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Przedwiośnie 
  

Przemija szarość wielkopostna, 

Budzi się ziemia letargiczna. 

Połowa marca. Idzie wiosna, 

Nie tylko już astronomiczna. 

 

Po gorzkich żalach wnet się ocknie 

Świat długo chmur okryty kwefem. 

Lśnią szyby czyste wielkanocnie 

I w słońcu pachnie już Józefem: 

 

Józefem, lilia i bocianem, 

Który coroczną wróci drogą 

I na swem kole odzyskanem 

Stanie chorągwią laskonogą. 

 

Leopold Staff  

 

Kochani Studenci! 

Tak się składa, że wraz z przedwiośniem 

świętujemy w tym roku Wielkanoc.  

To bardzo wymowne – świat budzi się do 

życia po szarej i smutnej zimie.  

I jednocześnie budzi się do życia nowy 

okres w życiu każdego chrześcijanina – 

czas Zmartwychwstania. Z tej okazji 

wszystkim Wam i Waszym Rodzinom 

wszelkiej pomyślności, radości i szczęścia 

oraz spokoju i uśmiechu przy 

świątecznym stole życzą 

 

Katarzyna Rostek – Rektor UTW 

wraz z pracownikami  

Ośrodka Pomocy Społecznej w Tłuszczu 
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CZY SĄ WŚRÓD NAS PRAWDZIWI PRZYWÓDCY? 

 

 „Przywództwo to nie jest coś, co robi się ludziom, 

ale coś, co robi się z ludźmi” – słowami Kena Blancharda 

rozpoczął swój wykład znany już studentom UTW dr Artur 

Bartoszewicz z SGH w Warszawie. W maju namawiał nas 

do bycia przedsiębiorczymi, a tym razem tłumaczył, jak to 

się dzieje, że niektórzy z nas stają się przywódcami. 

Zagadnienia przedsiębiorczości i przywództwa łączy 

podobna idea mówiąca, że lider potrafi z niczego zrobić coś, 

a człowiek przedsiębiorczy niemożliwe uczynić możliwym.   

Mało jest książek na temat przywództwa, większość dotyczy zarządzania. Te dwa 

pojęcia nie są tożsame, ponieważ przywódca koncentruje się na celach organizacji (firmy), 

podejmuje ryzyko, zapoznaje ludzi, buduje i przekonuje ich do tych samych wizji przyszłości, 

motywuje, inspiruje, wyzwala energię do podejmowania ryzyka i przezwyciężania własnych 

ograniczeń, itd. Dla zarządzającego znaczenie mają inne czynniki i bardziej przedmiotowe 

traktowanie ludzi.   

 

Jako Zarządca (menedżer, szef) Jako Przywódca (lider) 

Wyznaczasz cele Tworzysz wizję i misję 

Planujesz działania  Kierujesz poprzez wartości 

Koordynujesz realizację Komunikujesz i informujesz 

Podejmujesz decyzje Motywujesz do osiągnięć 

Oceniasz pracowników Inspirujesz do rozwoju 

Kontrolujesz zadania  Integrujesz zespół 

Delegujesz i zlecasz Rozwiązujesz konflikty 

Rekrutujesz pracowników Nadajesz sens pracy 

(Tabela z prezentacji A. Bartoszewicza) 

 

Przywództwo będzie przede wszystkim stanem umysłu, chociaż nie bez znaczenia jest 

wygląd zewnętrzny, zachowanie, mowa, pierwsze wrażenie. Zatem można sformułować 

pewną zasadę: „Wyprostuj się, a inni cię zauważą i zbudujesz szacunek. A jeśli będzie jeszcze 

coś w głowie, to możesz zostać liderem”.   



3 
 

Wiele ciekawych myśli, definicji, sentencji usłyszeliśmy na wykładzie. Chociażby  

o tym, że przywódca musi mieć charakter, a to oznacza, że zna swoje granice. Charakter to 

więcej niż słowa, to czyny. John C.  Maxwell powiedział: „Talent jest darem, charakter zależy 

od nas”. Jeśli będąc „na stołku” człowiek nie ma charakteru, to nie jest przywódcą i mogą go 

dopaść: arogancja, alienacja, autodestrukcja, amoralność.   

Przywództwa jako sztuki wywierania wpływu na ludzi można się nauczyć, aczkolwiek 

bardzo pomagają pewne wrodzone predyspozycje, które poprzez obserwowanie wzorców 

przywództwa, rozwijanie i doskonalenie w pełnej samodyscyplinie, mogą w efekcie 

wykreować przywódcę naturalnego. Ważny jest stosunek do samego siebie, bo żeby 

zarządzać innymi, trzeba nauczyć się zarządzać sobą. I wtedy można przestać zarządzać,  

a zacząć przewodzić! Przywódca wie, jakie są różnice miedzy szefem a liderem, a więc 

podsumowując za A. Bartoszewiczem: 

- szef kieruje pracownikami, a lider ich szkoli, 

- szef wykorzystuje swój autorytet, lider działa dobrowolnie, 

- szef wywołuje lęk u podwładnych, lider wzbudza entuzjazm, 

- szef często używa słowa „ja”, lider słowa „my”, 

- szef szuka winowajców niepowodzeń, lider szuka drogi do sukcesu, 

- szef wie, jak należy pracować, lider pokazuje, jak należy pracować, 

- szef mówi „zrób to”, lider mówi „zróbmy to”.  

No i kto, Waszym zdaniem, w najbliższym otoczeniu, w Polsce lub na świecie zasługuje na 

miano przywódcy? 

