
Sprawozdanie z uroczystości 15-lecia WUTW 

 

     Jest ciepły, słoneczny, letni dzień – środa 29 czerwca 2022 roku – studenci 

Wrzesińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku obchodzą 15 lecie swojej działalności. 

     Uroczystość odbyła się we Wrzesińskim Ośrodku Kultury, na którą licznie przybyła brać 

studencka oraz zaproszeni goście. 

      Spotkanie rozpoczęło się odśpiewaniem hymnu państwowego, a następnie powitano 

znakomitych gości – Starostę Wrzesińskiego - pana Dionizego Jaśniewicza, zastępcę 

burmistrza Miasta i Gminy Września - pana Artura Mokrackiego, wójta Gminy Kołaczkowo 

- panią Teresę Waszak, ks. proboszcza parafii pw. Św. Królowej Jadwigi - Adama Zalesiaka, 

prezesa WTK – Bolesława Święciochowskiego, byłego prezesa Eugeniusza Paterkę oraz 

wielu innych gości. 

       Głos zabrała Danuta Torzewska – prezes WUTW, która na forum wyróżniła 

Certyfikatem Honorowego Słuchacza – założyciela i byłego prezesa Eugeniusza Paterkę, 

wieloletnią skarbnik i zamiłowaną podróżniczkę Marię Nowaczyk oraz wieloletnią 

wiceprezes Czesławę Maruszczak. 

 Wysoko oceniona została również praca wolontariacka koleżanki wiceprezes Marii 

Łapawiec, która z ogromnym zaangażowaniem i pasją dba o kondycję fizyczną słuchaczy. 

 Pani prezes z wyróżnieniem odniosła się do działalności wszystkich sekcji, które 

skupiają w swych szeregach brać studencką. Oferują wszystkim ciekawe spotkania i zajęcia 

zgodnie z zainteresowaniami i potrzebami słuchaczy, a jednocześnie realizując zadania 

statutowe stowarzyszenia. W przeciągu 15 lat działalności WUTW z członkostwa 

skorzystało ponad 800 osób. 

 Podczas jubileuszowego spotkania uhonorowano tych, którzy niezmiennie od 15 lat 

twórczo i  aktywnie spędzają swój emerycki wolny czas w szeregach uniwersytetu 

potwierdzając słowa Eugeniusza St. Łukasiewicza: WUTW to dla seniorów miejsce 

wspaniałe… 
Były prezes Eugeniusz Paterka, zabierając głos, w ciepłych słowach wspominał czasy, 

kiedy organizowano uniwersytet. 

Zgromadzona publiczność obejrzała dwa krótkie filmy z cyklu „Impresja I – 

uniwersytet pełen życia” i „Impresja II – 15 lat tak szybko minęło”. 

Filmy pokazały jak ciekawie i atrakcyjnie spędzali czas słuchacze WUTW na przestrzeni 15 

-letniej działalności. 

„Uczestnictwo nie wymaga nakładów ni trudów 

Każdy wyznacza sobie cele wielkie lub małe…” - fragment wiersza kolegi 

Eugeniusza St. Łukasiewicza. 

W imieniu koleżanek i kolegów głos zabrała Halina Kawalec, dzieląc się swoimi 

doświadczeniami, wspomnieniami i przeżyciami, jakie od wielu lat łączą szczęśliwą brać 

studencką. 

Na uroczystości, szczególne podziękowania za wieloletnią współpracę, przyjaźń, wsparcie, 

pomoc i zrozumienie, pani prezes przekazała panu staroście Dionizemu Jaśniewiczowi, 

panu burmistrzowi Tomaszowi Kałużnemu i pani Urszuli Kropaczewskiej, dyrektor 

WSCKZiU. 

Zaproszeni goście w swych wystąpieniach złożyli gratulacje z okazji jubileuszu 

deklarując permanentną pomoc i wsparcie wysoko oceniając działalność WUTW. 

Imprezę wzbogacił występ Izabeli Metler, śpiewaczki – mezzosopran, która łącząc 

dwa style pop i śpiew operowy, dostarczyła mam dużo pozytywnych  emocji. 



A potem był wspaniały, smaczny tort i… nieograniczony czas... czas wspomnień, 

żartów, pogawędek… 

15 lat tak szybko minęło … i tyle się wydarzyło…. a ile jeszcze przed nami…. 

Uroczystość prowadziła i opisała Alina Maciejewska 


