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Mija 10. rok działalności Słupskiego Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku. Działalno-

ści nacechowanej aktywnością i zaangażo-
waniem społecznym jego członków. Jubileusz 
skłania do podsumowań i refleksji. Stwarza 
powód do świętowania.

Najpierw był „Klub 70”. Początki Słup-
skiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku się-
gają ostatnich miesięcy roku 2003. Wówczas 
wśród 15-osobowej grupy seniorów zrodziła 
się myśl o powołaniu Uniwersytetu Trzecie-
go Wieku. Uniwersytety dla seniorów istniały 
już w kilku dużych miastach Polski. Dlacze-
go nie miałby powstać w Słupsku? Nikt z nas 
nie był jednak pewien, czy myśl ta nabierze re-
alnych kształtów. A jednak…

Na mocy Porozumienia z Wyższą Szkołą 
Zarządzania i Pomorską Akademią Pedago-
giczną, pod patronatem Prezydenta Miasta 

– Macieja Kobylińskiego zainaugurowaliśmy 
22 marca 2004 roku działalność Słupskiego 
UTW.

Z sentymentem wspominam pierwszych 
słuchaczy SUTW – tych, którzy odeszli 
na wieczny spoczynek i tych, którzy są wśród 
nas i czują odpowiedzialność za Nasz Uniwer-
sytet. Są wśród nas najstarsi i najmłodsi sta-
żem. Jest nam ze sobą dobrze, a dzięki wspól-
nej pracy jesteśmy częścią WSPÓLNOTY.

W ciągu minionych 10 lat mieliśmy moż-
liwość uzupełniać swoją wiedzę, rozwijać pa-
sje i zainteresowania. Zawieraliśmy przyjaź-
nie i przeżywaliśmy wiele szczęśliwych chwil 
w czasie wspólnych spotkań.

Pamiętamy, jak wiele zawdzięczamy Słup-
skiemu Ośrodkowi Kultury i Akademii 
Pomorskiej, którzy otworzyli swoje podwoje 
dla studentów-seniorów. I nie tylko otworzyli 

podwoje. Udzielali wszelkiej pomocy w reali-
zacji naszych zadań statutowych. Nauczyciele 
akademiccy stali się nie tylko naszymi wykła-
dowcami, ale i prawdziwymi przyjaciółmi.

Stopniowo poszerzaliśmy ofertę edukacyj-
ną organizując kolejne sekcje zainteresowań. 
Działania były wielokierunkowe o zróżnico-
wanych poziomach trudności. Dawały moż-
liwości poznania nowych obszarów wiedzy 
tak niezbędnej w otaczającej nas rzeczywisto-
ści. Wiedza nabyta w młodości stała się nie-
wystarczająca w dobie zmian we wszystkich 
dziedzinach życia i ogromnego postępu nauki. 
Równocześnie działania te zachęcały i da-
wały możliwości wykonywania wielu zadań 
na rzecz potrzebujących.

Zdobywaliśmy wiedzę nie dla kariery i dy-
plomów lecz dla własnej satysfakcji. Spełniali-
śmy swoje marzenia i pasje społecznikowskie.

Nie sposób nie wymienić choćby części 
10-letnich dokonań. Wymieniam te, które 
– wydawałoby się – przerosły nasze możliwo-
ści, zarówno te finansowe, jak i organizacyjne. 

„Uśpione siły, zdolności oraz talenty ożywają i odkrywasz,
że jesteś o wiele wspanialszym człowiekiem,
niż kiedykolwiek ci się marzyło”

PATAŃDŹALI - indyjski filozof z ok. II wieku p.n.e

Urszula Wyrwa 
Prezes SUTW
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Byliśmy organizatorami:
w 2006 r. – III Ogólnopolskiej  

Konferencji UTW „UTW dla siebie 
i innych”
w 2009 r. – Międzynarodowej  

Konferencji „Uczymy się przez 
całe życie”
w 2010 r. – Międzynarodowej  

Konferencji Naukowej 
„Ekofizjologiczne uwarunkowania 
zdrowia człowieka”
w 2011 r. – Międzynarodowego  

Spotkania uczestników sześciu państw 
Projektu Grundtviga „Powiedz 
mi o swoim zaangażowaniu”
w 2012 r. – Konferencji Naukowej  

„Starsi i młodzi – dziedzictwo 
mądrości”
w 2013 r. – Międzynarodowego  

Spotkania Teatralnego
każdego roku – Turnieje Brydża  

Sportowego Seniorów UTW.
Dla upamiętnienia powstania Naszego 

Uniwersytetu posadziliśmy na terenie Akade-
mii Pomorskiej drzewo – platan. Nie bez zna-
czenia był wybór tego miejsca. Drzewo stało 

się symbolem więzi, jaka łączy nas z Akade-
mią Pomorską. Stało się również symbolem 
naszych związków z naturą, dla której mamy 
zawsze niespłacony dług wdzięczności za to, 
że otacza nas swoim pięknem. Oby drzewo 
to wiązało nas z sobą i pozwoliło pamiętać 
o sobie nawzajem w różnych chwilach nasze-
go życia.

Dziękuję wszystkim słuchaczom, któ-
rzy w ciągu mijających 10 lat w różny spo-
sób swą pracą i zaangażowaniem przyczynili 
się do rozwoju Naszego Uniwersytetu. Mam 
nadzieję, że następne lata Uniwersytetu będą 
równie owocne i wielu ludzi – dzięki niemu 

– odnajdzie sens swego życia.
Z okazji Jubileuszu życzę wszystkim Słu-

chaczom SUTW wiele zdrowia, realizacji 
wszystkich planów i zamierzeń oraz wszelkiej 
pomyślności w życiu osobistym. Niech Dzień 
Jubileuszu pozostanie w naszej pamięci mi-
łym wspomnieniem.

Niniejszą publikację wspomnieniową Za-
rząd dedykuje Słupskim Seniorom z apelem, 
by nie wycofywali się z życia społecznego 
i uwierzyli w swój potencjał rozwojowy.

Urszula Wyrwa - Prezes SUTW
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W Słupsku, podobnie jak w większości 
europejskich miast, obserwujemy wy-

dłużanie się przeciętnego życia i zwiększa-
nie liczby osób starszych w społeczeństwie. 
Utarte schematy myślowe przedstawiają na-
szych Seniorów jako osoby schorowane, ode-
rwane od rzeczywistości, przysparzające dużo 
problemów. Do niedawna wizja osiągnięcia 
wieku emerytalnego wiązała się z zaprzesta-
niem aktywności zawodowej i społecznej. Wy-
jątkiem byli dziadkowie, którym dzieci „pod-
rzucali” swoje pociechy, by Ci mogli objąć ich 
swoją opieką. W zdecydowanej większości jed-
nak odejście na emeryturę wiązało się z ogra-
niczeniem lub zaprzestaniem jakiejkolwiek 
aktywności społecznej. 

Pamiętać musimy, że dziś nie rzadko 
na emeryturę przechodzą ludzie w sile wieku. 
Nawet wdrażana reforma emerytalna nie spo-
woduje, że najbardziej wartościowi pracowni-
cy pozostaną na zajmowanych stanowiskach. 
Współcześni emeryci mają za sobą długi okres 
pracy w gospodarce rynkowej. Dzięki temu są 
doskonale przygotowani do funkcjonowania 
w aktualnej rzeczywistości. 

Potencjał drzemiący w emerytach i renci-
stach został nie tylko dostrzeżony przez tych 
najaktywniejszych spośród Was, ale także 

„przekuty” na coś trwałego – Stowarzyszenie 
Słupski Uniwersytet Trzeciego Wieku. Po speł-
nieniu wszystkich formalności 22 marca 2004 r. 
w Ratuszu odbyło się spotkanie inaugurujące 
działalność Stowarzyszenia. Miałem zaszczyt 
objęcia tej inauguracji swoim patronatem. Spo-
śród wielu udzielanych przeze mnie patronatów, 
ten miał dla mnie szczególne znaczenie. Cie-
szyłem się, że słupscy Seniorzy zorganizowali 
się i postanowili wykorzystać swój potencjał. 

Maciej Kobyliński
Prezydent Miasta Słupska

Nie to, co już wiemy, lecz to, co chcemy wiedzieć 
- świadczy o naszej mądrości.

 WŁADYSŁAW GRZESZCZYK

Przyglądając się działalności Uniwersy-
tetu przez pryzmat minionej dekady nale-
ży stwierdzić, że była to wspaniała inicjaty-
wa, odpowiadająca na zapotrzebowanie osób 
w wieku emerytalnym. To dzięki aktywizacji 
społecznej Seniorów działających w różnych 
sekcjach Słupskiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku na naszych oczach dokonuje się rewo-
lucja starości. Seniorzy uprawiają sport, uczą 
się języków obcych, rozwijają zainteresowa-
nia teatralne, filmowe, historyczne, literackie 
i wiele innych. Zawierane są piękne przyjaźnie, 
związki które łączą ludzi o różnych poglądach, 
ale z wielkim apetytem na życie. To właśnie 
na Uniwersytecie spełniają się marzenia osób, 
które w powojennej zawierusze i prędkości ży-
cia, kiedy próbowano nadrobić stracony czas, 
nie miały możliwości zaspakajania ciekawości 
świata i nauki. Przez te 10 lat Uniwersytet za-
pisał się na tle innych słupskich stowarzyszeń 
jako wyjątkowo prężnie działająca organizacja, 
zajmującą się aktywizacją intelektualną i spo-
łeczną ludzi w „złotym wieku”. 
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Drodzy Seniorzy 
- Słuchacze Słupskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, 
z okazji X rocznicy powstania Stowarzyszenia, życzę wszystkim aktualnym i przyszłym słuchaczom, 
aby ten Jubileusz był powodem do zadowolenia, a także bodźcem do dalszego działania i pracy. 
Życzę, aby uniwersyteckie przyjaźnie okazały się trwałe, a czas spędzony na zdobywaniu wiedzy 
i doświadczeń dostarczył niezapomnianych wrażeń. 

Przyznam się po cichu, że liczę na przyjęcie mnie bez okresu karencji, choć chciałbym, 
aby to nastąpiło dopiero w 2015 roku. 

Jesteście dowodem na wspaniałą działalność ludzi starszych, na Ich (Waszą!) wielką przydatność 
dla ludzi młodych, dla których jesteście wzorem dobrze spełnianego życia. 

Maciej Kobyliński
Prezydent Miasta Słupska
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Akademia Pomorska bardzo wysoko oce-
nia współpracę ze Słupskim Uniwersyte-

tem Trzeciego Wieku. Przeniesienie siedziby 
w 2011 roku SUTW do AP stanowiło kolejny 

– i niejako naturalny - krok w stale rozwijającej 
się współpracy. Akademia Pomorska wspiera 
SUTW od jego powstania. Nasi wykładow-
cy prowadzą wykłady dla słuchaczy SUTW. 
W udostępnionych przez AP pomieszczeniach 
(sale wykładowe, laboratoria) odbywają się za-
jęcia, konferencje i uroczystości UTW. 

SUTW działający w uczelni – to podniesie-
nie rangi zarówno samego UTW, jak również 
AP. Jest to bowiem praktyczna realizacja idei 
kształcenia przez całe życie. Aktywna i różno-
rodna obecność SUTW w Uczelni pozytywnie 
wpływa na wizerunek AP, jako uczelni otwar-
tej na potrzeby różnych środowisk. Niezwykle 
cenne dla AP są międzynarodowe kontakty 
SUTW i jego znaczny udział w ciągle rozwija-
jącej się współpracy Uniwersytetów Trzeciego 
Wieku z całej Europy. Dzięki temu, wszędzie 
tam, gdzie docierającą słuchacze SUTW jed-
nocześnie jest obecna nasza Uczelnia. Zdyscy-
plinowanie, zaangażowanie i ciekawość wiedzy, 
które to cechy prezentują słuchacze SUTW są 
wzorem dla studentów wszystkich lat i kierun-
ków studiów w AP. 

dr hab. prof. nadzw. Roman Drozd
Rektor Akademii Pomorskiej w Słupsku

10-LECIE SUTW

Z zadowoleniem więc przyjmujemy obec-
ność SUTW w życiu naszej Uczelni. Wypa-
da tylko żałować, że pomimo naszych starań, 
pracy naszych wykładowców i zaangażowania 
wielu innych pracowników, ograniczone środ-
ki finansowe AP nie pozwalają zaproponować 
słuchaczom SUTW jeszcze szerszej i ciekaw-
szej oferty edukacyjnej. 

Z życzliwością natomiast obserwujemy, 
jak powstają i z jaką wielką pasją są realizo-
wane przez słuchaczy SUTW nowe pomysły 
i projekty, które w miarę naszych możliwości 
wspieramy. Minione 10 - lecie przyniosło ich 
wiele. Wierzymy w niewyczerpaną inicjatywę 
studentów SUTW. Uważamy, że wspólnie re-
alizowane projekty są wielką szansą rozwojową 
dla obu Naszych Uczelni. Być może, w przy-
szłości, kiedy to MNiSW zaproponuje sposób 
finansowania UTW ze środków publicznych 

– SUTW stanie się kolejna jednostką organiza-
cyjną AP.

dr hab. prof. nadzw. Roman Drozd
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Pierwsze kontakty z grupą seniorów w Słup-
sku wspominam dosyć  nerwowo, bowiem 

ówczesny szef (niestety nazwiska nie pamię-
tam) był bardzo niezdecydowany i słabo zorga-
nizowany, właściwie nie wiadomo było, czego 
oczekuje ze strony władz miasta.

Dopiero pojawienie się nowej ekipy na czele 
z panią Urszulą Wyrwą nadał nową dynamikę 
i konkretne działania. Od tej pory współpraca 
pomiędzy UTW, a ratuszem nabrała nowej ja-
kości, wiadomo było w czym pomóc, jakie pro-
blemy rozwiązać. Rozpoczęły się systematycz-
ne kontakty z Prezydentem i jego Zastępcami, 
Rektorem Akademii Pomorskiej i ówczesnym 
Wydziałem Kultury i Sportu. Rozwiązane zo-
stały najważniejsze problemy jak: siedziba 
(SOK) oraz tryb wspierania finansowego Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku.

Ocena dziesięciolecia działalności może być 
tylko jedna, czyli bardzo wysoka. To, co osią-
gnął Uniwersytet w okresie dekady starczyło-
by na obdzielenie efektami pracy kilku orga-
nizacji razem wziętych. Nawiązanie szerokiej 
współpracy międzynarodowej, pozyskiwanie 
środków na własne projekty z wielu źródeł 
i funduszy budżetowych, bogata działalność 
sekcji specjalistycznych, pozyskanie lepszych 
warunków lokalowych zasługują na najwyższe 
słowa uznania i szacunku.

Z okazji Jubileuszu X-lecia życzę przede 
wszystkim zdrowia, zdrowia i jeszcze raz zdro-

wia wszystkim Członkom. Życzę podtrzyma-
nia dynamizmu, którego mogą pozazdrościć 
młodsi działacze innych organizacji i stowa-
rzyszeń. Pełnej realizacji pomysłów i planów, 
możliwości przyjęcia w szeregi Uniwersyte-
tu wszystkich oczekujących w długiej kolejce 
kandydatów, czerpania osobistej satysfakcji 
z podejmowanych działań, wielu przyjaciół, 
sponsorów, mecenasów i osób życzliwych. Ży-
czę także czerpania satysfakcji z działań wo-
lontarystycznych, z podejmowanych nowych 
wyzwań, ze zdobywania wiedzy, nauki języków 
obcych i umiejętności obsługi nowoczesnych 
urządzeń elektronicznych. Życzę odkrywania 
zdolności i talentów różnorakich, osobistego 
rozwoju i wszelkich radości w codziennym 
życiu.

Jerzy Barbarowicz

* * *
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* * *

W trudnej życiowo chwili miałam szczę-
ście wstąpić w szeregi studentów Uni-

wersytetu Trzeciego Wieku. W różnorodności 
tematyki na organizowanych nam wykładach 
odnajduję i poszerzam moje zainteresowania. 
Cieszę się, że wśród koleżanek z lat szkolnych, 
z pracy zawodowej, jak i nowopoznanych zna-
lazłam życzliwość i radość ze wspólnie spędzo-
nego czasu m. in. na wykładach, w chodzeniu 
z kijkami, a także w zespole chóralnym. Za-
tem (jak w piosence niedawno śpiewanej) „tak, 
jak przed laty śmieję się dziś, nie ważne daty 
z Tobą (Uniwersytecie) dobre dni…”

Za to całemu Gronu Osób, które organizują 
nam zajęcia – składam moje podziękowanie.

Brygida Bartecka

* * *

W nowym etapie życia, na emeryturze już 
od 2004 roku jestem słuchaczką naszego 

Uniwersytetu. I to jest dla mnie wielce znaczą-
ce z wielu względów.

Najważniejszym doznaniem intelektualnym 
jest możliwość uczestniczenia w wykładach. 
Dzięki staraniom Zarządu naszego Uniwersy-
tetu mamy wiele fakultetów i zajęć. Słuchanie 
relacji wykładowców posiadających ogromną 
wiedzę i umiejętność przekazu w sposób nie-
zwykle interesujący i posługujących się po-
prawną polszczyzną, jest wielką wartością.

Spotkałam tu wiele osób, z którymi w mi-
nionych latach miałam kontakty zawodowe czy 
też z okresu studiów. Choć żyjemy w jednym 
mieście nie widywaliśmy się często wśród wie-
lu codziennych obowiązków. Teraz dawne zna-
jomości mają większą wartość. Mamy o czym 
rozmawiać i wspominać, a wspólne zaintereso-
wania i częste spotkania w Uczelni zbliżają nas.

Maria Gaillard

* * *

Jestem słuchaczką Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku w Słupsku od samego początku jego 

założenia. Miło wspominam nasze kameral-
ne spotkania w małej salce przy ul. Braci Gie-
rymskich, które odbywały się przy kawie i cia-
steczkach. Podobały  mi się występy taneczne 
i wokalne młodzieży z Białorusi, która okazjo-
nalnie odwiedzała Słupsk i przy okazji umilała 
nam czas po wykładach.

Cenię sobie bardzo wykłady z historii, które 
prowadzi mgr Zdzisław Machura.

Zaprzyjaźniona jestem z Elą Golonko, z któ-
rą pracowałyśmy w jednym zakładzie przez 
30 lat, a teraz jesteśmy sąsiadkami i razem cho-
dzimy na wykłady. Mając ponad 80 lat czujemy 
się jak uczennice.

Julianna Tołkacz

* * *

Jestem już 10 lat wśród słuchaczy Uniwersy-
tetu Trzeciego Wieku i jestem z tego bardzo 

zadowolona. Wspaniałe wykłady dodają mi ży-
ciowej energii, pobudzają do działania – dzięki 
temu przykre problemy życiowe stają się mniej 
dotkliwe. Nawiązałam dużo przyjaźni, chodzę 
na spotkania, w basenie ubywa mi lat, z ludźmi 
człowiek czuje się doskonale.

Bo przyjaźń prawdziwa to także cnota
Ona rośnie w cenę – jest na wagę złota.
Pocieszy w potrzebie, ukoi pragnienie
Otrze Ci łzy – byś nie był sam.
A jeśli w życiu będziesz miał choć jednego
prawdziwego przyjaciela – to możesz 
nazywać się szczęśliwym człowiekiem.

Maria Szydlik
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Od lat obserwujemy postępy w rozwo-
ju Waszego uniwersytetu – jak się rozwija-
cie i jak rośnie liczba członków. Gratulujemy 
Wam i dołączamy do grona tych, którzy w naj-
większej mierze doceniają Wasze osiągnięcia. 
Życzymy każdemu z Was oddzielnie oraz całe-
mu Uniwersytetowi Trzeciego Wieku w Słup-
sku sił, ufności i optymizmu, abyście Wasze 
osiągnięcia mogli jeszcze długo kontynuować. 
Mamy nadzieję, że tak, jak dotychczas bę-
dziemy w dalszym ciągu mogli dołączyć nasz 
wkład w Wasz dynamiczny rozwój. Jesteśmy 
w pełni przekonani, że przyjaźń, która między 
nami i naszymi uniwersytetami się rozwinęła, 
trwać będzie zawsze.

Prosimy Was, aby wspólnie dbać o dalsze 
kontakty i rozwój akademickiego kształce-
nia. Jednocześnie dziękujemy za wszystko to, 
co nam przekazaliście i czego mogliśmy się 
od Was nauczyć.

Z serdecznymi ukłonami 
– Günther Böhme

Uniwersytet im. Göthego
we Frankfurcie n. Menem

Sei aus gegebenem Anlass ein besonders 
herzlicher Gruss von der Universität des 3. 

Lebensalters in Frankfurt geschickt, verbunden 
mit einem nachdrücklichen Glückwunsch zum 
Jubiläum……….

Od lat mamy okazję spotykać się wzajem-
nie i wymieniać myśli we wspólnych poczyna-
niach. Wynika z tego nasze zadowolenie, a tak-
że wdzięczność. Ostatecznie – jak myślę – jest 
to nasz wspólny wkład w porozumienie między 
naszymi narodami po tych okropnych wyda-
rzeniach historycznych, co nadaje szczególnie 
wysoką rangę naszym wspólnym działaniom. 
To właśnie Słupski Uniwersytet Trzeciego 
Wieku wyszedł naprzeciw z propozycją part-
nerskiej współpracy i od tego czasu, to znaczy 
od dziesięciu lat trwa nasza współpraca i przy-
jacielskie spotkania. Przy tym europejskie pod-
łoże tych dokonań ma szczególną wagę.

Nasze duchowe kontakty, które z winy stro-
ny niemieckiej były niszczone, muszą być od-
budowywane i taka jest nasza wspólna inten-
cja. Rozpatrując z innej strony, nasze kontakty 
mają uświadomić starszej generacji istnienie 
tych wspólnych duchowych powiązań, któ-
re niewątpliwie przyczynią się do stabilizacji 
europejskiej. Dzieje się to za pośrednictwem  
prac w obszarze kształcenia obydwu partnerów. 
Nie ma przy tym znaczenia, że profile działa-
nia naszych uniwersytetów nieco się różnią. 
W centralnym miejscu znajduje się kształcenie 
akademickie w obu uniwersytetach i to ułatwia 
wzajemne zrozumienie.

