
WYŚPIEWALIŚMY  MIŁOŚĆ !  

III Przegląd  Piosenki Uniwersytetów Trzeciego Wieku  formalnie 

przeszedł do historii, ale wydaje się, że jeszcze wciąż słyszymy te  piękne 

strofy o miłości przybrane w muzyczną formę.   

Tegoroczna edycja Przeglądu, zgodnie z ideą imprezy, miała swój  własny zakres 

tematyczny, a mianowicie „MIŁOŚĆ”.  

         Wszystko miało miejsce 22 listopada o godz. 16.00.  Klub "Bolko" został wypełniony 

po brzegi przez uczestników Przeglądu, gości specjalnych oraz  licznych miłośników muzyki 

i wspólnego śpiewania.   

Już na wejście, wszystkim rzuciły się w oczy fantastyczne dekoracje.  

- W holu  zobaczyliśmy czerwone baloniki, w kształcie serduszek, a na nich litery składające 

się na napis: „III Przegląd Piosenki UTW”;  

- w sali zaś duże serce z napisem „Powiedz mi jak mnie kochasz” oraz  miejsce na „miłosne” 

wpisy; (później wypełnione) 

- scena (czarna), udekorowana wieloma czerwonymi sercami, białymi amorkami i pięknym 

napisem: „POWIEM CI JAK CIĘ KOCHAM”, wyglądała oszałamiająco.  

Wielkie, naprawdę wielkie słowa uznania należą się za to Joannie Podgórskiej, głównej 

dekoratorce, którą w pomysłach (i w wykonaniu) wsparła Krystyna Lasek. Podziękowania 

należą się także dziewczynom z grupy zajęciowej „Rękodzieło”  

 

W Przeglądzie udział wzięły zespoły z następujących uniwersytetów i stowarzyszeń: 

 Bielawski Uniwersytet Trzeciego Wieku  

 Stowarzyszenie 3. Wieku w Świebodzicach 

 Sudecki Uniwersytet Trzeciego Wieku  w Wałbrzychu 

 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Żarowie 

 Świdnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku  

         Z zaproszonych gości, przybył jedynie niezawodny Pan Zygmunt Worsa - Starosta 

Świdnicki oraz Pani Halina Wysokińska – Dyrektor Wydziału Świdnickiego Społecznej 

Akademii Nauk w Łodzi.  Gościliśmy również delegację  Uniwersytetu Trzeciego Wieku w 

Dzierżoniowie.   

    Imprezę poprowadzili Wanda Karaśkiewicz i Marian Wilczyński. Z całą pewnością 

można stwierdzić, że  ten, wszystko na to wskazuje, nasz stały duet konferansjerów świetnie 

czuje się na scenie. Prawdą jest, że konferansjerka, jeśli jest słaba, może zepsuć nawet 

najlepszą imprezę. Ale nie dotyczy to tej pary, bowiem III Przegląd Piosenki UTW został 

poprowadzony w dobrym tempie i w dobrym stylu.  Można powiedzieć, że  rzeczywiście – 

trening czyni mistrza. Jak dla mnie już niewiele im brakuje.  Wandziu, Marianie - dobra 

robota! Bardzo Wam  dziękuję. 

      Jako gospodarz, imprezę otworzyła  Krystyna Lasek - Prezes Świdnickiego Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku. Poproszony o zabranie głosu Jan Starek przypomniał główne założenia 

regulaminu i podkreślił ideę Przeglądu. Stwierdził, że choć impreza ma charakter konkursu,                 

a na scenie wystawione są zróżnicowane nagrody, to jednak najważniejsze są radość ze 

wspólnego spotkania się i śpiewania i żadna rywalizacja nie może takiego właśnie 

nastawienia przyćmić.   



Zgodnie ze zwyczajem zapoczątkowanym w ubiegłorocznej edycji zespół ze 

Świdnicy wprowadził wszystkich w klimat spotkania. Przekaz piosenki "Zostaje Tania" był 

bardzo wymowny: Nie ważne ile mamy lat.  Chodzi przecież o to, abyśmy mieli piękne 

marzenia i dążyli do ich spełnienia. Nie dajmy wyleczyć się z marzeń? 

