
   VII Przegląd Piosenki    

           Uniwersytetów Trzeciego Wieku 

 
Tegoroczny  Przegląd  Piosenki Uniwersytetów Trzeciego Wieku można absolutnie 

trafnie określić jednym słowem – NIESAMOWITY!. 

10 maja sala teatralna Świdnickiego Ośrodka Kultury wypełniła się po brzegi.  Temat tej 

edycji – Piosenka filmowa - był interesujący i zapowiadał świetną zabawę 

Tradycyjnie już imprezę rozpoczął  specjalnie dobraną piosenką zespół gospodarzy 

„Jesienna Gama” . Znana wszystkim piosenka  „Witajcie  w naszej bajce” z „Akademii Pana  

Kleksa” świetnie wprowadziła w  tematykę Przeglądu.  

Potem ster przejęli Jola Mieszkalska i Piotr  Bolek – znakomita  para konferansjerów, 

która w tej roli zadebiutowała  w ubiegłym roku. Fantastyczny, napisany z naturalnym dla 

nich poczuciem humoru autorski scenariusz,   lekkość prowadzenia  z całą pewnością 

przyczyniły się do wysokiego poziomy imprezy.  Publiczność jednoznacznie i wspaniale tę 

parę oceniła. Jolu, Piotrze – świetna robota. Droga do mistrzostwa bardzo się skróciła! 

 Formalnie Przegląd otworzyła  Prezes ŚUTW Krystyna Lasek, która we wianku  na 

głowie nawiązała do  bajkowego wprowadzenia konferansjerów. 

 

W Przeglądzie udział wzięły zespoły z następujących uniwersytetów: 

 

1. Ząbkowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku 

2. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Żarowie 

3. Uniwersytet Trzeciego Wieku przy WWSZiP w Wałbrzychu 

4. Świdnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku 

5. Uniwersytet Trzeciego Wieku z Oleśnicy  

6. Stowarzyszenie Senior = Aktywny Obywatel Świebodzice 

7. Uniwersytet Trzeciego Wieku „ATENA” w  Obornikach Śląskich - debiutant 

na naszej imprezie 

 

Wystąpiły one wg  podanej niżej kolejności i zaprezentowały następujące utwory: 

 

UTW Wałbrzych (WWSZiP) 

 

1. Szukaj mnie - z filmu "Kogel mogel" 

2. Modlitwa o wschodzie słońca - z filmu "Ostatni dzwonek" 

3. Rzeka marzeń - z filmu "W pustyni i w puszczy" 

 

UTW Żarów -  

 

1. „Umówiłem się z nią na dziewiątą"  - film "Piętro wyżej" 

2. "Lato, Lato" - film "Podróż za jeden uśmiech" 

3. "Teraz jest wojna" - film "Zakazane piosenki" 



 

Stowarzyszenie Senior = Aktywny Obywatel Świebodzice 

 

1. "Za nami miłość - z filmu "Ojciec Chrzestny", 

2. "Jak przygoda, to tylko w Warszawie" - z filmu "Przygoda na Mariensztacie”, 

4.  Dzieci Pireusu -  filmu „Nigdy w niedzielę” -  

 

UTW Oborniki Śląskie 

 

1. „Za Niemen, hen precz” z filmu „Nad Niemnem” 

2.  Funikuli, Funikula z filmu „Anna German”  

3.  Ach jak przyjemnie” – z  filmu „Zapomniana melodia” 

 

UTW Ząbkowice 

 

1. "Już nie zapomnisz mnie" (piosenka z roku 1938, z filmu "Zapomniana melodia", .             . 

2. Hallelujah – z filmu „Shrek” 

3. Róża i bez" - z filmu "Jak rozpętałem II wojnę światową". 

 

UTW Oleśnica 

 

1. Nie kochać w taką noc to grzech - film "Ada, to nie wypada" 

2. Pamięć (Memory) z musicalu "Koty" 

3. Do grającej szafy grosik wrzuć - program muzyczny Teatru Buffo 

UTW Świdnica 

2. Tak mi źle tak mi szaro  - z „Wojny domowej”  

3. Czy mamy jeszcze czas  -  z serialu Akwen  Eldorado 

3. Belle -  z musicalu Dzwonnik de Notre Dame  

 

 

Po każdym występie  do rąk prowadzącego zespół,  za pośrednictwem Panie Prezes, 

wędrowała pamiątkowa statuetka. Całości występów towarzyszyła prezentacja slajdów 

specjalnie przygotowanych do każdej piosenki, w których obrazy były zaczerpnięte z 

konkretnych filmów. Zrobienie jej zajęło mi trochę czasu, ale było warto. 

Nowością tegorocznej edycji było odjęcie od formuły konkursu. Tak więc nie było 

jurorów tym samym  rywalizacji (chociaż nie ona była najważniejsza) no i związanej z tym 

presji.  Jak okazało się, wyszło to imprezie absolutnie na dobre. Niektóre teksty były mniej 

lub bardziej znane i publiczność, bez żadnych ograniczeń mogła się włączać w śpiewy 

wykonywane przez zespół czy chór.  

Przy okazji chcę wyjaśnić, że pierwszym celem Przeglądu było zaprezentowanie 

piosenki filmowej w swej różnorodności. A że czasem można było sobie trochę pośpiewać tu 

był to taki „bonusik” i nie powinien on stanowić kryterium oceny. 



Nie wypada mi, jako jednemu  z wykonawców  i organizatorów dokonywać oceny 

występów poszczególnych zespołów. Powiem tylko tyle, że generalnie impreza miała bardzo 

dobry poziom oraz, ze bardzo się cieszę  z udziału chórów z Oleśnicy  i Obornik Śląskich. 

Każda dobra impreza powinna mieć swój dobry finał. Oczywiście też był związany                    

z filmem. Na piosenkę finałową przygotowałam małą, ale jak się okazało zupełnie fajną 

niespodziankę, a raczej zmyłkę. Najpierw bowiem  cała sala zaśpiewała znana piosenkę                      

z „Pana Wołodyjowskiego” połączoną z pokazywaniem treści. Publiczność spisała się na 

medal i zabawa była świetna. Potem nastąpiła właściwa piosenka finałowa czyli „Nie 

spoczniemy nim dojdziemy” Czerwonych Gitar z filmu „Sztos II’. Zarówno w przypadku 

pierwszej jak  i drugiej piosenki tekst był wyświetlony na ekranie. Do śpiewu akompaniowali  

na gitarach Krystian Przybylski, Darek Zabdyr i ja oraz ks. Jacek Hołowacz (Oleśnica) na 

fortepianie. To był śpiew, to był impreza! 

 

Jan Starek 