DEN FREUNDEN IN SLUPSK
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nia. Jednocześnie dziękujemy za wszystko to, 
co nam przekazaliście i czego mogliśmy się 
od Was nauczyć.

Z serdecznymi ukłonami 
– Günther Böhme

Uniwersytet im. Göthego
we Frankfurcie n. Menem

prac w obszarze kształcenia obydwu partnerów. 
Nie ma przy tym znaczenia, że profile działa-
nia naszych uniwersytetów nieco się różnią. 
W centralnym miejscu znajduje się kształcenie 
akademickie w obu uniwersytetach i to ułatwia 
wzajemne zrozumienie.

we Frankfurcie n. Menem

akademickie w obu uniwersytetach i to ułatwia akademickie w obu uniwersytetach i to ułatwia 
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Słupski Uniwersytet Trzeciego Wieku został 
powołany 22 marca 2004 r. a po niespełna 

czterech latach zrodził się pomysł upamiętnie-
nia tak ważnego dla nas wydarzenia. Szefowa 
Ula Wyrwa nie pozwoliła długo czekać na re-
alizację tego pomysłu i sama dołączyła się do 
wspólnej inicjatywy. Korzystając ze zbliżają-
cego się wówczas terminu wykładu biologicz-
nego prof. Christiana Wintera z zaprzyjaźnio-
nego Uniwersytetu we Frankfurcie n. Menem 
ustaliliśmy termin posadzenia pamiątkowego 
drzewka w dniu tegoż wykładu tj. 18 paździer-
nika 2007 r. na terenie Akademii Pomorskiej 
w Słupsku, gdzie obecnie mieści się nasza sie-
dziba. Zdecydowaliśmy, że tym drzewkiem 
będzie platan i złożyliśmy zamówienie na taką 
sadzonkę. 

Praktycznie wszystkie zaplanowane prace 
przebiegały bez żadnych zakłóceń aż do dnia 
poprzedzającego uroczyste sadzenie. Gdy te-
lefonicznie połączyłem się z Zielenią Miejską 
(dostawcą drzewka) – usłyszałem odpowiedź, 
że platanów jeszcze nie ma ponieważ tego roku 
zbiór w szkółkach jest opóźniony o dwa 
tygodnie i trzeba będzie poczekać na-
dostawę. Wiadomość ta zmroziła 
mi krew w żyłach. Tłumaczę: my 
na jutro mamy przygotowaną 
wielką uroczystość z wygra-
werowaną datą sadzenia 
oraz nazwą drzewa 
i platan musi być po-
sadzony w tym dniu... 

Wpadłem na po-
mysł, aby natych-
miast przysłano 
nam jakiekol-
wiek drzewko 
liściaste, które 
po ceremonii 
uroczystego 
sadzenia

wymienimy na oczekiwany platan. Dostawca 
zgodził się na taki pomysł i przysłał sadzonkę 
bukową. Ponieważ była ona jeszcze ulistniona 
musiałem w pośpiechu usunąć wszystkie li-
ście dla zmylenia uczestników uroczyści. Całą 

„akcję” trzymałem w głębokiej tajemnicy i tyl-
ko drżałem, aby zaproszony  z naszej uczelni 
biolog dr Zbigniew Sobisz nie rozszyfrował 
mojego pomysłu. Miałem po prostu szczęście, 
ponieważ nikt z obecnych „fałszywego platana” 
nie rozpoznał.

Po dwóch tygodniach, jak ustaliłem z do-
stawcą, dokonano wymiany drzewka. Praw-
dziwy platan był znacznie wyższy od usunię-
tego buka i niektórzy pytali ze zdziwieniem, 
czy to możliwe, żeby drzewko posadzone je-
sienią mogło tak po dwóch tygodniach podro-
snąć? „Tak, to prawda odpowiadałem, ale tylko 
platan to potrafi.” 

I na tym kończy się wręcz humorystyczna 
historia posadzenia pamiątkowego platana. 
Dzięki wspólnej trosce (podlewaniu i nawoże-
niu) dzisiejszy platan budzi podziw jako pięk-
ne i dorodne drzewo.

Stanisław Czupajło

TAJEMNICZY PLATAN 
- DRZEWO PAMIĄTKOWE
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Przede wszystkim osiągnęłam świadomość, 
że czasu zatrzymać nie można, tylko z nim 

zaprzyjaźnić się, o czym w potocznym ży-
ciu z dnia na dzień zapominam. I przychodzi 
dzień, kiedy staję przed problemami wyda-
wałoby się bez  rozwiązania. I wówczas przy-
chodzi myśl o nawiązaniu przyjaźni, niestety 
bywa ona bardzo często krótka. Przychodzi też 
myśl o przyjaźni sama z sobą. Na naszym Uni-
wersytecie (przynajmniej dla mnie) nawiązać 
kontakt bliski z drugą osobą na dłuższy okres 
czasu jest trudno, gdyż u każdego z nas nastę-
puje proces starzenia się (jest to prawidłowy 
rozwój biologiczny) i to stanowi pewną barierę 
w kontaktach międzyludzkich. Dotychczasowe 
nasze ambicje i motywacje życiowe przecho-
dzą w cień. Często tracimy sens życia w ogó-
le, a nawet istnienia w rodzinie. Następuje za-
interesowanie swoją starością. Zapominamy, 
że przyszłość jest dziś. Nie ma jutra. I wówczas 
zaprzyjaźniam się sama z sobą.

Krzywdzącym by było twierdzenie, że nie 
ma wśród nas przyjaźni nazwałabym „czasowej 
lub okresowej”. Każda moja prośba o pomoc 
spotkała się ze zrozumieniem i natychmiasto-
wą realizacją, za co koleżankom niniejszym 
dziękuję.

Na pytanie jak UTW zmienił moje życie od-
powiedziałabym tak: Zainteresowałam się na-
uką filozofii, psychologią i socjologią starzenia 
się człowieka, a to dzięki wykładom cyklicz-
nym na naszym uniwersytecie. Szczególnie 

utkwiły mi w pamięci następujące wykłady:
ks. prof. Jana Turkiela   o etyce i aktualnej 
interpretacji biblii
ks. dr Mariusza Kołacińskiego   (rok 2007) 

– między innymi oświadczył, że starość jest 
to kolejna faza życia oraz, że starość jest 
to stan młodości stabilnej itd.
dr Wojciecha Bogusławskiego   (rok 2006) 

– o hiperlipidemiach w podeszłym wieku 
dr Beaty Bugajskiej   (rok 2012) – o życiu, 
które jest sztuką najbardziej złożoną.

Co szczególnie utkwiło w mojej pamięci 
z okresu uczestnictwa w życiu SUTW?

Spotkanie (rok 2010) i wysłuchanie wykła-1. 
du prof. Günthera  Böhme na Uniwersyte-
cie im. Göthego we Frankfurcie n. Menem 
nt. „Nauki w życiu człowieka”. W swoim 
wykładzie prof. Böhme powiedział: „Po-
winniśmy się uczyć całe życie, do samego 
końca. Już Arystoteles mówił, że wszyscy 
ludzie dążą do wiedzy. Dlatego trzeba pie-
lęgnować i kontynuować zainteresowania 
kształcenia do końca swego życia. I to wła-
śnie uniwersytety trzeciego wieku dają nam 
tę możliwość”.
Praca w wolontariacie.2. 
Praca i nauka w chórze prowadzonym przez 3. 
p. Jolantę Otwinowską.

CO MI DAŁA PRZYNALEŻNOŚĆ 
DO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU?

Praca i nauka w chórze prowadzonym przez 
p. Jolantę Otwinowską.
Praca i nauka w chórze prowadzonym przez 
p. Jolantę Otwinowską.
Praca i nauka w chórze prowadzonym przez 
p. Jolantę Otwinowską.
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Śpiew to moja pasja i moje zdrowie. Spo-
tkania chóru dawały mi nie tylko wielką przy-
jemność życia przy mojej ilości przeżytych 
lat, ale czułam się również dowartościowa-
na wśród koleżanek z UTW i nie tylko. Moja 
przygoda z chórem skończyła się bardzo bole-
śnie z chwilą zmiany  dyrygenta tj. w czerwcu 
ubiegłego roku. Nowy dyrygent zdyskwalifiko-
wał moje umiejętności w chórze przypomina-
jąc mi, że jestem już stara i już do niczego się 
nie nadaję. Odeszłam rozpamiętując usłyszane 
słowa. Zrozumiałam z trudnością i pogodzi-

historia to wspaniała
dziesięć lat się pisała
to co było jest za nami
niespodzianką - co przed nami

jesteś na emeryturze 
nie chowaj się w dziurze
dla ciebie człowieku
Uniwersytet Trzeciego Wieku

nie masz czasu do stracenia
więc spełniaj swoje marzenia
dobry humor łączy ludzi
ciało i umysł do pracy pobudzi

łam się z faktem, że człowiek w „ustabilizowa-
nym” wieku powinien znaleźć sobie miejsce, 
gdzie podoła wyzwaniom i oczekiwaniom wła-
snych sił fizycznych i intelektualnych.

Bardzo sobie cenię zajęcia i działalność 
Słupskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

– podziwiam i dziękuję Zarządowi z naszą Pre-
zes Urszulą Wyrwą na czele, za bardzo aktywne 
prowadzenie Uniwersytetu przez te wszystkie 
lata. Aby nasze zdrowie i samopoczucie po-
zwoliło nam uczestniczyć w zajęciach SUTW 
przez następnych dziesięć lat.

Maria Bogusławska

tutaj liźniesz wszystkiego
nauczysz się języka obcego
są spotkania ciekawe wykłady
masz kłopot - skorzystasz z porady

dla pogody ducha urody 
wiedzy zdrowia i mody
brydż komputery gimnastyka
film wolontariat turystyka

żaden talent się nie zmarnuje
kabaret swój program prezentuje
literaci i poeci   
tworzą dla dorosłych i dzieci

nie wij się jak w ukropie
pojedź na wycieczkę po Europie
poznaj historię swojego miasta
znajdź przyjaciół i basta

prezes wszystko porachuje
podsumuje skomentuje
chór wystąpi chętnie
zawsze śpiewa pięknie

wszystko się sfotografuje
tekstem udokumentuje
wiele ciekawych treści
w internecie się umieści

jest miło i radośnie
pamiątkowy platan rośnie
przeleciało dziesięć lat 
jak z bicza trzasł

Anna Boguszewska

DZIESIĘĆ LAT JAK Z BICZA TRZASŁ
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Przez całe swoje życie byłam niezwykle ak-
tywna. Nie wyobrażam sobie, co znaczy 

biernie wegetować. Ale czas nieubłagalny, siły 
również. Emerytura mnie nie zaskoczyła, zmu-
siła jednak do przewartościowania moich za-
mierzeń. Za namową córki i koleżanki stałam 
się słuchaczką Słupskiego Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku. I to była trafna decyzja!!

Moje życie nabrało barw, znów do niego 
wróciła aktywność. Już samo wyjście na zajęcia 
mobilizuje do czynnych przygotowań. Nowe 
znajomości, nowe tematy rozmów, rozwija-
nie zainteresowań, nauka języka angielskiego 

– to jest to, co motywuje mnie do innego od-
czuwania statusu emerytki. A jest i przyjaźń. 

Uczelniana przyjaciółka bardzo zdolna pla-
stycznie poddała mi myśl, bym spróbowała ma-
lować. W pierwszej chwili zaniemówiłam. Ja, 
totalne beztalencie w tej dziedzinie – nigdy nic 

Jestem słuchaczką SUTW od marca 2004 r. 
Gdy zostałam przyjęta w poczet studentów 

miałam 79 lat. Obecnie jestem najstarszą stu-
dentką w tej grupie. Mój czas wolny od pracy 
zawodowej został  wypełniony zajęciami na-
ukowo – dydaktycznymi na wysokim pozio-
mie w zakresie historii, geografii świata, bio-
logii, astronomii oraz wielu innych dziedzin. 
To był i jest wspaniały okres mojego życia. Je-
stem z natury pogodną optymistką i szczęścia-
rą, która dożyła tego okresu w zdrowiu, wolno-
ści i pokoju. Jako studentka SUTW przez okres 
tych minionych lat widzę, jak koleżanki i ko-
ledzy chętnie uczestniczą w jego życiu biorąc 

PREZENT DLA SENIORA  
TO UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

udział w różnych imprezach towarzyszących 
np. w wycieczkach, wieczorkach tanecznych, 
zajęciach sportowych, brydżu itp. To wspaniali 
ludzie, którzy potrafią cieszyć się życiem. Mile 
wspominam wycieczkę do Toskanii. Zwiedza-
nie grodów, zamków obronnych oraz pięknych 
wysepek Wenecji. Także wyjazd do Warszawy: 

– Pałac Łazienkowski, Muzeum Powstania War-
szawskiego, Stare Miasto i wiele innych miejsc.

Uniwersytet Trzeciego Wieku jest wspania-
łym prezentem dla nas. Życzę sobie oraz Ko-
leżankom i Kolegom doczekania w dobrym 
zdrowiu kolejnego okrągłego jubileuszu.

Jadwiga Drapińska-Trznadel

* * *
nie narysowałam poza szlaczkami w zeszytach 
moich małych dzieci... Wbrew sobie uczyni-
łam pierwszy krok. Opiekun tej sekcji – artysta 
malarz był bardzo zdziwiony, że ktoś nie umie 
narysować prostych przedmiotów. Nie ukry-
wam, że źle się czułam wśród utalentowanych 
plastycznie koleżanek. Postanowiłam się nie 
dać. Każdego dnia rysowałam, aż doszłam 
do względnej wprawy. Dziś już mam niewiel-
ką kolekcję narysowanych (odwzorowanych) 
przez siebie kwiatów, owoców i drzew, z czego 
jestem bardzo dumna.

Podsumowując moje rozważania uwa-
żam, że Uniwersytet Trzeciego Wieku zmienił 
moje podejście do niektórych poczynań ży-
ciowych, pomógł mi odnaleźć nieznane do-
tąd „JA”, a przede wszystkim pozwolił uwierzyć, 
że w „trzecim wieku” człowiek nie musi być 
skazany na nudę, beznadziejność i bierność.

Janina Gliniewicz
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* * *

Nasza przygoda z Uniwersytetem Trzecie-
go Wieku rozpoczęła się 6 lat temu. Oboje 

z żoną należymy do koła biologicznego, któ-
rego szefem jest Stasio Czupajło – bardzo ser-
deczny kolega, który w barwny sposób potrafi 
opowiadać o różnego rodzaju przyrodniczych 
ciekawostkach. Między innymi z jego inicjaty-
wy byliśmy na bardzo interesujących wyciecz-
kach, w trakcie których mogliśmy obserwować 
życie zwierząt i roślin w ich naturalnych śro-
dowiskach. Uczestniczyliśmy również w wy-
jeździe wypoczynkowo-integracyjnym do Zu-
brzycy k. Zakopanego. Mimo, że pogoda nie 
zawsze nam sprzyjała, świetnie odpoczywali-
śmy, codziennie przemierzając z kijkami kilku-
nastokilometrowe trasy po górskich ścieżkach 
Beskidu Wysokiego w ciągu dnia, a wieczorem 
były śpiewy i tańce do późnych godzin. Wspól-
nie z żoną należymy też do Sekcji Turystycznej, 
a ja dodatkowo do uniwersyteckiego chóru. 

Był czas, że ze względów zdrowotnych nie 
mogliśmy w pełni uczestniczyć w zajęciach 
i występach, a ich brak bardzo odczuwaliśmy. 
Jednak czas pracował na naszą korzyść i wró-
ciliśmy z żoną do swoich ulubionych zajęć oraz 
częstych uniwersyteckich spotkań ze znajomy-
mi i przyjaciółmi.

Halina i Marian

* * *

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Słupsku po-
wstał na bazie Klubu Emerytów’70, które-

go założycielem był dr Stanisław Stankiewicz. 
Był to początek naszych towarzyskich spotkań. 
Jednak z biegiem czasu ta forma spędzania 
czasu była dla nas niewystarczająca.

Pani mgr inż. Urszula Wyrwa w bardzo 
dynamiczny sposób przekształciła ten Klub  
w Słupski Uniwersytet Trzeciego Wieku pod-
nosząc wysoko poprzeczkę programową i za-
praszając do prowadzenia wykładów osoby 
o dużej wiedzy w różnych dziedzinach. Powsta-
ło wiele różnych sekcji, gdzie każdy wg swoich 
zainteresowań mógł się realizować.

Mnie zafascynowała sekcja chóru, którą 
prowadziła dyrygent mgr Jolanta Otwinow-
ska. W zajęciach chóru uczestniczyło ponad 
30 osób. Nauczyliśmy się bardzo dużo piose-
nek i pieśni na każdą okazję. W 2008 r. chór 
uczestniczył w Ogólnopolskich Juwenaliach 
III Wieku w Warszawie, gdzie otrzymaliśmy 
wyróżnienie.

Na zaproszenie Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku przy Uniwersytecie Goethego we Frank-
furcie n. Menem chór nasz wystąpił z repertu-
arem śpiewając piosenki w języku niemieckim, 
kaszubskim i polskim. Była to dla nas wielka 
przygoda.

Danuta Wiewiórkowska 
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Sięgając pamięcią wstecz od początku dzia-
łalności naszego Uniwersytetu nawiązywali-

śmy kontakty zagraniczne. Pierwszym był kon-
takt ze słuchaczami polskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku w Wilnie. Byliśmy w Wilnie 
goszczeni przez słuchaczy tegoż uniwersytetu 
i my gościliśmy już zaprzyjaźnionych „studen-
tów”. Kontaktujemy się nadal.

Inną grupą seniorów, z którymi nawiązali-
śmy kontakt to seniorzy Uniwersytetu Ludo-
wego oraz członkowie Towarzystwa Niemiec-
ko -Polskiego we Flensburgu. Współpraca trwa 
nadal i jest owocna tym bardziej, że Flensburg 
i Słupsk to miasta partnerskie.

Następnym naszym partnerem stał się Uni-
wersytet Trzeciego Wieku (U3L) przy Uniwer-
sytecie im. Goethego we Frankfurcie nad Me-
nem. Niezapomniany był wyjazd z rewizytą 
50-osobowej grupy naszych słuchaczy do U3L 
we Frankfurcie z prezentacją teatralną i chó-
rem. Przyjęci zostaliśmy w tamtejszym Ratu-
szu przez Przewodniczącego Rady Miejskiej 
i Konsula. Przyjmowano nas jako delegację 
Państwa Polskiego z honorami należnymi ta-
kiej delegacji. Na budynku Ratusza obok flagi 
niemieckiej powiewała flaga polska, a w Sali 
Rycerskiej przemawiał nasz przedstawiciel. 

Sztuka teatralna „Moje dni” dotycząca 
problemów polskich osadników na Pomorzu 
po II wojnie światowej prezentowana była za-
równo we Flensburgu jak i we Frankfurcie. 

Ten trudny powojenny temat był na zakończe-
nie spotkań przedmiotem partnerskich dysku-
sji seniorów obu narodów, zakończonych jed-
nomyślnym stwierdzeniem „NIGDY WIĘCEJ 
WOJNY”.

Kolejne wspomnienie to spotkanie z mię-
dzynarodową grupą seniorów w berlińskiej 
organizacji socjalnej. Nie istniały bariery ję-
zykowe, gdyż w grupie tej byli Polacy. Równo-
cześnie w Berlinie nawiązaliśmy współpracę 
z seniorskim „Theater der Erfahrungen”. W ra-
mach konfrontacji teatralnych my – w Berlinie, 
a grupa berlińska – w Słupsku prezentowali-
śmy sztuki teatralne, zrozumiałe dla widza nie-
zależnie od znajomości języka.

Do partnerskich spotkań teatralnych senio-
rów UTW zaliczyć należy prezentacje sztuki 
teatralnej w Słupsku amatorów z portugal-
skiego miasta Cartaxo – miasta partnerskiego 
Słupska.

Nie sposób nie wspomnieć o wspaniałym 
zakończonym już Programie Grundtviga „Tell 
me about your commitment” (Opowiedz mi 
o swoim zaangażowaniu). Udział w Programie 
brali przedstawiciele: Austrii, Szkocji, Hiszpa-
nii, Słowenii, Niemiec i Polski. Mieliśmy okazję 
spotykać się w każdym z ww. krajów i dyskuto-
wać na temat działalności wolontarystycznej.

Nawiązane kontakty z seniorami różnych 
europejskich krajów udowodniły, że Europa 
jest bez granic.

Nelly Czupajło

WSPÓŁPRACA NIE ZNA GRANIC
- wybrane wspomnienia
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Od tygodnia jestem pełnoprawnym stu-
dentem Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

w Słupsku. Na moich pierwszych zajęciach 
usłyszałem propozycję o możliwości uczestni-
czenia w wyjazdowej imprezie pod znamien-
nym hasłem: TOUR – „KOCHAM WEJHE-
ROWO – Uniwersytety Trzeciego Wieku woj. 
Pomorskiego”. Bez chwili zastanawiania się, 
zgłosiłem swój akces i  – NIE ŻAŁUJĘ!!! 

Dnia 2 czerwca 2012 r. o wczesnej godzinie 
zebraliśmy się na zbiórce i wyruszyliśmy auto-
karem w podróż do Wejherowa. Po przybyciu 
na miejsce, które okazało się piękną zalesioną 
polaną o pełnej turystycznej infrastrukturze, 
na obrzeżach Wejherowa, ujrzałem dużą gru-
pę (jak później się okazało – około 160 osób) 
uczestników – studentów UTW z: Gdańska, 
Malborka, Pruszcza Gdańskiego, Gdyni, Ko-
ścierzyny, Słupska i Wejherowa – którzy byli 
organizatorami. Sprawnie zostaliśmy podziele-
ni na 2 grupy, każdej przydzielony został profe-
sjonalny Przewodnik. Wyruszyliśmy w trasę.

