J U B I L E U S Z 10 - L E C I A
SŁUPSKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO
WIEKU
OTWIERAM JUBILEUSZOWE SPOTKANIE Z OKAZJI 10 - LECIA
SŁUPSKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU.
PROSZĘ O PROWADZENIE SPOTKANIA P. DR MARIANNĘ BORAWSKĄ
Witam serdecznie wszystkich gości.
Witam gospodarzy naszego regionu i miasta:


Członka Zarządu woj. pomorskiego -marszałka Czesława



Elzanowskiego



Wice-Prezydenta miasta Słupska pana Andrzeja Kaczmarczyka



Rektora Akademii Pomorskiej pana Romana Drozda



Komendanta Szkoły Policji - pana Inspektora Jacka Gila



Z-cę Komendanta Szkoły Policji-pana inspektora Witolda



Majchrowicza

Witam

przybyłych

z

daleka

pana

prof.

Günthera

Böhme

z Uniwersytetu im. Göthego we Franfurcie nad Menem
a także witam naszego zagranicznego partnera wspólnych projektów
p. Herberta Spindlera.
Witam słuchaczy wszystkich UTW przybyłych na naszą uroczystość
oraz koleżanki i kolegów Słupskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Witam studentów Akademii Pomorskiej II i III roku kierunek
Gerentogogika
Witam media
Witam

bardzo

serdecznie

wszystkich

znakomitych

gości,

których

ze względów czasowych nie sposób wymienić. Przepraszam za ten skrót.

Dokładnie 5 lat temu, w tej samej gościnnej auli Szkoły Policji
świętowaliśmy 5-lecie naszej działalności.
Dziś

czas

na

piękny

jubileusz

10-letniej

działalności

naszego

stowarzyszenia.
W marcu 2004 roku otworzył się kolejny rozdział dla ludzi starszych
będących na emeryturze. Słupscy seniorzy chcieli czuć się potrzebni.
Po załatwieniu szeregu formalności związanych z rejestracją,
na mocy Porozumień z Wyższą Szkołą Zarządzania i Pomorską Akademią
Pedagogiczną,

pod

patronatem

Prezydenta

Miasta

Słupska

20 marca 2004 r. w Ratuszu odbyła się uroczysta inauguracja.
Naszą

pierwszą

siedzibą

stał

się

Słupski

Ośrodek

Kultury.

Z czasem kiedy zaczęło nas przybywać i poszerzała się działalność
zmuszeni

byliśmy

szukać

innego

miejsca.

Przyjął

nas

Rektor Akademii Pomorskiej.
Rok Akademicki 2011/2012 rozpoczęliśmy już w pięknej auli AP.
Spotkaliśmy się z życzliwością całego środowiska naukowego. Staliśmy się
starszymi studentami.
SUTW stworzył seniorom możliwość dalszego rozwoju, zdobywania
wiedzy,poszerzenia

horyzontów,

kształtowania

postaw

i nawiązania przyjaźni.
Powiązanie kolektywne dało poczucie przynależności do grupy,
co

przekłada

się

na

dobre

samopoczucie

słuchaczy.

Wspólnie stwierdziliśmy: jeśli starość ma być szczęśliwa - musi być
aktywna oraz to, że przez całe życie, a także w starszym wieku
- można przyswajać wiedzę.
Jesteśmy

potwierdzeniem

tezy

światowej

sławy

psychologa

- prof. Philipa Zimbardo iż „wspólnie mamy niezwykłą moc społeczną”.
Pozwolę sobie przytoczyć kilka liczb:



i

Jest

jak

nas

270

nazywają

„starszych

nas

studentów”,

studenci

jak

stacjonarni

siebie

nazywamy

młodego

pokolenia.

W dalszym ciągu posiadamy listę oczekujących. Przyjmujemy nowych
słuchaczy sukcesywnie (początkowo było nas 15 osób).


W

W ciągu 10 lat wysłuchaliśmy 710 wykładów z różnych dziedzin.
dobie

ogromnego

postępu

nauki

uzupełnialiśmy swoją

wiedzę

tak niezbędną w zrozumieniu otaczającej nas rzeczywistości.


Poszerzaliśmy ofertę o coraz to nowe sekcje zainteresowań.

Obecnie

działa

ich

15.

