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JUBILEUSZ 5-LECIA UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU I SPEKTAKL PT. URODZINY W
WYKONANIU SŁUCHACZY

Dnia 18 czerwca br. na sali widowiskowej Miejsko-Gminnego Centrum Kultury Sportu i Turystyki w
Siewierzu Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Siewierzu świętowało jubileusz 5-lecia
działalności. Z tej okazji słuchacze zrzeszeni w teatralnej grupie "Apogeum" wystawili spektakl pt.
"Urodziny" na podstawie scenariusza Janusza Koryla. Jubileusz był okazją do podsumowania
dotychczasowej działalności stowarzyszenia, przekazania podziękowań oraz gratulacji.
Zgromadzonych na sali widowiskowej Miejsko-Gminnego Centrum Kultury Sportu i Turystyki w
Siewierzu słuchaczy oraz gości specjalnych przywitały Celina Janas oraz Grażyna Czerwińska – była oraz
obecna prezes stowarzyszenia. Wśród osób świętujących jubileusz Uniwersytetu znaleźli się Posłowie na
Sejm RP Anna Nemś oraz Waldemar Andzel, Dyrektor Biura Poselskiego Wicemarszałek Sejmu
Rzeczpospolitej Polskiej Barbary Dolniak – Bożena Łapaj, przedstawiciel Posła na Sejm RP Barbary
Chrobak – Marcin Góralczyk, władze samorządowe Gminy Siewierz w osobach Burmistrza Zdzisława
Banasia, Zastępcy Burmistrza Dariusza Waluszczyka i Przewodniczącej Rady Miejskiej Barbary Bochenek,
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Będzińskiego Jan Mucha oraz wykładowcy, instruktorzy, osoby
wspierające działalność Uniwersytetu oraz jego sympatycy. Rys historyczny oraz podsumowanie
pięcioletniej działalności stowarzyszenia przybliżyła Barbara Totoń. Zasiadający na widowni obejrzeli
również prezentację multimedialną, na którą złożyły się zdjęcia z wykładów, zajęć oraz wycieczek
organizowanych przez UTW w Siewierzu (prezentacja została załączona poniżej).
Następnie publiczność zgromadzona w siewierskim domu kultury zobaczyła spektakl pt. „Urodziny”
przygotowany przez słuchaczy zrzeszonych w teatralnej grupie „Apogeum”. W farsie wystąpili Zbigniew
Kiełbasa, Eulalia Rosiczka, Halina Kawecka, Barbara Bogusz, Jan Bańka, Michalina Mańka, Jadwiga Sroka
oraz Teresa Kozerska. Sztukę na podstawie scenariusza Janusza Koryla wyreżyserował Grzegorz Węglarz.
Doskonale przygotowanym do swoich ról aktorom niejednokrotnie udało się rozśmieszyć widownię, za co
zebrali gorący aplauz.
Na zakończenie jubileuszowej uroczystości głos zabrali zaproszeni goście. Burmistrz Zdzisław Banaś,
który zainicjował powstanie stowarzyszenia w 2012 r., w swoim przemówieniu zaznaczył, że siewierski
Uniwersytet Trzeciego Wieku aktywizuje mieszkańców naszej gminy, wypełniając niezwykle istotny obszar
potrzeb społecznych w zakresie działalności oświatowo-kulturalnej w społeczności ludzi starszych.
Realizacja własnych zainteresowań, uczestnictwo w życiu kulturalnym, kształtowanie potencjału
twórczego, pogłębianie wiedzy z różnych dziedzin wiedzy to tylko nieliczne korzyści płynące z istnienia
stowarzyszenia UTW w Siewierzu, stanowiącego odzwierciedlenie niegasnącego zapału do pracy i
aktywności społecznej. Samorząd Miasta i Gminy Siewierz wspiera i dokłada wszelkich starań, by
siewierski Uniwersytet Trzeciego Wieku funkcjonował na najwyższym poziomie – podkreślił Burmistrz.
Ponadto podziękował wszystkim tym, którzy przyczynili się do powstania tej inicjatywy, pogratulował
wszystkim słuchaczom odwagi w podejmowaniu nowych wyzwań oraz życzył zapału do pracy i realizacji
kolejnych ambitnych przedsięwzięć.
Oferta kształcenia uniwersytetu jest różnorodna, począwszy od wykładów naukowych a skończywszy na
zajęciach praktycznych. Działalność siewierskiego UTW jest finansowana w dużym zakresie ze składek
członkowskich słuchaczy, lecz uniwersytet, jako organizacja pozarządowa, uczestniczy także regularnie w
konkursach ofert na realizacje zadań publicznych, aplikując o środki z budżetu Gminy Siewierz.
Jubileuszowymi obchodami słuchacze zakończyli kolejny rok akademicki. Podczas wakacji wielu z nich uda
się na wypoczynek zorganizowany przez stowarzyszenie, aby w październiku z nową energią
zainaugurować nowy cykl zajęć, do udziału w których już dzisiaj serdecznie zapraszamy!
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