W pierwszej kolejności udaliśmy się do Kal-
warii Wejherowskiej – będącej perłą architek-
tury sakralnej Polski Północnej i największą 
atrakcją turystyczną Wejherowa. Na dowód 
powyższego stwierdzenia przytoczę słowa: 

„– Kalwaria Wejherowska to kompleks 26 ka-
pliczek zbudowanych w XVII wieku, rozlo-
kowanych w Wejherowie na morenowych 
wzgórzach. Głównym fundatorem Kalwarii 
był wojewoda malborski Jakub Wejher. Niepo-
twierdzona  naukowo informacja głosi, że od-
ległości pomiędzy poszczególnymi kaplicz-
kami równe są odległościom poszczególnych 
etapów męczeńskiej drogi jaką przebył Chry-
stus w Jerozolimie. Pod każdą z kaplic znajduje 
się garść ziemi pochodzącej z Jerozolimy…”

Nasz pan Przewodnik o niezgłębionej wie-
dzy w tej materii przekazywał nam na każdym 
kroku fascynujące informacje, które odganiały 
od nas wysiłek w pokonywaniu morenowych 
wzgórz. (Niestety, – nieubłagany PESEL ciągle 
o sobie przypominał). Dalsza wędrówka wio-

dła przez wejherowski zespół pałacowo-parko-
wy umiejscowiony na styku zabytkowego cen-
trum miasta i kalwarii. W urokliwym parku 
znajduje się pałac z muzeum, amfiteatr miejski, 
duży plac zabaw, kawiarenka, letnia scena oraz 
staw z łabędziami i kaczkami.

Następną porcję estetycznych wrażeń i wie-
dzy dostarczyło zwiedzanie Pałacu Przeben-
dowskich i Keyserlingków, którego obecny 
kształt prezentuje sobą styl neogotycki z ele-
mentami renesansu i wyglądem nawiązuje 
do willi południowych Włoch. W pałacu mie-
ści się muzeum, które gromadzi i upowszech-
nia kaszubskie oraz pomorskie zabytki pi-
śmiennicze  i inne dobra kultury.

W drodze do miejskiego ratusza byliśmy 
świadkami zgromadzenia wiernych z okazji 
corocznego odpustu Trójcy Przenajświętszej 

– niezapomniane bogactwo tradycji i folkloru 
regionalnego.

Ratusz, zwłaszcza jego podziemia, to następ-
na atrakcja historyczno-turystyczna. Na rynku 
(plac Jakuba Wejhera) ku upamiętnieniu na-
szej obecności – wspólne zdjęcie, które z sa-
tysfakcją oglądałem w galerii foto na stronie 
internetowej mojego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku w Słupsku.

Starymi uliczkami wracaliśmy do „naszej 
polany”, by odpocząć i wracać do Słupska. Od-
poczynek – to szereg przemiłych zdarzeń i nie-
spodzianek, jakie przygotowali organizatorzy. 
Płonęło prawdziwe ognisko, każdy uczestnik 
dostał miskę gorącej grochówki, a na dru-
gie danie – kiełbasę i patyk. Po posiłku każdy 
uczestnik otrzymał imienny CERTYFIKAT 
oraz pamiątkową plakietkę. Nie zabrakło rów-
nież integracji przy muzyce i wspólnym śpie-
waniu. Tańce też były.

Jak to jest w życiu – co dobre, szybko się 
kończy. W wyśmienitych humorach, z nieza-
pomnianymi wrażeniami wróciliśmy wieczo-
rem do Słupska.

Bogdan Cichowlas 

WEJHEROWSKA WIOSNA 2012



16

W Słupsku powstał Uniwersytet  Trzeciego 
Wieku, a ja zaczęłam być jego słuchacz-

ką. Stwierdziłam, że Pan Zdzisław Machura 
tak pięknie nam wykłada historię Polski, że nie 
opuszczałam żadnego jego wykładu. Gdy się-
gam myślą wstecz, widzę jak bardzo zmieniły 
się na lepsze nasze warunki działania. Z grupy 
kilkunastu osób powstał uniwersytet z praw-
dziwego zdarzenia, liczący obecnie ponad 
200 osób. Mamy teraz bardzo dobre warunki 
lokalowe, wewnątrz działa wiele sekcji i kółek 
zainteresowań tak, że każdy znajdzie dla siebie 
coś interesującego.

Doceniam ogrom pracy, jaki włożyła 
w rozwój SUTW Pani Ula i cały zarząd. Je-
stem wdzięczna tym wszystkim, którzy dbają 
o to by wykłady były ciekawe, wszystkie sek-
cje działały i przynosiły radość uczestnikom. 
Obecnie tworzymy jedną wielką wspaniałą ro-
dzinę, która wspólnie się uczy, bawi i pomaga 
sobie wzajemnie w trudnych chwilach. Oboje 
z mężem chodziliśmy regularnie na wykłady 
ogólne i historię. Przez wiele lat byłam aktyw-
ną chórzystką, czytałam bajki w przedszko-
lu, brałam udział w wolontariacie. Natomiast 
same próby chóru i jego publiczne występy da-
wały nam, członkom chóru wiele radości.

Uczestnicy wykładów są ciekawi życia, wie-
dzy, spotkań i wymiany myśli z innymi ludźmi. 
Tworzy się trwała więź międzyludzka, bo ży-
wego kontaktu z ludźmi nie zastąpi ani książka, 
ani media. A powiązanie SUTW ze słupskimi 
uczelniami gwarantuje wysoki poziom wykła-
dów. Z własnego doświadczenia wiem, że ak-
tywne uczestnictwo w czymkolwiek, co nas 
interesuje pozwala nam zachować sprawność 
intelektualną, fizyczną i psychiczną. Zmusza 
do zajrzenia do encyklopedii, do przeczytania 
książki czy artykułu. Daje nam radość z obco-
wania z ludźmi myślącymi jak my. To zmusza 
nas do zapomnienia o tym, co nas boli, do wyj-
ścia z domu bez względu na pogodę i daje 
radość ze spotkania z przyjaciółmi. O tym, 
co robimy mówią nasze coroczne biuletyny 
wydawane na zakończenie każdego roku aka-
demickiego. 

Ja chciałabym dziś napisać o ludziach, któ-
rych poznałam dzięki naszym spotkaniom. 
Z wieloma osobami zaprzyjaźniłam się doce-
niając ich mądrość życiową, odwagę, dobry 
humor, pogodę ducha i radość życia, które 

DLACZEGO WARTO SIĘ UCZYĆ?

humor, pogodę ducha i radość życia, które 
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nam pomagają w dniach, gdy mamy kłopoty. 
Mogę powiedzieć, że miałam szczęście spoty-
kać na swej drodze życia wiele osób napraw-
dę wartościowych i mądrych. Nie użalamy się 
nad sobą tym, że coś nam dolega. Cieszymy się 
z każdego dnia i każdego spotkania, które daje 
nam los. I dziękuję im za to, że są takie zawsze 
mające czas na poradę, wysłuchanie, pocie-
szenie, gdy jest to komuś potrzebne. Czujemy 
się dobrze w swoim towarzystwie, bo właśnie 
te spotkania pozwalają nam cieszyć się tym, 
co mamy. I wiem, że nie miałabym takich przy-
jaciółek, gdybym nie należała do Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku.

Mogę też czuć się dumna. Mam wyjątko-
wy antytalent do spraw technicznych. Wnuki 
w rozmowie namówiły mnie na zapoznanie się 
z obsługą komputera i Internetu. A ja lekko-
myślnie się na to zgodziłam. Wiele egzaminów 
zdawałam w swoim życiu, ale ten był najtrud-
niejszy. Gdyby nie było mi wstyd przed wnu-
kami, rzuciłabym to i przestała chodzić. Była 
zima. Wracaliśmy z kursu pustymi ulicami 
po godzinie 20.00. Nauczyciel miał do nas wie-

le cierpliwości. Mam kłopoty ze wzrokiem, 
słabo widzę, musiałam bardzo uważać na wy-
kładach, by go zrozumieć. Ale gdy mi było 
już naprawdę trudno pomyślałam: co powie-
dzą na to moje wnuki, że babcia z kursu zre-
zygnowała? Zacisnęłam zęby i uczyłam się 
do końca, zdając egzamin i otrzymując świa-
dectwo ukończenia szkolenia.

Wtedy z komputera córki napisałam 
do wnuków – dumna jak paw – list o tym, 
że przemogłam własną słabość oraz niechęć 
do techniki i dotrwałam do końca. Wiado-
mości, które otrzymałam od chłopców, wy-
nagrodziły mi całą „tę mordęgę”, gdy wbrew 
sobie, przyswajałam nowe dla mnie wiadomo-
ści. Wnuki były ze mnie dumne, że ich 80-let-
nia babcia wytrwała na szkoleniu do końca. 
A ja cieszyłam się, że pokonałam własną sła-
bość.

Elżbieta Golonka
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Kiedy sięgam pamięcią do roku 2003, wy-
daje się, że to tak niedawno... Pracowałam 

wówczas w Rektoracie Pomorskiej Akade-
mii Pedagogicznej jako Specjalista do spraw 
promocji. Byliśmy bez reszty zaabsorbowa-
ni przygotowaniami Polski, naszego regionu 
i Uczelni do przystąpienia do Unii Europej-
skiej. Nieustanne kontakty z Komitetem In-
tegracji Europejskiej, z jego biurem w Gdań-
sku, przygotowania cyklu sesji „NASZA  
EUROPA”, korzystanie z doświadczeń Biura 
Promocji i Współpracy Europejskiej w Gdań-
sku – wszystko to otwierało nowe perspektywy 
i możliwości, także w zakresie edukacji doro-
słych, edukacji przez całe życie, realizowanych 
w wielu krajach europejskich. Przede wszyst-
kim tworzyły się nowe możliwości wyjazdów 
i wymiany doświadczeń. Sygnałem takich po-
trzeb była wizyta Z. Stankiewicza, który przed-
stawił swoje próby organizacji Klubu Seniora 
lub innej formy edukacji ludzi starszych, eme-
rytów, szukających sposobu na aktywniejsze 
życie po przejściu na emeryturę.

Wymiana doświadczeń z działami pro-
mocji UG, UW, UMK w Toruniu umożliwiły 
mi wstępne zapoznanie z formami działalności 
uniwersytetów trzeciego wieku w Polsce, kiedy 
z wnioskiem w sprawie utworzenia takiej pla-
cówki przyszły do Rektor Danuty Gierczyń-
skiej Urszula Wyrwa i Nelly Czupajło. Rozmo-
wa była konkretna i życzliwie wspierająca tę 
inicjatywę. Ustalono konieczność dopracowa-
nia Statutu i doprecyzowania oczekiwań w za-
kresie relacji UTW – PAP.

Wkrótce zostałam powołana na Pełnomoc-
nika ds. współpracy z UTW i zaczęła się moja 
kolejna życiowa przygoda. 18 lutego 2004 r. 
o godz. 11.00 odbyło się spotkanie Pani Rektor 
D. Gierczyńskiej z Zarządem, podczas które-
go omówiono i przyjęto Umowę o współpracy 
między PAP a SUTW. 22 marca o godz.12.00 
uczestniczyłam w uroczystym otwarciu SUTW, 
które odbyło się w Sali Konferencyjnej Urzędu 
Miasta. Następnie już 4 marca zorganizowałam 

spotkanie słuchaczy z naszą pisarką – Barbarą 
Kosmowską na temat „Wizerunek kobiet w Jej 
twórczości”.

Moja ocena działalności SUTW nie jest 
miarodajna, gdyż dokonywana z punktu wi-
dzenia wykładowcy i prowadzącej Sekcję Li-
teracką. Jednak z pewnością wszyscy, którzy 
mają swój wkład w funkcjonowanie SUTW 
mogą być dumni, że stworzyli i realizują takie 
formy działania, które są niezwykle pożądane 
dla lepszego życia starzejącej się społeczności.

Przez minione 10 lat obserwuję, jak różno-
rodne postacie przybiera kreatywność i twór-
czość ludzi, którzy po przejściu na emeryturę 
w SUTW znaleźli  możliwość realizowania się. 
Indywidualne rozmowy ze słuchaczami uświa-
damiają mi nieustannie, jak cenią sobie różno-
rodne formy zajęć, jak dzięki nim oprócz mo-
bilizacji intelektualnej zmniejszyło się poczucie 
osamotnienia. Obserwacja członków chóru, 
sekcji teatralnej, czy biologicznej potwierdza, 
jak wspaniale słuchacze, mając teraz dość cza-
su, kompensują niespełnione wcześniej marze-
nia, wykorzystują swoje talenty, rozwijają moż-
liwości.

Niezwykle cenne są cykle zajęć, podczas któ-
rych pracownicy Akademii Pomorskiej barw-
nie i sugestywnie prezentują wyniki badań do-
tyczące sposobu odżywiania się, zapobiegania 
niekorzystnym zmianom w organizmie, a tak-
że warunków zachowania sprawności intelek-
tualnej (prof. N. Kurhaluk, dr H. Tkachenko).

Wydaje mi się, że szczególnie wiele satysfak-
cji mieli także członkowie naszej Sekcji Literac-

TO BYŁO JAKBY WCZORAJ…



19

kiej, kiedy prezentowaliśmy szerszej publiczno-
ści, także społecznościom lokalnym i wiejskim, 
programy przygotowane w związku z Rokiem 
Fryderyka Chopina, Marii Curie-Skłodowskiej, 
Czesława Miłosza, Janusza Korczaka. Uwaga, 
z jaką słuchacze odbierali prezentowane treści, 
pytania i rozmowy po prezentacji, wzruszenie 
malujące się na twarzach obecnych dostarczało 
nam wiele satysfakcji.

M. Twain powiedział: Spraw, aby każdy 
dzień stał się najpiękniejszym dniem twojego 
życia. Nie możemy sprawić, aby każdy dzień 
stał się piękny, ale jeśli się postaramy to mo-
żemy uśmiechem, otwartym sercem pomóc in-
nym, by radośniej było żyć i to jest jeden z ce-
lów naszych działań.

Dlatego prawdziwą przyjemnością są dla 
mnie zajęcia w SUTW; uwaga i zasłuchanie 
obecnych, często indywidualne rozmowy 
po wykładzie uzupełniające podjęte wątki, po-
dziękowania – to wszystko powoduje przeko-
nanie, że nigdy nie jest za późno, aby człowiek 
mógł coś pożytecznego robić dla siebie i dla 
innych. Bycie szczęśliwym to przecież poczu-
cie bezpieczeństwa, spokój i satysfakcja z tego, 
co się robi lub zrobiło. To bliskość drugiego 
człowieka.

Sukcesów i dynamicznego rozwoju SUTW 
nie byłoby bez ogromnego zaangażowania, 
pracowitości i poczucia odpowiedzialności 
grupy osób, na barkach których spoczywa za-
rządzanie, księgowość, przygotowanie wycie-
czek, projektów i zdobywanie środków oraz 
kierowanie sekcjami.

Zapewne na najbliższe lata należy życzyć tej 
bardzo potrzebnej organizacji, aby władze AP, 
samorządowe i centralne tworzyły sprzyjające 
warunki takiego rozwoju i funkcjonowania jej, 
by zaspakajały potrzeby społeczne. Życzę rów-
nież, byśmy wspólnie inicjowali takie formy 
działalności, które będąc atrakcyjne przyciągną 
zainteresowanych, ale równocześnie by mogły 
służyć aktywizacji kulturalnej, intelektualnej 
i rekreacyjnej także w środowisku lokalnym 
i szeroko pojętej edukacji obywatelskiej.

Marianna Borawska

człowieka.



20

Czas ucieka bardzo szybko, zamazując w pa-
mięci obrazy z przeszłości. Gdy Pani Urszu-

la Wyrwa – serce i rozum Słupskiego Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku, zwróciła się do mnie, 
abym napisał coś o początkach tego słupskiego 
Stowarzyszenia – na jego dziesięciolecie, za nic 
w świecie nie mogłem sobie przypomnieć tam-
tych chwil. Dopiero z czasem pamięć wracała 
w postaci obrazów z przeszłości.

Był okres przedwakacyjny roku 2003. 
Od kilku miesięcy zajmowałem stanowisko 
wiceprezydenta Słupska. W moim zakresie 
obowiązków była m. in. opieka społeczna, 
a w niej aktywizacja seniorów – zarówno tych, 
których trzeba było objąć opieką ze względu 
na choroby wieku starczego, jak i tych – zdro-
wych, których aktywizacja powinna polegać na 
stworzeniu warunków do zagospodarowania 
im czasu wolnego, umożliwienia realizacji za-
interesowań, możliwości przebywania w gru-
pie. W tamtym okresie wspólnie z Wydziałem 
Zdrowia UM pracowaliśmy nad strategią spo-
łeczną, której elementem miała być również 
działalność ludzi III wieku.

Nasze myślenie szło w kierunku stworze-
nia w Słupsku Klubu Seniora. Podglądaliśmy 
w tym celu działanie takiej placówki w Pile. 
Nawiązaliśmy poprzez pana dr Zdzisława Stan-
kiewicza kontakt z nieformalną słupską grupą 
seniorów pod nazwą „Klub 70”. Było to kilka 
osób, które spotykały się w Słupskim Ośrodku 
Kultury i tam słuchały wykładów dr Stankie-
wicza. 

Nasze spotkanie w Ratuszu, w moim gabi-
necie sprowadzało się do rozwiązania proble-
mu lokalowego i wypracowania formuły dzia-
łania przyszłego Słupskiego Klubu Seniora. 
W tym celu staraliśmy się uruchomić rozległe 
i niewykorzystane piwnice żłobka przy ulicy 
gen. Władysława Andersa oraz zorganizować 
wyjazd do placówki w Pile.

Wizyta w zakurzonych i „ślepych” pomiesz-
czeniach piwnicznych nie wywarła pozytyw-
nego wrażenia na seniorach i szczerze powiem 

– na mnie również. Jednak postanowiliśmy, 
że nie rezygnujemy i szukamy dalej.

W międzyczasie grupa pod kierownictwem 
pana dr Zdzisława Stankiewicza udała się 
do Piły. Po przyjeździe – na spotkaniu w moim 
gabinecie, seniorzy sprawozdali mi cały sys-
tem funkcjonowania pilskiego Klubu Seniora. 
Tajemnica jego funkcjonowania tkwiła w nie-
małych środkach pieniężnych – oczywiście 
z budżetu miasta. Taka perspektywa ostudziła, 
z kolei, mój entuzjazm. Zawsze byłem zwolen-
nikiem działania organizmów pozarządowych, 
ale tylko wtedy, kiedy inicjatywa obywateli 
wspomaga budżet, a nie go permanentnie wy-
korzystuje w 100 procentach.

Zatem wróciliśmy do początku. Ani nie było 
lokalu, ani moim zdaniem nie wchodziła w grę 
formuła pilska. Po kilku miesiącach, gdzieś 
pod koniec roku, sekretarka zaanonsowała 
mi, że grupa seniorów chce się ze mną spotkać 
w wiadomej sprawie. Umówiliśmy spotkanie.

Przyszło parę osób, ale już bez pana 
dr Zdzisława Stankiewicza. W grupie byli zna-
ni mi z „Klubu 70” państwo Roma i Stanisław 
Wilgosiewiczowie oraz Nelly i Stanisław Czu-
pajło, pani Habecka oraz nowa, nieznana mi 
wcześniej pani Urszula Wyrwa. Rozmowa była 
krótka i treściwa, a jak się później okazało bar-
dzo owocna. Moi goście, wśród których prym 
wiodła pani Urszula, poinformowali mnie, 
że zakładają Stowarzyszanie o formule uniwer-
sytetów III wieku, jako Słupski Uniwersytet 
Trzeciego Wieku i chcieliby chociaż na począ-
tek dostać jakieś własne pomieszczenie w SOK

-u, a resztę zrobią sami. Że w tej chwili opraco-

MOJE ZWIĄZKI Z SUTW
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wują statut i kompletują 15 osób do rejestracji 
Stowarzyszenia w Sądzie Rejestrowym, że po-
czynili już pierwsze kroki w Wydziale Spraw 
Obywatelskich słupskiego Ratusza mającego 
nadzór nad stowarzyszeniami. 

Bardzo szybko, chyba w tym samym dniu, 
umówiłem się z panem dyrektorem SOK-u pa-
nem Antonim Franczakiem, otrzymując oczy-
wiście przyzwolenie jego przełożonego wice-
prezydenta Ryszarda Kwiatkowskiego i udałem 
się do Słupskiego Ośrodka Kultury przy ulicy 
Braci Gierymskich. Tam, krótka kawa, jesz-
cze krótsza decyzja i wydzielono słupskim se-
niorom, jako prowizoryczne rozwiązanie, pół 
pokoju (prowizorka funkcjonowała 8 lat), aby 
mogli prowadzić swoją działalność i mieli wła-
sny kąt na trzymanie dokumentów. Oczywi-
ście rozmowa dotyczyła również korzystania 
z pomieszczeń Ośrodka na wykłady i zajęcia. 
O wynikach poinformowałem panią Urszulę 
Wyrwę.

Potem z uwagą śledziłem rozwój SUTW. 
Zawsze byłem pełen podziwu dla aktywności 
i przedsiębiorczości tych wspaniałych ludzi. 
Do dzisiaj mamy kontakt. Często przedsięwzię-
cia naszego Słupskiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku goszczą na łamach mojej gazety „Moje 
Miasto”. Zawsze osobiście staram się, aby nowe 
egzemplarze gazety „Moje Miasto” trafiały 
do ich siedziby w Akademii Pomorskiej. 

Dzisiaj SUTW jest jedną z prężniej-
szych organizacji pozarządowych w Słupsku. 
Jest przy tym przykładem, jak przy małej po-
mocy i małej ingerencji władz inicjatywa oby-
watelska może wydać znakomite owoce. Jestem 
dumny, że mała cząstka, a może tylko drobny 
atom zasług w tym wszystkim jest i z mojej 
strony.