 

Tekst i zdjęcia: Anna Jaworska 
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BLASK STAROŚCI 

 

O tym i o innych aspektach związanych z obrazem starszego człowieka  

w społeczeństwie opowiadała na wykładzie  prof. Hanna Żuraw z patronującego 

tłuszczańskiemu UTW warszawskiego „Pedagogium”. Wykład był o tyle interesujący,          

że dotykał ważnych dla niejednego słuchacza 

spraw związanych z życiem „w drugiej 

połowie wieku”. Nie zabrakło w nim wielu 

informacji pochodzących z licznych badań 

naukowych prowadzonych wśród osób w 

starszym wieku, ale także opinii o nich 

wyrażanych przez młodszą część Polaków. 

Jest potwierdzone naukowo zjawisko starzenia się społeczeństwa w Polsce.  

W najbliższych 20 latach spodziewany jest znaczący przyrost ludności w wieku powyżej 50-

60 lat, w 2035r. odsetek ludzi w wieku 65+ ma zbliżyć się do 24%. Sposób funkcjonowania 

ludzi starszych w coraz większym stopniu będzie wpływał na całą populację. Dlatego tak 

ważne jest prowadzenie przez państwo odpowiedniej polityki społecznej wobec seniorów  

i nie bez przyczyny chce ono ich zaktywizować, aby czuli się potrzebni zawodowo, 

społecznie, przekazywali swój potencjał następnym pokoleniom, służyli doświadczeniem, 

angażowali się lokalnie, partycypowali w życiu publicznym, mieli wpływ na decyzje organów 

administracji w sprawach ich dotyczących. Nie można wykluczyć seniorów z życia 

publicznego, spowodować ich bierne podejście do spędzania czasu wolnego, pozostawić  

w złej sytuacji materialnej. Temu mają służyć działania zmierzające do zmiany percepcji roli 

seniorów w życiu polskiego społeczeństwa, a w efekcie postaw młodszego pokolenia.    

W Tłuszczu, chociażby poprzez UTW, stworzono nam możliwości do tego, aby 

udowodnić, że starość potrafi „błyszczeć” i przełamywać stereotypy. Miejmy nadzieję, że 

kierunki nowej polityki senioralnej na lata 2014-2020, jak też Program Rządowy na Rzecz 

Aktywności Osób Starszych pomogą im odnaleźć sens istnienia, wzmocnić poczucie własnej 

wartości, działać dla innych i współdecydować o własnym życiu.       

 

Tekst i zdjęcie: Anna Jaworska 
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POLSKI JAMES BOND W SPÓDNICY 

 

O Krystynie Skarbek – polskim szpiegu w służbie 

angielskiego rządu W. Churchilla wie chyba niewielu 

Polaków. Losy tej wyjątkowej kobiety przybliżyła studentom 

UTW na wykładzie Maria Pijanowska. Być może niektórzy 

mieszkańcy Tłuszcza pamiętają p. Marię jako panią profesor 

od francuskiego z lat 70-tych z tłuszczańskiego liceum,  

do których zalicza się autorka tego artykułu . 

Tajemnicza postać pięknej Skarbkówny z rodziny  

o wielowiekowej tradycji szlacheckiej, jej uroda i osobisty 

czar przyciągały niejednego mężczyznę. Te walory pozwalały 

kobiecie na realizację wielu wręcz niemożliwych zadań, ale były też powodem jej tragicznej 

śmierci. Mężczyźni nie mogli się oprzeć tej magnetycznej osobowości, a to wystarczało 

niezwykle inteligentnej Krystynie do prowadzenia pracy agenturalnej w czasie II wojny 

światowej. Zlecano jej bardzo trudne do wykonania zadania, a ona w nawet najbardziej 

ekstremalnych sytuacjach potrafiła znaleźć wyjście, uwolnić się z opresji, a na dodatek 

zdobyć interesujące dla rządu angielskiego (i nie tylko) informacje. Któż by pomyślał,  

że Christine i inni polscy agenci zdobyli w czasie wojny dla Churchilla aż 40% wszystkich 

ważnych dla Anglii w działaniach wojennych informacji, które w efekcie przyczyniły się do 

ostatecznej klęski Hitlera. 

Życie pełne emocji i ciągłych wyzwań, nieustanne zagrożenie i śmierć zaglądająca  

w oczy, ogromny wysiłek psychiczny i fizyczny w czasie akcji kurierskich przez góry –  

to była codzienność dla tej wspaniałej kobiety, która nigdy nie została doceniona za swoje 

poświęcenie i za wszystko, co uczyniła dla wyzwolenia Europy spod hitlerowskiej okupacji. 

Zginęła z rąk zakochanego w niej do szaleństwa mężczyzny, który nie mógł pogodzić się  

z tym, że Christine spędzi życie przy boku innego.  

Dzieje Krystyny Skarbek są jak 

scenariusz sensacyjnego filmu. Zafascynował się 

nimi sam Yan Fleming. Znajomość z Christine 

oraz własne doświadczenie w działalności 

wywiadowczej posłużyły słynnemu pisarzowi do 

napisania książek o Jamesie Bondzie – agencie 
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007, a Krystyna Skarbek stała się prawdopodobnie pierwowzorem postaci Vesper – wielkiej 

miłości Bonda.        

Kochana, uwielbiana, inteligentna, 

czarująca, odważna, wrażliwa, charyzmatyczna 

– taka była Krystyna Skarbek. Może doczekamy 

się polskiego filmu o polskiej agentce wojennej, 

której dzieje potwierdzają powiedzenie: „Gdzie 

diabeł nie może, tam….”.   

