
 

           V Jubileuszowy  

             Przegląd  Piosenki UTW 

                              „CO NAM W DUSZY GRA” 
 

 

Niewiarygodne jak ten czas szybko leci. To już 5 edycji Przeglądu za nami!  

20 listopada odbył się V Jubileuszowy Przegląd Piosenki Uniwersytetów Trzeciego  Wieku.                            

Z racji jubileuszu, co prawda małego, ale bądź co bądź jubileuszu, charakter tegorocznej imprezy 

miał dość nietypowy charakter. Pomysł, aby odejść na ten jeden rok od rywalizacji konkursowej 

okazał  się  przysłowiowym strzałem w dziesiątkę. Nawet przyjmując, że tak naprawdę, to nigdy 

na Przeglądzie  nie było  ostrej rywalizacji, to jednak brak tego „obciążenia” zespoły przyjęły 

przez aklamację. 

Tegoroczna edycja, dzięki naszym staraniom była dofinansowana przez  Starostwo 

Powiatowe oraz przez Gminę Miasto Świdnica. Zwróciliśmy się też do Pani Prezydent o objęcie 

imprezy honorowym patronatem, co, jak napisała w swoim piśmie, uczyniła „z wielką radością”. 

Na Przeglądzie mogliśmy więc (po raz pierwszy, z racji niedawnego wyboru) powitać Prezydent 

Miasta Świdnicy Panią Beatę Moskal – Słaniewską oraz Wicestarostę Świdnickiego Pana 

Zygmunta Worsę. W przypadku Pana Worsy trzeba podkreślić jego coroczną obecność.  

Zaszczyciła nas swoją obecnością również Dyrektor Świdnickiego Ośrodka Kultury Pani Anna 

Rudnicka, która podobnie (i z tego samego powodu)  jak Pani Prezydent, gościła u nas pierwszy 

raz. 

 

W Przeglądzie udział wzięły zespoły z następujących uniwersytetów: 

 

 Bielawski Uniwersytet Trzeciego Wieku 

 Noworudzki  Uniwersytet Trzeciego Wieku  

 Ząbkowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku   

 Uniwersytet Trzeciego Wieku przy WWSZiP w Wałbrzychu – świetnie, że wrócili! 

 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Żarowie 

 Świdnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku 

Informacyjnie dodaję, że ze względów zdrowotnych prowadzącej, nie mogliśmy gościć zespołu                    

z Sudeckiego UTW. 

Muszę z satysfakcją przyznać, że Świdnicki UTW trzyma fason, który w swoich 

działaniach zawsze stara się o wysoką jakość. Przejawia się to w wielu sprawach. Wystarczyło 

wejść i popatrzeć, aby  zachwycić się wyglądem sceny i sali, w której odbywał się przegląd. 

Wyglądały jak zwykle przepięknie. Dekoracja sceny, nawiązująca do tematu imprezy, to pomysł            

i  praca  niezastąpionej Joanny Podgórskiej. Joasia miała również swój udział w dekoracji 

stołów. Oczywiście pomagało jej wiele osób i wszystkim należy się wielkie uznanie. Wszystko  

wyglądało jak w wytwornym lokalu. 

Nie sposób nie podkreślić roli Wandy Jarosińskiej i Krysi Lasek oraz Basi Dębskiej                        

w przygotowanie sali, stołów i tego co na stołach. To był popis kunsztu organizacyjnego ale                          

i efekt wielkiego trudu. 

Impreza zaczęła się od dźwięków gongów, po których grupa wokalno – instrumentalna 

Świdnickiego UTW świetnie wykonała utwór na rozgrzanie, a mianowicie „Wstań przyjaciółko 



moja” z repertuaru Lubelskiej Federacji Bardów, do którego słowa SA w pełni zaczerpnięte                                              

z biblijnej Pieśni nad pieśniami. 