Na dziesięciolecie życzę Jubilatowi wejścia 
w wiek dojrzały, dalszych sukcesów i rozwoju, 
zwiększenia szeregów (podobno na przyjęcie 
czeka się w kolejce), chłonięcia wiedzy i uda-
nych starań o coraz to nowsze i oryginalne pro-
jekty. Wszystko to życzę – w nadziei, że i ja kie-
dyś będę mógł zostać studentem tej szacownej 
uczelni, która odwrotnie jak inne, przeżywa 
rozkwit i nie narzeka na niedobór studentów.

Andrzej Obecny
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Długo nie mogłam rozstać się z pracą, ba-
łam się zapaści w niebyt. Nie wiedziałam 

co się ze mną stanie, co będę dalej robić, czy 
będę jeszcze komuś potrzebna, czy będę miała 
radość niesienia pomocy, ulgi, pocieszenia sła-
bym i bezbronnym – taka była bowiem moja 
rola w sądownictwie rodzinnym. Znalazłam 
to w moim drugim życiu studenckim. Pozwala 
mi na to działający w Uniwersytecie Trzeciego 
Wieku wolontariat, umożliwia moje społeczne 
udzielanie porad prawnych i pomocy w roz-
strzyganiu dylematów i konfliktów rodzinnych. 
Nie przestałam być aktywną. Spotkałam się 
z wieloma znajomymi i przyjaciółmi sprzed lat, 
odnalazłam koleżankę, z którą przesiedziałam 
w licealnej ławce. Zaczęłam znowu być młodą 
studentką. 

Prowadzone zajęcia pozwalają mi na roz-
szerzenie mojej wiedzy i lepsze poznanie 
współczesnego świata. Zafascynowały mnie 
wykłady inż. J.R. Kurylczyka, które pozwoliły 
zrozumieć, iż jesteśmy drobiną w ogromnym, 
nieznanym nam świecie. Historyczne wykłady 
mgr Z. Machury pozwoliły obiektywnie spoj-
rzeć na nasze odległe dzieje i znacznie lepiej 

zrozumieć naszą teraźniejszość. Przekazywane 
dzieje Pomorza pozbawione zacietrzewionej, 
wielowiekowej propagandy umacniają moją 
miłość do tych ziem. Spotkania literackie po-
zwoliły mi smakować słowo pisane i przeżywać 
je głębiej niż w samotności. Zajęcia kompu-
terowe pozwoliły pozyskać umiejętność kon-
taktu ze światem z wykorzystaniem nowych 
technologii. Nauka języków obcych dała mi 
przedsmak studiów zagranicznych, czego moje 
pokolenie nie miało szansy zaznać.

Jeśli zadano by mi pytanie: Czy Uniwersy-
tet zmienił moje życie?  Odpowiedziałabym: 
Nie zmienił, ale je pogłębił, nadał mu sens 
na dalsze lata. Pozbawił mnie uczucia nieprzy-
datności. Dał możliwość dalszego służenia lu-
dziom i spotykania się z osobami kierującymi 
się tymi samymi zasadami. Pozwolił na lepsze 
rozumienie przeszłości i przyjmowania przy-
szłości. Uniwersytet pozwala mi na dalsze wy-
korzystanie mojego wykształcenia w niesieniu 
pomocy potrzebującym.

Zatem – gaudeamus igitur, juvenes dum su-
mus – to hasło zarówno mojej pierwszej, jak 
i drugiej młodości.

Teresa Karpowicz

Liczba mojego numeru członkowskiego 
świadczy, że do SUTW należę… hm! – spo-

ro. Było wiele przeżyć, doznań i zamyśleń nad 
formą zajęć oraz miejsca ludzi po okresie pracy 
zawodowej.

Sądzę, że właśnie UTW oraz istniejące 
w nim sekcje dają duże możliwości kontynu-
owania i rozwijania zainteresowań. Osobiście 
wspominam i wysoko oceniam konferencję 

„Uczymy się przez całe życie” (19-21 marca 
2009 r. – moje wrażenia opisałam w Biule-
tynie nr 5). Wiele emocjonalnych przeżyć 
dostarczył mi spektakl teatralny „Moje dni” 

* * *

* * *
oraz montaż literacko-muzyczny w Roku 
Szopenowskim.

Wykłady ciekawe, interesujące! Zauważam, 
że bliższe mi są wspomnienia z lat wcześniej-
szych. Aktywniej uczestniczyłam i było nas 
dużo mniej niż obecnie. Była większa ”bli-
skość”.

Z powodu różnych niedomagań często nie 
przychodzę na wykłady. A szkoda! Stąd moje 
wspomnienia z ostatnich lat są więcej niż 
skromne. Jednak nadal interesuję się na bieżą-
co tym, czym żyje nasz SUTW. Życzę wszyst-
kiego dobrego!

Wanda Szuflita
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* * *

Moje uwagi dotyczące nauki w późnym 
wieku rozpocznę mottem, które ciągle 

jest aktualne i przekazywane od wielu poko-
leń „Człowiek uczy się przez całe życie”. Owo 
stwierdzenie dotyczy także tych osób, które 
wyposażone są w potężny bagaż doświadczeń 
życiowych pełniących często poważne funkcje 
w czynnym życiu zawodowym oraz w życiu ro-
dzinnym.

W dobie ogromnych zmian w życiu spo-
łecznym, kulturalnym, gospodarczym i poli-
tycznym nikt nie powinien być biernym od-
biorcą tych przeobrażeń. Niezmiernie trudno 
jest odnaleźć się w codzienności życia tym 
osobom, które tylko akceptują bądź negatyw-
nie oceniają dokonujące się zmiany w różnych 
sferach życia. Nie wystarczy śledzenie dokonu-
jących się przeobrażeń, które dotyczą całego 
społeczeństwa oglądając programy telewizyjne 
i czytając codzienną prasę.

Życie w rodzinach wielopokoleniowych jak 
i w samotności zawsze powinno mobilizować 
osoby w późnym wieku do nawiązywania kon-
taktu z młodym pokoleniem (wnukami, pra-
wnukami). Tym osobom powinna przyświecać 
chęć zaimponowania swoim bliskim – młode-
mu pokoleniu poprzez zdobycie umiejętności, 
nauczenie się korzystania z różnorodnych no-
wości, które są powszechnie stosowane i uży-
wane (komputer, Internet, telefon komórkowy). 
Te umiejętności możliwe są do opanowania 

tylko przez osoby, które są otwarte i podejmą 
się trudu nauki. Rodzące się problemy łatwiej 
jest pokonać nawiązując kontakty i szukając 
wsparcia wśród osób życzliwych, służących 
radą i pomocą.

Wyżej wymienione aspekty wpływają pozy-
tywnie na wiarę w siebie i dowartościowanie 
osób w dojrzałym życiu. Nowe doświadczenia 
stają się bodźcem do aktywnego włączenia się 
w nurt bieżącej codzienności. Rodzi się chęć 
rozbudzania swoich zainteresowań, na któ-
re w okresie aktywności zawodowej nie było 
możliwości.

Doskonałą formą nauki i pracy nad sobą 
w późnym wieku jest włączenie się w szeregi 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Jest to dobro-
dziejstwo dla tych, którzy chcą być młodzi du-
chem i aktywni umysłowo i fizycznie.

Joanna
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Pragnę podzielić się swoimi refleksjami 
w tym – myślami, które odebrałam od ludzi 

mądrych, doświadczonych, a przede wszyst-
kim wrażliwych. Umiejętność dystansowania 
się do życia, a w nim do wielu problemów, jest 
w stanie zburzyć dotychczasową hierarchię 
wartości, oczywiście tylko wtedy, gdy jest ona 
na swój sposób uciążliwa. Mało tego, przyjęcie 
odmiennych od dotychczasowych perspektyw, 
może wpłynąć na tworzenie nowych obrazów 
rzeczywistości. Ten etap życia jest istotny, po-
nieważ wprowadza człowieka w stan katharsis, 
który w moim rozumieniu stanowi oczyszcze-
nie z przeszkód, często o charakterze iluzo-
rycznym. Innymi słowy, stan o którym mowa, 
to rozumienie związku emocji z konsekwen-
cjami w realnym świecie. Nie należy zapomi-
nać, że świat emocji, to także radość, miłość, 
siła i energia psychiczna. Przejaw siły witalnej 
to nasze cele, pragnienia oraz determinacja, 
jak bardzo zależy nam na ich realizacji. Jeżeli 
dana potrzeba i proces wartościowania zosta-
ną stłumione, to suma tej energii nie zniknie 
lecz przeniesie się na inne potrzeby i warto-
ści. Dwie wartości zróżnicowane powodu-
ją, że energia ma skłonność do przemiesz-
czania się od wartości większej do mniejszej, 
aż do momentu osiągnięcia równowagi. Także 
istotny jest symbol, daje człowiekowi możli-
wość odczytania stłumionych lub wypartych 
wartości, jest to obronne przeniesienie energii 
na czynniki kulturotwórcze. Człowiek poprzez 
wyobraźnię pracuje z symbolami, dzięki któ-
rym odkrywa siebie. Jest to forma zaproszenia 
nieświadomości do dialogu z ego. Treści snu, 
w tym marzenia senne, stanowią uzupełnienie 
tego dialogu. 

Osoby w pogodnym nastroju wykazują ten-
dencję do odtwarzania wydarzeń, które kwali-

fikują je jako przyjemne lub radosne, odwrot-
ne skłonności prezentuje osoba o nastroju 
smutnym. Znak emocji może mieć znaczą-
cy wpływ na pamięć i charakter interpretacji. 
Współczesna wiedza z neuropsychologii mówi 
o szczególnym zjawisku wibracji, oscylowa-
nia we wzgórzu, które łączy się z korą mózgo-
wą i ma prawdopodobnie swój rytm – jeden 
z czynników regulujących ten proces to sta-
ny emocjonalne. Prawidłowo wibracja osiąga 
wartość około 40 herców, w stanach zaburzenia 
tylko 6 herców. Jest to efekt uszkodzenia osłon-
ki mielinowej, która zmniejsza pojemność 
elektryczną błony komórkowej i blokuje prze-
kazywanie sygnałów nerwowych w synapsach. 
Blokada kanałów typu T jest w stanie zmini-
malizować drżenie, np. w chorobie Parkinsona, 
a nawet je wyeliminować. Tego typu prace ba-
dawcze prowadzi prof. R. Llinas w Massachu-
setts, również w zakresie depresji, stwardnienia 
rozsianego i choroby Alzheimera. Należy jed-
nak podkreślić: to jaki będzie przebieg pracy 
mózgu, decyduje sposób komunikowania się 
człowieka z człowiekiem oraz towarzyszące 
temu procesowi emocje. W osobowości czło-
wieka, szczególnie w naszej kulturze, obserwu-
je się często brak współbrzmienia w przekazie 
werbalnym i niewerbalnym, wynika to z tłu-
mienia ukrytej wrogości. Ten stan emocjonal-
nego doznania wypływa z poczucia, że jeśli 
człowiek wyrazi komunikat wprost, to może 
być czegoś pozbawiony, np. szacunku a na-
wet bezpieczeństwa. Ukrytą wrogość można 
rozpoznać przez projekcję, wówczas redukcja 

SŁOWA 
JAK BUKIET KWIATÓW
PRZYJACIOŁOM Z UNIWERSYTETU 
TRZECIEGO WIEKU
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lęku ujawnia się poprzez np. umiłowanie ko-
goś, submisję w stosunku do innych, zdobycie 
siły czy ucieczkę od innych. Po pewnym czasie 
strategia ta nabiera właściwości psychicznych 
jako potrzeba neurotyczna, która poprawia 
stosunki międzyludzkie. Oto przykłady: 

neurotyczna potrzeba uznania   – bezkry-
tyczna potrzeba podobania się, zdobycia 
uznania 
neurotyczna potrzeba ograniczania wła- 

snego życia – osoby mało wymagające, ce-
niące umiar 
neurotyczna potrzeba poczucia mocy   

– gloryfikacja siły, np. wyższość intelektu-
alna 
neurotyczna potrzeba wykorzystywania  

innych ludzi – ludzie mają takie znaczenie, 
na ile dają się wykorzystać 
neurotyczna ambicja osobistych osią- 

gnięć – dążenie do sukcesu bez uwzględ-
nienia własnych możliwości 

neurotyczna potrzeba samowystarczal- 

ności i niezależności – unikanie możliwo-
ści podporządkowania się komuś 
neurotyczna potrzeba doskonałości   – lęk 
przed popełnieniem błędu i oceną krytycz-
ną, tendencja do perfekcjonizmu. 

Wymienione potrzeby wyznaczają charakter 
osobowości człowieka. 

Życzę Państwu, a także sobie, miłego towa-
rzystwa, ujmującego obcowania, które w spo-
sób naturalny zoptymalizują rytm pracy każ-
dego umysłu i pozbawią nas neurotycznych 
lęków. 

Lucja Lassota

Źródła
H. Gasiul W poszukiwaniu źródeł zagrożenia rozwoju osobowości (2005) 
W. M. Ledzińska, G. Rutkowska, L. Wrona (red.) Psychologia współczesna: oczekiwania i rzeczywistość 
K. Horney, K. Oatley, J. M. Jenkins Zrozumieć emocje Warszawa: PWN (2005)
R. Llinas Neuron. Scholarpedia 2008; 3(8):1490
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Po przejściu na emeryturę chciałam zacząć 
robić rzeczy, na które wcześniej nie miałam 

czasu. Niestety, wkrótce zmarł mąż. Próbowa-
łam zorganizować sobie życie na nowo, ale szło 
mi to opornie, pomimo życzliwości otoczenia. 
Młodsi zajęci byli pracą, rówieśnicy – parę bli-
skich koleżanek zmarło, a więzi ze znajomymi 
z pracy (nie pracowałam w Słupsku) z cza-
sem osłabły. Jednym słowem, typowa sytuacja 
starszej pani w naszych czasach. Dom, dział-
ka, zakupy, kawa ze znajomą, kino itp. – życie 
stawało się coraz bardziej monotonne, a ja co-
raz bardziej znudzona. Prawdopodobnie skoń-
czyłoby się jakąś formą depresji, gdybym nie 
otrzymała zawiadomienia, że nareszcie zosta-
łam członkiem SUTW.

Wykłady o szerokim zakresie tematycznym 
przyniosły informacje o nowych zagadnieniach, 
ożywiały zainteresowanie naszą tak zmien-
ną i barwną rzeczywistością, mobilizowały 
do nadążania za nią (kursy komputerowe i fo-
tograficzne, spotkanie z przedstawicielem sieci 
telefonii komórkowej), spotkania z pracowni-

kiem banku oraz z prawnikiem dostarczyły in-
formacji praktycznych potrzebnych seniorowi, 
np. o testamentach, hipotece odwróconej, itd. 
Szczególnie cenię wykłady sekcji historycznej 
prowadzone przez pana Zdzisława Machurę. 
Jestem pod ogromnym wrażeniem umiejętno-
ści popularyzatorskich pana Ryszarda Kuryl-
czyka, tym bardziej, że orientuję się w zawiło-
ściach zagadnień poruszanych przez niego. 

Aby nie odstawać od aktualnej rzeczywisto-
ści, trzeba mieć kontakty z młodymi, ponieważ 
to oni są źródłem informacji o zmianach i no-
wościach, zarażają energią i apetytem na życie. 
Ale niezbędne są też kontakty z rówieśnikami, 
bo któż inny tak dobrze zrozumie nasze pro-
blemy, odczuje nasze widzenie świata, podpo-
wie coś użytecznego w naszych specyficznych 
problemach? Ostatnio integracja międzypo-
koleniowa stała się modna, ale bardzo, może 
nawet bardziej potrzebna jest integracja we-
wnątrz naszego środowiska, ponieważ to z ró-
wieśnikami łączą nas te same gusta, podobne 
wspomnienia, zainteresowania, sposoby spę-

JAK UTW ZMIENIŁ MOJE ŻYCIE?
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dzania czasu. To sprawia, że choć wielu z nas 
to już ludzie samotni, nie czujemy się osamot-
nieni. 

U nas każdy znajdzie coś dla siebie: teatr, 
chór, malarstwo, gimnastyka, rajdy… Ech, co ja 
będę rozpisywała się, przecież wystarczy wejść 
na naszą stronę internetową. Dzięki SUTW 
odkryłam też na nowo Pomorze: zabytki, ogro-
dy dendrologiczne, szlak Anny Łajming itd. 

– Co tam Pomorze! – kiedy też ogromne wraże-
nie zrobiła na mnie wizyta w Muzeum Słupska, 
spacer po lasku zakończony pieczonymi kieł-
baskami. Osobiście przekonałam się, jak wie-
le prawdy jest w powiedzeniu: „Cudze chwali-
cie, swego nie znacie”. Ale co i jak zrobić, żeby 
i młodych zainteresować własnymi „kątami”? 
Trudno jest mi wybrać te najsilniejsze wraże-
nia, bo było ich tak wiele… 

Z ostatnich wydarzeń ogromne wrażenie 
zrobił na mnie seans w planetarium toruń-
skim. Było to przeżycie nie tylko naukowe, ale 
również i estetyczne. Zestawić swój krótki jed-
nostkowy czas z czasem Wszechświata – to jest 
dopiero przeżycie! Pod wrażeniem tego ko-
smicznego spektaklu kupiłam mapkę nieba 
i przewodnik do obserwacji gwiazd. Spróbuję 
dowiedzieć się czegoś więcej o nich.

Wydaje mi się, że oprócz kół zaintereso-
wań, najbardziej aktywizującą, rozwijającą 
i kształcącą formą zajęć dla seniorów jest tu-
rystyka kulturowa. Szkoda tylko, że decydenci 

w urzędach nie doceniają pozytywnego wpły-
wu aktywności nie tylko fizycznej, ale również 
intelektualnej na kondycję seniorów i pragnie-
nie takiego poznawania świata uważają za fa-
naberie. – Chandry, „dołki psychiczne”?! Ależ 
na to trzeba mieć czas, by nudzić się!

„Rozpędziłam się” tak, że podjęłam studia 
licencjackie z zakresu historii regionalnej na 
Akademii Pomorskiej w Słupsku. Większość 
czasu spędzam poza domem, wśród ludzi 
o podobnych zainteresowaniach i mających 
podobne problemy. Jest w tym moim „pędzie” 
i paradoksalny uboczny skutek: parę koleża-
nek z wyrzutem stwierdziło, że mam coraz 
mniej czasu dla SUTW. A tak naprawdę, czyja 
to wina? Kto mnie zainspirował i rozpalił moją 
ciekawość? No, kto? Więc skąd te pretensje, 
drogi UTW?!!

Łucja
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W Uniwersytecie Trzeciego Wieku jestem 
prawie od początku powstania. Mój nu-

mer legitymacji 38. Przynależność do UTW 
daje mi dużo zadowolenia. Uczestnictwo 
w poszczególnych sekcjach daje mi satysfak-
cję. Poznałam wielu miłych ludzi. Chodząc 
na basen nauczyłam się pływać. Należę do sek-
cji malarskiej, poznałam techniki malowania 
farbami plakatowymi i olejnymi. Uczestni-
czyłam w paru wycieczkach, ale w pamięci 
pozostała wycieczka na Litwę. Wielu naszych 
sławnych rodaków przebywało na tej Ziemi i ją 
opisywali.

Było to tak: W kwietniu 2005 roku grupą 
ponad 40 osób wyruszyliśmy na zwiedzanie 
Litwy. Po przyjeździe do Wilna dostaliśmy 
zakwaterowanie w „Domu Polskim”. Następ-
nego dnia poszliśmy zwiedzać Wilno. W Ka-
plicy Matki Boskiej Ostrobramskiej cudowny 
obraz umieszczony jest na pierwszym piętrze. 
Kaplica zbudowana jest między dwoma bu-
dynkami i od strony placu cała oszklona. Ob-
raz widoczny jest z dołu. Do kaplicy można 
wejść po schodach. Pomieszczenie jest nie za 
duże, ale obraz zrobił na mnie wielkie wraże-
nie. Adam Mickiewicz wierszem „Litwo! Oj-
czyzno Moja!” – dziękuje Matce Boskiej Ostro-

bramskiej za uratowanie życia, za zdrowie. 
Zwiedzanie Wilna to przyjemność; przepiękne 
kościoły, których jest aż piętnaście. Przyjemne 
uliczki, dużo zieleni. Zwiedziliśmy kamienicz-
kę, w której mieszkał Adam Mickiewicz. Obec-
nie w trzech pokojach na parterze jest muzeum 
polskiego poety. Byliśmy na słynnym cmenta-
rzu – na Rossie, który znajduje się na wzgórzu. 
Są piękne epitafia i arcydzieła rzeźbiarskiej 
sztuki cmentarnej. U podnóża tego cmentarza 
znajduje się grób matki naszego marszałka Jó-
zefa Piłsudskiego, a w nim jego serce. Na pły-
cie grobowej wyryty jest krzyż i napis „Matka 
i serce syna”. Jestem zadowolona, że mogłam 
to miejsce zobaczyć. Następnego dnia wyjecha-
liśmy z Wilna, aby zwiedzać inne miejscowości. 
Mijaliśmy dużo jezior. Na Litwie jest ich ponad 
cztery tysiące. Po drodze zwiedziliśmy biblio-
tekę polską, która mieści się w bloku w piwni-
cy. Polacy są bardzo zaangażowani w jej pro-
wadzenie. Dalej oglądaliśmy pałac hrabiego 
Tyszkiewicza i pozostałości przepięknego par-
ku. Przyjechaliśmy do Trok, które są najbar-
dziej popularnym miastem na Litwie. Położo-
ne ono jest między trzema jeziorami. Atrakcją 
jest zamek wybudowany na cyplu pomiędzy 
jeziorami. Zwiedziliśmy też kościół parafialny 
oraz ulicę z karaimskimi domami mieszkalny-
mi. Obiad zjedliśmy w barze nad jeziorem, po-
dano nam pieróg karaimski (ciasto kruche na-
dziewane mięsem mielonym) z przepysznym 
sosem. Smakowało tak, że prosiliśmy kelnerkę 
o przepis. Po przyjeździe zrobiłam to danie na 
swoje imieniny. Udało się i bardzo smakowa-
ło wszystkim gościom. Ostatnim etapem wy-
cieczki był przejazd do Druskiennik. Znajdu-
je się tam słynne sanatorium uzdrowiskowe; 
zwiedzaliśmy obiekt, a następnie poszliśmy 
nad rzekę. Byłam zaskoczona, bo to Niemen 

– słynna rzeka, która została opisana w powie-
ści „Nad Niemnem” przez Elizę Orzeszkową.