       Następnie rozpoczęła się część konkursowa. 

 

W tym roku występy poszczególnych zespołów oceniało jury w następującym składzie: 

 Mirosław Jabłoński – Przewodniczący 

 Jan Górski   

 Adam Miszkuro 
 

Wg wylosowanej kolejności występów, jako pierwszy na scenę wyszedł zespół, prowadzony 

przez zawodową dyrygentkę z Bielawskiego UTW – debiutanta na naszym Przeglądzie, 

chociaż jak sami mocno podkreślali – stałego bywalca wielu scen i imprez.   

 Zespół, przy nagranym podkładzie,  wykonał następujące utwory: 

1. Nie znajdą nas 

2. Taka miłość w sam raz 

3. Viva tutte 

 

Zespół "Kamerton" z Sudeckiego UTW, przy akompaniamencie fortepianu, za którym 

zasiadła kierująca zespołem Joanna Kowalska, zaśpiewał 3 następujące utwory: 

1. Mexicana 

2. Love me  tender 

3. To były piękne dni 

Występujący, jako trzeci, zespół ze Stowarzyszenia 3. Wieku ze Świebodzic, tym razem tylko 

przy akompaniamencie tylko 1 gitary (a szkoda!) wykonał: 

1. Miłość jak wino 

2. Serce 

3. Zawsze z tobą chciałbym być 

Następnie przyszła kolej na zespół wokalno - instrumentalny gospodarzy - Świdnickiego 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Zespół, którym opiekuje się piszący te słowa - Jan Starek -  

przy akompaniamencie 2 gitar (Darek Zabdyr i ja) oraz gitary basowej (Krystian 

Przybylski) zaśpiewał następujące utwory: 

1. A na rzekach już pęka lód 

2. Zobaczysz 

3. I wszystko nam gra 

Przed wykonaniem swoich utworów Jan Starek zwrócił uwagę, że utwory na Przegląd zostały 

wybrane z wielkim rozmysłem. Chodziło nie tylko o wysoki poziom kompozycji ale także,                  

a może przede wszystkim,  o ich  przekaz: życie tak szybko ucieka, nie zawsze jest usłane 

różami, dlatego po co się dąsać, kąsać! Lepiej się kochać,  a na Miłość nigdy nie jest za 

późno! 

Część konkursową zakończył Chór Kameralny „Senyor–rici”, reprezentujący UTW                         

z Żarowa. Zespół działający pod kierunkiem Ryszarda Fidlera, z wykorzystaniem  podkładu 

muzycznego, wykonał: 



 

1. Ładne oczy masz 

2. Nikt na świecie nie wie 

3. Dozwolone od lat osiemnastu 

 

W przerwie, kiedy jurorzy udali się na naradę, wystąpił zespół gospodarzy z trochę 

przydługim  recitalem (ex post sam o tym wiem). Chociaż piosenki były naprawdę z górnej 

półki, to po części konkursowej zobowiązującej  do uwagi  i zasłuchania,   publiczność  

chciała się odprężyć, porozmawiać, a przed wszystkim  skonsumować przygotowane 

smakołyki. I trudno się temu dziwić. 

Jan Starek, jako główny organizator Przeglądu, jeszcze przed występem, ogłosił swoją 

decyzję, że zespół, który w danym roku zdobędzie główną nagrodę, ma prawo do recitalu 

w kolejnej edycji.  Decyzja ta spotkała się z wielkim uznaniem potwierdzonym gromkimi 

oklaskami. 

       Nadszedł czas ogłoszenia werdyktu jury. 

Na scenę zostali zaproszeni jako beniaminek na Przeglądzie  - cały zespól z Bielawy 

oraz wszyscy prowadzący poszczególne zespoły.   

Pan Mirosław Jabłoński - przewodniczący gremium jurorów,  ogłosił werdykt. 