 

Tekst i zdjęcia: Anna Jaworska 

 

CZŁOWIEK W BAJKOWYM NASTROJU   

 

Jan Himilsbach, bo o nim mowa, 

był niezwykle ciekawą postacią w dziejach 

polskiej literatury, teatru i filmu. Do dziś 

zachwyca czytelników oraz widzów 

talentem literackim i aktorskim, w którym 

dominuje naturalność, staranność, 

tendencja do upiększania rzeczywistości  

i własnego życiorysu. To właśnie nim 

zainteresował się już w czasach 

studenckich Piotr Siła, który na wykładzie UTW w dniu 2.12.2015r. przybliżył nam baśniowy 

świat nietuzinkowego artysty. 

Himilsbach urodził się 31 listopada 1931roku w Mińsku Mazowieckim - data 

wyjątkowa, pomyłkowo zapisana, nieistniejąca w kalendarzu, ale zawsze zamieszczana  

w dokumentach. Dorastał w biedzie i otoczeniu ludzi z marginesu, co z łatwością utrwalał  

w późniejszych rolach filmowych, czy w opowiadaniach. Miał bogaty życiorys i sam w nim 

lubił wprowadzać zamęt. Za życia nie był doceniany, choć jego teczka w Związku Literatów 

Polskich, którego był członkiem, jest przepełniona najprzeróżniejszymi materiałami 

świadczącymi o działalności i talencie artysty. Któż nie pamięta takich filmów jak „Rejs”, czy 

„Wniebowzięci” i wielu innych z jego głównymi, drugoplanowymi lub epizodycznymi 

rolami. Było ich prawie sześćdziesiąt, do sześciu filmów napisał scenariusze. Oprócz tego 

pisał opowiadania, m. in. „Monidło”, „Przepychanka”, „Łzy sołtysa”. Przy jego boku stała 
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przez całe życie wierna Basica – żona Barbara Himilsbach, opiekunka, pierwszy czytelnik  

i recenzent oraz wielka miłość Jana. 

Człowiek trzech zawodów – kamieniarz, literat, aktor estradowy potrafił odnaleźć się 

w diametralnie różnych sytuacjach. Inteligentny, oczytany, prowadził dysputy z profesorami, 

pisarzami, dziennikarzami, aby za chwilę wędrować po knajpach, melinach, używać 

„soczystej łaciny”, bratać się z każdym i pić. To właśnie wówczas bywał w „bajkowym 

nastroju”, lecz swe opowiadania i scenariusze filmowe pisał w zupełnej trzeźwości, 

zdumiewając niejedną osobę błyskotliwością i ogromnym talentem literackim. Stał się 

bohaterem wielu anegdot. Frapował jako aktor o bardzo charakterystycznym głosie. Było to 

dla niego tak ważne zajęcie, że w 1986r. dopiął swego i zdał egzamin państwowy, uzyskując 

tytuł aktora estradowego. Dwa lata później zmarł.  Od 2009r. w Mińsku Maz. organizowany 

jest Festiwal Jana Himilsbacha, na którym wręczana jest nagroda Monidło dla najlepszego 

aktora niezawodowego, a w Warszawie na kamienicy przy ul. Górnośląskiej 9/11 w 2013r. 

umieszczono tablicę upamiętniającą mieszkających tu przez wiele lat małżonków Himilsbach.  

O Janku Himilsbachu można opowiadać bardzo długo, bo pozostawił w pamięci 

niejednej osoby wiele wspomnień. Te wspomnienia spisał Piotr Siła – zawodowo dyrektor 

Miejskiego Domu Kultury w Mińsku Mazowieckim - w swej książce pt. „Mój Himilsbach, 

czyli wspomnienia o Janku H.”  

Książkę z autografem autora można 

było zakupić na wykładzie, który spotkał 

się z bardzo dużym zainteresowaniem 

naszych studentów.   

 

 

Tekst i zdjęcia: Anna Jaworska 

 

 

 

PROGRAM AKTYWIZACJA I  INTEGRACJA (PAI) – NOWE NARZĘDZIE WALKI  

Z BEZROBOCIEM 

 

Program Aktywizacja i Integracja to działanie w zakresie aktywizacji zawodowej i integracji 

społecznej realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy samodzielnie lub we współpracy  

z Ośrodkiem Pomocy Społecznej (zgodnie z art.62a Ustawy z dn.20.04.2004 r. o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy). 
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Celem PAI jest pomoc osobom bezrobotnym, korzystającym ze świadczeń pomocy 

społecznej, znajdującym się w trudnej sytuacji społecznej, oddalonym od rynku pracy  

z powodu braku kwalifikacji, umiejętności zawodowych i społecznych oraz innych barier 

utrudniających podjęcie zatrudnienia i właściwe funkcjonowanie w środowisku. 

Realizacja: OPS w Tłuszczu realizował w 2015 r. dwie dwu-miesięczne edycje programu PAI 

we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Wołominie Filia w Tłuszczu w okresie: 

1. 03.08.2015- 30.09.2015 

2. 12.10.2015-12.12.2015 

W pierwszej edycji udział wzięło 10 osób bezrobotnych , korzystających ze świadczeń OPS 

objętych kontraktem socjalnym z ustalonym III profilem pomocy w PUP. W drugiej edycji 

było to również 10 osób - 8 osób kontynuowało swój udział z pierwszej edycji oraz zostały 

zrekrutowane dwie nowe osoby.  Obie edycje PAI realizowane były w Klubie Integracji 

Społecznej w Tłuszczu. Podczas zajęć przewidziano ciepły posiłek. 