Jestem bardzo zadowolona, że poznałam 
ten kraj, piękno przyrody i miejsca, o których 
słyszałam, a dzięki tej wycieczce mogłam oso-
biście zobaczyć.

Marianna Lachowska

* * *
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Do Słupskiego Uniwersytetu Trzeciego Wie-
ku należymy od 2006 roku. Jest to w na-

szym wieku spory kawał życia. Przeżyliśmy 
go ciekawie, bo wśród sympatycznych, mi-
łych ludzi. Na naszym Uniwersytecie czujemy 
się jak w gronie przyjaciół. Z przyjemnością 
uczestniczyliśmy w rajdach z kijkami, bo jest 
zawsze ciekawie i wesoło. Wspaniałe są wy-
cieczki, które pozwalają poznać historię i przy-
rodę naszych ziem; są wspaniale zorganizo-
wane. W naszej pamięci na długo pozostaną, 
zwłaszcza wycieczka historyczna do Gniezna 

– do kolebki naszego państwa oraz „Śladami 
Książąt Pomorskich” i „Śladami Książąt Gdań-
skich”. Na tych wycieczkach robiliśmy dużo 
zdjęć i jesteśmy bardzo zadowoleni, że nasze 
amatorskie zdjęcia z tych wycieczek były wy-
korzystane do wydania wspólnego albumu 
oraz były prezentowane na różnych okazjonal-

Emerytką zostałam w wieku 50 lat. Niemal 
z marszu trafiłam do Klubu Emeryta’70. 

W gronie około piętnastu osób spotykaliśmy 
się raz w tygodniu na wykładach. Zaprzyjaźni-
liśmy się. Z czasem formuła i możliwości klubu 
wyczerpały się, nie było pomysłu co dalej robić. 
Wtedy odnalazła nas obecna prezes – mgr inż. 
Urszula Wyrwa, która poddała pomysł założe-
nia Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Wszyscy 
klubowicze zostali członkami UTW, który uzy-
skał lokal na swoją działalność w Słupskim 
Ośrodku Kultury.

Moje życie bardzo się zmieniło, mogłam 
uzupełniać posiadaną wiedzę oraz zapozna-
wać się na wykładach z innymi ciekawymi 
zagadnieniami. Dzięki UTW mam satysfak-
cję, że jestem aktywna, poznaję nowych ludzi 
i rozwijam się intelektualnie. W latach 2004-
2006 mogliśmy uczestniczyć indywidualnie 
na wybranych przez siebie zajęciach razem 
ze słuchaczami studiów dziennych. Uczestni-

* * * 
nych wystawach organizowanych przez nasz 
uniwersytet.

Dla mnie (Ireny) wspaniałą przygodą 
w czasie tych kilku lat uczestnictwa w SUTW 
był udział w sekcji ceramicznej. Wstępując 
do niej za namową Danusi Z. nie zdawałam 
sobie sprawy, że ja potrafię z bryły gliny cokol-
wiek zrobić. Jednak okazało się, że z tej gliny 
mogę wyczarować własnymi rękami przepięk-
ne przedmioty, które teraz zdobią moje miesz-
kanie, którymi mogłam obdarować swoich 
bliskich i przyjaciół. To było wspaniałe, że nie 
mając wcześniej pojęcia o tej sztuce potrafiłam 
zrobić przedmioty, które podobały się innym.

Czas uczestnictwa w SUTW jest dla nas 
czasem intensywnego życia. Z trudem znajdu-
jemy czas na pracę na działce, co przed przy-
stąpieniem do uniwersytetu było dla nas prio-
rytetem. 

Irena i Rajmund Marcinkowscy

* * *
cząc w tych wykładach szczególnie miło wspo-
minam dr Szczepankiewicz-Battek i przedmio-
ty, które wykładała: Geografię Medyczną oraz 
Religioznawstwo w kontekście różnych religii 
na świecie, a także ks. dr Turkiela i jego Ety-
kę oraz Historię Sztuki. Dzięki Uniwersytetowi 
poznałam wielu wartościowych ludzi, z któ-
rymi nadal spotykam się na gruncie prywat-
nym. Brałam udział w imprezach kulturalnych: 
teatr, kino, koncerty oraz w wyjazdach krajo-
znawczo-kulturalnych z sekcjami: biologicz-
ną i historyczną. Utkwił mi w pamięci wyjazd 
do zaprzyjaźnionego Uniwersytetu Ludowego 
we Flensburgu, gdzie zwiedziłam ciekawe mia-
sto i poznałam interesujących ludzi. 

Dzięki udziałowi w zajęciach UTW proces 
starzenia się ogranicza się u mnie do sfery fi-
zycznej, a nie umysłowej. Bardzo chciałabym, 
aby nasz Uniwersytet dalej się rozwijał i posze-
rzał swoją ofertę.

Maria (Habecka) Murlikowska
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Z Uniwersytetem III Wieku w Słupsku przy-
szło mi współpracować prawie od Jego za-

rania, stąd proszę pozwolić mi na kilka „nie-
uczesanych” refleksji…

Każda uczelnia swoją renomę zawdzięcza 
głównie Rektorom i Senatowi. I tu „czapka 
z głowy”, bo ten zespół w słupskim  Uniwersy-
tecie III Wieku był zawsze do bólu SKUTECZ-
NY! Co zaplanował, to zrealizował! A nie 
jest to zasada powszechnie obowiązująca… 
niestety.

Oczywiście owa renoma uczelni zależy też 
od wykładowców, a ci mają największy dyle-
mat. Jak oto można wykładać w uczelni, w któ-
rej KAŻDY STUDENT może być… WYKŁA-
DOWCĄ?! To arcytrudne wyzwanie! Jeśli więc 
poważyłem się je dźwignąć, to z przekonaniem, 
że nie tyle wykładam, co porządkuję WSPÓL-
NE myśli o jakimś problemie. I tylko to upo-
ważnia mnie do wystąpienia za katedrą – nad-
to spełniając kilka dodatkowych warunków… 
Po pierwsze: czyniąc to „pro publico bono”, 
po drugie: w dialogu ze „studentami” – sam 
się uczę i po trzecie: robiąc wszystko, aby nie 
zostać zaliczonym do grupy wykładowców, 
których studenci nazywają „nudziarzami”… 
Jeślim te warunki spełnił – będę miał odwagę 
dalej dzierżyć katedrę „tematów niefrasobli-
wych”?! 

A kierownictwu, studentom i sympatykom 
słupskiego Uniwersytetu III Wieku – życzę sa-
tysfakcji z podejmowania intelektualnych wy-
zwań na miarę XXI wieku.

Jan Ryszard Kurylczyk

* * *
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Pierwsze kontakty z Uniwersytetem Trzecie-
go Wieku w Słupsku oceniam bardzo pozy-

tywnie. Kiedy 10 lat temu p. Urszula Wyrwa, 
p. Nelly Czupajło razem z p. Jerzym Barbaro-
wiczem z Urzędu Miasta przyszli na uczelnię 
z propozycją powstania przy Pomorskiej Aka-
demii Pedagogicznej Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku, z radością  wyraziłam zgodę.

W naszym kraju już działały UTW – pierw-
szy powstał w Warszawie w 1975 r. ale w re-
gionie pomorskim dopiero powstawały. Była 
to niezależna struktura, która poprowadzić 
miała działalność dydaktyczną i relaksacyjną 
dla pokolenia 55+ ze Słupska i okolic.

Obie Panie z ogromnym zaangażowaniem 
przedstawiły program i zasady działania UTW. 
Najważniejsze było, aby zajęcia w ramach 
UTW przyczyniły się do aktywności osób, któ-
re nie są już aktywne zawodowo, ale poprzez 
udział w wykładach i zajęciach prowadzonych 
przez wykładowców Akademii mogły zdoby-
wać nową wiedzę.

Bardzo wysoko oceniam dziesięciolet-
nią działalność UTW. Silna grupa słuchaczy-
UTW stanowi najbardziej przekonujący argu-
ment, że placówki kształcenia ustawicznego 
dla seniorów to strzał w dziesiątkę! Szcze-
rze mówiąc, 10 lat temu nie spodziewałam 
się tak dynamicznego rozwoju UTW. Z roku 
na rok oferta kształcenia stawała się coraz bar-
dziej atrakcyjna, pojawiły się koła zaintereso-
wań, warsztaty komputerowe, warsztaty psy-
chologiczne, lektoraty języków obcych.

Cieszy mnie ogromnie współpraca mię-
dzynarodowa UTW z Niemiec. Nieraz przy-
jeżdżali do nas z wykładami wybitni profe-
sorowie, a nasi przedstawiciele UTW gościli 
w Niemczech. Słuchacze UTW stanowią naj-
bardziej widoczną grupę na masowych impre-
zach uczelni – zawsze obecni, zdyscyplinowani 
i ogromnie zaangażowani w życie Akademii.

Z okazji 10-lecia mam zaszczyt i przyjem-
ność złożyć najserdeczniejsze życzenia wszyst-
kim słuchaczom UTW! Chciałabym tą dro-
gą wyrazić swoje uznanie oraz przekonanie, 
że działalność i zaangażowanie słuchaczy przy-

sparza chwały nie tylko Akademii Pomorskiej, 
ale i całemu środowisku słupskiemu.

Państwa wieloletnia praca i zaangażowa-
nie sprawiają, iż wciąż poszerza się grono słu-
chaczy. Świętowany Jubileusz jest najlepszym 
przykładem znaczenia i roli UTW w Słupsku.

Z okazji Jubileuszu życzę Państwu wytrwa-
łej i satysfakcjonującej pracy oraz śmiałej wi-
zji funkcjonowania UTW w przyszłości! Ży-
czę wszelkiej pomyślności i nieustannej wiary 
w sens podejmowanych działań oraz, aby Pań-
stwa praca i cele były zawsze rozumiane i do-
ceniane!

Danuta Gierczyńska

* * *
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Doprawdy, nie wiadomo jak szybko zeszło 
te 10 lat wspólnej nauki – uczestników 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku i moje – wykła-
dowcy historii. Zaczęliśmy od przyswajania so-
bie wiadomości z historii miasta Słupska, aby 
potem przebyć na wykładach historię Pomorza, 
zapoznać się z dziejami miast pomorskich, na-
stępnie poznawać wspólnie historię Polski od 
jej pradziejów po czasy współczesne, zagłębić 
się w dzieje Polaków, uczestników powstań na-
rodowych, zmuszonych do emigracji lub zesła-
nych na Sybir, w końcu poznawać życie księż-
nych i królowych, żon władców Polski.

Tak w wielkim skrócie wyglądał nasz 
10-letni plan wykładów historycznych. Była 
to przygoda wspólna, słuchaczy i wykładowcy. 
Bo i wykładowca musiał sięgnąć do bogatego 
zbioru książek historycznych, gromadzonego 
przez siebie, przez jego żonę, syna i synową. 
Tych czterech historyków zgromadziło zasób 
już nie mieszczący się w bibliotekach małych 
mieszkań w blokach spółdzielczych. Dlatego 
wiele książek mniej potrzebnych zostało zgro-
madzone w piwnicach, w garażu i w domku 
letniskowym w Ustce. I gdy przyszło do opra-
cowania jakiegoś tematu, to pierwsze pyta-
nie brzmiało, gdzie dane książki się znajdu-
ją? Gdy już się je znalazło, to następował etap 
opracowania tematu, żmudne zbieranie danych 
z różnych źródeł i tworzenie obszernego kon-
spektu wystąpienia. Zwykle było to co miesiąc 
około 15 stron maszynopisu. Wielu słuchaczy, 
zwłaszcza nieobecnych na zajęciach korzy-
stało z tych opracowań. I tak mijał miesiąc za 
miesiącem, temat za tematem, rok za rokiem, 
aż zebrało ich się 10 lat. Każdy temat starałem 
się ubarwić ilustracjami, poezją, opowiedzieć 
koniecznie ciekawostki, dające chwile odpo-
czynku w narracji, aby słuchacze nie usypiali 
na wykładach.

Myślę, że z czasem wytworzyła się mię-
dzy wykładowcą a słuchaczami więź zaufania 
i zrozumienia, a nawet przyjaźń. Była zawsze 
taka chwila, kiedy czekałem na kolejny wykład, 

bo naładowany wiadomościami, chciałem je jak 
najpilniej przekazać słuchaczom. I nie raz mia-
łem wyrzuty sumienia, że tak długo przecią-
gam wykłady, a słuchacze nie protestują. Ale też 
nie raz z żalem stwierdzałem, że nie wszystko 
jeszcze udało mi się przekazać z tego, co tkwiło 
w mojej głowie, a co wydawało się ważne.

Mieliśmy warsztaty historyczne, w cza-
sie których odwiedzaliśmy autokarem miej-
sca związane z naszą narodową historią. My-
ślę, że wszystkich wzruszył pobyt w Gnieźnie, 
na Ostrowie Lednickim, w Biskupinie, gdzie 
tworzyły się zręby państwowości polskiej. 
Nic tak nie kształci umysłu jak poznanie przez 
ogląd osobisty. Zwiedzaliśmy miasta Pomorza, 
a w nich zamki i muzea. Nasze wykłady kon-
frontowaliśmy z zebranymi tam eksponatami 
z historii Ziemi Pomorskiej. Poznawaliśmy 
kulturę tego regionu poprzez zwiedzanie miast 
z ich ciekawą architekturą i starych zabytko-
wych kościołów. Pokłosiem tych warsztatów 
była wielka wystawa fotografii miejsc histo-
rycznych odwiedzanych przez słuchaczy UTW.

Bez wielkiego zadęcia można powiedzieć, 
że te wykłady i wycieczki to były lekcje patrio-
tyzmu. Bo poznawanie dziejów Ziemi Słup-
skiej, Pomorza, a w końcu Polski i to poznawa-
nie przez pryzmat losów ludzi, zasłużonych dla 
tej jedynej Ojczyzny i tych małych lokalnych 
ojczyzn było na pewno lekcją patriotyzmu.

Starałem się o każdym człowieku, przedsta-
wianym na wykładzie powiedzieć prawdę, ja-
kim był, jakie miał zalety i wady i jakie zasługi. 
Usprawiedliwić jego plany, posunięcia, doko-
nania. Dlatego zbierałem różne opinie na te-
mat omawianych bohaterów. I ci bohaterzy sta-
wali się bliscy dla słuchaczy przez poznanie ich 
ogromnego wysiłku na rzecz dobra ogółu. Sta-
rałem się dowieść, że historia to nie tylko woj-
ny i powstania, ale także życie codzienne z ra-
dościami i smutkami, z miłością i nienawiścią, 
z wychowaniem potomstwa i tragedią królów, 
gdy tego potomstwa nie było. To także poezja, 
a poezja – to życie:

10 LAT UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU
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ŻYCIE
Mozolne życie, pośpiech co dnia,
Walka o każdy nędzny grosz.
Spalamy się jak ta pochodnia
I nie możemy przestać wciąż.

A przecież całkiem już niedługo
Staniemy się wspomnieniem, snem,
Bajką z morałem, cienia smugą
Nad lazurowym morza tłem.

Dlatego ceńmy każdą chwilę.
Każdy kolejny z naszych dni
Niech nam upłynie jak najmilej, 
A nocą, niech się dobrze śni.

Wychodźmy z domów, tam – gdzie słońce,
Zbierajmy kwiaty, chwalmy żart,
Kochajmy bliskich wciąż gorąco, 
Bo każdy jest miłości wart.

Czytajmy książki według woli,
By myśl się lęgła w starym człeku,
Studiujmy – na to nam pozwoli
Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Na koniec mego wspomnienia o 10 la-
tach wspólnych studiów dziękuję wszystkim 
moim słuchaczom za cierpliwość i wytrwałość 
w uczestnictwie na lekcjach historii. Dzięku-
ję, że mogłem sobie odświeżyć wiadomości 
z okresu moich studiów uniwersyteckich i na 
nowo spojrzeć na dawne dzieje naszego kraju 
i ludzi z nim związanych. Daliście mi wiele sa-
tysfakcji w postaci zainteresowania moimi wy-
kładami. Zawsze z wielką radością stawałem 
przed Wami, aby podzielić się swą wiedzą.

Zdzisław Machura 
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* * *

Tyle słów uznania napisano na temat UTW, 
ja chciałam za wszelką cenę znaleźć „coś” 

mniej miłego, mniej pozytywnego, ale niestety 
nie udało mi się, bo jest to niemożliwe. Przyłą-
czam się więc w tym miejscu do hymnów po-
chwalnych śpiewanych przez wszystkich słu-
chaczy. 

W chwili przystąpienia do UTW moje życie 
zmieniło się tak bardzo, że trudno jest nawet to 
opisać. Samotność zamieniła się w spotkania 
koleżeńskie, depresja spowodowana chorobą 

– na chęć do życia, a wykłady uzupełniały niedo-
statek wiedzy z lat młodzieńczych. Nowa pasja 
stała się balsamem dla zbolałej duszy, pozwoliła 
ponownie otworzyć się na świat i zaakceptować 
go takim, jakim się stał. Przez 10 lat uzbiera-
ło się wiele wspomnień, jednak jedno z 2007 r. 
było dla mnie najmilsze. Każdy z nas ma ta-
kie wspomnienie – chociaż jedno, jedyne. Je-
den dzień, który zostaje na dnie serca i dodaje 
sił w trudnych momentach – taki, na którego 
wspomnienie bezwiednie się uśmiechamy.

UTW ogłosiło konkurs dla swoich słucha-
czy, który dotyczył wspomnień z lat dzieciń-
stwa i młodości. Na konkurs wpłynęły 22 prace, 
wśród których były i moje wspomnienia. Tytuł 
konkursu brzmiał „Dawnych wspomnień czar”. 
Postanowiłam napisać wspomnienia poświęco-
ne wydarzeniom na Wołyniu w 1943 roku. Jury, 
w skład którego wchodzili pracownicy Akade-
mii Pomorskiej pod przewodnictwem dr Bro-
nisława Nowaka bardzo pozytywnie oceniło 
wszystkie prace. Najlepsze, najciekawsze, pełne 
emocji i unikalnej wiedzy historycznej zosta-
ły nagrodzone. Trzecim miejscem wyróżniono 
autorów – Krysię, Ulę i Józefa, drugie miejsce 
zajęła koleżanka Stenia. Byłam bardzo spokoj-
na, ani przez chwilę nie myślałam o jakimkol-
wiek wyróżnieniu. Wtedy padło moje nazwi-
sko – zajęłam pierwsze miejsce. Nie mogłam 
w to uwierzyć. Radość, łezka w oku i tyle szczę-
ścia. Dlatego proszę – nie dziwcie się, że opi-
sałam ten dzień, ale uważam, że właśnie takie 
wspomnienia warto pielęgnować i pamiętać, 
żeby nie zatarł ich czas.

Janina Pietrasiewicz-Chudy

* * *

Słupski Ośrodek Kultury 10 kwietnia 2010 
roku.. Sobota. Drugi dzień III Turnieju 

Brydża Sportowego Seniorów Uniwersytetów 
Trzeciego Wieku. Na Turniej przyjechali se-
niorzy ze Szczecina, Stargardu Szczecińskiego 
i Gdyni. Są klubowicze Słupskiego Ośrodka 
Kultury (SOK ) i nasi słuchacze. Od rana sala 
pełna uczestników. Jest sędzia pani Maria Ple-
skot-Tomaszewska. Przygotowane są puchary 
i dyplomy do wypełnienia nazwisk zwycięz-
ców.

Na dyżur przyszedł pracownik SOK-u. 
Włączył telewizor czekając na  zakończenie 
Turnieju. Przyszłam i ja, aby pobyć z brydży-
stami i na zakończenie wręczyć zwycięzcom 
puchary i dyplomy. Jestem na sali wśród gra-
jących, ale też dochodzę obejrzeć wiadomości 
telewizyjne.

Nagle!!!... Straszna wiadomość… Katastrofa 
samolotu TU-154, którym 96-osobowa delega-
cja z Prezydentem Polski Lechem Kaczyńskim 
na czele, leciała złożyć hołd Polakom pomor-
dowanym w Katyniu. 

– Są ranni??...... 
– Nie żyją???..... Niemożliwe!!!......... A jed-

nak... TRAGEDIA!!!!!!
Co robić? Grać dalej? Przerwać Turniej? 

Kontynuować?... GŁUCHA CISZA…

Urszula Wyrwa
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* * *

Podczas realizacji projektów Sekcji Literac-
kiej zdarzały się sytuacje nieprzewidywalne, 

wręcz groteskowe: a to zginęły precjoza deko-
rujące salonik w spektaklu „Chopin przyjeż-
dża”, a to zapodziała się kamera, którą filmo-
wano spektakl „Maciuś I”, to znów w czasie 
montażu poetyckiego „Czesław Miłosz” spo-
łeczność, która przybyła obejrzeć  program, 
w czasie jego trwania częstowała się… nie tyl-
ko czystą wodą.

Na szczęście: precjoza się znalazły, kame-
rę ktoś położył nie tam gdzie trzeba, a Miłosz 
też przecież kochał prawdziwe życie i dobre 
jedzonko – w tym i wódeczkę pod śledzika. 
Krzyżówka o Miłoszu podsumowująca wie-
czorek została przez publiczność rozwiązana  
nie tylko błyskawicznie, ale i poprawnie!