Imprezę  formalnie otworzył Prezes Świdnickiego UTW Jan Starek (ja), który, jako 

gospodarz przywitał wszystkich zebranych: gości honorowych, występujące zespoły                            

i  wszystkich widzów - miłośników śpiewania i dobrej zabawy.   

 Choć, jak się później okazało, impreza obfitowała w kilka niespodzianek, to w jednej 

kwestii było zgodnie z pięcioletnią tradycją: jako para konferansjerska imprezę poprowadzili: 

Wanda Karaśkiewicz i Marian Wilczyński i tradycyjnie poprowadzili ją świetnie. Pięć lat 

treningu robi swoje. Lekkość, polot, merytoryka to już prawie cechy profesjonalistów. Brawo! 

Już na początku była pierwsza niespodzianka. Jak jubileusz - to musi być odpowiednia 

ceremonia i  to  odpowiednią oprawą. Poprowadził ją Jan Starek, a na scenę zostali poproszeni 

honorowi goście, kierownicy zespołów oraz konferansjerzy. W takt poloneza z „Pana Tadeusza” 

młoda para kelnerska wniosła tort i lampki wina.  Toasty wygłosili: Jan Starek. Prezydent 

Świdnicy i  Starosta Świdnicki. Teraz napiszę jak miało być: Przy zgaszonych światłach zostaną 

zapalone race na torcie oraz na scenie i odśpiewanie STO LAT. Niestety, pilot jak na złość nie 

chciał wyłączyć świateł, a w tym czasie część rac już się wypaliła. Stało się więc tak, że 

zamierzony efekt trwał tylko kilka chwil, ale i tak zrobił wrażenie.  

Ale wróćmy do występów muzycznych. 

O ile wszystkie poprzednie edycje Przeglądu miały swój temat, z którym winny były być 

skorelowane  wybrane utwory. W tym roku nie by ko takich ograniczeń. Temat imprezy:                              

„Co nam  w duszy gra” dawał prowadzącym zespoły wiele dowolności wyboru. Ograniczenia 

były tylko dwa: 

- nie wybieramy piosenek religijnych, patriotycznych itp. 

- nie śpiewamy piosenek, które w którejkolwiek edycji już były wykonywane. 

Zespoły wybrały następujące utwory: 

 1. UTW w Żarowie – prowadzący  Ryszard Fidler 

  - Poszła Karolinka 

  - Zielony mosteczek 

  - Zachodzi słoneczko 

 

  2. Bielawski UTW  – prowadząca  Katarzyna Bzdeń 
  - Ach, jak przyjemnie (z repertuaru Eugeniusza Bodo) 

  - Chałupy (z repertuaru Zbigniewa Wodeckiego) 

  - Sześćdziesięciolatki ("Dwudziestolatki" z repertuaru Macieja  Kossowskiego) 

 

  3. Ząbkowicki UTW – nowa prowadząca Aneta Klinke - Osadnik 

  - Tak mało trzeba nam -  z repertuaru Anny Jantar 

  - Walc Barbary z filmu "Noce i dnie"   

  - Czerwone korale  - Brathanki 

 

  4. Noworudzki UTW  – prowadząca  Renata Klecha - Kozik 

  -  Szła dzieweczka"   mel. popularna w aranżacji Natalii Kozik 

  - "Piosenkę zanućmy" kanon, autor słów i muzyki nieznany 

  - "Już miesiąc zaszedł" sł. F. Karpiński, ar. Renata Kozik, Natalia Kozik 

 

  5. UTW przy WWSZiP w Wałbrzychu – prowadząca Katarzyna Serweta 

  - Szczęśliwej drogi już czas (Vox) 

  - Nie liczę godzin i lat (A. Rybiński) 

  - Chodź pomaluj mój świat -  z repertuaru 2+1 



 

  6. Świdnicki UTW – prowadzący  Jan Starek 

  -  Kamienie - z repertuaru  zespołu   „Myśli rozczochrane  wiatrem  zaczesane" 

  -  Gruzińska piosenka - B. Okudżawa 

  -  Lipka  - melodia ludowa 

 