Cele programu były realizowane poprzez dwa bloki: blok aktywizacji zawodowej 

realizowany przez PUP Wołomin na podstawie umowy podpisanej z Gminą Tłuszcz - 40 

godzin w miesiącu prac społecznie użytecznych dla każdego bezrobotnego. Zakres prac 

obejmował sprzątanie miasta i gminy, utrzymywanie terenów zielonych, prace remontowe  

i pomocnicze. Drugi blok to blok integracji społecznej – realizowany przez OPS równolegle  

z blokiem aktywizacji zawodowej w wymiarze 40 godzin w miesiącu dla każdego 

bezrobotnego. W ramach tego bloku odbywały się zajęcia z doradcą zawodowym, 

psychologiem, pracownikiem socjalnym, porady prawne. 

Rezultaty PAI przedstawiały się następująco: Edycja I - 90 % uczestników ukończyło 

zaplanowaną ścieżkę realizacji programu 80 % zadeklarowało chęć kontynuacji działań  

w drugiej edycji.  Edycja II- 90 % uczestników ukończyło przewidziany program. 

Program PAI jest szansą dla osób bezrobotnych , zakwalifikowanych do III profilu pomocy 

według Powiatowego Urzędu Pracy , dzięki współpracy dwóch instytucji (PUP i OPS) oraz 
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zaangażowaniu uczestników udało się wypracować w grupie poczucie przynależności  

i integracji z ludźmi z podobnymi problemami oraz chęć bycia aktywnym na rynku pracy 

zaczynając od prostych form zatrudnienia wspieranego.  

 

Tekst i zdjęcia: Marta Kułak – Lider KIS 

 

 

ROLA RAD SENIORÓW W ŻYCIU SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH  

- spotkanie 02.03.2016r.  

 

Dnia 2 marca 2016 roku w Klubie PIK, na spotkaniu dotyczącym roli Rad Seniorów w życiu 

społeczności lokalnych gościliśmy przedstawicieli środowisk seniorskich z terenu Gminy 

Tłuszcz: Klubu Seniora „Uśmiech Jesieni”, Koła Gospodyń Wiejskich „Kalinki” z Miąsego, 

Stowarzyszenia Droga z Rudnik oraz UTW 

w Tłuszczu. Spotkanie poprowadził Pan 

Tomasz Jędrzejczak, polityk, w latach 2013-

2014 sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa 

Rady Ministrów, w 2015 roku podsekretarz 

stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki.  

W spotkaniu wziął także udział Burmistrz 

Tłuszcza Paweł Bednarczyk. Prowadzący w 

niezwykle przystępny sposób przybliżył uczestnikom temat roli i sposobu funkcjonowania rad 

seniorów. Z sali padało wiele pytań, nie 

obyło się także bez burzliwej dyskusji 

Organizatorem spotkania był Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Tłuszczu. Serdecznie 

dziękujemy uczestnikom spotkania za 

czynny udział i zaangażowanie.  

 

Tekst i zdjęcia: Aleksandra Skonieczna 
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DZIEŃ KOBIET W UTW 

 

9 marca 2016r. było nam niezmiernie miło wysłuchać specjalnego koncertu w wykonaniu 

Arnolda Kłymkiwa. Koncert odbył się z okazji Dnia Kobiet. Środowy wieczór spędziliśmy 

wspólnie z naszym utalentowanym gościem w Bibliotece Publicznej. Mam nadzieję, że mu 

nie przeszkadzaliśmy, nucąc „Besame mucho”, „Con te partiro”, czy „Santa Lucia”. Wśród 

publiczności zasiadł także Burmistrz Tłuszcza Paweł Bednarczyk, Dyrektor Biblioteki 

Bogusia Boguszewska, Dyrektor oddziału Warszawskiego Banku Spółdzielczego w Tłuszczu. 

Niezwykle sympatyczny Arnold po raz kolejny zachwycił swym głosem. Rozwija swój talent, 

a my jesteśmy dumni, że jest tłuszczaninem.  

 

Tekst i zdjęcia: Anna Jaworska 
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LITERACKIE CZWARTKI UTW W TŁUSZCZU 

 

Kolejna inicjatywa UTW została „aktywowana”. Inauguracja  literackich czwartków odbyła 

się 04.02.2016 roku w klubie PIK. Dodatkową atrakcją pierwszego spotkania były pączki, 

faworki i inne smakołyki, ponieważ był to tłusty czwartek. 

Spotykamy się co dwa tygodnie w czwartki od godziny 15-tej na około dwie godziny. Ilość 

uczestników sukcesywnie wzrasta, co bardzo nas cieszy! 

Wstępnie zamierzaliśmy wymienić zdania na tematy: co czytamy? co warto przeczytać? 

ewentualnie co należy przeczytać? Już  

w pierwszy czwartek  okazało się, że mamy 

o wiele więcej pomysłów . 

Inspiracją do wybrania czwartków na 

dyskusje o literaturze, kulturze i sztuce była 

chęć poczucia  smaku  tzw. „obiadów 

czwartkowych u Króla Stasia”. Zamierzamy 

mile spędzać  czas, odkrywać talenty litera-

ckie i poetyckie naszych uczestników, 

wykorzystywać możliwości w organizowaniu imprez kulturalnych. 

        Na początek postanowiłyśmy uczcić przypadającą w bieżącym roku 100 rocznicę 

śmierci naszego noblisty Henryka Sienkiewicza. Mamy wiele pomysłów na zaprezentowanie 

twórczości, przybliżenie sylwetki pisarza oraz zachęcenie do przeczytania choć jednej książki 

Henryka Sienkiewicza. 

        Charakter naszych „czwartków” zależeć będzie od wszystkich uczestników, tych  którzy 

już są i tych, którzy zechcą do nas dołączyć . Informacje szczegółowe wraz ze zdjęciami na 

bieżąco zamieszczane są na facebok-u UTW. Czekamy na każdego z Was. 

