
10 lat Stowarzyszenia Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku 

w Piotrkowie Tryb.





W pierwszym roku działalności UTW 
miał 15 słuchaczy, a aktualnie 300. 
Wiele zawdzięczamy pomocy Filii 
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego 
w Piotrkowie, Zarządowi Miasta 
Piotrkowa i Rady Miasta Piotrkowa 
oraz Starostwu Piotrkowskiemu i 
Radzie Powiatu.



W 2011 r. obchodziliśmy 5 lecie powstania UTW.

Gratulacje dla osób, które były założycielami UTW







Uroczyście obchodzimy inauguracje 
każdego nowego roku akademickiego.









Słuchacze chętnie korzystają z 
wykładów,  których tematyka jest 

bardzo różnorodna:
literatura

psychologia
historia

fotografia
zdrowie psychiczne i fizyczne

prawo
religie





















Tematykę wykładów ustala zarząd UTW i Rada 
Naukowa. Naszym opiekunem naukowym jest 
prof. zw. dr hab. Andrzej Felchner.



Bierzemy udział w konferencjach i 
spotkaniach ogólnopolskich.





Ogólnopolski Parlament Seniorów



Kursy i szkolenia organizowane przez UTW:

jęz. angielski – obecnie 4 grupy o różnym poziomie 
znajomości języka

kursy komputerowe – nowa grupa w styczniu 2016

warsztaty psychologiczne – kilka edycji w latach 
ubiegłych

pierwsza pomoc przedmedyczna







Działa wiele kół zainteresowań:

Historyczne



Miłośników 
Książki



Kulinarne



Miłośników 
Podróży





Hobbystek





Foto-Pasjonaci



Foto-UTW



W latach ubiegłych przy UTW 
działał Kabaret Trzeciaki, koła 
plastyczne (malarstwo). Koła te 
przeszły do Klubu Seniora 
działającego przy OEA 
Miejskiego Ośrodka Kultury.



Aktywnie uczestniczymy w 
zajęciach sportowych:



gimnastyka na basenie – obecnie 5 grup



gimnastyka – pilates, obecnie 4 grupy



W tenisa stołowego gramy w SP 12.



Grupa rowerowa 
– działała przy 
UTW, obecnie  

działa jako grupa 
niezorganizowana



Koło 
Nordic

Walking



Działa jeszcze sekcja sportowa, 
która przygotowuje nas do 
olimpiad sportowych. 
Bierzemy udział w corocznych 
Ogólnopolskich Olimpiadach 
Sportowych Uniwersytetów 
Trzeciego Wieku w Łazach.



2013



Nasi medaliści – 2013 :

- Zofia Winkiel - bieg na 
60m

- Tadeusz Przygodzki –
bieg na 200m

- Janusz Starostka - kajaki 







2014 – złoty medal w biegu na 60m –
Zofia Winkiel



2015



Złoty medal w strzelaniu z pistoletu pneumatycznego

Helena 

Starostka





Pozostali medaliści:

- Zofia Winkiel – bieg na 60m - srebrny medal

- Lucyna Strychacz – bieg na 200m – srebrny 
medal

- Winston Kłodos - bieg na 60m – brązowy medal 

- Ryszard Broniszewski - bieg na 200m – brązowy 
medal 



Dużym zainteresowaniem cieszą 
się spotkania integracyjne:

- pikniki





























- spotkania opłatkowe





















- Andrzejki















- zabawy karnawałowe







- Dzień Kobiet









Ogromnym zainteresowaniem cieszą się 
wycieczki turystyczne. Zwiedziliśmy:

Sandomierz

i Baranów



Rzeszów
i okolice



Warszawa



Kraków



Opole
i okolice



Kielce
i okolice



Białystok i okolice



Uniejów



Kalisz



Podlasie



Bydgoszcz



Szczecin
i okolice





Płock



Łódź



Wadowice



Zamość
i Bieszczady





Włodawa
i okolice



Okuninka



Warszawa
- Muzeum
Polin



Organizowane są wspólne wyjścia do kina, teatru.







Działalność UTW uwieczniana 
jest systematycznie w pięknie 
prowadzonej Kronicę, najpierw 
przez Beatę Jagócką, Dorotę 
Nitecką, Czesława Kuźniaka, 
Elżbietę Wiśniewską, Danutę 
Woźniak, a obecnie przez Alinę 
Bystrzycką.







Idziemy z duchem czasu, mamy swoją 
stronę internetową:

www.utw-piotrkow.pl





Strona została założona w 2010 r.
systematyczne informacje 
zaczęły pojawiać się w 2012 r.



Słuchacze otrzymują bieżące informacje w 
wydawanych 2 razy w roku biuletynach.



Z okazji jubileuszu 
przygotowano okolicznościowe 
wydawnictwa:
- 10 lat Stowarzyszenia 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku w 
Piotrkowie Trybunalskim
- Nasze Talenty





Wyróżnienia i podziękowania











Nasi prezesi:

- Ewa Miśkiewicz                                 2006 – 2007r.
- Róża Leśniewska                               2008 – 2009r.
- Janina Franczak – Kujawska            od 2010r.



W prezentacji wykorzystano 
zdjęcia udostępnione przez 
naszych słuchaczy.


