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 Drodzy Członkowie Zarządu i Koleżanki dyżurujące w biurze! Kochani studenci – 

wolontariusze, grupowi, szefowie sekcji uniwersyteckich poświęcający własny czas i pracujący dla 

dobra innych! Niezawodni Goście, którzy kibicujecie nam w codziennej działalności i wspieracie 

nas na co dzień i od święta! Drodzy nam Dobrodzieje, którzy nie odmawiacie nam pomocy, kiedy 

się o nią do Was zwracamy. (Powiatowy Bank Spółdzielczy i Wrzesińskie Stowarzyszenie 

Przedsiębiorców i Kupców). Tegoroczna inauguracja jest nieco inna od poprzednich. Pandemia 

zmieniła świat, Polskę, życie zwykłych mieszkańców, nas, studentów. Maseczki, dezynfekcja rąk, 

zwiększony fizyczny dystans między nami i różne inne ograniczenia są z nami od dłuższego czasu. 

My, członkowie Uniwersytetu, nie spotykaliśmy się w ciągu ubiegłego roku na wykładach i 

warsztatach. Dopiero w czerwcu mogliśmy pożegnać się uroczyście i osobiście, ale nie mogliśmy 

spotkać się jednak na tradycyjnym pikniku. Jako Zarząd staraliśmy się przygotować do nowego 

roku akademickiego z zachowaniem wszystkich zalecanych standardów epidemicznych. 

Przestrzegajmy ich, aby uchronić siebie i najbliższych od choroby i izolacji. Wynikają one z troski 

o nas, seniorów i naszych najbliższych. Funkcjonowanie naszego uniwersytetu w dobie pandemii 

oparte jest na zaleceniach rządowych i epidemiologów. 

 Każda inauguracja roku akademickiego jest szczególnym momentem. Dla mnie kolejna, 

jako studentki i piąta, jako prezesa Zarządu. Wśród nas są tacy, którzy przeżywają inaugurację po 

raz pierwszy. Zwracam się do was studenci I roku. Mam nadzieję, że znajdziecie wśród nas nowych 

i starych przyjaciół oraz znajomych, że będziecie z nami odkrywali uroki pogłębiania wiedzy, że 

chętnie włączycie się w rytm naszego uniwersyteckiego życia. Witamy Was bardzo bardzo 

serdecznie!!!! 
 Powitajmy też serdecznie ubiegłorocznych studentów, którym nie dane było uczestniczyć w 

uroczystej inauguracji, a jedynie krótkim spotkaniu w ograniczonym składzie.  
 Spotykamy się, uczymy się i bawimy, czerpiemy wiedzę, ćwiczymy umysł i ciało od 

października do połowy czerwca. Nasz uniwersytet działa w takim cyklu.  
  Drodzy Studenci! Myśl łacińska głosi, że każdy ma swoje upodobania. Mam nadzieję, że 

nasza uczelnia proponująca wykłady ogólne i zajęcia w zróżnicowanych sekcjach podoła 

upodobaniom wszystkich studentów, a kolejna fala pandemii nie zamknie nas w czterech ścianach. 

W czasie wakacji zwiedzaliśmy Słowiński Park Narodowy i Roztocze, zachwycaliśmy się pięknem 

Gruzji. Sekcja rehabilitacyjno-ruchowa ruszyła z zajęciami już 4 października. Udało się uruchomić 

25 grup o różnorodnym profilu. Odbyły się też dwie wycieczki po Wrześni zainicjowane przez 

sekcję regionalną. Działalność rozpoczęły pozostałe sekcje. W ubiegłą środę mogliśmy 

uczestniczyć w promocji książki wydanej przez WUTW p.t. „Krótka historia Wrześni” i otwarciu 

wystawy fotograficznej „Września w czarno-białym kolorze” uzupełniającej spotkanie autorskie. 

Już za tydzień widzieć będziemy się na kolejnym wykładzie ogólnym. W tym roku Zarząd 

postanowił nie sprawdzać obecności przed wykładami. Mamy nadzieję, że przychodziliście na nie 

nie z powodu sprawdzania obecności, a dla poszerzania horyzontów lub tylko dla bieżących 

komunikatów. W każdym tygodniu coś się dzieje i kolejna sekcja proponuje ciekawe zajęcia. Tak 

szeroka propozycja zajęć jest możliwa dzięki zaangażowaniu członków Zarządu oraz wielu 

studentów wolontariuszy. Dziękuję za serce, czas i zaangażowanie wszystkim i każdemu z osobna. 

Stowarzyszenie jest silne i prężne, jeśli jego członkowie współtworzą je sercem i własnym 

poświęceniem. Dziękujemy za dobrą współpracę, zrozumienie potrzeb i różnorodną pomoc 

władzom miasta i gminy oraz włodarzom powiatu, wszystkim dyrektorom szkół, dyrektorom 

placówek kulturalno-oświatowych. Proszę o nas nie zapominać, o nas – o Wrzesińskim 

Uniwersytecie Trzeciego Wieku w jego piętnastym roku działalności. 

 Drogie Koleżanki i Koledzy! Zaczynamy kolejny, już piętnasty, jubileuszowy  rok 

akademicki w naszej wrzesińskiej uczelni młodzieży III wieku. Zarząd pragnie przez cały rok 

podkreślać rocznicę powstania i lata działalności wrzesińskich seniorów i ich uczelni a w czerwcu 



podsumować 15-lecie działalności. Pragniemy powołać Komitet Organizacyjny 15-lecia WUTW, 

który pomoże zorganizować obchody i godnie podkreślić działalność i znaczenie naszego 

Stowarzyszenia.   
 Cieszymy się, że  285 seniorów postanowiło być studentami WUTW, w tym 27 z Nekli i 14 

nowych, wielu powróciło do nas po rocznej lub kilkuletniej przerwie. Czekamy na Wasze 

podpowiedzi, propozycje i pomoc. Planujemy wykłady ogólne, kontynuację działalności sekcji 

fotograficznej, rowerowej, zdrowie a styl życia, historii sztuki, Klubu Miłośników Muzyki „pod 

Bemolem”, turystycznej i spotkań z kulturą, regionalnej i artystycznej. Jeśli warunki pozwolą w 

ramach współpracy odwiedzać będziemy  dzieci w przedszkolu „Nasz świat”.  

  Zaglądajcie do nas, piszcie, dzwońcie, śledźcie komunikaty na stronie uniwersytetu, którą z 

zapałem prowadzi koleżanka Barbara Kostecka. Strona www jest w tej chwili bardzo ważnym dla 

nas wszystkich bieżącym informatorem o naszym studenckim życiu i wszelkich zmianach na dobre 

i złe. 

 Dopóki żyjesz, nie ma takiej rzeczy, na którą byłoby za późno, bo starość zaczyna się wtedy, 

kiedy miejsce marzeń zajmują wspomnienia. A my staramy się marzyć o podróżach, wycieczkach, 

tańcach, spotkaniach towarzyskich. Z okazji inauguracji życzę sobie i Wam spełniania marzeń, 

czerpania radości z naszych spotkań na zajęciach, zdrowia nieustającego i sił niezbywalnych. 
 