Tekst: Jadwiga Stryjek 

Zdjęcia: Wiesława Jędrysiak 

 

 

ARTYSTYCZNY SALON W PAŁACU W CHRZĘSNEM 

 

Niewiele osób przypuszczało, że po ponad stu latach na salonach chrzęśnieńskiego 

pałacyku spotykać się będą polscy artyści. Od  jesieni 2015 roku ponownie rozbrzmiewa  

w nich muzyka, słychać recytacje wierszy, a ściany ozdabiają dzieła malarskie. Osoby 
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odwiedzające to miejsce mogą poczuć się jak w dawnych czasach u państwa Wincentyny  

i Zygmunta Karskich, kiedy Chrzęsne było znanym i inspirującym miejscem dla malarzy, 

poetów, muzyków. Starostwo wołomińskie w porozumieniu z Mazowieckim Instytutem 

Kultury rozpoczęło organizację spotkań z ciekawymi ludźmi – przedstawicielami polskiej 

kultury i sztuki. Odbyły się już m.in.: : z Jerzym Gruzą, Grażyną Barszczewską, Krzesimirem 

Dębskim, Stanisławem Tymem.  Grażyna Barszczewska zachwyciła nas swoim talentem 

aktorskim, recytacjami, śpiewem i perfekcyjnym przygotowaniem całego występu 

zatytułowanego „Rozdane pocałunki”. Stworzyła nim bardzo ciepłą i kameralną atmosferę.  

Krzesimir Dębski dał się poznać nie tylko jako bardzo znany w Polsce i za granicą muzyk  

i kompozytor, ale także jako niezwykle sympatyczny człowiek ciekawie i z humorem 

opowiadający o swoim życiu i twórczości. Któż z nas wiedział wcześniej, że skomponował on 

muzykę do jednego z niemych filmów Charlie Chaplina?  

 

Uczestnicy imprez wspólnie z artystami mogą zasiąść przy stole z kawą lub herbatą, 

porozmawiać, a także obejrzeć hologram o historii pałacu. Optymistycznie zapowiadają się 

plany kolejnych imprez, spotkań, plenerów malarskich, tematycznych warsztatów, koncertów. 

Studentów UTW na pewno na nich nie zabraknie.         

Tekst i zdjęcia: Anna Jaworska 
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GOŚCIE ZE STRACHÓWKI  

16 marca b.r. blisko 30-osobowa grupa ze Strachówki gościła w naszym Uniwersytecie 

Trzeciego Wieku. Po obejrzeniu filmu pt.: „Zakątek pokonania barier – OPS Tłuszcz cz.2” 

oraz prezentacji Wiesi Jędrysiak rozgorzała dyskusja na temat możliwości utworzenia UTW 

w Strachówce. Padało wiele pytań o strukturę UTW, harmonogram, dodatkowe zajęcia 

i wykładowców. O to od czego zacząć, kogo zaprosić do współpracy. Mamy nadzieję, że nasi 

Goście zainspirują się przykładem tłuszczańskiego Uniwersytetu i już wkrótce zaczną działać 

na swoim terenie. Tego serdecznie życzymy! 

 

 

Tekst i zdjęcia: Aleksandra Skonieczna 

 

TECHNOLOGIA- SZANSA I ZAGROŻENIE 

 

Codzienność bez energii elektrycznej we współczesnym świecie jest nie do zniesienia. 

Niemal każda dziedzina życia jest uzależniona od tego medium. Jesteśmy niewolnikami 

osiągnięć cywilizacyjnych, które z jednej strony ułatwiają życia a z drugiej odbierają wolność 

i niezależność. 
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Postęp technologiczny który nas otacza zmusza do ciągłej nauki i rozwijania umiejętności  

w zakresie obsługi urządzeń cyfrowych. Niestety łatwy dostęp do informacji i dóbr w pewien 

sposób rozleniwia i powoduje, że tracimy elementarną wiedzę, którą posiadali nasi 

przodkowie. Wyzbyliśmy się praktycznej wiedzy na temat przetrwania, uprawy roślin, 

zdobywania żywności, umiejętności przetrwania w sytuacji kryzysowej. Stajemy się 

cywilizacją „fotela i kanapy” z których w kilka minut możemy załatwić wszystkie 

najważniejsze sprawy tj. opłata rachunków, zakupy, sprawy urzędowe. 

Przekaz medialny, który do nas 

dociera to tylko algorytmy cyfrowe 

przesłane za pośrednictwem linii 

elektrycznych. Większość bodźców 

dociera do nas tylko ze sfery 

wirtualnej czyli świata nieprawdzi-

wego i ulotnego takiego, który 

kończy się wraz z wyłączeniem prądu. Czy epoka spotkań z drugim człowiekiem naprawdę 

się już kończy? Wszystko wskazuje na to, że niedługo może się tak stać w ciągu najbliższych 

30 lat. Przykładem odrealnienia życia jest obraz 30 letnich Japończyków, którzy bardzo 

często zatracają się w wirtualnej rzeczywistości nawiązując relacje z postaciami 

wygenerowanymi przez komputery ( sztuczna inteligencja). Ich zachowanie przybiera wręcz 

patologiczny obraz gdyż twierdzą oni, że są w związkach partnerskich z postaciami 

z internetu. Taki świat jest bardzo kruchy i de facto nie daje człowiekowi poczucia 

bezpieczeństwa. 

Obawa, że w naszym kraju dojdzie do podobnych zjawisk istnieje ale nie sądzę aby skala była 

tak wielka jak w kulturze azjatyckiej. Dla kultury słowiańskiej charakterystyczne jest to,  

że jest ona otwarta na drugiego człowieka.  