 

Nagrodę za „piękny udział” otrzymały zespoły reprezentujące: 

1. Bielawski UTW 

2. Sudecki UTW 

Wyróżnienia  otrzymały zespoły reprezentujące:  

1. Stowarzyszenie 3. Wieku w Świebodzicach 

2. ŚWIDNICKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU 

 

Po odczytaniu nazwy ostatniego wyróżnionego zespołu, wszystko było już jasne: 

  

Główna nagroda - GRAND PRIX -  dla Chóru Kameralnego  „SENYOR–RICI” z  UTW 

w Żarowie  

Trudno polemizować z werdyktem jury, ale z jego uzasadnieniem – jak najbardziej, bo 

to właśnie uzasadnienie było dość kuriozalne.  

Uczciwie dodać muszę, że nie chodzi mi o to, iż Świdnica zdobyła tylko 

„wyróżnienie”. Dla nas jest to - „aż”. Mając świadomość świetnego wykonania, nagroda ta 

nas w pełni satysfakcjonuje.  Ponadto dwa razy z rzędu Grand Prix ?  – Nie,  to byłoby mało 

gościnnie! 

Otóż w uzasadnieniu tej decyzji, jeden z jurorów - Jan Górski – stwierdził, że                        

o wygranej grupy z Żarowa zdecydował  fakt, że zespół wykonał utwory z ich  i naszej 

młodości  (zdecydowanie mniej sentymentalizmu, panowie jurorzy !) oraz to, że zespół (?!)  

jako jedyny nawiązał kontakt z publicznością. Byliśmy, panie jurorze chyba na dwóch 

różnych imprezach, bo wszyscy widzieli spokojnie stojące panie oraz  kierownika zespołu, 

bez wątpienia  prawdziwego showmana, który sam jeden (nie zespół!) wciągnął publiczność 

do wspólnego śpiewania. Paradoksalnie więc stało się, że członkowie konkurujących, bądź co 

bądź, zespołów oraz publiczność ze Świdnicy, przyczynili się do wygranej zespołu z Żarowa.  

Myślę również, że oczywiste jest, iż wszystkie zespoły chcą się uczyć i podnosić swój 

poziom. Temu też służyć miały, jak sądzę, uwagi, niektóre dość gorzkawe, pana Jana 



Górskiego. Jestem pewien, że członkowie zespołów i prowadzący je, chętnie by je 

wysłuchali, gdyby był to moment podsumowania np. warsztatów muzycznych,  a nie 

wręczenia nagród!  Ale było – minęło! 

Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na grupę ze Stowarzyszenia 3. Wieku ze 

Świebodzic.  W ubiegłym roku zespół śpiewał szanty przy akompaniamencie 4 muzyków. W 

tym roku tak wyszło, że akompaniował tylko jeden gitarzysta, ale to powinno być bez 

znaczenia, bo przecież zespół Stowarzyszenia, to głownie  Jurek i świetnie śpiewające 

dziewczyny.  Oprócz wykonanych z ikrą utworów, podobał mi się pomysł, aby teksty były 

wypisane na wyciętych sercach.  Ponadto członkowie zespołu mile zaskoczyli wszystkich, 

kiedy odwracając się, ukazali napis KOCHAMY WAS! (każdy miał jedną literę na tyle 

koszulki). Super!!! 

 

 

Każda świetna impreza powinna mieć równie świetny  FINAŁ 

  

Jan Starek, nawiązując do wspomnianej swojej decyzji, dał swoją gitarę Ryszardowi 

Fidlerowi, do którego dołączył podobnie jak w roku ubiegłym juror - pan Mirosław 

Jabłoński - siadając za fortepianem oraz z drugą gitarą Darek Zabdyr i basista Krystian 

Przybylski. Ten stworzony ad hoc zespół, fantastycznie włączył wszystkich, nie tylko do 

wspólnego śpiewania, ale i do szalonych, czasem, tańców. Nawet przemiłe dziewczyny, 

zaangażowane jako kelnerki, również ruszyły w tany.  Zabawa, choć krótka, była naprawdę 

przednia. Daje to mi trochę  do myślenia na przyszłoroczną edycję.    

 

Imprezę oficjalnie zakończyli Krystyna Lasek i Jan Starek, życząc  wszystkim  

pięknych, niezapomnianych wrażeń oraz przypominając, że śpiew ma nas łączyć i  dawać 

nam wszystkim wiele, wiele radości i dobra, bo jak mówił J.W Goethe: „Gdzie słyszysz śpiew 

tam idź, tam ludzie serca mają…” 

  

 

I tyle mojej (podkreślam: mojej )  relacji z tej naprawdę fantastycznej imprezy. 