Zapytano mnie, jak SUTW zmienił moje 
życie? Cóż… dodać chyba powinnam tylko 
za Gorkim: „Kochajcie książki. One ułatwią 
Wam życie, po przyjacielsku pomogą zoriento-
wać się w pstrej i burzliwej gmatwaninie my-
śli, uczuć i zdarzeń. One nauczą Was szano-
wać człowieka i samych siebie, one uskrzydlą 
rozum i serce uczuciem miłości dla świata, dla 
człowieka.”

Ela Paczkowska

* * *

Po złożeniu deklaracji i po przeszło dwu-
letnim okresie oczekiwania, w styczniu 

2009 roku zostaliśmy razem z mężem przyjęci 
w poczet członków UTW. Członkowstwo zo-
stało potwierdzone uroczystym wręczeniem le-
gitymacji. Początki były trudne, dużo nowych, 
obcych ludzi – nie zawsze przychylnie nasta-
wionych. Pomyślałam – jak w życiu, ale powo-
li wszystko zaczęło się zmieniać. Zawierałam 
nowe znajomości. Świetną okazją do lepszego 
poznania się były wycieczki czy rajdy ”kijko-
we”. Z czasem nowe znajomości przeradzały się 
w przyjaźnie.

Bardzo wysoko oceniam wykłady ogólne 
i wykłady w sekcjach. Wnoszą one tyle nowych 
wiadomości i nadal możemy wszyscy pogłę-
biać naszą wiedzę. Nie wyobrażam sobie już 
życia bez „Naszego Uniwersytetu”, który stał 
się częścią mojego bytu.

Anna Pietkiewicz
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Minęło już 5 lat, gdy stałem się członkiem 
SUTW. Wciąż żegluję w czasie i ciągle 

podążam do ostatniego portu przez przyjazne 
przystanie napotykając na swej drodze wichry, 
burze i przeciwstawne prądy. To Uniwersytet 
dodaje mi sił, zapału i chęci do dalszej podró-
ży. Wkroczyłem w jesień życia. Oby ona trwała 
jak najdłużej. Tu słuchając wykładów mogłem 
na nowo jakby się odrodzić do lat swej młodo-
ści, stać się uczniem, kursantem i studentem. 
Zgłębiać tajniki wiedzy, której nigdy nie jest 
za dużo (podobnie jak zdrowia, czy pienię-
dzy). Nawiązałem wiele osobistych kontaktów 
z ludźmi różnych profesji, których zapewne 
bym nie nawiązał, gdybym nie był studentem 
UTW. Sama wymiana poglądów, konwersacji, 
myśli i zdań na różne tematy ubogaciła mnie 
bardzo dużo przez te „pięć lat”. 

Wśród słuchaczy były prowadzone badania 
przez Zakład Biologii Akademii Pomorskiej. 
Każdy sam mógł na chwilę stać się „laboran-
tem” i „medykiem” oraz sam zbadać sobie pa-
rametry krwi i moczu, ciśnienie itd. Nigdy bym 
tego nie dostąpił, gdyby nie UTW. Gdyby nie 
UTW nie dane mi by było zwiedzić tyle wspa-
niałych miast, rejonów, ośrodków kultu reli-
gijnego wspaniałych świątyń, stylów budow-
nictwa, piękna ziemi ojczystej i jej krajobrazu 
oraz bogatej przyrody. Wszystko to dodaje 
jeszcze większego splendoru jeśli ww. wyciecz-
ki i różnego rodzaju rozrywki spędza się 
w swoim gronie tj. słuchaczy UTW. To środo-
wisko „uniwersyteckie” cechuje wielka kultura, 
takt i sposób bycia godny naśladowania przez 
innych. Bardzo przyjemnie jest w nim przeby-
wać, dzielić się swoimi uwagami, wymieniać 
poglądy. To wszystko kształtowało moje poglą-
dy i osobowość przez okres tych pięciu lat. 

To Uniwersytet pozwolił mi oderwać się 
od codzienności życia, wejść w inną sferę cza-
su i przeżyć, by słuchać wykładów od nowa, 
tak jak w latach które dawno minęły. To wy-
kłady ubogacają nadal naszą wiedzę. Turysty-
ka piesza, tak mocno podkreślana i lansowana 
przez UTW poprawia kondycję fizyczną jej 
uczestników. Pozwala integrować środowisko 
UTW, daje wiele satysfakcji i przyjemności, tak 
samo jak organizowane zabawy taneczne.

Przeżycia  duchowe to występy chóru, te-
atru, spotkania z pisarzami i nietuzinkowy-
mi ludźmi od byłego premiera poczynając. 
Te wszystkie poczynania zmieniły w jakiś spo-
sób mój rytm życia i wywarły nowe spojrzenie 
na czas, który minął bezpowrotnie. 

Chodząc nieraz brzegiem morza staram 
się w krzywym zwierciadle pamięci, oczyma 
wspomnień szukać zagubionych bliskich osób 
UTW, by w grudce bursztynu odnaleźć odcie-
nie i barwy ich dusz, zapach czasu odpływa-
jącego na drugi brzeg życia. Rośnie we mnie 
przekonanie, że czas ucieka – lata lecą jak klucz 
żurawi na niebie, ale w gronie słuchaczy UTW 
wszystko wydaje się milsze, przyjemniejsze 
i chce się po prostu żyć. Nie popada się w no-
stalgię. 

Motto: „Lepiej zapalić świeczkę niż narze-
kać na ciemność”.

Pragnę wyrazić najwyższe słowa uzna-
nia, że te wszystkie przeżycia i doznania moje 
nie byłyby spełnione, gdyby nie ogromne 
zaangażowanie całego zespołu ludzi kieru-
jących SUTW. Tą drogą pragnę złożyć ser-
deczne podziękowania p. Urszuli Wyrwie 
za włożony trud i wysiłek, zintegrowanie 
działalności wszystkich grup, zespołów i sek-
cji SUTW. Na jej ręce składam słowa uznania 
dla wszystkich działaczy SUTW.

Józef Rodzeń

MÓJ SKROMNY JUBILEUSZ 5-LECIA 
CZŁONKOWSTWA W UTW
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Realizując projekt „Poznajemy się przez sztu-
kę” gościliśmy zaprzyjaźnioną z nami grupę 

teatralną seniorów niemieckich z Berlina. Przy-
jechali do nas ze swoim nowym spektaklem 
zatytułowanym „Kolorowe pomieszczenia”. 
Oczywiście, aktorzy naszej Sekcji Teatralnej też 
mieli przygotowany spektakl – „Hipokryfy”.

Tak się szczęśliwie złożyło, że na zaprosze-
nie słupskich seniorów w naszym mieście prze-
bywali akurat seniorzy z Cartaxo w Portugalii, 
którzy stanowili amatorską grupę teatralną. Ich 
sztuka pt. „Kropla miodu”– była pantomimą.

W ten sposób 1 października w sali wido-
wiskowej SOK-u przy wypełnionej widowni 
trzy grupy teatralne mówiące trzema różnymi 
językami przedstawiły na scenie swoje spekta-
kle. Grupa portugalska słuchała streszczenia 
przekazanego w języku angielskim, a następnie 
tłumaczonego na język portugalski, by potem 
obserwując aktorów mogli zinterpretować so-
bie poszczególne sceny. 

Tak przecież ogląda się sztuki operowe 
wykonywane po włosku, więc wytrawni te-
atromani nie mieli kłopotów w przeżywaniu 
artystycznych uniesień. W podobny sposób 

widzowie polscy oraz niemieccy mieli podaną 
treść „Kropli miodu” i całość była doskonale 
zrozumiana. Wszystkie trzy spektakle były do-
brze odebrane przez publiczność. 

Oczywiście językiem integrującym te mię-
dzynarodowe grupy był język angielski, choć 
wcale wszyscy nim nie władali. Była to nie-
zapomniana uczta duchowa; każda sztuka 
to inne środki artystyczne, inna scenografia, 
inna tematyka oraz inna narodowość aktorów, 
co miało powiązanie w prezentowanych tre-
ściach mówiących o codziennych problemach 
danego kraju.

Nasi zagraniczni goście spotkali się w Ra-
tuszu z władzami Słupska, a także zwiedzili 
miasto i okolice. W ciągu kilkudniowej wizyty 
zaprzyjaźnili się z nami. Wspólny czas okazał 
się cenny jako podsumowujący doświadczenia 
teatralne każdej grupy międzynarodowej.

Mamy powód do dumy, że pomimo ogromu 
pracy włożonej w organizację tego przedsię-
wzięcia, wszystko udało się doskonale. A przy 
pożegnaniu wycieraliśmy łezki razem z odjeż-
dżającymi czując dreszczyk emocji wspólnie 
spędzonych dni.

Eleonora Sztajnke 

TRZY SPEKTAKLE, TRZY JĘZYKI I… SENIORZY
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Od roku chodzę po ziemi jako studentka 
SUTW. Przeżyć, wrażeń ogrom – bardzo 

miłych, bardzo interesujących. Choć nie należę 
do chóru (głos nie ten) naśpiewałam się zespo-
łowo podczas wyjazdów np. do Gdańska, Kar-
tuz, Kościerzyny, Szymbarku, Torunia, War-
szawy, Pelplina.

Nauka języka angielskiego nie pozwala 
na zamianę szarych komórek w wapno. Lektor 
uwzględnia nasz dopiero co osiągnięty „trzeci 
wiek” i mówi głośno, wolno, wyraźnie. Z peł-
nym zrozumieniem stawiamy znak równości: 
university = student = life (życie) = love (mi-
łość) = satisfaction (satysfakcja).

Moje upodobania w zakresie geografii, li-
teratury i historii nakazały mi sięgnąć po no-
tatniki, bo wykładowcy rozszerzają horyzonty, 
lokują najnowsze wiadomości. Z nowościami 
różnie w życiu bywa. Moje umiejętności zdo-
byte na warsztatach zdrowia cieszą się przy-
chylnością. Wprawdzie tylko jeden kuzyn 
Waldek omija z daleka stół na spotkaniach ro-
dzinnych. Inni twierdzą, że pasztet z brokuła, 
selera, kalafiora – pycha!

Podczas „zlotów” wszystkich słuchaczy 
SUTW na wspólnych wykładach, gdzie m. in. 
podawane są informacje dotyczące wydarzeń 
w rodzinnym Słupsku, dotarła wieść o nadej-
ściu wiosny. Tak więc brnęłam w śniegu (wraz 

z innymi) polem, lasem, asfaltem… dotarli-
śmy wreszcie, by dokonać zagłady marzanny. 
Wprawdzie była ze śniegu – ale jaka barwna! 
– no i chlupnęła tam gdzie jej miejsce… i nasta-
ło ciepło – a może to po szaszłykach, bigosie, 
śpiewach, tańcach, dobrych humorach?

Moje zapędy bycia aktorką realizuję w sek-
cji teatralnej i dowiedziałam się, że w naj-
bliższych dziesięciu latach ukształtują mnie 
i wyjdę na ludzi, a może na scenę? Pożyjemy, 
zobaczymy.

Wszędzie spotykam ciekawych, mądrych 
i życzliwych ludzi. W krótkim czasie nawiąza-
łam bardzo sympatyczne znajomości. Zdarzyło 
się kiedyś, że trochę namieszałam, gdy na za-
jęciach komputerowych wysłałam mail do Elki. 
Niestety nie ta treść i nie ta Elka – ta przyniosła 
pożyczyć swoją sukienkę rozmiar 34 dla Helen-
ki noszącej ciuszki dla puszystych… Wszystko 
dla nauki! – wszak nauczyłam się być w prze-
ogromnym internetowym świecie.

Kończę, bo gnam na kolejne treningi ciała 
i umysłu:

Wiwat akademia!
Wiwat profesorowie!
Wiwat wiedza, życie, zdrowie!
Wiwat studenci!

Halina Szuryn

* * *
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O tym, że w Słupsku działa Uniwersytet 
Trzeciego Wieku wiedziałam od zawsze, 

ale to moje koleżanki: Maria Jankowska i Ha-
lina Bogusz uświadomiły mi, że to jest coś, 
czego potrzebuję. Marysia nie tylko namawia-
ła – po prostu przyniosła do domu deklarację, 
kazała wypełnić i zanieść gdzie trzeba. Obie 
wiedziały, że przeżywam trudny czas po śmier-
ci mojego męża i zakończeniu aktywności za-
wodowej – nagle wszystko w moim życiu się 
zmieniło, czułam pustkę, brakowało mi kon-
taktu z ludźmi.

Na to, by zostać studentką czekałam prawie 
półtora roku, ale wreszcie stało się: 12 grud-
nia 2012 roku wręczono mi legitymację i za-
częłam uczęszczać na zajęcia. Rozpoczynając 
karierę słuchacza SUTW byłam pełna nadziei 
i entuzjazmu, ale rzeczywistość przeszła moje 
oczekiwania: wykłady są ciekawe, dostarcza-
ją wiedzy i ogólnej, i praktycznej. Dzięki uni-
wersytetowi jestem poinformowana o wszyst-
kich wydarzeniach kulturalnych, które dzieją 
się w Słupsku. Z wielu korzystam – stałam się 
bywalczynią, często można mnie spotkać na 
spektaklach, koncertach, wystawach.

Relacja z moich odczuć nie byłaby pełna, 
gdybym nie napisała o tym, że między słucha-
czami UTW panuje świetna atmosfera serdecz-

„Nie starzeje się ten, kto nie ma na to czasu.”
 BENJAMIN FRANKLIN

MÓJ PIERWSZY ROK NA „UNIWERSYTECIE”

ności, życzliwości i otwarcia na innych. Dzię-
ki temu nawiązują się znajomości, przyjaźnie. 
Wrażeniami z wykładów często dzielimy się 
przy tradycyjnej kawie, zawsze można znaleźć 
towarzystwo, by wspólnie udać się do kina czy 
na koncert. Coraz częściej zdarza się, że na 
przystanku, w sklepie pozdrawia mnie ktoś, 
dodając „przecież znamy sie z uniwersytetu”. 
To bardzo miłe.

Z przekonaniem mogę powiedzieć, że bę-
dąc słuchaczem UTW nie można czuć się sa-
motnym czy wyobcowanym, można natomiast 
zapomnieć o nudzie i monotonii życia. Cieszę 
się z tego, co już stało się moim udziałem i li-
czę na więcej.

Zuzanna Strok
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Na wiosnę 2007 roku po jednym z wykła-
dów, jakie miałem dla słuchaczy słupskie-

go Uniwersytetu Trzeciego Wieku podeszła 
do mnie Pani Urszula Wyrwa wraz z kilkoma 
innymi uczestniczkami Uniwersytetu i zapyta-
ły czy nie moglibyśmy razem spróbować prób 
teatralnych, a może nawet czy nie dałoby rady 
stworzyć grupy teatralnej złożonej z seniorów. 
W czasie tej rozmowy padła nawet nazwa przy-
szłego zespołu jako TEATR KOMINKOWY. 
Nazwa trochę niecodzienna, lecz dla seniorów 
nie była wcale tak dziwna, ponieważ wiedzieli, 
że nie chcą być zawodowymi aktorami, tance-
rzami czy śpiewakami. Nie zamierzali uczest-
niczyć w forsownych ćwiczeniach, godzinami 
szlifować dykcję. Po prostu bardzo dobrze zna-
li swoje ograniczenia, ale jednocześnie chcieli 
zaistnieć na scenie.

Obawiałem się prób z seniorami, byli prze-
cież już osobowościowo ukształtowani oraz 
mieli swoje wyrobione zdanie o teatrze. Poza 
tym krążyły o nich opowieści, iż są ekspansyw-
ni, zawłaszczający, nie dający chwili wytchnie-
nia. Kiedy spotkaliśmy się w całej grupie, mia-
łem jeszcze jeden powód do obaw: zgłosiło się 
kilkanaście osób, podczas gdy ja sam projek-
towałem do pracy 5-6 aktorów. Jak opanować 
grupę silnych osobowości, z której niektórzy 
mieli coś wspólnego ze sceną, inni zaś jedynie 
wielką żarliwość?

Ruszyliśmy z warsztatami, podczas których 
wzajemnie się odkrywaliśmy, poznając swo-
je zalety i mniej chwalebne cechy. Najpierw 
pracowaliśmy nad emisją głosu i próbowali-
śmy recytacji. Później pojawiły się ćwiczenia 
ruchowe, praca z energią, relacje w grupie, 
wreszcie teatralne układy zespołowe. Seria 
kilkumiesięcznych spotkań uświadomiła nam, 
że powinniśmy dążyć do zrobienia spektaklu. 
Najlepiej takiego, w którym będą mogli wystą-

pić wszyscy uczestnicy grupy teatralnej UTW. 
I tak też się stało. 

Po kolejnym pół roku prób przygotowa-
liśmy sztukę Moje dni, które przyniosły nam 
mnóstwo zadowolenia i radości. Pracowaliśmy 
głównie w Słupskim Ośrodku Kultury, by pre-
mierę dać w Teatrze Rondo w 2008 roku. Był 
to spektakl oparty na wspomnieniach ludzi, 
którzy po zakończeniu II wojny światowej zna-
leźli się w Słupsku i rozpoczęli swoje nowe ży-
cie. Teksty do przedstawienia wzięliśmy z do-
stępnej literatury pamiętnikarskiej, dołączając 
własne wspomnienia naszych aktorów oraz 
ich znajomych. Osiągnęliśmy w ten sposób 
wysoki poziom autentyzmu warstwy teksto-
wej, ponieważ słupscy aktorzy nie czuli w wy-
powiadanych słowach obcości, a raczej wła-
sne lub przeżywane przez ich bliskich emocje. 
Oczywiście pozostawała kwestia warsztatowa… 
Trzeba było się nauczyć dobrze i wyraźnie ar-
tykułować frazy, zadbać o zrozumiałość wypo-
wiedzi i zbudować konsekwentną dramaturgię. 
Moje dni zrobiliśmy w konwencji teatru psy-
chologiczno-symbolicznego. Nie otaczaliśmy 
się zatem szeroką scenografią, nie szukaliśmy 
efektów w oprawie muzycznej czy świetlnej. 
Chcieliśmy zaprezentować rzecz, którą będzie 
można pokazywać w różnych miejscach, bez 
większych problemów technicznych. Premie-
ra i dalsze spektakle spotkały się z bardzo cie-
płym przyjęciem, bez względu na to czy grali-
śmy w Teatrze Rondo, czy na wyjeździe poza 
Słupskiem. Graliśmy tę rzecz kilkanaście razy 
dla słupskiej młodzieży, co pozwalało wnukom 

MOJE/NIEMOJE 
TEATRU SENIORÓW
DOŚWIADCZENIE
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zobaczyć rodziców swoich rodziców na scenie 
i zrozumieć, że opowiadana historia nie jest 
jakąś odległą emocjonalnie fikcją lecz osobi-
stym przeżyciem rozgrywającym się co prawda 
przed kilkudziesięciu laty, ale za to gdzieś obok 
i to we własnej rodzinie. Nawet w Niemczech, 
gdzie zespół UTW pojechał na zaproszenie 
tamtejszej grupy seniorów, spektakl został ode-
brany bardzo pozytywnie, choć obawialiśmy 
się, że publiczność nie będzie chciała oglądać 
opowieści osób, które zamieszkały na Pomo-
rzu w domach, w których jeśli nie oni sami, 
to może ktoś z ich bliskich niegdyś mieszkali.

Niesieni na fali zadowolenia z prezentacji 
Moich dni zrobiliśmy w 2009 roku niejako dru-
gą część tego typu teatru, tym razem zatytuło-
waną Mój nowy dom. Początkowo przygotowy-
wał przedstawienie Jacek Górawski, by je przez 
swoją tragiczną śmierć nie dokończyć. Później 
kontynuował je Tosiek Franczak. W końcu 
to mnie przyszło poprowadzić zespół do pre-
miery. Teksty ponownie wybrane były z miej-
skiego konkursu na wspomnienia z pierwszych 
lat zamieszkiwania w Słupsku. Tym razem jed-
nak pozwoliliśmy sobie na lżejsze podejście 
do tematyki. Stąd pojawiło się „przymrużenie 
oka” wobec dramatyzmu czasów stalinowskich 
czy też rodzaj nostalgii za dawnymi lokalami 
gastronomicznymi, w których równie ważny 
był napitek, co i dansing. Śpiewaliśmy nawet 
piosenkę Szli na zachód osadnicy, tę pieśń, któ-
ra tak bardzo dodawała skrzydeł przybywają-
cym Polakom na powojenne Pomorze, a tak 
bardzo dziś brana jest pod rozwagę przez hi-
storyków czy literaturoznawców ze względu na 
swoje ideologiczne uwarunkowania. Mój nowy 
dom graliśmy głównie w Słupsku, ale też kilka-
krotnie pojechaliśmy w teren, aby sprawdzić 
czy damy sobie radę, czy potrafimy ze sobą 
wytrzymać. Wracaliśmy z takich wyjazdów za-
wsze z tarczą.

Trzecim wielkim krokiem w naszej przygo-
dzie z teatrem było zrobienie spektaklu Zielo-
na Gęś na podstawie humoresek scenicznych 
Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w 2010 r.  
Początkowo wyczuwało się w zespole nieufność. 
Aktorzy nie byli pewni swoich sił, nie zawsze 
akceptowali typ kabaretowego i absurdalnego 
żartu zawartego w tekstach Gałczyńskiego. Se-
niorzy mieli ponadto obawy, czy zanadto nie 
szarżują w odgrywaniu kilkuminutowych hu-
moresek, w których byli przerysowani, ukaza-
ni nie zawsze od najlepszej strony. Prezentacje 
w teatrze bardzo szybko rozwiały tego typu 
wątpliwości. Scenki Zielonej Gęsi wywoływały 
radość nie tylko po stronie widzów, ale i ak-
torzy nabrali wiatru w żagle i zaczęli odnajdy-
wać przyjemność w rozwijaniu interpretacji 
tekstu, czy układu rozwoju scenki. Z lubością 
przynosili nowe rekwizyty i robili sobie żarty 
czy psikusy podczas grania spektaklu. Stwo-
rzyli świetnie się rozumiejący zespół teatralny, 
w którym poznali swoje najlepsze możliwości 
i nauczyli się grać ze świadomością sceny.

