
wolontariat nasz ma wiele
tw arzy . Radomsz cza ński UTW
,,Wiem więcei "
W naszym stowarzyszeniu od pewnego czasu ujawnił
się nurt arĘssczny i niemal przyćmił pozostałe formy
działalności. No cóż, taka jest prawidłowość, to co jest
łatwe, lekkie i przyjemne, znajduje szersze grono od-
biorców, aniżeli tzw. tematy ambitne.

Zacznę od naszej grupy wokalnej APPASSIONATĄ która
powstała spontanicznie, kilka miesięcy temu, a impul-
sem do jej powołania było zaproszenie naszego uni-
wersytetu na kolędowanie przez UTW w Częstochowie.
Występ bardzo się podobał, więc uskrzydleni pochwa-
łami postanowiliśmy kontynuow ać nasze śpiewanie, Na
zaproszenie Łódzkiego Domu Kultury, w ramach PRZY-
STANKU 60+, istniejąc zaledwie kilka miesięcy i wystę-
pując wśród mocnej konkurencji, wyśpiewaliśmy wy-
różnienie.

W maju tego roku wystąpiliśmy w Wielgomłynach na
VIII Przeglądzie Pieśni Maryjnych i o Matce, prezentując
dwie piosenki SANTA MARIA orazPRZEBACZMI MAMO,
Zdobyliśmy I miejsce.

Ostatnia nasza ,,zdobycz" śpiewacza to II miejsce na
Przeg|ądzie Artystycznym Ruchu Seniorów w Radom-
sku. Zaprezentowaliśmy SUNRISE SUNSET z musicalu
SKRZYPEK NA DACHU,

Nasza sekcja teatralna powstała równie spontanicznie
jak grupa wokalna, w ubiegĘm roku, przygotowując
w Miejskiej Bibliotece Publicznej program z okazjiDnia
Kobiet. ByĘ piękne stroje nawiąztljące do lat 20 minio-
nego wieku, były urokliwe szlagiery tamtych lat, byĘ
ogromne brawa i wspólne śpiewanie z publicznością.
Nie spodziewaliśmy się takiego aplauzu, Poszliśmy więc
za ci osem i postanowiliśmy konĘnuow ać naszą zabaw ę

w teatr, Wystawiliśmy przedstawienie poświęcone wiel-
kiej artystce, Wierze Gran i znowu odnieśliśmy sukces.

Już jako forma]na grupa teatralna przygotowaliśmy
spektakl ,,BIMBUŚ'i nagrodzony I miejscem na Przeglą-
dzie Artystycznym Ruchu Seniorów w Radomsku.

Latem ubiegłego roku w Parku Świętojańskim przenie-
śliśmy się w artystyczny świat lat 20 ubiegłego wieku,
wprowadzając widzów w historię i atmosferę tamtych
lat i zabawiając publiczność naszego miasta piosenka-
mi międzywojnia. W czasie godzinnego spektaklu za-
prezentowane zostały słynne szlagiery warszawskiej
i lwowskiej bohemy.

W ramach Dni Kultury Zydowskiej przygotowaliśmy i wy-
stawiliśmy na deskach Miejskiego Domu Kultury wyjąt-
kowy spektakl HAWANAGILA, który przybliżył widzom
kulturę żydowską i historię radomszczańskich Żydow.

Ostatnio dostaliśmy nowe pomieszczenia na siedzibę
UTĘ gdyż dotychczas biuro nasze mieściło się w sute-
renie Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego nr 4 w Radomsku.
Oficjalnego przecięcia wstęgi dokonał 23 maja 2018
Prezydent Miasta Radomska dr Jarosław Ferenc,
- Działalność uniwersytetu ,,Wiem więcej" jest godna po-
dziwt.t, lntegruje środowisko seniorów, a także oferuje
tllożliwość nauki i realizacji pasji, Mam nadzieję, ze nowa
siedziba przyczyni się do dalszego rozwoju uniwersytetu,
czyniqc go jeszcze atrakcyjniejszym dla naszych seniorów
- mówił podczas otwarcia siedziby Radomszczańskiego
UTW,,Wiem więcej" Prezydent Iarosław Ferenc.

Powyższą informację przesłała Atrna Kapuściarek, Pre-
zes Radomszczańskiego UTW,,Wienl więcej".
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