Wracając do tematu technologii w naszym życiu to musimy pamiętać to, że nasz drugi świat 

w serwisach społecznościowych jest nietrwały i nieprawdziwy. Często jest on bardziej 

brutalny niż rzeczywistość. Wiele ludzi ujawnia w nim ciemne strony osobowości czując się 

anonimowo i bezkarnie. Nie można zatracić zdrowego rozsądku w korzystaniu z sieci  

i wykorzystaniu jej zasobów. Warto być z ludźmi i dla ludzi a dobrodziejstwo internetu 

traktujmy jako dodatek do szczęśliwego życia. Obcowanie z drugim człowiekiem 

zdecydowanie powinno wypierać kontakty za pośrednictwem komunikatorów internetowych 

i telefonów komórkowych. Pozytywne jest to, że analizy pokazują, że wideo rozmowy  
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w telefonii komórkowej nie przyjęły się i stanowią niewielki odsetek w statystykach 

operatorów komórkowych. Ludzie jednak preferują relacje osobiste.  

Nie można traktować rozwoju technologii cyfrowej jedynie w kategoriach zagrożeń. Jest dużo 

dziedzin życia, które bardzo skorzystały na osiągnięciach technologicznych. Jedną  

z dyscyplin jest medycyna w, której znacząco poprawiła się diagnostyka, leczenie operacyjne. 

Starsi ludzie aktualnie za pośrednictwem sieci GSM mają szansę na przesyłanie danych 

diagnostycznych do swojego lekarza bez konieczności wizyt i stania w kolejkach. Kolejnym 

obszarem w którym zrobiła rewolucję technologia jest rehabilitacja. W krajach 

wysokorozwiniętych wchodzą do użytku urządzenia wspomagające chód osób starszych.  

Są to roboty wyposażone w siłowniki elektryczne, które wzmacniają siłę mięśni. Warto 

pamiętać, że każdego dnia naukowcy z całego świata pracują nad rozwiązaniami, które mają 

ułatwić nam życie. 

Dwa aspekty rozwoju cywilizacyjnego determinują nasze życie. Pierwsze jest to, że nasze 

życie codzienne jest zdominowane przez komputery, systemy archiwizacji baz danych, 

bankowość elektroniczną, przechowywanie danych w sieci. Drugim są przedmioty  

i urządzenia wytworzone dzięki nowym rozwiązaniom technicznym i osiągnięciom 

naukowców. Pierwszy aspekt czyli uzależnienie od systemów informatycznych niesie za sobą 

duże ryzyko utraty kontroli nad swoimi danymi, zasobami pieniężnymi. W wyniku kryzysu 

energetycznego i braku prądu elektrycznego bardzo szybko dojść może do paraliżu 

funkcjonowania administracji publicznej, banków oraz gospodarstw domowych. Inaczej jest 

 z wykorzystaniem przedmiotów powstałych w wyniku rozwoju technologii. Wszystko co 

powstaje do użytku dla człowieka staje się coraz bardziej ergonomiczne i dopasowane. 

Cywilizacja w tym kontekście jest bardzo przyjazna człowiekowi i jego otoczeniu. Dlatego 

warto korzystać z osiągnięć cywilizacji w zrównoważony sposób. 

 

Tekst: Błażej Michalczyk 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

KOBIETY UTW W TŁUSZCZU NA GALI „RÓŻA BURMISTRZA TŁUSZCZA” 

Wystawa „Być Kobietą” to zbiór zdjęć portretowych Kobiet – studentek Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku w Tłuszczu. Sesja odbyła się 13 lutego 2016 roku w Klubie PIK w Centrum 

Kultury Sportu i Rekreacji. Celem wystawy jest pokazanie Kobiet, które żyją obok nas, które 

swoje życie związały z Tłuszczem lub które po wielu latach wróciły w swoje rodzinne strony. 

Kobiet pięknych, Kobiet aktywnych. Kobiet Tłuszcza.  

Wystawa została zaprezentowana podczas tegorocznej gali konkursu „Róża Burmistrza 

Tłuszcza”. Z całego serca dziękujemy: 

 Paniom Sylwii Wójcik i Milenie Lipińskiej za wspaniałe makijaże 

 Ani Jaworskiej za cudowne zdjęcia i stworzenie atmosfery profesjonalnego planu 

zdjęciowego  

 Firmie GOLDEN PRINT Piotr Suchodolski za wydruk portretów. 

 Wszystkim uczestniczkom sesji – za Ich wyrozumiałość, niezwykłe poczucie humoru  

i fantastyczny dystans do siebie   

Uczestniczki sesji: 

1. Katarzyna Rostek 

2. Bogumiła Boguszewska 

3. Elżbieta Rosa 

4. Aleksandra Sobolewska 

5. Jadwiga Kostrzewa 

6. Marianna Kaska 

7. Mirosława Sztorc 

8. Wiesława Krysik 

9. Halina Banaszek 

10. Anna Jaworska 

11. Wiesława Jędrysiak 

12. Aleksandra Skonieczna 

13. Danuta Matejak 

14. Eugenia Klimkiewicz 

15. Barbara Pańczak 

16. Hanna Barcz 

17. Barbara Owczarska 

18. Danuta Stasiak 
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NA LUDOWO… 

 

Każda kobieta chciałaby posiadać rzeczy stworzone specjalnie dla niej, rzeczy unikatowe, 

oryginalne i jedyny w swoim rodzaju, których nie będzie miał nikt inny. Dotyczy to nie tylko 

biżuterii, odzieży czy dodatków do stroju , ale również dekoracji i drobiazgów nadających 

wyjątkowego charakteru wnętrzom domowego 

zacisza.  

