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Szanowny Panie Profesorze! 

Szanowny Panie Burmistrzu! 

Szanowny Księże Proboszczu ! 

Szanowni Goście! 

Drogie Koleżanki i Koledzy! 

 

Rozpoczynamy nowy rok akademicki na Opalenickim Uniwersytecie Trzeciego 

Wieku po 19 – to miesięcznej przerwie wywołanej pandemią wirusa Covid – 19. 

Przypomnę, że 21 lutego 2020 r. Świętowaliśmy Jubileusz 10 – lecia naszego 

Uniwersytetu ,a w pierwszym tygodniu marca zakończyły się wszystkie zajęcia. 

Jak ważna jest działalność, którą realizowało UTW przed pandemią, w zakresie 

aktywizacji i integracji, pokazał  czas izolacji. Trudno jest nam uwierzyć, że ciągu 

zaledwie kilku miesięcy zmieniło się prawie  wszystko, nasz sposób życia i nasze plany. 

Zaostrzono wymogi sanitarne, wprowadzono zakaz publicznych spotkań i wiele 

innych. W stosunku do seniorów, by ich chronić, wprowadzono specjalne ograniczenia 

nawet w spotkaniach rodzinnych. 

Nadzieję na znormalizowanie sytuacji epidemicznej przyniosła szczepionka 

przeciw covid-19, którą  bezpłatnie można było przyjąć i poczuć się bezpieczniej. 

Ministerstwo Zdrowia rekomenduje następną dawkę szczepionki i myślę, że 

zdecydowana większość naszego środowiska ją przyjmie. 

 

Działalność UTW w b/r przebiegać będzie w odmiennym trybie i stylu. Lokum na  

zajęcia i wykłady użyczyli dyrektorzy: Zespołu Szkół, OSiR, Centrum Kultury 

i  Biblioteka, gdzie również będą pełnione cotygodniowe dyżury Rady Programowej 

UTW. Zajęcia kulinarne prowadzone będą w Urbanowie w nowym obiekcie. 

 

Zajęcia tematyczne odbywające się na terenie Zespołu Szkół, po uzgodnieniu z dyr. 

Ireną Nawrocką, przeprowadzane będą w poniedziałki po godz.16.00 w  sali 

przyrodniczej. 

Planowy rozkład zajęć otrzymaliście Państwo dzisiaj. 

W I semestrze r. ak. 2021/2022 zaproponowane zostały następujące zajęcia 

tematyczne: 

− sekcja literacko-filmowa ,  prowadzący Karol Piotrzkiewicz 

− sekcja przyrodnicza, prowadzący Sebastian Liebelt 

− sekcja historyczna,  wykładowca Roman Szwechłowicz 

− sekcja komunikacji społecznej, prowadząca Romualda Albrecht 

− sekcja języka angielskiego grupa początkująca, której lektorem będzie Michał 

Lemański 

− sekcja języka niemieckiego/ grupa początkująca/, której lektorem będzie 

Elżbieta Kołodziej 

− gimnastyka, prowadząca Małgorzata Kurek 



 

− sekcja kulinarna, której instruktorem jest Joanna Konieczna 

− sekcja sportowa dla mężczyzn, której opiekunem jest kol. Jan Pozniak 

− grupa nordic walking, której opiekunem jest kol. Elżbieta Polaszek 

− sekcja strzelecka, której starostą jest kol. Zbigniew Śmierzchalski 

Sekcja strzelecka współpracuje z Kurkowym Bractwem Strzeleckim w Opalenicy za 

co przekazuję podziękowania na ręce  Kurkowego Brata Strzeleckiego p. Janusza 

Napierały. 

 

W I sem. zaplanowane zostały 3 wykłady obligatoryjne: 

− dzisiejszy, inauguracyjny pt. Geniusz Marszałka czy Cud nad Wisłą? 

− w listopadzie wykład prodziekana dr. Wojciecha Szweda pt. Lasy Świata 

− w styczniu wykład otwarty mgr Karola Piotrzkiewicza pt. Olga Tokarczuk 

Noblistka 2018, na który zaprosimy Koleżanki i Kolegów z zaprzyjaźnionych 

uniwersytetów z Miedzichowa ,Grodziska Wlkp. i Stęszewa oraz członków 

Związku Emerytów i Rencistów. 

 

Wiele dzieje się w ofercie kulturalnej UTW. W październiku wyjeżdżamy na  

Krakowski Salon Poezji Anny Dymnej , w listopadzie  na spektakl KOMBINAT do 

Teatru Muzycznego. 

Planujemy wyjazd na koncert noworoczny do zamku w Rydzynie, a w najbliższym 

terminie w październiku do poznańskiej palmiarni. 

 

Chciałabym podzielić się z Państwem smutnymi wydarzeniami, odeszły od Nas 

Koleżanki: Dorota Pawelczak i Maria Kubala-Minge. W Ich intencji odprawione 

zostały msze św. Zamówione przez Radę Programową UTW. 

Uczcijmy Ich pamięć chwilą ciszy. Proszę o powstanie. Dziękuję. 

 

Wspominając śp. Dorotę Pawelczak nasuwa się temat współpracy Uniwersytetu 

z Fundacją im. Szolc-Rogozińskiego Serce dla Afryki polegającą na tzw. Adopcji na 

odległość. Chcę przypomnieć, że w poprzednim roku szkolnym, w grudniu, 

wpłaciliśmy czesne na naukę Kelvina w wysokości 1200 zł. W poniedziałek 

4 października otrzymaliśmy korespondencję z misji w Kamerunie. Państwo pozwolą, 

że ją przeczytam. 

Myślę, że Państwo wyrazicie wolę, aby opiekować się dalej chłopcem z Kamerunu. 

 

Proszę Państwa! 

I tak, po długiej przerwie rozpoczynamy działalność Opalenickiego Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku,  oby towarzyszyła nam radość, empatia i zdrowie. 

Dziękuję za uwagę. 

 