  

     Do zobaczenia i usłyszenia w przyszłym roku!  

                 Co będziemy śpiewać?  Zobaczymy – którejś nocy znowu coś  wymyślę. 

  

                                                                                                                     Jan Starek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A teraz bardziej osobiście... 

 

 Kochane Dziewczyny, Drodzy Leszku,  Darku i Krystianie, 

 

         W zasadzie  wszystko, co napisałem  po relacji z ubiegłorocznego Przeglądu, każde 

słowo jest dla mnie ważne  i  ciągle aktualne.   

Chcę jednak odnieść je do sytuacji po tegorocznym Przeglądzie. 

W ubiegłym roku zdobyliśmy „Grand Prix” , w tej edycji -  „Wyróżnienie”. Można zadać 

sobie pytanie: czy to jest ważne – odpowiadam: tak, ale zupełnie niewielkie.  

Kiedy rozmawialiśmy o zbliżającym się Przeglądzie, to pamiętacie przecież, jak mówiłem,                

iż  liczy się nasze szczere przekonanie, że zagraliśmy i zaśpiewaliśmy najpiękniej jak 

umiemy; że daliśmy z siebie wszystko oraz,  że nie zatracamy się w rywalizacji, bo dla nas 

radość z bycia ze sobą i ze wspólnego śpiewania  jest ważniejsza od najbardziej okazałego 

nawet trofeum, które i tak „kończy” na jakiejś półce.    

Kiedy schodziliście ze sceny, widziałem Wasze promieniejące radością twarze. Ale tę 

radość widziałem również po ogłoszeniu werdyktu jurorów. Jestem przekonany, że  nie jest 

to efekt jedynie mojego „gadania”, ale przede wszystkim naszego wspólnego dojrzewania. 

Dzieją się bowiem między nami rzeczy niezwykłe. Przestajemy być grupą, a stajemy się 

wspólnotą. Mamy wspólne cele  i  razem poszukujemy dróg ich realizacji.  Z przyjemnością 

patrzę na Wasze ogromne zaangażowanie w to co robimy. Cieszę się, że nie uznajecie 

półśrodków, powierzchowności, przeciętności,  ale idziecie ze mną w tę przygodę sięgania 

wyżej, osiągania więcej, ale przede wszystkim w sferze osobistego i wspólnotowego rozwoju. 

Dziękuję Wam za próby, zwłaszcza te wieczorne w „Bolku”, za to, że chętnie, wg 

ustalonych „dyżurów” odwoziliście Jankę, która na te próby dzielnie dojeżdżała z Książnicy.  

(Przy okazji dziękuję Ci Janeczko za najlepsze ciasta na świecie.  Mój żołądek  jest zawsze                      

w nieustającym zachwycie.) 

Dziękuję za zaufanie jakim mnie darzycie. Obiecuję, że będę się starał nigdy go nie 

zawieść. 

Słowa wdzięczności kieruję do Was  Darku i Krystianie. Nie wyobrażamy sobie 

naszego śpiewania bez Was. Choć formalnie nie należycie do naszego Uniwersytetu, to 

jednak jesteście członkami naszej   śpiewaczej rodziny, a Wasz wkład w podnoszenie jakości 

naszych wykonań jest nie do przecenienia. 

Moi Kochani, bardzo cenię sobie pracę z Wami i poczytuję ją sobie za wielki 

zaszczyt. Nie wyobrażam sobie pracy z inną  grupą, choćby nawet lepszych głosów. Przecież 

wszystko co osiągnęliśmy – osiągnęliśmy razem. 

A ponadto jak śpiewamy w jednej z  piosenek (parafrazując jest refren): „…zawsze 

będzie w nas ciepło tej przyjaźni, bez której nie umiemy już żyć”. 

  

                                                               

                                                           Z wyrazami wdzięczności i szacunku 

 

                                                                                     Wasz Janek 

 

 

 

 

 



 

 

            


