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"GAUDEAMUS IGITUR" DLA SŁUCHACZY UTW W SIEWIERZU - INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO I KULTURALNEGO
2015/2016

    Uroczysty hymn studencki Gaudeamus Igitur  dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Siewierzu zabrzmiał już po raz czwarty.
Inauguracja  Roku  Akademickiego  i  Kulturalnego  2015/2016  w  Gminie  Siewierz,  miała  miejsce  w  niedzielę  18  października  i
zgromadziła w sali widowiskowej Miejsko-Gminnego Centrum Kultury Sportu i Turystyki znakomitą publiczność – słuchaczy, wykładowców i
trenerów, przedstawicieli Rady Naukowo-Programowej siewierskiego UTW, przedstawicieli władz państwowych i samorządowych, pracowników
gminnych placówek kulturalnych i oświatowych, przedstawicieli sektora gospodarczego oraz organizacji pozarządowych działających na terenie
naszej gminy.

    W tym wyjątkowym dniu uroczystość zaszczycili swą obecnością dostojni goście: Anna Nemś Wiceminister Gospodarki, Poseł na Sejm RP,
Beata Małecka-Libera Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Poseł na Sejm RP, Waldemar Andzel Poseł na Sejm RP, Jarosław Pięta
Poseł na Sejm RP, gen. Zbigniew Meres Senator RP, Barbara Bochenek Przewodnicząca Rady Miejskiej w Siewierzu, Radni Rady Miejskiej
w Siewierzu, Dariusz Waluszczyk Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz, Urszula Radziwołek Sekretarz Miasta i Gminy Siewierz,
Jan Mucha Radny Powiatu Będzińskiego, Sebastian Szaleniec Pełnomocnik Prezydenta Będzina, Jan Gwizd Prezes UTW w Zawierciu.

    Otwarcia nowego roku akademickiego i kulturalnego dokonał Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz Zdzisław Banaś, który podziękował
seniorom za ich energię oraz zaangażowanie, włożone pracę na rzecz organizacji i animacji kultury. Burmistrz pokreślił też ogromne znaczenie
Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Polskiego Związku Emerytów, Inwalidów i Rencistów, jak również innych organizacji pozarządowych działających
na terenie naszej gminy, dzięki którym osoby starsze mogą nie tylko zdobywać wiedzę, rozwijać zainteresowania, ale przede wszystkim
pozostawać aktywne.

    Po wysłuchaniu pieśni studenckiej Gaudeamus Igitur, w imieniu parlamentarzystów, którzy zaszczycili uroczystość swą obecnością, głos
zabrała Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia – Beata Małecka-Libera Poseł na Sejm RP, oraz Anna Nemś – Wiceminister Gospodarki.

     Podczas  uroczystości  oficjalnie  podziękowano za  pracę  w zarządzie  Pani  Celinie  Janas,  która  złożyła  rezygnację  z  dotychczas  pełnionej
funkcji  Prezesa  Stowarzyszenia  Uniwersytet  Trzeciego  Wieku  w  Siewierzu.  W  części  artystycznej,  na  scenie  w  tzw.  „tańcu  liniowym”
zaprezentował się Zespół Tańca Country, który stworzyły członkinie UTW w Żorach. Gwiazdą wydarzenia była siewierska grupa wokalna
Sonitus,  pod kierownictwem artystycznym kompozytora Bernarda Sołtysika.  Koncert zespołu Sonitus poprowadził  redaktor Arkadiusz
Wieczorek z Radia Piekary, który podkreślał, że jest pod ogromnym wrażeniem kunsztu artystycznego jaki prezentują debiutujące na scenie
artystki. Podczas koncertu publiczność mogła wysłuchać utworów z płyty Zawsze jest właściwy czas, w tym przebojów podbijających od wielu
tygodni radiowe listy przebojów – Greckie wino oraz Co to za Pan?, a także nowości muzycznych przygotowanych specjalnie na tę uroczystość.

    Inauguracja została przygotowana przez Miejsko-Gminne Centrum Kultury Sportu i Turystyki, a poprowadzili ją Damian Dawczyński –
dyrektor placówki oraz Grażyna Czerwińska – Prezes Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Siewierzu. Patronat medialny nad
uroczystością objęło Radio Piekary oraz lokalna telewizja itv Siewierz.

    Należy podkreślić, że idea powołania uniwersytetu seniorów w Siewierzu zrodziła się w 2012 roku, a jej propagatorem był Burmistrz Miasta i
Gminy Siewierz Zdzisław Banaś wraz z grupą osób zainteresowanych rozwojem oraz poprawą jakości życia starszych mieszkańców gminy.
Pierwsze zebranie założycielskie Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku odbyło się w marcu 2012. Od tej pory działalność siewierskiego
UTW stale się rozwija. W ramach uniwersytetu podejmowana jest wielokierunkowa edukacja, m.in. w zakresie: medycyny, profilaktyki zdrowia,
nauk humanistycznych, kultury i sztuki, nauk społecznych i ekonomicznych, nauk technicznych, a także nauk o ziemi, czy wszechświecie. UTW
zajmuje się także organizowaniem czasu dla osób starszych oraz ich aktywizacją w życiu społecznym.
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