 

Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu 

w lutym i marcu, dało szansę mieszkańcom na 

stworzenie wyjątkowych rzeczy, podczas 

warsztatów twórczych gdzie jedynym 

ograniczeniem była wyobraźnia i pomysłowość 

uczestników. Cykl spotkań przedświątecznych miał charakter ludowy, nawiązujący do 

tradycji Mazowsza. Na zajęciach powstały rzeczy wykonane z najlepszych materiałów, które 

przez długi czas będą służyły i cieszyły oczy uczestników spotkań.  

Na spotkaniu z artystycznego zdobienia tkanin, uczestnicy ozdabiali płócienne torby i odzież. 

W czasie warsztatów tworzenia biżuterii powstały wspaniałe bransolety, wisiory, broszki  

i kolczyki wykonane ze skóry, które są 

niepowtarzalną i jedyną w swoim rodzaju 

dodatkiem do codziennych i wieczorowych 

stylizacji. Serwety i dekoracje na stół (nie tylko 

wielkanocny) powstały w czasie spotkań  

z filcowania na sucho i mokro oraz wycinanek, 

koronek i leluji. Dzięki warsztatom twórczym na 
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niejednym wielkanocnym stole pojawią się kolorowe pisanki malowane woskiem  

i własnoręcznie robione palmy, które były tematem dwóch ostatnich spotkań. 

W czasie warsztatów wiele osób z początku niewierzących we 

własne umiejętności, odkryło w sobie wielki talent, cierpliwość 

i pomysłowość do wykonywanych rzeczy, uczestnicząc  

w naszych zajęciach od początku do końca. Z całą pewnością 

nie jest to ostatnie spotkanie z twórczością ludową  

i rękodziełem w tłuszczańskim Centrum Kultury…. 

 

 

 

Tekst i zdjęcia: CKSiR w Tłuszczu 
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Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu 

 

HARMONOGRAM  PRACY SPECJALISTÓW  

W PUNKCIE POMOCY DZIECKU I RODZINIE 

 – PLACÓWCE WSPARCIA DZIENNEGO 

PPDiR czynny od poniedziałku do piątku w godzinach: 11.00 – 19. 00 

PONIEDZIAŁEK:  

15.15 - 18.00    Język angielski – trzy grupy wiekowe 

15.00 – 16.00   Możliwość korepetycji z matematyki 

16.15 - 17.15    Psycholog  

 

 

WTOREK: 

16.15 – 17.00   Doradca zawodowy 

13.00 – 19.00   Dyżur Asystenta Rodziny 

14.00 – 18.00   Dyżur Pracownika Socjalnego 

 

ŚRODA: 

16.15 -17.45     Logopeda 

16.00-19.00      Terapeuta neurorozwoju 

 

 

CZWARTEK: 

13.00 – 19.00    Dyżur Asystenta Rodziny 

18.00                 Terapeuta uzależnień 

 

PIĄTEK: 

16.00 – 19.00    Warsztaty manualne dla dzieci z rodzicami 
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GOŚCILIŚMY W NASZYM UNIWERSYTECIE 

 

Dr Artur Bartoszewicz - adiunkt w Kolegium Analiz Ekono-

micznych, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ekspert ds. 

funduszy europejskich, pomocy publicznej, budżetu zadaniowego, 

zarządzania projektami i analiz ekonomiczno-finansowych. Prezes 

Zarządu Krajowego Polskiego Stowarzyszenia Ekspertów  

i Asesorów Funduszy Unii Europejskiej. Członek społecznego 

Zespołu ds. Polskiej Energetyki Jądrowej powołanego przy 

Ministerstwie Gospodarki. Doradca ds. funduszy europejskich  

z 14-letnim doświadczeniem w obszarze zarządzenia dotacjami,  

w tym pisania wniosków o dotacje ze funduszy UE, biznes planów 

oraz studium wykonalności; analiz finansowych; monitoringu; 

ewaluacji; prowadzenia warsztatów szkoleniowych; seminariów  

i szkoleń. Ekspert z listy krajowej Ministra Rozwoju Regionalnego w dziedzinie umacnianie 

społeczeństwa obywatelskiego, w tym wsparcia organizacji pozarządowych oraz partnerów 

społecznych i gospodarczych; poprawy zdolności adaptacyjnych pracowników  

i przedsiębiorców; przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Autor ponad 40 ekspertyz 

przygotowanych na rzecz administracji rządowej i samorządowej m.in. na rzecz Ministerstwa 

Finansów, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju i  oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki. 

Autor publikacji naukowych w kraju i zagranicą. Wykładowca m.in. w Szkole Głównej 

Handlowej, Uniwersytecie Warszawskim, Akademii Leona Koźmińskiego, Szkole Głównej 

Gospodarstwa Wiejskiego i Uniwersytecie Warszawskim. 

 

Piotr Siła (ur. 17 marca 1978 w Warszawie), polski animator  

i menedżer kultury, dziennikarz, ukończył Akademię Humanisty-

czną w Pułtusku wydział polonistyki (dyplom magistra 2006); 

roczny Kurs Historii Sztuki w Muzeum Narodowym  w Warszawie 

(2013); Uniwersytet Warszawski - Instytut Historii Sztuki (bez 

dyplomu 2012); członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich; 

od 2003 do 2007 redaktor działu kultury w tygodniku Lokalna.  