Niekiedy wracam myślami do moich do-
świadczeń teatralnych, do grania na scenie 
jako monodramista, jako aktor teatru edu-
kacyjnego czy teatru artystycznego… Jedno-
cześnie wówczas wracam do zespołu Teatru 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku do Edwarda 
Gąciarza, Haliny Gesse, Mariana Ksepki, Ja-
nina Lachowskiej, Danuty Magierskiej, Apo-
lonii Michalak, Haliny Nowocińskiej, Anny 
Paczkowskiej, Janiny Pietrasiewicz – Chudy, 
Janiny Siek, Eleonory Sztajnke, Zofii Tomi-
czek, Jadwigi Bekier, Stefanii Kargul, Rena-
ty Majerowicz i Urszuli Wyrwy. Dzięki tym 
ludziom mogłem odkryć, że teatr wydobywa 
z samotności, przynosi kreatywne moce i po-
zwala zrozumieć, iż rzeczywistość jest zawsze 
moja/niemoja.

Daniel Kalinowski
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Kompletnie nie pamiętam okoliczności, w ja-
kich spotkałam się z przyszłymi założycie-

lami Słupskiego Uniwersytetu III Wieku. Do-
skonale natomiast pamiętam swoją reakcję gdy 
usłyszałam, że chcą taką instytucję powołać 
do życia. Otworzyłam szeroko oczy i pomy-
ślałam: – Totalni wariaci!!!! Nie mogłam jed-
nak tego powiedzieć Uli Wyrwie – duszy tego 
przedsięwzięcia, bo jeszcze z czasów gdy obie 
pracowałyśmy w Północnych Zakładach Obu-
wia, darzyłyśmy się wielką sympatią. Także 
z tamtych czasów wyniosłam przekonanie, 
że jak ta uparta kobita czegoś chce – to tak dłu-
go będzie dążyć do celu – aż go osiągnie! Teraz 
mogę się przyznać, że w powodzenie pomysłu 
przed dziesięciu laty niezbyt wierzyłam, jednak 
z wielkiej słabości do wszelkiej maści szlachet-
nych wariatów, którzy robią coś dla innych lu-
dzi, zdecydowałam się wspierać Ulkę i jej kom-
panów życzliwością, pomysłami a przede 
wszystkim piórem. 

Pamiętam sprzed dziesięciu lat jakiś wykład 
zdrowotny, na który przyjechał znakomity eru-
dyta, profesor kardiolog. Jego opowieść była 
tak przekonywająca, że po przyjściu do domu 
natychmiast zaczęłam sprawdzać, czy moje 

serce jest jeszcze w całości. To były początki 
działania słupskiego SUTW. Sądziłam, że dzia-
łalność poradnicza będzie sensem bytu tego 
nowego tworu. Mała grupka członków, których 
można było ogarnąć wzrokiem na każdym spo-
tkaniu. Wtedy wiedziałam wszystko – co ro-
bią, z kim się spotykają, gdzie jeżdżą… Dzisiaj 
z satysfakcją muszę powiedzieć, że… nic nie 
wiem! Słupski Uniwersytet III Wieku rozrósł 
się w potężną organizację, która daje „nieco 
wcześniej urodzonym” tak ogromny wachlarz 
możliwości samorealizacji, że aż trudno uwie-
rzyć w zaledwie dziesięcioletni okres istnienia! 
Wielokrotnie uczestniczyłam w przeróżnych 
przedsięwzięciach. Jedno z nich zaliczam jed-
nak do szczególnie ważnych – naszą wspól-
ną pracę nad tomem wspomnień z powojen-
nych, pionierskich czasów. Sukces czytelniczy 
tej książki i fakt, że stała się poszukiwana przez 
słupszczan, powinien być dla członków SUTW 

PRZECIEŻ 
TO NIEMOŻLIWE, 
ŻEBY TO BYŁA DYCHA
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powodem do dumy. Jak wszystkie dobrze za-
siane ziarna, także i te wydały nieoczekiwa-
ne plony. Ze zbioru wspomnień narodził się 
spektakl teatralny – kolejny wielki sukces. Ale 
nie o nim chcę napisać. 

We Frankfurcie podczas prezentacji tego 
spektaklu, podejmującego temat wojennych 
wygnańców i budowania nowego domu w ob-
cym miejscu, na sali powieszono mapę. Popro-
szono widzów, by zaznaczyli na mapie miejsce 
rodzinnego domu. To była tylko jedna mała 
sala pełna widzów, a na mapie widoczny był 
potężny powojenny exodus. Bolesny, prawdzi-
wy. Dla mnie było to wielkie przeżycie – ludz-
ki ból jest taki sam i dla Polaka, i dla Niemca. 
A utrata domu rodzinnego – to nigdy nieza-
bliźniona rana. Pewien ciąg działań doku-
mentacyjnych i artystycznych SUTW zamykał 
ponad granicami i czasem prawdę jednego po-
kolenia – dzieci wojny. Członkowie nie udają 
nikogo innego – mówią o sobie swoimi gło-
sami. Przekazują prawdę swoim następcom. 
Przed dziesięciu laty nie spodziewałam się, 
że takie mogą być propozycje Słupskiego Uni-
wersytetu III Wieku. 

Jestem pełna podziwu dla ambicji lide-
rów, którzy nie bali się przebojem wtargnąć 
do największego w Europie uniwersytetu 
III wieku we Frankfurcie i stali się jego naj-
cenniejszymi partnerami. Co i rusz słyszę, 
że seniorzy realizują jakieś międzynarodowe 
projekty… a to w Austrii, a to gdzieś we Wło-
szech, a to w Niemczech… Nie ma dla nich 
przeszkód, nie boją się wysiłku, nieprzespa-
nych nocy i kłód rzucanych pod nogi. Twar-
dziele, choć metryki kazałyby siedzieć pod pie-
cem i pić ziółka. Niespokojne dusze, twórcze 
umysły! Wielu młodych do pięt im nie dora-
sta aktywnością i zachłannością na wartościo-
we MĄDRE ŻYCIE! Teraz przyszedł dla wielu 
z nich czas realizacji marzeń z młodości, świa-
domego poszerzania wiedzy i intelektualne-
go rozwoju. Jesień życia stała się niezwykle 
barwna. Oby tylko dobry los zdrowia i powo-
dów do uśmiechu nie szczędził!!!! Cóż można 
dać dziesięciolatkowi na jego urodzny? Chyba 
już tylko ... „chryzantemy złociste, w kryszta-
łowym wazonie”…

Wszystkiego najlepszego Kochani! 
Z całego serca Wam życzy 

Wasza przyjaciółka
Jolanta Nitkowska-Węglarz
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Czas mija niepostrzeżenie. Tak niedawno 
odwiedzaliśmy ciekawe i interesujące miej-

sca ma Pomorzu Środkowym, a to już 10 lat... 
Może były to przedsięwzięcia nie na miarę zdo-
bywania dachu świata, ale nabierają one szcze-
gólnego wymiaru gdy wspomnimy, że uczestni-
czyli w nim studenci Słupskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku. A najstarszy student miał 
86 lat i aktywnie brał udział w ćwiczeniach. 
Pierwsze spotkanie ze studentami sekcji bio-
logicznej SUTW wspominam bardzo ciepło. 
Ogromne emocje jakie towarzyszyły pierw-
szym preparatom botanicznym wykonywa-
nym przez uczestników ćwiczeń nie dadzą się 
opisać. Ale po kolei...

Zapraszam teraz Państwa na krótki spa-
cer po miejscach, które dzisiaj są nam bliskie 
i niedalekie, chociaż niektóre oddalone były 
na „trzy dni wołami”. Mam nadzieję, ze uda się 
mi chociaż w niewielkim stopniu odtworzyć 
atmosferę tamtych lat, a być może zaintere-
sować nimi na tyle, że osobiście zapragniecie 
Państwo pospacerować ścieżkami czy urokli-
wymi alejami parkowymi – stanąć oko w oko 
z historią w otoczeniu pięknej przyrody. 

Od 2004 roku wędrowaliśmy po pomor-
skich bezdrożach podglądając dziewiczą przy-
rodę największej europejskiej piaskownicy 
(w domyśle w Słowińskim Parku Narodowym), 
urokliwe zakola Słupi, kamienne kręgi w Wę-
siorach, zapomniane, leżące na końcu świata 
parki podworskie. Byliśmy po prostu z przyro-
dą zaprzyjaźnieni!

Niezapomnianych wrażeń dostarczyły 
warsztaty terenowe na Czołpińskiej Wydmie. 
Mimo, że  Słowiński Park Narodowy wydma-
mi stoi i piaskiem wszechobecnym, to podej-
ście na 28-metrowe czoło wydmy w silnym 
wietrze wydawało się po prostu spacerkiem. 
Dodać należy, że pomocą były liny przemyco-
ne przez męską część Uniwersytetu i solidarna 
pomoc uczestników warsztatów. Trudy z pia-

skiem w tle zrekompensowała nam lnica won-
na! Ta roślina doskonale radzi sobie z kwarco-
wym żywiołem.

Osią Parku Krajobrazowego „Dolina Słu-
pi” jest rzeka, która w wielu fragmentach ma 
charakter podgórski. 138 km żywej przyrody! 
Mieliśmy okazję przemierzyć ścieżkę przyrod-
niczą w rezerwacie przyrody „Dolina Hucz-
ka”. Spore deniwelacje terenu wywołały moje 
obawy o bezpieczne pokonanie ścieżki. Oba-
wy na szczęście były bezpodstawne. Uczestni-
cy warsztatów terenowych niczym kaskaderzy 
pokonywali trudności związane z ostrogą ero-
zyjną Huczka. 

Wycieczka na Pojezierze Kaszubskie perfek-
cyjnie zaplanowana w każdym calu należała do 
niezwykle ciekawych, nawet z dreszczykiem 
emocji. W Węsiorach na cmentarzysku Go-
tów i Gepidów największy kamienny kurhan 
emituje tajemniczą energię. Mimo pewnych 
obaw, zdjętych kolczyków, obrączek i naszyjni-
ków spacer w tym miejscu wniósł nową porcję 
wiedzy na temat bioty porostów tam występu-
jących i o rynnowym jeziorze Długim. Gołu-
bieński Ogród Botaniczny wywołał podziw 
i szacunek dla jego właścicieli Ludwiki i Zbi-
gniewa Butowskich. Na obszarze 2,5 hektara 
zgromadzili ponad 5500 taksonów z całego 
świata. Najważniejsza jednak była wolemia 
szlachetna, żywa skamieniałość odkryta w Au-
stralii w 1994 roku. Aż chciałoby się uszczknąć 
trochę z tej kolekcji!

Pierwsza dekada października 2005 roku 
na trwale pozostanie w pamięci studentów 

W PRZYJAŹNI 
Z PRZYRODĄ...
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Słupskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Za-
liczali zielniki, których pozazdrościć mógłby 
niejeden student kierunku biologia. Ale tajem-
nica zaliczeń tkwiła w benedyktyńskiej pracy 
Pana Stanisława. Coś o tym mogą powiedzieć 
Panie: Nelly i Urszula. Nieprawdaż? 

Zajęcia prowadzone w ramach wykładów 
i warsztatów terenowych wspominam z łezką 

w oku. Zaangażowanie i sumienne wykonywa-
nie ćwiczeń powinny być stawiane za niedości-
gniony wzór postępowania braci studenckiej. 
Życzę wszystkim Nauczycielom takich studen-
tów, z jakimi przyszło mi pracować w ramach 
Słupskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 
Są oni po prostu THE BEST!

Zbigniew Sobisz
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* * *

Luty 2006 rok. Telefon do biura. Odbieram… 
Dzwoni Pan Miedziewski – reżyser Teatru 

Rondo w Słupsku. Uważnie słucham. Pan reży-
ser proponuje 5-6 paniom udział w przygoto-
wywanym spektaklu DYSONANS czyli IMIE-
NINY STASIA z okazji 125 rocznicy urodzin 
Witkacego.

Wyjaśniam, że dodzwonił się Pan do Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku. Okazało się, że tak 

– wie o tym... Ja argumentuję, że my to wła-
śnie…... wykłady, nauka, że z pewnością nie 
ma wśród nas osób, które statystowały w te-
atrze. Pan reżyser był nieustępliwy… Obiecuję 
mu, że ogłoszę tę wiadomość, ale dalej jestem 
przekonana, że nie będzie chętnych. 

Na najbliższym spotkaniu – po wykła-
dzie – komunikuję o prośbie pana reżysera. 
Podnosi się wiele rąk. Chętne panie z sekcji 

„Taniec w kręgu” po małym „doszlifowaniu” 
idą na umówione spotkanie. I w taki oto spo-
sób nasze koleżanki: Janka, Ania, Tosia, Emil-
ka, Lucyna, Danusia, Kasia... ubrane w stylu 
bogatych Amerykanek z czasów międzywojen-
nych miały swoje pierwsze występy na scenie 
znanego teatru w naszym mieście. 

A potem......... był już NASZ TEATR 
w SUTW.

Urszula Wyrwa

* * *

Mając naście lat marzy się, żeby być doro-
słym. Tak i te marzenia, jak zresztą każde, 

w miarę się spełniają, tylko trochę za szybko. 
Dom, praca, dzieci i już… Cieszę się, że istnie-
je takie stowarzyszenie jak SUTW. Córka i syn, 
którym poświęciłam swój czas jak go potrze-
bowali i torowałam im drogę przez pierwsze 
lata życia pomyśleli o mnie namawiając mnie 
na spełnienie kolejnego marzenia – bycia 
wśród ludzi, zapisując mnie do tego stowarzy-
szenia. I tak jestem już czwarty rok.

Jestem szczęśliwa gdyż teraz mam czas 
na dalsze czerpanie korzyści, jakie daje życie 
poprzez uczestnictwo w Uniwersytecie Trze-
ciego Wieku. Poznaję grono ciekawych ludzi, 
uzupełniam wiedzę poprzez szereg wykła-
dów, spotkań, wyjazdów, imprez kulturalnych 
i sportowych.

Jednak najwspanialsze są spotkania gru-
powe kuluarowe, kiedy razem poprzez długie 
rozmowy „gotujemy, chorujemy” i cieszymy 
się, że jesteśmy studentami pięknego trzeciego 
wieku.

Maria Sikorska
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* * *
W 2004 r. wypełniłam deklarację i tak stałam 

się studentką SUTW (nr leg. 99). Otrzymałam 
również indeks – studia w ramach UTW w za-
kresie biologii, literatury, historii, nauki o Zie-
mi, geografii, ale to nie wszystko, bo w celu 
poprawy sprawności fizycznej był też basen, 
gimnastyka, taniec w kręgu, turystyka (marsz 
z kijkami do Nordic Walking), no i oczywiście 
to, co mnie szczególnie interesowało – lektora-
ty językowe. Najpierw był to język włoski, póź-
niej niemiecki, a ostatnio angielski (który cią-
gle kontynuuję). Uczestniczyłam też w bardzo 
ciekawych wykładach ogólnych, na których 
poznałam wybitnych i ciekawych ludzi ze świa-

ta kultury, sztuki, fizyki, geografii, historii, me-
dycyny, religioznawstwa i wielu innych. 

Dzięki wspólnym wyjazdom w plener  sek-
cji biologicznej i historycznej poznałam prze-
piękne zakątki naszego Pomorza, sąsiednich 
miast i małych miasteczek. Za sukces uważam 
naukę pływania w basenie – pokonałam strach 
i… pływam! Miło jest uczyć się i przebywać 
w gronie osób pełnych energii do życia, ser-
decznych i życzliwych.

Bożenna Ziemiec
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Gdy przed laty zapytano mnie: „czy zna pan 
Słupsk?” – musiałem zaprzeczyć. A któż 

we Frankfurcie zna to miasto leżące na półno-
cy Polski? Nazwa dla nas trudna do wymówie-
nia ze względu na literę „ł” w słowie Słupsk.

Frankfurcki uniwersytet seniora przy Uni-
wersytecie im. Göthego (U3L), który pełni 
rolę Uniwersytetu Trzeciego Wieku otrzymał 
w kwietniu 2004 r. propozycję SUTW dotyczą-
cą wzajemnej współpracy. Po pewnym czasie 
Prezes naszego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
podjął decyzję i rozpoczęliśmy owocną współ-
pracę. Podczas szeregu wyjazdów do Słupska 
z wykładami poznawaliśmy koleżanki i kole-
gów seniorów. Wymienialiśmy nasze doświad-
czenia z coraz większym uznaniem dla działal-
ności Waszego Uniwersytetu. 

W minionym okresie byłem wielokrotnie 
u Was z wykładami o tematyce biologicznej 
i fizjologicznej. Spotykałem się zawsze z bar-
dzo dużym zainteresowaniem tematu. Byłem 
usatysfakcjonowany i dumny zarazem, gdy 
przy okazji mojego wykładu mogłem wręczyć 
nowym studentom legitymacje. Może to nie 
jest takie ważne, ale dla mnie niezapomniane 
i wzruszające wspomnienie.

Inne wydarzenie, które na zawsze pozo-
stanie w pamięci to przyjazd grupy słupskich 
studentów – seniorów do Frankfurtu ze sztu-
ką teatralną dotyczącą osiedlania się polskich 
osadników w Zachodniej Polsce. Jestem pod 
wielkim wrażeniem, a dyskusja na temat tam-

tych czasów, która po przedstawieniu się roz-
winęła była dla wszystkich interesująca i twór-
cza. Pozwoliła na wiele wyjaśnień i posłużyła 
przyjacielskiemu prowadzeniu rozmów o tam-
tych trudnych czasach. Takie rozmowy uła-
twiają budowanie mostów między naszymi 
krajami. Taki też jest cel Prezesa naszego Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku prof. Böhme, aby 
utrzymywać kontakty pomiędzy naszymi uni-
wersytetami. 

Szczególnie pragnę w tym miejscu wyrazić 
moją wdzięczność za wyjątkową gościnność 
Koleżanek i Kolegów Słupskiego Uniwersyte-
tu Trzeciego Wieku podczas moich pobytów 
u Was. My – Niemcy, mieszkańcy Zachodniej 
Europy jesteśmy zawsze zaskakiwani Waszą 
polską gościnnością, co pozwoliło także po-
znać Wasze miasto i region.

Christian Winter
Uniwersytet im.  Göthego 
we Frankfurcie n. Menem

WRAŻENIA ZE SPOTKAŃ Z UNIWERSYTETEM 
TRZECIEGO WIEKU W SŁUPSKU 
(tłumaczenie z języka niemieckiego)
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* * *

Do Uniwersytetu Trzeciego Wieku wstąpiłam 
w pierwszych latach jego istnienia. Było 

nas o wiele mniej aniżeli obecnie. Powstawa-
ły nowe sekcje, które dawały nam możliwość 
realizacji naszych zainteresowań. W sekcjach 
tworzyły się małe grupy, co nas zbliżało do 
siebie, zawiązywały się przyjaźnie trwające do 
dziś. Byłam szczęśliwa, że mogę uczestniczyć 
w życiu społeczności uniwersyteckiej. 

Jednak życie pisze scenariusze niezależnie 
od naszych planów. Zachorowała moja mama 
mieszkająca daleko, w innym województwie. 
Zmuszona byłam zostawić wszystko i jechać, 
aby opiekować się rodzicami. Nic nie wskazy-
wało na to, że szybko wrócę. Obawiałam się, że 
mogę po długim okresie nieobecności na UTW, 
być skreślona z listy uczestników. Pomyślałam, 
że jeżeli jest to uczelnia, to mogę przecież sko-
rzystać z regulaminu dotyczącego wszystkich 
uczelni. Napisałam więc do Zarządu SUTW 
prośbę o udzielenie mi dziekańskiego roczne-
go urlopu ze względu na konieczność opieki 

nad chorymi w podeszłym wieku rodzicami. 
Moją prośbę zaakceptowano i mając świado-
mość możliwości powrotu na UTW mogłam 
spokojnie pozostać z rodzicami. 

Kiedy po prawie dwóch latach wróciłam 
do Słupska i przyszłam na wykład, podeszłam 
do Pani Prezes i powiedziałam jedno słowo 

„jestem”. Powitała mnie z entuzjazmem, czu-
le przytulając. Przyjaciele również serdecznie 
mnie witali. Poczułam się znów jak w rodzi-
nie…

Zajęcia na Uniwersytecie w dużym stop-
niu wypełniają mój czas. Świadoma jestem 
tego, że kształcąc się nieustannie ćwiczę mój 
umysł i moje szare komórki są bardziej spraw-
ne. Mamy ogromny, jak nigdy pęd do wiedzy, 
pozwala nam na to też czas, którego mamy te-
raz więcej. Uczenie się w umownym „trzecim 
wieku” jest szansą na sprawność umysłową 
do późnych lat życia, czego oczywiście wszyscy 
bardzo pragniemy.

Emilia Godlewska
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JAK TWORZYŁ SIĘ SŁUPSKI UNIWERSYTET 
TRZECIEGO WIEKU?

I GRUPA: 
Marianna Borawska
Nelly Czupajło
Maria (Habecka) Murlikowska
Urszula Wyrwa

N.Cz. Jeszcze w 2003 roku namówił nas 
kolega śp. Staszek Wilgosiewicz na spotkanie 
w ówczesnym „Klubie70”. Wtedy to spotykali 
się w salce SOK-u seniorzy (nazwa sugerowa-
ła, że to byli 70-latkowie, ok. 16-20 osób), któ-
rzy chętnie przychodzili posłuchać prelekcji 
dr Zdzisława Stankiewicza. Tematyką były naj-
częściej wspomnienia prowadzącego z historii 
rodzinnej mieszkającej dawniej na Kresach, 
mówił często o księdzu Ziei – jaką rolę odegrał 

po II Wojnie Światowej na Ziemi Słupskiej,  za-
praszał też ks. Jana Turkiela do przedstawienia 
swoich prelekcji.

