Mielecki Uniwersytet Trzeciego Wieku rozpoczął ósmy rok akademicki
03 października 2014 - Poprawiony 06 października 2014

Jak na wyższą uczelnię przystało, uroczystości inauguracji nowego roku akademickiego
rozpoczęły się od odśpiewania tradycyjnej pieśni uniwersyteckiej „Gaudeamus”. Oficjalnej
inauguracji dokonał Feliks Czop, prezes zarządu MUTW. - Nasz uniwersytet rozpoczyna
aktualnie ósmy rok działalności. Zrzeszamy aktualnie 271 członków. Na naszym uniwersytecie
można studiować, tak długo, jak tylko się chce. Niektórzy są z nami od początku naszej
działalności. Przyjmujemy też wszystkich chętnych – mówił Feliks Czop.

Nowy rok akademicki to nie tylko plany na najbliższe miesiące, ale i podsumowanie
dotychczasowej działalności. Prezes MUTW podsumował ubiegły rok akademicki, podkreślił
liczne zajęcia jakie uniwersytet zaproponował swoim słuchaczom. Oprócz nauki, nie zabrakło
też rozrywki – seniorzy odwiedzili wiele miejscowości, brali udział w licznych festiwalach i
wydarzeniach. Feliks Czop podkreślił również, że MUTW pozwala nie tylko na naukę, ale i na
rozwijanie swoich pasji poprzez uczestnictwo w specjalnie organizowanych zajęciach.
Słuchacze należą do grup tanecznych, gimnastycznych, chóru czy uczestniczą w zajęciach
plastycznych.

Nowy rok akademicki to także nowe wyzwania i cele. Zarząd będzie powoływał nowe zespoły i
grupy zainteresowań, jednocześnie kontynuując dotychczasową działalność, która sprawdziła
się w środowisku mieleckim. Nadrzędnym jednak celem MUTW jest znalezienie odpowiedniego
lokalu biurowego do obsługi uniwersytetu. Jego brak obecnie bardzo mocno utrudnia
prawidłowe funkcjonowanie instytucji.
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Słuchacze Mieleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku rozpoczęli kolejny rok akademicki.
W sali widowiskowej Samorządowego Centrum Kultury 3 października 2014 r.
odbyła się uroczysta inauguracja nowego semestru.

- Nasz uniwersytet umożliwiał uzupełnienie i aktualizację wiedzy, poznawanie współczesnych
osiągnięć nauki, sprzyja koleżeńskim kontaktom, daje wsparcie, rozwija zainteresowania,
inspiruje do działania, włącza do pracy na rzecz drugiego człowieka – mówiła Barbara
Gadomska, wiceprezes zarządu MUTW. - Uczestnictwo w zajęciach uniwersytetu to
aktywizacja osób trzeciego wieku, a także wykorzystanie ich potencjału wiedzy, umiejętności i
doświadczenia życiowego. Nie starzeje się bowiem ten, kto nie ma na to czasu.
Po części oficjalnej na scenie zaprezentowali się członkowie grupy teatralno-kabaretowej
Senior Show, którzy w humorystyczny sposób skomentowali ubiegłe lata działalności MUTW, a
także jego obecną sytuację i problemy. Po nich z krótkim koncertem wystąpił chór ECHO
Mieleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Uroczystości inauguracyjne zakończył wykład prof. dr. hab. Kazimierz Ożóg z Uniwersytetu
Rzeszowskiego pt. „Chwila wspomnień - język PRL – polszczyzna czterech pokoleń”.
żródło: mb/ Hej Mielec

Podobne tematy:
- Działalność Mieleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w latach 2013/2014

2/2

