zwiedzając nasz kraj 

śmiało można zacytować przysłowie: „Cudze 

chwalicie swego nie znacie, sami nie wiecie co 

posiadacie”. Zapewniam jest w naszym kraju 

wiele pięknych miejsc, czego przykładem jest 

Puszcza Białowieska! 

 

Tekst i zdjęcia: Wiesława Jędrysiak 
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CO SŁYCHAĆ W TŁUSZCZAŃSKIM KIS-ie? 

W sierpniu br. zakwalifikowaliśmy chętne 

osoby na 5-dniowe warsztaty wyjazdowe 

„Ceramicy i pokrewni”, które odbyły się w 

Darłowie  na Pomorzu. Warsztaty odbyły 

się w ramach projektu „Tłuszczański KIS” 

realizowanego przez Ośrodek Pomocy 

Społecznej, współfinansowanego przez 

Unię Europejską w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego.  

W warsztatach udział wzięło 20 osób, które 

deklarowały chęć zdobycia umiejętności  

w tym zawodzie. Zajęcia odbywały się 

w Pracowni Ceramicznej „Zapiecek”.  

Uczestnicy dowiedzieli się o historii 

ceramiki, nauczyli się wykonywania przed-

miotów różnymi technikami mi.in: modelo-

wanie, wygniatanie, odlew.  

Zapoznali się również z narzędziami wyko-

rzystywanymi podczas prac plastycznych oraz 

mogli spróbować swoich umiejętności na kole 

garncarskim. Przez 5 dni szlifowano umie-

jętności pod okiem specjalistów. W sumie 

przeprowad

zono 30h zajęć.  

Uczestniczące w wyjeździe osoby wykazały się dużymi 

zdolnościami plastycznymi i zadeklarowały chęć wyko-

rzystania zdobytej wiedzy w przyszłości. Warsztaty 

zakończyły się rozdaniem certyfikatów i wystawą prac.  

 

Tekst: Marta Jabłecka 

Zdjęcia: Adam Kowalski 
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POŻEGANANIE LATA Z UDZIAŁEM UCZESTNIKÓW PROJEKTU „AKTYWNI 

PO PIĘĆDZIESIĄTCE!” 

 

2 września 2012 roku  Seniorzy z UTW i jednocześnie uczestnicy projektu „Aktywni po 

pięćdziesiątce!” z gminy Tłuszcz  wzięli udział w pikniku zorganizowanym w Ogródku 

Jordanowskim  w trakcie gminnego festynu „Pożegnanie lata” . 

 

                    

 

Były konkursy, zabawy zorganizowane i animowane przez wynajętego animatora grupy. 

Tematem wiodącym gier i konkursów były: integracja uczestników projektu oraz łamanie 

stereotypów płci. Zwycięzcom oraz uczestnikom konkursów zapewniono  upominki.  
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Kolejną atrakcją przygotowaną przez uczestników projektu był poczęstunek zorganizowany 

na stoisku w stylu staropolskim. Nie trzeba dodawać, że stoisko cieszyło się olbrzymim 

powodzeniem wśród osób biorących udział w pikniku! .   

       

Dodatkowo zorganizowana została wystawa 

zdjęć zrobionych przez Panią Wiesławę 

Jędrysiak, gdzie zaprezentowano fotorelację  

z dwudniowej wycieczki do Białowieży.  

 

Popołudnie i wieczór upłynęły pod zna-

kiem wspólnych zabaw, śpiewu i śmiechu. 

Uczestnikom pikniku dopisywały humory, 

a pogoda była naszym sprzymierzeńcem. 

Dobra zabawa i żywiołowość Seniorów 

UTW, beneficjentów projektu „Aktywni po pięćdziesiątce!” budziła ogromne zainteresowanie 

i wywoływała uśmiech na twarzach uczestników  gminnego Festynu. Mam nieodparte 

wrażenie, że już wkrótce Uniwersytet Trzeciego Wieku w  Tłuszczu powiększy swoje grono  

o  kolejnych studentów!  

Projekt „Aktywni po pięćdziesiątce!” jest finansowany przez Unię Europejską w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Tekst: Emilia Kurek 

Zdjęcia: Aleksandra Skonieczna  
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ARTYSTYCZNE ROZPOCZĘCIE NOWEGO ROKU AKADEMICKIEGO 

 

W dniu 26 września 2012 r. w tłuszczańskiej Bibliotece  

z inicjatywy OPS i Biblioteki odbyła się artystyczna 

inauguracja roku akademickiego dla słuchaczy UTW. 

Koncert inauguracyjny wykonał Edward Hulewicz. 

Dzielnie towarzyszyli Mu Studenci naszego 

Uniwersytetu Po zakończonym występie Pan Edward 

pozował do zdjęć  

i chętnie rozdawał 

autografy. Po koncer-

cie bibliotekarze zapro-

sili uczestników na 

pyszny poczęstunek, który sami przygotowali.  

W sympatycznej atmosferze można było podzielić się 

przeżyciami z mijających już studenckich wakacji. 

Przedsięwzięcie to mogło być zrealizowane dzięki temu, 

że zostało objęte patronatem Lokalnej Grupy Działania  

w Tłuszczu na wniosek Biblioteki Publicznej. 

 

Tekst: Bogumiła Boguszewska 

Zdjęcia: Aleksandra Skonieczna 

 

 

W ramach akcji „BIBLIOTECZNA AMNESTIA DLA SPÓŹNIALSKICH” – można 

zwrócić do 31.10.2012 roku do Biblioteki Publicznej w Tłuszczu dawno wypożyczone 

książki bez żadnych konsekwencji.                            ZAPRASZAMY 
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