U.W. Ja z Tobą, Nelu to tak naprawdę zbli-
żyłyśmy się do siebie właśnie wtedy, choć 
wcześniej znałyśmy się nie utrzymując jednak 
bliższych kontaktów.

M.M. Pamiętam, byliśmy kiedyś też w Ar-
chiwum Państwowym – w Słupsku, jesienią 
posłuchaliśmy prelekcji na temat grzybów le-
śnych…

N.Cz. To nie były jeszcze początki Uniwer-
sytetu, ale zaczęłyśmy z Urszulą zastanawiać 
się, jak prawnie stworzyć taką organizację. 
Pan Stankiewicz też o tym mówił, że chciałby… 
ale…

Aby przypomnieć sobie wśród najstarszych słuchaczy, jak to było 10 lat temu, kiedy orga-
nizowaliśmy się jako Uniwersytet –  zebrały się dwie grupy starych aktywistów, by pro-

wadzić konwersację.
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M.B. Ja pracowałam w dziale promocji PAP 
(obecnie AP) i byłam odpowiedzialna za pro-
mocję i współpracę z różnymi instytucjami, 
więc pani rektor – prof. Danuta Gierczyńska 
prosiła mnie o zajęcie się sprawą powstającego 
UTW.

U.W. Pierwsze jednak porozumienie zawar-
liśmy z Wyższą Szkołą Zarządzania. Przypo-
minasz sobie Nelu naszą wizytę w poprzedniej 
siedzibie tej uczelni przy ul. Banacha? Rek-
tor – prof. Eugeniusz Janowicz chętnie przy-
stał na naszą propozycję. Potem poszłyśmy 
do dyrektora Wydziału Kultury w UM Słup-
ska – Jerzego Barbarowicza i spotkałyśmy się 
z prof. Danutą Gierczyńską, by podpisać rów-
nież porozumienie z PAP. Odtąd wszelkie spra-
wy w tym obszarze załatwiałyśmy już z Tobą 

– prawda Marianno?
M.B. Od tej pory zaczęła się już sprawa 

przygotowywania Statutu (bardzo ważna!), 
czyli konkretne działania.

U.W. Tu pomocną okazałaś się Ty, Marysiu. 
Przypomnij nam, jak to było?

M.M. Otóż pomyślałam, że Statut musi być 
dobrze pod względem prawnym przygotowany. 
Mam koleżankę prawnika – p. mgr Teresę Sut. 
Spotkałam się z nią, zapytałam czy od strony 
fachowej pomoże nam i dostałam obietnicę 
oraz konkretną pomoc w tej kwestii. Spotka-
liśmy się w Herbaciarni w Spichlerzu Richtera 
razem z dawnymi „klubowiczami” i ustaliliśmy 
ważne sprawy, które powinien zawierać nasz 
Statut. Potem trzeba było pojechać do Sądu 
Rejestrowego w Gdańsku (co nie skończyło się 
jednym wyjazdem). Tu już była przede wszyst-
kim Twoja determinacja, Ulu; To Ty za własne 
pieniądze, poświęcając czas i trudy podróży 
załatwiałaś ten obowiązek.

M.B. Wiem, że szukaliście też jakiegoś 
wzorca do działania wśród innych UTW?

U.W. To już było później. Kiedy pojechałam 
do swojego miasta rodzinnego – Łodzi, posta-
nowiłam poszukać tam kontaktu i spotkałam 
się z prezes ŁUTW – panią Brygidą Butrymo-
wicz, która udzieliła mi cennych informacji na 
temat prowadzenia działalności w takiej pla-
cówce. Do tej pory kontaktujemy się z tą osobą, 
która jeszcze do ub. r. kierowała tamtym UTW.

N.Cz. Trzeba było pomyśleć o miejscu na-
szych prawdziwych wykładów już w UTW 
z wykładowcami z obu uczelni słupskich, z pra-
cownikami UM w Słupsku, w perspektywie 
z ludźmi nauki także spoza Słupska. Dotąd 

„Klub 70” spotykał się w małej sali SOK-u, ale 
to miejsce było załatwione przez dr Stankiewi-
cza nieoficjalnie z dyr. Antonim Franczakiem, 
który ze względu na starą znajomość wyraził 
niepisaną zgodę na tamte spotkania. My te-
raz chcieliśmy załatwić legalnie dostęp do sali 
na cykliczne wykłady dla naszego starającego 
się na drodze prawnej Uniwersytetu. Trafili-
śmy do wiceprezydenta UM w Słupsku – pana 
Andrzeja Obecnego, który nie odmówił nam 
pomocy. Od razu razem z nim pojechaliśmy 
do SOK-u rozmawiać z dyrektorem, który nie 
robił nam w tym względzie żadnych przeszkód.

U.W. Ustaliliśmy, iż będziemy mogli nieod-
płatnie korzystać z sali widowiskowej, z części 
biura oraz z telefonu i faksu. A potem… prze-
szkadzaliśmy sobie wzajemnie.

N.Cz. Zza szaf ciągle rozlegało się: Cicho!!... 
Ciszej!!!...

U.W. Następnie za zgodą Wydziału Kultury 
we wspólnym pokoju postawiono ściankę dzia-
łową i mieliśmy „biuro” SUTW. Zaczęliśmy 
też płacić za rozmowy telefoniczne. Pierwszy 
komputer „dziadka” otrzymaliśmy z Centrum 
Inicjatyw Obywatelskich, a SOK zezwolił nam 
na korzystanie ze wspólnego serwera. Potrzeb-
ne umiejętności kształciliśmy na kursach kom-
puterowych w Centrum Kształcenia Ustawicz-
nego.

II GRUPA: 
Elżbieta Golonka
Grażyna Purska
Danuta Wiewiórkowska

G.P. Przyniosłam fotografie dla wspomnień 
sprzed 10 lat. Jedna z nich przedstawia oso-
by z tej niewielkiej grupy „Klubu 70”, w tym 
dr Stankiewicza: 

– On chciał założyć oficjalnie działającą gru-
pę seniorów, ale przyznał że nie ma odwagi, 
ani siły przebicia. Zapytał, kto chciałby zająć 
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się tą sprawą. Wtedy zgłosiła się Urszula Wy-
rwa mówiąc: ja to zrobię! Na następnym spo-
tkaniu przedstawiła już swoje przemyślenia 
i była na etapie organizowania Zarządu przy-
szłego UTW. Zapytała mnie, czy mogę być 
skarbnikiem? Powiedziałam, że mogę zbie-
rać tylko składki. I tak zostało. Z początkiem 
2004 r. Urszula miała już spisany ręcznie Sta-

tut kształtującego się UTW i zagadnęła mnie, 
czy nie przepisałabym go na maszynie do pi-
sania wiedząc, że mam taką w domu. W ten 
sposób pierwszy Statut, który potem był już 
drukowany w wydawnictwie w postaci małych 
książeczek, przepisałam w formacie A-4 z luź-
nych kartek rękopisu. Był to mój własny udział 
w podwaliny tworzącego się SUTW.

D.W. Patrząc na to stare zdjęcie wzdycham, 
że wszyscy byliśmy o tyle młodsi, twarze pań 
o wiele łagodniejsze, nawet panowie – wyraź-
nie widać różnicę wieku… O! – tu jest pisarz 
Jerzy Dąbrowa-Januszewski (już nieżyjący). 
Przychodził do nas na prelekcje jako literat 
związany z kaszubszczyzną i opowiadał nam 
o swoich „korzeniach”, że jego matka była Ka-
szubką… O! – a tu pani Ela Żołyniak… jaka 
elegancka, zresztą wszystkie panie są takie 
eleganckie… O! – a ten kolega, Staszek Wil-
gosiewicz – też już nie żyje. Nie ma już także 

wśród nas Twojego, Elu męża – Julka Golon-
ki. Ta pani (pierwsza z lewej) to Celestyna Ra-
decka, tak jak Ty, Grażynko – przyjeżdżałyście 
z Ustki. Bardzo cieszyłam się z tego, że zaczął 
kształtować się z tej grupy prawdziwy UTW. 
Ja pełniłam wtedy funkcję w Komisji Rewizyj-
nej. Z Ustki dojeżdżało do nas wtedy 7 osób, 
bo u nich jeszcze nie było nawet zalążka takiej 
grupy emerytów.

E.G. Ja z mężem trafiłam do „Klubu 70”, aby 
mieć kontakty z ludźmi. Mieliśmy z mężem 
dużo wolnego czasu, uprawialiśmy działkę, 
ale odczuwaliśmy jeszcze potrzebę wyższych 
celów. Córka przeczytała w gazecie, że istnie-
je emerycki „Klub 70” i podpowiedziała nam, 
by tam pójść na spotkanie. Byłam zauroczo-
na panem Stankiewiczem. To były bardzo 
kameralne spotkania w grupie ok. 20 osób. 
Dr Stankiewicz był kopalnią wiedzy o historii 
wschodnich Ziem Polski, o której ja nie mia-
łam pojęcia, bo pochodzę z Polski Central-
nej. Miałam 9 lat  jak wybuchła wojna, więc 
nie znałam tych spraw: Ukraińcy, Rosjanie itd. 
Z tamtego okresu mile wspominam koleżankę 
Marysię Habecką, która obecnie też jest w na-
szym UTW lecz już pod innym nazwiskiem 
(bo wyszła za mąż). To jest niezwykle życzli-
wa, skromna osoba. Prowadziła na początku 
kronikę, która zachowała się przecież do dnia 
dzisiejszego u nas w biurze SUTW. Zaczęły po-
wstawać sekcje zainteresowań.

G.P. Wtrącę przy okazji, że jedną z pierw-
szych sekcji była Sekcja Biologiczna.  Czer-
paliśmy ogromną energię od prowadzącego 
dr Zbigniewa Sobisza – pracownika nauko-
wego w PAP, który nas oprowadzał po terenie 
miasta i regionu słupskiego. Np. jadąc przez 
Smołdzino powiedział: Proszę Państwa, czap-
ki z głów! – jedziemy po dawnym dnie Morza 
Bałtyckiego!... Były to więc takie ciekawostki, 
które porywały nas do odkrywczego działania.

E.G. Nasza Ula wprowadziła do UTW 
urozmaicenie zajęć. Powołała kilkanaście sek-
cji, w tym także chór – gdzie byłam szczęśliwą 
uczestniczką. Zapraszała na wykłady specjali-
stów różnych dziedzin nauki, włącznie z astro-
nomią. Przychodziłam na wykłady – i dalej tak 
jest – z ogromnym zaciekawieniem, stawałam 
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się młodsza myślowo bo poznawałam wie-
dzę, o której nie miałam pojęcia lub niewiele 
znałam. Tematy wykładowców mobilizowały 
do wyjścia z domu bez względu na pogodę. Po-
nadto ważną sprawą jest więź, jaka wytworzyła 
się między słuchaczami, życzliwość, gotowość 
wzajemnej pomocy. Muszę wspomnieć o ini-
cjatywach wynikających bezpośrednio od słu-
chaczy. Nieżyjąca już Ildefonsa Lewowicka 
z własnej potrzeby ćwiczeń gimnastycznych 
założyła Sekcję Gimnastyczną szukając odpo-
wiedniego lokalu z przyborami i przyrządami 
do ćwiczeń oraz osobę prowadzącą zajęcia. Oj! 

– jest co wspominać!!... Niejednokrotnie współ-
pracowaliśmy z młodymi studentami, a także 
młodzieżą szkół licealnych i gimnazjalnych. 
Urszula nawiązała także kontakty z zagrani-
cą. Przyjeżdżali profesorowie z Frankfurtu 
n. Menem. My też tam jeździliśmy. Na wykła-
dy z zagranicznymi naukowcami, które m. in. 
odbywały się na terenie Akademii Pomorskiej 
przychodzili też studenci stacjonarni. Dla nas 
była to nobilitacja: „starsza brać studencka” 

i młodzi studenci razem na wspólnych wy-
kładach! Gdy przyjechał prof. Jerzy Bralczyk 

– znany nasz językoznawca także z programów 
telewizyjnych, to studenci AP nie mieścili się 
swoją liczną grupą w drzwiach sali wykłado-
wej i stali na zewnątrz.

G.P. Spójrzcie jeszcze na moje zdjęcia zro-
bione w trakcie pracy jako Skarbnik: O! – tu Ju-
rek Piotrowski nie chce rozstać się ze swoim 
banknotem trzymanym w ręku, ale za chwilę 
musi dokonać u mnie wpłaty… 

E.G. Podejmowaliśmy też życie towarzy-
skie i rozrywkowe organizując sobie spotka-
nia taneczne w lokalu przy muzyce najczę-
ściej „na żywo” w lokalach słupskich: w Metrze, 
w Staromiejskiej.

D.W. Do SUTW przychodzimy przede 
wszystkim dla wiedzy, dla wykładów, ale rów-
nież dla spotkań z ludźmi, dla współdziałania 
w grupach – chociażby chór, tam bez współ-
pracy nie zrobi się programu, a jaka to była dla 
mnie przyjemność?!
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E.G. Dla mnie też! Tam nabierałam dodat-
kowej radości, optymizmu, szczególnie gdy 
mieliśmy wyraźne osiągnięcia. Stanowiliśmy 
zgraną rodzinkę – ponad 30 osób…

D.W. A po zajęciach, jeszcze w grupkach 
– za każdym razem innych – szliśmy na her-
batkę, kawkę, ciastko, czasem pizzę… Jakie 
to ważne dla nas! Gdyby nie takie szerokie 
kontakty z nowo poznanymi członkami na-
szego Uniwersytetu, to może bylibyśmy bez 
większych perspektyw urozmaicenia naszego 
wolnego czasu… W towarzystwie nie myślimy 
o naszych dolegliwościach, niedoskonałościach, 
porozmawiamy, pożartujemy, pośmiejemy się, 
rozumiemy się nawzajem, bo stanowimy gru-
pę rówieśników. Jest nam tu bardzo, bardzo 
dobrze!!

G.P. Pamiętam wycieczkę na wydmy ru-
chome. Jakie zdziwienie było, że taka niewiel-
ka Łącka Góra (42 m n. p. m), a trzeba było 
nas wciągać po linie, bo piasek nie pozwalał na 
wspinanie się. Ile było śmiechu, żartów, a tak-
że zdziwienia!?! Czasem pytają mnie znajomi 
z Ustki, dlaczego nie przejdę do UTW w Ustce. 
Odpowiadam: nie mogę inaczej, bo sentymen-

talnie jestem związana z tą grupą, z każdym 
ze starych znajomych, z którymi tworzyliśmy 
SUTW i należę do NICH.

D.W. Chcę wspomnieć jeszcze nieżyjącego 
już kolegę Józefa Wojtczaka, który był najstar-
szym członkiem tej pierwotnej grupy seniorów. 
W naszym SUTW miał z tego względu przy-
znaną legitymację członkowską z numerem 

„1”. Była to niezwykle sympatyczna postać, nie-
przeciętnie życzliwy i uprzejmy. O przeszłości 
z lat wojny, a także o swoich zadaniach, które 
powierzono mu w wyzwolonej Polsce opisuje 
w książce „Mój Nowy Dom”. Był burmistrzem 
miasta położonego niedaleko Odry, bo zaufa-
no mu z powodu jego dobrych cech charakteru. 
O tym nie chwalił się przed nami, co też świad-
czy o braku u niego zarozumiałości czy pychy.

E.G. Otóż to właśnie, że w UTW jednoczą 
się ludzie ciekawi oraz wartościowi, którzy 
reprezentowali w przeszłości wysoki poziom 
moralny, człowieczeństwo i inteligencję tym 
bardziej nas utwierdza, że TO JEST MIEJSCE 
DLA AMBITNYCH SENIORÓW.
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Ja oraz obecnie już nieżyjący mój mąż Sta-
nisław – kiedy dowiedzieliśmy się o istnie-

niu Klubu Emeryci’70 – poszliśmy zobaczyć 
i posłuchać. Na początku było nas niewielu, 
ale pełnych zapału i chęci rozwijania swoich 
zainteresowań, poszerzenia wiedzy i pozna-
wania nowych ludzi. I tak za sprawą paru ak-
tywnych osób, a w szczególności Pani Uli, Neli 
i mojego Staszka powstał Słupski Uniwersytet 
Trzeciego Wieku. Na Walnym Zebraniu została 
wybrana prezesem Pani Urszula Wyrwa, która 
tak prezesuje już 10 lat.

I zaczęło się – dostałam legitymację nr 29, 
Staszek nr 7. Cieszę się, że zostałam „student-
ką” UTW, bo tu poznałam i zaprzyjaźniłam 
się z wieloma osobami. Szczególnie zbliża-
ją wspólne wycieczki, na których poznajemy 
okolice Słupska i miejsca związane z historią 
Pomorza. 

Ze szczególnym wzruszeniem wspominam 
wyjazd do Wilna. Nawiązaliśmy współpracę 
z Polskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku 
w Wilnie, była też możliwość wyjazdu i po-
znania nowych przyjaciół. Na progu Domu 
Polskiego bardzo serdecznie powitali nas 

członkowie Wileńskiego Uniwersytetu na cze-
le z prezesem Ryszardem Kuźmo. Czekały 
na nas pięknie nakryte stoły z ciastem, słody-
czami, napojami. Na nocleg część osób udała 
się do pokoi w Domu Polskim, część nocowała 
w polskich domach u Wilniuków. Oboje z mę-
żem nocowaliśmy w domu Eugenii i Wacława. 
Utrzymywaliśmy z nimi długo kontakt. W re-
wanżu gościliśmy ich też potem w naszym 
domu w Słupsku. Smutne – oboje już nie żyją.

Dzięki naszemu Uniwersytetowi staram się 
być aktywna, a przyjaciele z UTW pomogli mi 
i wsparli w tragicznych i trudnych chwilach 
po śmierci ukochanego, wspaniałego męża 
Staszka.

Nasz uniwersytecki chór pod dyrekcją Joli 
pożegnał na cmentarzu śp. Staszka. W tych 
trudnych, smutnych dniach byli przy mnie: 
Ula, Irenka, Krysia, Nela, Jola, Marysia, Stasia, 
Henia, Staszek Cz. i inni, których nie wymie-
niam. Dzięki nim nie opuściłam Uniwersytetu.

Romana Wilgosiewicz

* * *



W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie stu-
dentów UTW oraz ich rodzin pragniemy 

Państwu przypomnieć jak ważna jest decyzja 
dotycząca sposobu ogrzewania domu. 

Mimo, że znaczna część Słupszczan ogrze-
wa swoje mieszkania za pomocą ciepła siecio-
wego, mieszkań i domów ogrzewanych pieca-
mi kaflowymi jest nadal bardzo dużo. Niestety 
część z użytkowników spala materiały do tego 
nieprzeznaczone a wręcz zabronione. Nale-
żą do nich m.in. śmieci, plastiki, stare meble 
pokryte bardzo często chemicznymi substan-
cjami. Efektem tego  jest uwalnianie się  do at-
mosfery  bardzo groźnego dla życia, rakotwór-
czego, związku zwanego benzoalfapirenem. 

Kolejnym zagrożeniem dla naszego zdrowia 
i życia jest CZAD tzw. cichy zabójca. To niewi-
doczny, bezwonny gaz, który już po 30 minu-
tach potrafi spowodować omdlenie a następnie 
śmierć.  Czad powstaje podczas nieumiejętne-
go palenia w piecach ale także  przy uzyskiwa-
niu  ciepłej wody za pomocą starych, często 
źle działających, piecyków gazowych. I niech 
nie uśpi Państwa czujności fakt, że posiadacie 
nowy piecyk – nie wiadomo jaki piecyk ma są-
siad. Wybuch w jego mieszkaniu czy wydoby-
wający się czad może mieć bezpośredni wpływ 
na nasze zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich 
lokatorów. 

Niezwykle ważna jest także wentylacja 
w pomieszczeniach, szczególnie w łazienkach 
i kuchniach. Źle funkcjonująca wentylacja 
to kolejny elementem zagrażający naszemu 
bezpieczeństwu. Statystyki są zatrważające. 
W Polsce blisko 1,5 tys. osób rocznie ulega za-
truciu a ok. 200 osób to śmiertelne ofiary cza-
du. Zjawisko jest niezwykle poważne. W okre-
sie jesienno-zimowym niemal codziennie 

odnotowuje się informacje o tego rodzaju zda-
rzeniach. Dlatego tak ważne jest podnoszenie 
świadomości i nagłaśnianie zagrożeń związa-
nych z zatruciem czadem. 

Trzy lata temu ruszyła ogólnopolska kam-
pania profilaktyczno-edukacyjna pt. „Nie 
dla czadu”, do której przyłącza się również 
nasza Spółka, proponując Państwu najbez-
pieczniejsze źródło ogrzewania i uzyskiwania 
ciepłej wody. Ciepło sieciowe to brak ryzyka 
zaczadzeniem oraz brak możliwości wybuchu 
i pożaru. Wszelkie czynniki ryzyka znajdują 
się poza mieszkaniem i są nadzorowane przez 
odpowiednio przeszkolonych i wyposażonych 
pracowników. Ciepło sieciowe to nie tylko 
komfort i wygoda, na którą zasługuje każdy, 
to przede wszystkim bezpieczeństwo.  

Z okazji jubileuszu 10-lecia Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku w Słupsku życzymy Państwu 
wielu sukcesów i twórczego rozwoju oraz dal-
szego zaangażowania i nieustającej pogody du-
cha. 

Proszę Państwa. W naszej Spółce nastąpiły 
zmiany właścicielskie. Głównego udziałowca 

E-on Sveridge zastąpiła belgijska firma 
GDF Suez Energy Services International. 

W najbliższym czasie spotkacie się Państwo 
z naszym nowym znakiem firmowym 

Sydkraft EC Słupsk 
przyjacielem UTW