W latach 2004 - 2010 Dyrektor Domu Kultury w podwarszawskim 

Okuniewie i pierwszego w Polsce Teatru im. K.I. Gałczyńskiego, 

propagator i wydawca poezji Konstantego Ildefonsa 

Gałczyńskiego. W latach 2007-2013 Dyrektor Administracyjny  

w Towarzystwie Teatralnym Pod Górkę; reżyser i scenarzysta. Od maja 2013 Dyrektor 

Miejskiego Domu Kultury w Mińsku Mazowieckim. Od 2000 roku pasjonat 

 i miłośnik mistrza Ildefonsa oraz wszystkiego, co z nim związane, a od 2007 roku prezes 

Fundacji Zielona Gęś im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Jeden z największych  

w Polsce kolekcjonerów gałczyńskian. W latach 2007 - 2014 członek kapituły Nagrody 

Literackiej Srebrny Kałamarz. Od 2004 współorganizator Konkursu Recytatorskiego  

z Gałczyńskim łatwiej w Zabrzu.  W 2014r. odznaczony  Brązowym Krzyżem Zasługi. 
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Wojciech Bardowski, wokalista, bard, baryton. Urodził się  

w Siennowie (podkarpackie) w rodzinie o dużych tradycjach 

muzycznych. W latach 1986 -1990 przebywał w Paryżu gdzie 

doskonalił swój kunszt wokalny. Zauroczył się wówczas 

piosenką francuską, co zaowocowało między innymi 

zdobyciem wyróżnień na Międzynarodowym Festiwalu 

Piosenki Francuskiej ,,Grand Prix - Edith Piaf” w Krakowie  

w 2009 i 2010 roku. Laureat III Ogólnopolskiego Festiwalu 

Piosenki Francuskiej Brzeg 2010. Zdobył ,,Grand Prix” – IV 

Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Francuskiej Brzeg 2011. 

W swoim repertuarze posiada pieśni i piosenki w języku 

francuskim, polskim, ukraińskim i rosyjskim. Uczestnik  

i finalista telewizyjnych programów muzycznych ,,Droga do gwiazd” i ,,Szansa na sukces”. 

W 2013 roku znalazł się wśród 40 najlepszych wokalistów w Polsce IV edycji telewizyjnego 

programu X Factor. Wyróżniony Złotym Liściem Retro – 2013, za upowszechnianie w swojej 

działalności artystycznej dorobku dwudziestolecia międzywojennego. W 2014 z rąk Ministra 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego odebrał honorową odznakę 

„Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Od 2013 roku jest członkiem Związku Artystów Scen 

Polskich ZASP.  

 

 

Krzysztof Dworczyk, (ur.1973), magister stosunków 

międzynarodowych, absolwent UW, podróżnik, 

prelegent i pisarz. W ciągu ostatnich lat odwiedził 

ponad 60 krajów w Azji, Ameryce, Afryce, Australii  

i Oceanii oraz w Europie. Zwiedzał starodawne 

azjatyckie świątynie, afrykańskie pustynie, meczety 

Kairu, kościoły Jerozolimy, wulkany Indonezji, 

lodowce Nowej Zelandii, fiordy Norwegii, rafy 

koralowe Oceanu Indyjskiego... Pobyty za granicą zaowocowały biegłą znajomością kilku 

języków obcych oraz mnóstwem niezwykłych doświadczeń. Swoją wiedzę o odległych  

i bliskich krajach przekazuje podczas multimedialnych wykładów w ramach UTW, 

Uniwersytetów Dziecięcych oraz podczas prelekcji organizowanych w domach kultury, 

bibliotekach i szkołach. W ciągu ostatnich 20 lat Krzysztof Dworczyk wygłosił kilkaset 

prelekcji i wykładów. Krzysztof Dworczyk wspólnie ze swoim ojcem, znanym podróżnikiem 

i pisarzem Wojciechem Dworczykiem, napisał trzy książki o tematyce przyrodniczej: 

Klejnoty Morza, Magiczny Świat Przyrody, Najpiękniejsze Muszle Świata. 
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PASCHA MAGDY GESSLER 

 

Składniki: 

 

Masło 250g 

Cukier puder  200g  

Wanilia 4 laski 

Cytryna 1 szt. 

Żółtka 8 szt. 

Twaróg pełnotłusty 1 kg 

Śmietana 1,5 szklanki 

Skórka pomarańczowa ok. 50g 

Rodzynki 50-100g 

Orzechy włoskie ok. 100g 

Koniak do namoczenia rodzynków 

  

 

Pascha powinna być idealnie gładka, rozpływająca się na języku, przesycona aromatami 

wanilii i skórki pomarańczowej.  

Cukier puder nasączyć zapachem rozciętych lasek wanilii (zamknąć w słoiku na kilka 

godzin lub dni). Cytrynę namoczyć w zimnej wodzie. Następnego dnia miękkie masło utrzeć 

na puch z waniliowym cukrem pudrem. Ucierając dodawać po jednym żółtka. Cytrynę 

osuszyć i otrzeć z niej skórkę. Dodać do masy. Ser przepuścić trzy raz przez maszynkę. 

Dodać do niego gęstą, kwaśną śmietanę, aby uzyskać konsystencję zbliżoną do gotowego 

już kremu z masła. Dokładnie ale delikatnie wymieszać obie masy. Dodać skórkę 

pomarańczową, grubo pokrojone orzechy i rodzynki namoczone wcześniej w koniaku. Masę 

przełożyć na luźno tkaną ściereczkę, zawinąć, położyć na sicie i obciążyć kamieniem. Sito 

postawić na naczyniu, do którego przez noc odcieknie wszystko to, czego nasz wielkanocny 

przysmak powinien się pozbyć. Następnego dnia pascha jest już gotowa. 

 

 