Wszystkie występy oceniało jury, którego skład był również jubileuszowy: 

 

1. Mirosław Jabłoński – muzyk, pedagog, instruktor grupy wokalnej 

2. Adriana Miara – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej uhonorowanej tytułem 

„Przyjaciela Świdnickiego Uniwersytetu Trzeciego  Wieku” 

3. Jolanta Sałek – była szefowa (niestety) już nieistniejącego Stowarzyszenia 3.Wieku  ze 

Świebodzic 

 

Potem  występowały ze poszczególne zespoły wg ustalonej wspólnie kolejności. Luz 

jubileuszowy sprawiał, że publiczność świetnie się bawiła i chętnie się włączała w śpiew razem                    

z zespołami. Przyznaję się (bez bicia), że  sam nawet skutecznie do tego ją zachęcałem                                  

i publicznie dawałem przykład.   

Wszystkie zespoły zaprezentowały się świetnie, chociaż zdarzały się wpadki. 

Wszystkim spodobały się akcesoria wizualne i choreografia do utworu „Chałupy” w wykonaniu 

grupy z Bielawskiego UTW. 

Chcę zwrócić uwagę na wysoki poziom chóru z Noworudzkiego UTW. Ich aranżacje na 4 głosy 

oraz wykonanie były naprawdę imponujące. 

Jeżeli chodzi o nasz występ, to mogę powiedzieć tak: repertuar był jak zwykle ambitny, ale 

i dobrze przygotowany, pokazujący szeroki zakres zainteresowań muzycznych, wiele naszych 

umiejętności. Niestety nasza, tak wiele razy śpiewana „Gruzińska piosenka” po prostu w połowie 

nie wyszła i nie wiem jak to się mogło stać. Jako prowadzący, w pełni tę winę biorę na siebie.  

„Odbiliśmy” to sobie żywiołowo i  „superowo” wykonując piosenkę ludowa pt.„Lipka” 

Jurorzy mieli trudne zadanie. Kiedy nadszedł czas na ich werdykt, to Mirosław Jabłoński              

i Jolanta Sałek wypowiedzieli się o wykonaniach poszczególnych zespołów, ale w „sposób 

jubileuszowy” tzn. mówiąc wskazując na ich plusy. Natomiast trzecia jurorka – Adriana Miara -

stwierdziła, że gremium to nie było w stanie dokonać różnicujących rozstrzygnięć i postanowiło 

przyznać wszystkim jednakowe nagrody. Ta decyzja spotkała się  z gorącym aplauzem 

publiczności. Tak więc ja jako Prezes Świdnickiego UTW wręczyłem piękne pamiątkowe 

statuetki kierownikom zespołów, sam otrzymując taką z rąk Wiceprezes ŚUTW – Krystyny 

Lasek.  

Teraz nastąpiła kolejna niespodzianka. Na scenę weszła cała grupa świdnicka i  w takiej 

oprawie wręczyłem statuetki z podziękowaniem za wspólne granie i śpiewanie oraz za wkład w 

muzyczny rozwój naszej grupy Darkowi Zabdyrowi i Krystianowi Przybylskiemu. Efekt 

zaskoczenia w pełni się udał.  

O drugiej niespodziance wiedziały tylko 2 osoby. Jakież więc było zaskoczenie, gdy słowa 

podziękowania i uznania wyrażałem pod adresem Konferansjerów Pięciolecia: Wandy                                 

i Mariana. Oboje otrzymali piękne statuetki, chociaż z pewnością zasługują  na więcej. 

Moje niespodzianki się wyczerpały i myślałem, że to będzie ich koniec. Tymczasem 

okazało się, że jest jeszcze jedna i na dodatek dotyczy mnie. Kiedy wśród oklasków wchodziłem 

na scenę, byłem i całkowicie zaskoczony i bardzo wzruszony. Na scenie  była cała „moja” grupa 

wokalna,  a ja usłyszałem z ust Krysi Lasek  tyle ciepłych słów  pod moim adresem, a następnie                   

z jej rąk odebrałem piękną statuetkę. Widnieje na niej tekst: 



„Jankowi – serdeczne podziękowania za piękne promowanie śpiewu, który łączy ludzi                      

i ubogaca ich serca”. Bardzo, bardzo dziękuję, a dodam z uśmiechem, że… wiecie jak 

mobilizować mnie do jeszcze większej aktywności.  

