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INAUGURACJA ROKU KULTURALNEGO I AKADEMICKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO
WIEKU W SIEWIERZU

    W piątek 4 października w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu odbyła
się  Inauguracja Roku Kulturalnego i Akademickiego 2019/2020 w Gminie Siewierz. Uroczystość swoim
występem uświetnił zespół wokalny "Siewierzanie". Gościem specjalnym wydarzenia był prof. Jerzy Buzek
- były Premier RP, a w latach 2009-2012 Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, który wygłosił wykład
pt. "Polska w Europie”.

    Profesor Jerzy Buzek podczas swojego wykładu poruszył  kwestie  związane z  rolą Polski  w Unii
Europejskiej.  "Nie liczylibyśmy się w świecie,  gdybyśmy nie mieli  za sobą tej  potęgi,  jaką jest  Unia
Europejska. Przynależność do wspólnoty to także trudności, ponieważ trzeba się dogadać pomiędzy 28
krajami, ale to nic dziwnego, że w Unii Europejskiej są różne punkty widzenia. Ważne jest to, że udaje nam
się znaleźć porozumienie. Doceniajmy bezpieczeństwo, stabilność oraz wspólny rynek, który mamy w Unii,
bo zbyt często o tym zapominamy" - mówił prof. Buzek w wywiadzie udzielonym dla internetowej telewizji
ITV Siewierz.

    Inauguracja Roku Akademickiego i Kulturalnego zgromadziła w sali widowiskowej MGCKSiT 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. Uroczystość zaszczyciły swą obecnością m. in.:
Wicemarszałek Sejmu RP Barbara Dolniak oraz posłanki Beata Małecka-Libera i Anna Nemś.

    "Dołączają do państwa kolejne pokolenia, które przyglądają się wam i wiedzą, że będą miały gdzie
trafić, z kim się spotkać i podyskutować. Swoim przykładem pokazujecie, że czas bycia seniorem, to nie
siedzenie na kanapie, ale twórcze działanie" - zwróciła się do słuchaczy Wicemarszałek Barbara Dolniak.
"Tutaj zawsze dużo się dzieje. Wielokrotnie biorę udział w różnych przedsięwzięciach kulturalnych w
Gminie Siewierz i jestem pod wrażeniem tego, że mieszkańcy tak chętnie i aktywnie się w nie angażują" -
dodała Poseł na Sejm RP Beata Małecka-Libera.

    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.

    "Aktualnie ze stowarzyszeniem jest związanych blisko 200 członków, a chętnych wciąż przybywa.
Rozwijamy się w różnych dziedzinach - organizujemy warsztaty teatralne, taneczne, plastyczne, kursy
języków  obcych  (włoski,  angielski)  oraz  zajęcia  sportowe,  jak  na  przykład  zajęcia  rehabilitacyjne  -
gimnastyka  dla  seniorów"  -  mówi  Prezes  Stowarzyszenia  Uniwersytet  Trzeciego  Wieku  w Siewierzu
Grażyna Czerwińska.

    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.

    Informacje o przedsięwzięciach zaplanowanych w nowym roku akademickim można znaleźć na stronie
internetowej: http://www.siewierz.pl/uniwersytety/3/ 
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