Każdy

mógł

realizować

się

w dziedzinie, o jakiej wcześniej nie myślał, na co nie było czasu
lub środków finansowych.
W ramach działalności sekcji zainteresowań:
 Teatr wystąpił 56 razy w kraju i za granicą; kabaret - 9 razy
 Chór wystąpił 57 razy - w tym występ zagraniczny
 Zaprezentowaliśmy społeczeństwu Słupska i okolic 4 montaże
słowno-muzyczne poświęcone sławnym Polakom.
Ponadto byliśmy organizatorami:
 5 naukowych i międzynarodowych konferencji
 6 turniejów brydża sportowego seniorów UTW
 2 konkursów literackich
 3 wystaw fotograficznych prezentowanych za granicą oraz w 12
 miejscach Słupska i okolic
 22 rajdów pieszych.
Szczycimy

się

współpracą

z

organizacjami

seniorskimi

5

państw

w ramach 2-letniego Programu Grundtvig
 współpracujemy z UTW w kraju i za granicą
 prowadzimy ożywioną wymianę teatralną z seniorskimi grupami

teatralnymi w Berlinie
 w 2013 roku byliśmy organizatorami Spotkania Teatralnego Seniorów
z: Berlina, Portugalii i Słupska.
W

tym

krótkim

opisie

działalności

nie

mogę

pominąć

naszej działalności dla innych. Ponad 40 osób pracuje na zasadach
dobrowolności

na

rzecz

uniwersytetu.

Nie

mamy

zatrudnionej

ani jednej osoby na etacie.
Pracujemy jednocześnie na rzecz potrzebujących:


w 3 słupskich przedszkolach, gdzie dzieci z utęsknieniem czekają

na babcie, dziadków, ciocie z UTW, którzy się z nimi pobawią,
czy poczytają książeczki
 w

2

świetlicach

środowiskowych

spotykamy

się

z

dziećmi

przy odrabianiu lekcji i wspólnych zabawach
 młodzież w Warsztatach Terapii Zajęciowej czeka na wspólne z nami
gotowanie, występy teatralne i poważne rozmowy.
To nasz nieudokumentowany wolontariat.
Wszystkim, którzy wspierali nas w naszej społecznikowskiej działalności w
imieniu słuchaczy i swoim własnym składam gorące podziękowania:
 panu Marszałkowi Województwa za pamięć, że w Słupsku jest UTW
 panu

Prezydentowi

Maciejowi

Kobylińskiemu,

który

nigdy

nie mówi „nie” jeśli zwracamy się w potrzebie
 panu

Rektorowi

Romanowi

Drozdowi

za

przyjęcie

nas

pod swoje skrzydła, a dr Krzysztofowi Myszkowskiemu za opiekę
nad naszym SUTW
 pani Dziekan - Danucie Gierczyńskiej, która pierwsza poparła
naszą inicjatywę powołania SUTW



panu Profesorowi Güntherowi Böhme z Uniwersytetu im. Göthego

we Frankfurcie nad Menem, który zechciał współpracować z małym,
nieznanym UTW w Słupsku
 panu Herbertowi Spindlerowi za partnerstwo we wspólnych projektach
 panu Ryszardowi Kuźmo za współpracę od początku naszych UTW
 pani Elżbiecie Żołyniak, panom - Jerzemu Barbarowiczowi, Andrzejowi
Obecnemu, Antoniemu Franczakowi - za ogromną pomoc w początkach
naszej działalności
 panu Jackowi Gilowi - Komendantowi Szkoły Policji za wykładowców
i możliwości korzystania z pięknej Sali
 pani Jolancie Krawczykiewicz za traktowanie nas w dalszym ciągu
jak dawniejszych lokatorów SOK-u


paniom

-

Dyrektor

Wydziału

Oświaty

Kultury

i

Sportu

Annie Sadlak oraz Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych
Violetcie Karwalskiej za lata współpracy
 panu Zbigniewowi Kuśnierzowi za motywację do życia, aktywności
i zdrowia


panu Rafałowi Jece z jego współpracownikami za współpracę, (i)

pomoc w naszej społecznej działalności


przedstawicielom

Organizacji

Pozarządowych

Słupska

dziękuję

za współpracę
 mediom obecnym na dzisiejszym spotkaniu


pani

Karolinie

a także panu

Strzelczyk

Piotrowi Karydze

–

właścicielce

–

właścicielowi piekarni

kwiaciarni

SIS,

„Domin”

z Dębnicy Kaszubskiej
Serdecznie dziękuję posłowi Robertowi Biedroniowi oraz wszystkim,

którzy pomogli zorganizować obchody naszego 10-lecia.
Nie byłoby tylu wspaniałych wykładów dla nas, gdyby nie wolontarystyczne
zaangażowanie:
 pani dr Marianny Borawskiej
 pana mgr inż. Witolda Jaworskiego
 prof. Daniela Kalinowskiego
 ks. dr Mariusza Kołacińskiego
 dr Anny Kreft
 prof. Natalii Kurhaluk
 inż. J. Ryszarda Kurylczyka
 dr Lucji Lassoty
 mgr Zdzisława Machury
 red. Jolanty Nitkowskiej-Węglarz
 dr Bronisława Nowaka
 prof. Sławomirowi Rzepczyńskiemu
 prof. Zbigniewa Sobisza
 dr Haliny Tkachenko
 prof. Adama Wojciechowskiego.
Gorąco im dziękujemy.
Życzę wszystkim uczestniczącym w naszym dzisiejszym jubileuszu
miłych wrażeń w czasie naszych trzydniowych uroczystości.
Urszula Wyrwa
Prezes SUTW