Po formalnym zamknięciu Piątego Jubileuszowego Przeglądu Piosenki Uniwersytetów 

Trzeciego Wieku były, również tradycyjnie, ogniste „balety”. 

 

 

 

 

 

 

Organizacja  tak wielkiej imprezy, jaką był V Jubileuszowy Przegląd  Piosenki UTW była 

naprawdę wielkim przedsięwzięciem. Wymagała ona nie tylko wielokierunkowych,                                     

ale i, w niektórych aspektach, długotrwałych przygotowań. Pragnę złożyć serdeczne wyrazy 

podziękowania  tym wszystkim, którzy włączyli się w organizację tej świetnej imprezy.                                     

To zaangażowanie wynikające  z prostego przekonania, że Przegląd to nie jest impreza Zarządu, 

ale NASZA, świadczy o  otwartości, gotowości do współdziałania i dużego poczucia 

identyfikowania się z NASZYM  Uniwersytetem. Taka postawa zasługuje na uznanie i promocję, 

dlatego pozwoliłem sobie te osoby poniżej wymienić, przepraszając jednocześnie, jeśliby  ktoś 

niechcący został  pominięty.   

 

1. Kierownik grupy organizującej salę i catering  

a. Wanda Jarosińska  

2. Przygotowanie stołów, ustawianie krzeseł 

a.  Tadeusz Majewski, 

b.  Ryszard Sołtys, 

c.  Piotr Bolek, 

d. Franciszek Jankotowicz  

3. Przygotowanie stołów do konsumpcji 

a.  Halina Dydycz, 

b.  Krystyna Stanikowska, 

c.  Krystyna Wojtasiewicz, 

d.  Ewa Sobolewska, 

e.  Elżbieta Rogula, 

f.  Jolanta Mieszkalska, 

g.  Maria Jarosz, 

h.  Barbara Pietkiewicz, 

i.  Janina Rogowska, 

j.  Mirosława Piątek 

4. Dekoracja stołów  

a. Halina Borkusz, 

b. Irena Okruta, 

c. Bożena Szymkiewicz 

5. Transport z wnoszeniem pożyczonych stołów 

a. Anna Kundzicz 

6. Pyszne ciasta upiekły 



a.  Lidia Kutarba, 

b.  Maria Starek, 

c.  Krystyna Stanikowska, 

d.  Ewa Sobolewska,  

e. Mirosława Piątek,  

f. Henryka Madeja,  

g. Wanda Jarosińska,  

h. Joanna Pietrzak – Rok 

7. Dekoracja sceny 

a. Irena Stefańska 

b. Leszek Niebudek 

c. Dariusz Zabdyr 

8. Prowadzenie imprezy 

a. Wanda Karaśkiewicz  

b. Marian Wilczyński 

9. Grupa wokalno – instrumentalna 

a. Helena Wilczyńska 

b. Elżbieta Lisaj – Orska 

c. Barbara Kaczmarczyk 

d. Halina Komońska 

e. Urszula Kosela 

f. Janina Kupczak 

g. Leszek Niebudek 

h. Krystyna Stanikowska 

i. Irena Stefańska 

j. Bożena Szima 

k. Krystian Przybylski 

l. Dariusz Zabdyr 

m. Jan Starek 

10. W każdy punkt przygotowań i realizacji zaangażowana i troszcząca się o wszystko- 

Krystyna Lasek   

 

Z całego serca dziękuję i zapraszam innych do współpracy przy organizacji następnych imprez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               

 

Jan Starek                                 

Prezes Świdnickiego UTW 

 


